
 

              
 

Meteorit  
           

Rumanová 
 
 
 

   
 

       Milan Bališ 



 
 
 
 
 
 

                                
 

Meteorit  
           

Rumanová 
 
 
 

 
 
 

Milan Bališ 
 
 
 



 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
Napísal ©Ing. Milan Bališ 
 
Preklady z anglického jazyka  ©Ing. Frank Cmero 
Jazyková korektúra Mgr. Lucia Vavrincová 
 
Vydala Divadelná spoločnosť Meteorit Rumanová, občianske združenie 
 
Vydané v auguste 2007 
Prvé vydanie, náklad 150 ks 
Počet strán 36 
Počet obrázkov 12 
Fotografia na obálke vpredu - prameň: Igor Rojkovič, Vladimír Porubčan, 
Pavol Siman,:  „Nález meteoritu pri obci Rumanová“, Mineralia Slovaca 27, 
331-342, r. 1995, scan; vzadu - Meteorit Rumanová – Časti uložené 
v Slovenskom Národnom Múzeu - Prírodovednom múzeu v Bratislave, na 
Vajanského nábreží číslo 2., foto.: M. Bališ; Turistická mapa č. 152 
Nitrianska pahorkatina, Hlohovec, vydala VKÚ Harmanec, 2. vydanie, 2003, 
výsek, upravené autorom 
 

Nepredajné 
 

Tento projekt sa uskutočnil vďaka programu Šanca pre váš región Konta 
Orange, n.f. 

 

 
 

 
ISBN 978-80-969748-3-2 

 

 2



 

 
 
 
 

Obsah 
 

Str.  
                    Predslov             5 
                    Od meteoroidu po meteorit            7 

Tvary a druhy meteoritov    11 
Najznámejšie meteority     12 
Meteority na Slovensku    15 
Správy o meteorite Rumanová              22 
Spomienky svedkov nálezu   26 
Návštevníci miesta nálezu    27 

    Úkazy u protinožcov         29 
Záverečná rada     30 
Použité literárne a internetové pramene  31 
Doslov                   32 

                   Obrázková príloha                                                        33 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 3



 

Predslov 
 

Zem zachytáva denne okolo 400 ton kozmického materiálu, z 
ktorého sa väčšina vyparí v atmosfére. Kozmické telesá vnikajú do 
zemskej atmosféry rýchlosťou 12 až 17 km/s a to podľa toho, či Zem 
dobiehajú, alebo prichádzajú z protismeru jej pohybu. Väčšinou k 
tomuto dochádza vo výške medzi 128 až 80 km, pri páde vo  výške asi 
20 km prestanú žiariť. Malá časť hmoty dopadá na povrch, väčšinou 
však do oceánu, ktorý tvorí dve tretiny povrchu Zeme. Na súš dopadne 
približne 100 kg hmoty denne, väčšinou v podobe drobných častíc. 
Jeden kus dopadol pred 12 000 rokmi na zemský povrch. Stalo sa to 
v miestach, kde sa pretínajú súradnice 48° 21' severnej zemepisnej 
šírky a  17° 52' východnej zemepisnej dĺžky. Z hľadiska historického 
vývoja ľudstva sa udalosť stala na rozhraní medzi mladým a neskorým 
paleolitom. Stredná Európa bola vtedy už osídlená. Mamut vtedy už 
nežil. Egyptské pyramídy ešte neexistovali. V dobe nálezu v roku 1994 
vážil kameň z kozmu 4,3 kg. Archeológovia zistili, že v pradávnych 
dobách boli osídlené územia v Nemšovej, v Trenčianskyh 
Bohuslaviciach, Vlčkovciach nad Váhom, v Nitre (polohy Čermáň, 
jaskyňa pod hradom, úpätie Zobora, Horné Krškany), či v Moravanoch 
nad Váhom. Z polohy týchto sídel sa dá sa predpokladať, že miesto 
dopadu bolo už vtedy pre človeka známe, že sa sem mohol dostať pri 
lovení zveri a mohol tu mať aj prechodné sídlo, nakoľko mu to mohli 
umožňovať vhodné prírodné podmienky a okolitý terén s viacerými 
prameňmi vody. Dokonca sa mohlo stať, že dopad meteoritu bol pre 
človeka pozorovateľný a mohol u pospolitosti spôsobiť prekvapenie 
z nezvyčajného javu. 

 „Padajúce hviezdy“, teda meteory, ako aj kamene, ktoré 
nestačili zhorieť v atmosfére a dopadli na zem ako meteority, či krátery, 
ktoré po ich dopade ostali, pôsobili vtedy a pôsobia aj dnes záhadne, 
tajomne a sú vzácne. I keď je evidovaných tisíce meteoritov nájdených 
za posledných pár storočí na zemskom povrchu, predsa sú zahalené 
rúškom tajomstva, už len preto, že pochádzajú z nekonečného kozmu a 
ich objavenie, či pozorovanie nie je až také všedné. Preto je aj meteorit 
„Rumanová“  od doby jeho nálezu zahrnutý obdivom vedeckej i laickej 
verejnosti. Veď v súčasnosti je jediným z piatich slovenských 
meteoritov, ktorý bol jednak nájdený, jednak aj uložený na území 
Slovenska. Zvyšné štyry sú majetkom zahraničných múzeí. Nestáva sa 
často, aby sa našla hmota pochádzajúca z kozmu. Možno si ani 
neuvedomujeme, že nález meteoritu je jednou z najväčších a 
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najvzácnejších udalostí v histórii obce Rumanová. V okamihu sa názov 
našej obce dostal do svetových vedeckých databáz a odborných 
katalógov zaoberajúcich sa danou problematikou. Táto udalosť si 
zasluhuje pozornosť v odborných prácach i v populárnych časopisoch 
a v dennej tlači. Vrýva sa do pozornosti každého obyvateľa, či rodáka 
obce Rumanová. Aby o tejto udalosti vedeli aj generácie, ktoré prídu po 
nás, vznikla v Rumanovej v roku 2004 aj divadelná spoločnosť, ktorá 
propaguje túto udalosť formou názvu podľa meteoritu Rumanová. 
Zmienky o meteorite boli zverejnené aj v knihe, ktorú vydalo občianske 
združenie  Divadelná spoločnosť Meteorit Rumanová v roku 2006 
a v roku 2007 a ktorá nesie názov: „Tuman a Meteorit-30 rokov folklóru 
v Rumanovej.“  V súvislosti s vytvorením oddychovej zóny siahajúcej od 
odbočky zo spojnice Rumanová - Rišňovce na poľnú cestu smerom na 
Sasinkovo, od sochy sv. Vendelínka, až po miesto nálezu meteoritu 
v lokalite Mikloš, vydávame aj túto publikáciu, ktorá je upravenou 
verziou časti informácií z uvedenej knihy a ktorá sa zaoberá 
problematikou kozmického fenoménu, pričom som čerpal z tlače a 
hlavne z internetových správ zaoberajúcich sa danou problematikou. 
V podstate sa jedná o tematicky čiastočne spracovanú rešerše.  

 
Autor a členovia vydavateľstva Divadelná spoločnosť Meteorit 

Rumanová prajú príjemné oddychové čítanie. 
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Rumanová 1994 
 
 

.... a prišla chvíľa,  
kedy sa zem v Rumanovej rozhodla vydať  
svoje najskrytejšie tisícročné tajomstvo...  

Odhalila posla,  
ktorý nám v dobách dávnovekej prahistórie priniesol pozdrav 

z nekonečných hlbín vesmírneho  
časopriestoru…  
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Od meteoroidu po meteorit  
 
 

Základné pojmy 
 
Meteoroidy 
 

Telesá, ktoré spôsobujú jav „padajúcej hviezdy“, voláme meteoroidy. 
Sú to úlomky asteroidov a prachu z komét. To, čo označujeme ako meteor, 
vzniká teda zrážkou drobného kozmického telieska nazývaného meteoroid so 
Zemou. Vniká do zemskej atmosféry rýchlosťou 12 až 17 km/s a to podľa toho, 
či Zem dobiehajú, alebo prichádzajú z protismeru jej pohybu. Meteoroidy, aj 
keď neveľmi hmotné, majú veľkú kinetickú energiu. Pri zrážkach s molekulami 
vzduchu sa meteoroid rozžeraví, zhorí a vypudí molekuly vzduchu, s ktorými 
sa zrazil. Iba výnimočne sa stane, že sa Zem stretne s takým veľkým 
meteoroidom, že jeho hmota sa pri prelete atmosférou nestihne za taký krátky 
čas vypariť a zhorieť a meteoroid dopadne až na zemský povrch. Vstupom do 
zemskej atmosféry stopa meteoroidu začína svietiť a na oblohe sa objaví 
meteor. Meteor je teda atmosferický úkaz, ktorý vzniká pri prelete meteoroidu 
atmosférou. Čím je meteoroid hustejší a rýchlejší tým jasnejší meteor vyvolá.  
 
Meteoroidný komplex 
 

Meteoroidy, ako najmenšie telieska v slnečnej sústave s rozmermi od 
niekoľkých mikrometrov po balvany veľké desiatky metrov sú rozptýlené v 
disku, ktorý nazývame meteoroidný komplex. Meteoroidný komplex počas 
svojej existencie stráca hmotu a to nielen dopadmi na planéty a ich mesiace. 
Časť meteoroidov sa vyparí v blízkosti Slnka. Je zrejmé, že musí existovať 
zdroj nových meteoroidov, inak by sa vyčerpali v priebehu astronomicky 
krátkeho času. Jedným zo zdrojov sú vzájomné zrážky planétiek. Ďalším 
výdatným prispievateľom sú kométy, ktoré pri každom priblížení k Slnku 
strácajú časť hmoty v podobe plynu a drobných zrniek prachu.  Meteoroidný 
komplex sa prejavuje niekoľkými spôsobmi a to ako zodiakálne svetlo, 
meteory, meteorický prach, meteority (a krátery na väčších telesách) 
a najnovšie je zrejmá aj priama detekcia meteoroidov na družiciach.  
 
Zodiakálne svetlo  
 

Zodiakálne, alebo tiež zvieratníkové svetlo je rozptýlená slnečná žiara 
odrazená od mikroskopických čiastočiek meteoroidného komplexu 
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rozprestierajúceho sa v rovine ekliptiky ako tenký prstenec. Aby sme mohli 
vidieť subtílny svetelný kužeľ nad obzorom s rovnakým sklonom ako ekliptika, 
sú nevyhnutné dobré pozorovacie podmienky. 
  
Meteor 
 

Najmenšie čiastočky vesmírnej hmoty, ktoré sú zhlukom niekoľkých 
desiatok molekúl a vážia desaťmilióntinu gramu, sa pri strete s atmosférou iba 
zabrzdia a ďalej sa voľne vznášajú. Väčšie častice s hmotnosťou až niekoľkých 
gramov sa vstupom do atmosféry prudko zbrzdia a vyparia. Žiariaci pruh, 
vznikajúci v okamihu, keď sa kúsoček hmoty zo slnečného systému vnorí do 
atmosféry a rozžeraví sa na určitú dobu vplyvom trenia dobiela a zažiari ako 
svetlý prúžok svetla, sa nazýva meteor, hovorovo „padajúca hviezda“. 
Väčšinou k tomuto dochádza vo výške medzi 128 až 80 km nad zemským 
povrchom. Meteory môžu pochádzať z troch zdrojov. 

1. Môžu byť iba tzv. sporadické, náhodné telieska roztrúsené po celej 
Slnečnej sústave. Takéto meteory je potom vidieť v priebehu celého roka úplne 
náhodne v ktorejkoľvek časti oblohy. 
            2. Druhým typom sú meteory pochádzajúce zo zrážok asteroidov. Ak 
určíme presne dráhu takýchto teliesok, môžeme určiť aj ich príslušnosť k 
rodine asteroidov. 
            3. Tretím, najčastejšie sa vyskytujúcim typom sú meteory pochádzajúce 
z komét. Kométy počas svojich ciest do vnútra Slnečnej sústavy stratia 
množstvo materiálu. Ak sa dráha Zeme skríži s dráhou kométy a potom prejde 
prúdom častíc, ktoré zanechala, na oblohe pozorujeme meteorický roj. 
 
Meteorický prach  
 

Drobným čiastočkám meteoroidov a rozptýleným zvyškom po 
meteoroch hovoríme meteorický prach. Tento pozvoľna klesá k povrchu a 
môžeme ho zachytiť na zvláštne lapače, prípadne sledovať usadeniny v 
antarktických ľadovcoch. V atmosfére sa sústavne nachádza asi milión ton 
meteorického prachu. Zem zachytáva denne okolo 400 ton materiálu, z ktorého 
sa väčšina vyparí v atmosfére.  
 
Meteorický roj 
 

Niekedy možno vidieť niekoľko desiatok meteorov za hodinu. Vtedy 
hovoríme o meteorickom roji. Na oblohe každý deň zažiari množstvo 
meteorov. Iba málo z nich je nezaraditeľných, sporadických. Väčšinu tvoria 
rojové meteory patriace k určitému roju meteorov. Roje meteorov sú 
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pozostatky po prechode kométy vnútornou perifériou Slnečnej sústavy. Roje 
majú tvar prúdu častíc lemujúceho dráhu materskej kométy. Každý meteorický 
roj má rozdielnu frekvenciu meteorov tzv. ZHR - hodinovú frekvenciu 
meteorov. Táto závisí od toho v ktorej časti prúdu častíc Zem pretína ich dráhu 
a tiež od periódy obehu kométy a veku kométy. Meteorické roje pochádzajúce z 
mladých komét s menšou periódou majú väčšiu frekvenciu ako roje 
pochádzajúce zo starých komét s dlhšou periódou obehu. Rojové meteory 
zdanlivo vyletujú z jedného miesta na oblohe v dôsledku perspektívy, podobne 
ako sa nám zbiehajú rovné koľajnice na obzore. Mladé meteorické roje ešte 
nemajú rozptýlené častice pozdĺž celej dráhy, ale sú sústredené do 
samostatných zhustkov.  

 
Meteorická búrka 
 

Ak sa Zem stretne so zhlukom meteoroidov, môžeme na nočnej oblohe 
pozorovať jedno z najkrajších prírodných divadiel, meteorickú búrku.  

 
Dažde meteorov 
 

Dážď meteorov je jav pri ktorom môžeme vidieť až niekoľko tisíc, 
prípadne viac meteorov behom jednej noci. Vzniká vtedy, keď Zem prechádza 
najhustejšou časťou meteorického roja. Opakuje sa s istou periodicitou. 
Napríklad meteorický roj Leoníd tvorí meteorický dážď približne raz za 33 
rokov. Za zmienku stojí napríklad padanie častíc zvaných Orionidi. Je to veľmi 
známy meteorický dážď pochádzajúci z pozostatkov z Halleyovej kométy. 
Ďalej môžeme pozorovať dažde meteorov pozostávajúce z častíc, ktoré 
pochádzajú z kométy Giacobini-Zinner. Niekedy sa tento roj nazýva 
Drakonidy, názov nesú podľa súhvezdia Draka a niekedy zasa ako Giacobinidy 
(GIA) podľa mena materskej kométy.  

Kométa Giacobini-Zinner, krátko periodická kométa, je špeciálne 
pozoruhodná pre systém meteorov, ktorý bol prvýkrát spozorovaný v roku 
1926, kedy sa opäť objavila. V októbri tohto roku sa náhle a neočakávane 
objavil dážď, keď Zem prekrížila dráhu kometárneho orbitu 70 dní pred tým 
ako kométa. Ďalší dážď nebol pozorovaný, pokiaľ sa kométa neobjavila v roku 
1933. V tomto roku Zem prekrížila orbit kométy 80 dní po tom ako kométa 9. 
októbra a dážď od 300 do 1000 meteorov za minútu bol pozorovaný jediný krát 
v roku 1946, kedy Zem prešla cez dráhu kométy iba 15 dní potom, ako samotná 
kométa. Veľkolepý dážď sa objavil a pozorovatelia pozorovali dážď s 
kolísavou frekvenciou od 3000 do 32 000  meteorov za hodinu.  

Známym a viditeľným meteoritickým rojom sú aj kappa Akvaridy, 
alpha Triangulidy, epsilon Aurigidy, delta Aurigidy, Južné Piscidy atď. 
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Detektory na družiciach  
 

Detektory na družiciach umožňujú merať hmotnosť a rýchlosť malých 
častíc. Prebieha niekoľko experimentov zameraných na zachytenie častíc a ich 
dopravenie na Zem k podrobnejšiemu prieskumu. Mikrometeoroidy ohrozujú 
všetky zariadenia umiestnené do vesmíru a môžu poškodiť napríklad skafander 
kozmonauta, pretože kvôli veľkým rýchlostiam sú vysoko prierazné. 
 
Bolidy, lietavice 
 

Niekedy meteor(oid)  zažiari tak intenzívne, že vzbudí pozornosť 
náhodných chodcov. Jasnosť meteorov veľmi kolíše a je závislá od ich 
veľkosti, zloženia, uhla dopadu, atď. Výnimočne sa objavujú meteory jasnejšie 
ako Venuša, Mesiac alebo dokonca Slnko. Meteory jasnejšie ako -4. magnitúda  
sa označujú ako bolidy, meteory jasné ako hviezdy sú lietavice. Takéto jasné 
meteory sa vyskytujú iba niekoľkokrát za noc a sú pri nich významné aj 
amatérske pozorovania. To z toho dôvodu, že zvyšky takýchto meteorov už 
môžu dopadnúť na Zem. Z dvoch pozorovaní z rozličných miest je potom 
možné určiť približnú dráhu meteoru ako aj miesto dopadu meteoritu. Bolid 
zvyčajne vidieť ešte niekoľko minút po prelete meteoroidu. Pri väčších 
bolidoch je počuť charakteristickú detonáciu nárazovej vlny vytvorenú 
preletom atmosférou, ktorej hovoríme aerodynamický tresk.   
 
Aerodynamický tresk 
 
 Aerodynamický tresk je akustický jav, ktorý vznikne, keď sa objekt 
pohybuje v atmosfére nadzvukovou rýchlosťou (cca nad 1100 km/h). 
Aerodynamický tresk v atmosfére môže spôsobiť akýkoľvek objekt z vesmíru, 
ktorý sa k našej Zemi priblíži na menej ako 60 kilometrov. 
 
Meteorit  
 

Väčšina padajúcej medziplanetárnej hmoty zhorí v atmosfére. 
Dostatočne veľké telesá sa pri prelete atmosférou nestačia vypariť a zhorieť 
celé a zvyšok z nich dopadne na Zem. Ešte pred tým ich však atmosféra 
pribrzdí natoľko, že vo výške asi 20 km prestanú žiariť. Väčšinou pred 
dopadom v neveľkej výške nad povrchom Zeme vybuchnú a rozpadnú sa na 
viacero častíc. Výnimočne veľké telesá atmosféra nepribrzdí a dopadajú na 
povrch takmer svojou pôvodnou kozmickou rýchlosťou. Pri dopade vybuchujú 
a utvárajú veľké krátery. Zvyšky meteoroidov, ktoré dopadnú sa povrch Zeme 
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voláme meteoritmi. Z obrovského počtu meteoroidov, s ktorými sa Zem stretne, 
dopadne väčšina do oceánu, na povrch dopadne len nepatrný zlomok, z nich 
nájdeme len niektoré. Pri prechode atmosférou vzniká abláciou charakteristická 
čierna kôra, ktorá je vlastne roztavenou vonkajšou časťou meteoritu po 
prechode atmosférou. Vo forme meteoritov, čiže nerastov mimozemského 
pôvodu dopadne na zemský povrch približne 100 kg hmoty denne, väčšinou v 
podobe drobných častíc. Veľké náleziská meteoritov sú v súčasnosti na 
antarktických ľadových pláňach (tmavé meteority sa na bielom ľade dobre 
hľadajú) a najnovšie aj na púšťach. Už viackrát sa podarilo zachytiť stopu 
veľkého meteoru z viacerých stanovísk, čo umožňuje vypočítať miesto dopadu 
meteoritu na zemskom povrchu a dokonca skonštruovať pôvodnú dráhu telesa v 
medziplanetárnom priestore. Prvýkrát sa to úspešne podarilo v Československu 
v roku 1959 pri meteorite Příbram. 
 

Tvary a druhy meteoritov 
 
Tvary meteoritov 
 

Pretože na  formovaní meteoritov sa zúčastňuje viacero činiteľov, ich 
tvary sú veľmi rozmanité. Pôvodný tvar meteoroidu veľmi často narúšajú rôzne 
zrážky v medziplanetárnom priestore. Pri prechode zemskou atmosférou sa 
odplavujú a spekajú povrchové vrstvy. Pri prechode atmosférou vzniká 
abláciou charakteristická čierna kôra, ktorá je vlastne roztavenou vonkajšou 
časťou meteoritu po prechode atmosférou. Po dopade na povrch Zeme tvar 
meteoritu  dotvára erózia.  
 
Druhy meteoritov 
 

 Meteority obsahujú prvky, molekuly a kryštály práve také, aké 
poznáme z pozemského prostredia. Sú veľmi cenné a pre vedu zaujímavé. 
Okrem poznatkov o chemickom zložení mimozemských telies sa z nich dajú 
zistiť aj informácie o histórii slnečnej sústavy, o intenzite slnečného vetra a 
kozmického žiarenia, o dobe svojho vzniku (niektoré sú staré 4,6 miliardy 
rokov, práve tak ako celá slnečná sústava) a o procese rozpadu väčších 
vesmírnych telies na menšie.  Meteority rozdeľujeme podľa ich zloženia do 
štyroch základných druhov:   

1. meteority železné, ktorých výskyt je okolo 6% z celkového 
množstva, majú hustotu 8 g/cm3  a obsahujú popri železe aj veľké percento 
niklu a stopy kobaltu. Železné meteority sa nachádzajú najľahšie, pretože sa 
najviac odlišujú od pozemského kamenia. 

 11



 
2. meteority kamenné s vysokou prímesou železa. Ich zloženie je 

podobné ako pri železných meteoritoch, ale veľkú časť obsahu tvorí kremík a 
jeho zlúčeniny; vyskytujú sa vzácne asi v 2% z celkového množstva.  

3. chondrity sú najpočetnejšie, majú minimálne 84% zastúpenie z 
celkového množstva meteoritov. Sú významné z hľadiska štúdia slnečnej 
sústavy. Nazývajú sa podľa tzv. chondrulí, malých silikátových guličiek v 
priemere okolo 1 mm  v jemnozrnnej štruktúre meteoritu. Ich  hustota je 3 
g/cm3 .  

Chondrity s väčším obsahom kovu sa nazývajú enstatity.  Väčší obsah 
uhlíka až 4%, charakterizuje veľmi vzácne uhlíkaté chondrity. V uhlíkatých 
chondritoch sa vyskytujú veľmi zriedkavo aj jednoduché organické zlúčeniny. 
            4. achondrity, ktoré sa vyskytujú v 8% nálezov, sú charakteristické  
prítomnosťou  vápnika.  Hlavnú zložku však tvoria zlúčeniny kremíka.  
 

(Podľa http://www.studentske.sk/fyzika/Meteority.doc, http://www.astroportal. 
sk/solsyst/mete oroidy.html,  a i.)   
 

Najznámejšie meteority  
 
Posvätné kamene 
 

Záznamy o padajúcich kameňoch z neba existujú už od pradávnej 
minulosti. Kameň, ktorý s rachotom spadne z neba priamo pred očami ľudí, bol 
a ešte aj teraz je, uctievaný ako tajomná a posvätná vec. Veľké kamene, ktoré 
pre ich hmotnosť nebolo možné preniesť sú uctievané priamo na mieste 
dopadu.  

Najznámejší takýto prípad je posvätný čierny kameň v Mekke. Putujú 
k nemu ročne milióny moslimov z celého sveta, ktorým viera prikazuje aspoň 
raz v živote vykonať posvätnú cestu do Mekky. Ale neveriacim je vstup 
a prístup k posvätnému kameňu zakázaný.  

Podobne neprístupný je aj meteorit v bývalej Západnej francúzskej 
Afrike, nachádzajúci sa pri Chinguetti v Adarskej púšti. Je zahalený 
tajomstvom a jeho presnú polohu domorodci utajujú.  

V Európe prvý historický záznam o páde meteoritu pochádza z 
Alsaska. Tam v roku 1492 spadol s veľkým rachotom kameň s hmotnosťou 115 
kg. Následne ho uložili v kostole v Ensisheime ako zázračný boží dar z neba. 
Pre istotu, aby azda pre nedostatočnú dobrotu miestnych obyvateľov neuletel 
späť do neba,  ho prikovali k oltáru železnými reťazami. 
 
 

 12

http://www.studentske.sk/fyzika/Meteority.doc
http://www.astroportal.%20sk/solsyst/mete%20oroidy.html,%20%20a%20i.
http://www.astroportal.%20sk/solsyst/mete%20oroidy.html,%20%20a%20i.


 

Najväčšie a najzaujímavejšie meteority 
 

Najväčší známy meteorit pomenovaný Hoba West je kovový kus 
veľkosti 2,95x2,84x1,2 metra, vážiaci 60 ton. Leží pri Grootfonteine v 
juhozápadnej Afrike milióny rokov. Jeho pôvodná hmotnosť bola až na 80 ton.  

Druhý najväčší meteorit priviezol z Grónska polárny bádateľ, 
Američan admirál Peary. Má hmotnosť 33 ton. Eskimáci z jeho úlomkov 
vyrábali železné nože. Je uložený v planetáriu v New Yorku.  

Najväčší meteorit nájdený v USA, keď už sme sa dotkli Ameriky, 
pochádza zo štátu Oregon a váži 14 ton.  

Aj do Čiech a na Slovensko v historickej dobe spadlo niekoľko 
meteoritov, sú uložené v zbierkach národného múzea v Prahe a v Budapešti, či 
vo Viedni, Londýne, USA, alebo v Petrohrade. 

V niektorých oblastiach Zeme sa pri dopade meteoritov pretavuje 
okolitý materiál na sklovité útvary veľkosti štrku a tzv. tektity. Ich názvy 
zvyčajne zodpovedajú miestu náleziska. Tektity z Čiech, povodia Vltavy a 
juhozápadnej Moravy sa nazývajú vltavíny.  

Za posledných 200 rokov poznáme sedem prípadov, keď meteorit 
spadol na dom. Z nich jeden v Čechách, keď v roku 1847 v Broumove prerazil 
strechu domu a dopadol do izby.  

Naposledy sa podobný prípad opakoval 17. júna v roku 2004 
v Aucklande na  Novom Zélande. Kilogramový kameň mal rýchlosť 350 km/h, 
prerazil strechu, strop a od neobsadenej časti gauča v obývačke v dome ženy 
menom Brenda Archer sa odrazil do počítača, kde sa zastavil. Tento prípad bol 
aktuálne dostatočne zdokumentovaný aj vo vysielaní svetových TV.  

Pre nás, Rumanovčanov, je najznámejším meteoritom chondrit, ktorý 
sa dostal do cesty v auguste 1994 Jánovi Novosedlíkovi, poškodil mu kombajn.   

Dopady meteoritov na Zem sú pomerne častý jav. Nepoznáme však 
dostatočne zdokumentovaný prípad, že by meteorit niekedy zasiahol človeka.  

 
 
 
Zoznam najväčších meteoritov 
 
Železité meteority 
 
Hoba, Namíbia 60 t  
Cape York, Grónsko 36.5 t, 20,1 t  
Bacubirito, Mexico 27 t                                                                                                                 
Mbosi, Tanzánia 25 - 27 t  
Armanty, Vonkajšie Mongolsko 20 t  
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Willamette, Oregon, USA 14 t  
Chupaderos, Mexico 14 t, 7 t  
Campo Del Cielo, Argentína 14 t  
Mundrabilla, Západná Austrália 12 t, 5 t  
Morito, Mexico 11 t  
Bendego, Brazília 5 t  
Youndegin, Západná Austrália 3.7 t, oddelené 2.6t 
Cranbourne, Victoria, Austrália 3.5 t, 1.5 t  
Ardagas, Mexico 3 t 
Santa Catharina, Brazília 2 t, 1.5 t  
Chico Mountains, Texas, USA 2 t 
Sikhot-Alin, CIS 1.7 t  
Casa Grandes, Mexico 1.5 t  
Navajo, USA 1.5 t  
Magura, Slovenská republika 1.5 t   
Quinn Canyon, Nevada, USA 1.4 t  
Santa Appolonia, Mexico 1.3 t  
Kouga Mountains, Južná Afrika 1.2 t  
Goose Lake, California, USA 1.2 t  
Murnpeowie, Južná Austrália 1.1 t 
Zacatecas, Mexico 1 t  
 
Kamenné meteority   
 
Allende, Mexico (Carbonaceous Chondrite) 1 - 2 t v kúskoch  
Norton County, Kansas, USA (Enstatite Achondrite) 1 t   
Murchison, Viktória, Austrália (Carbonaceous Chondrite) > 0.1 t v kúskoch  
Wildara, Západná  Austrália (Olivine-Bronzite Chondrite) 0.5 t  
 
Železo – kamenité meteority     
 
Huckitta, Northern Territory, Austrália (Pallasite) 1.4 t 
 
Krátery 
 

Na miestach dopadu meteoritov vznikajú krátery podobné kráterom na 
Mesiaci a iných telesách slnečnej sústavy. Ich tvar je určený veľkosťou 
meteoritu. Nie sú to iba „diery v zemi“, ich tanierový tvar je dôsledok mohutnej 
explózie. Za relatívne krátky čas ich na Zemi rozruší atmosferická a vodná 
erózia. Preto dnes vieme len o necelej stovke meteoritových kráterov na Zemi. 
Najväčšie pozemské krátery sa dajú úplne vidieť iba z kozmu. 

 14



 

Najväčšie krátery (priemer) 
 
Vredefort, Južná  Afrika 300 km  
Sudbury, Kanada 250 km  
Chicxulub, Mexico 180 km 
Woodleigh, Západná Austrália 120 km   
Manicouagan, Kanada 100 km  
Popigai, Rusko 100 km 
Lake Acraman, Južná Austrália 90 km 
Morokweng, South Kalahari, Južná Afrika 70 km 
Tookoonooka, Queensland, Austrália 55 km 
 
Niektoré najznámejšie menšie krátery (priemer) 
 
Ries, Bavorsko, Nemecko 22.5 km 
Bosumtwi, Ghana 13 km  
New Quebec, Kanada 3.2 km  
Talemzane, Alžírsko 3.2 km  
Lonar Lake, India 1.6 km  
Canon Diablo, Arizona, USA 1.6 km 
 
Meteority na Slovensku      
 

Na Slovensku je zaregistrovaných päť nálezov meteoritov. V dvoch 
prípadoch bol ich pád priamo pozorovaný. Dňa 24.6.1837 pri obci Divina pri 
Žiline a 9.5.1895 pri obci Veľké Borové pri Liptovskom Mikuláši. Ďalšie 
meteority boli nájdené v Lenartove blízko Bardejova v októbri 1814 a v Slanici 
v lokalite Oravská Magura sa našli úlomky v roku 1840. Posledný nález je z 
roku 1994 pri obci Rumanová, ležiacej v ťažisku trojuholníka určenom 
mestami Hlohovec, Sereď, Nitra. Je to jediný meteorit, ktorý na Slovensku aj 
zostal a je uložený v Slovenskom národnom múzeu- Prírodovednom múzeu v 
Bratislave. Za zmienku stojí aj meteorit Kňahiňa, ktorého pád bol pozorovaný 
v roku  1866 a ktorého úlomky sa dostali aj na terajšie slovenské územie.  
 
Prehľad slovenských meteoritov 
 

Pramenné údaje, pri ktorých nie je odvolávka na  použitý zdroj 
informácií, pochádzajú od: Grady, M. M. (2000): Catalogue of meteorites. Fifth 
edition. Cambridge:  Cambridge    Univ. Pres. Údaje označené hviezdičkou  (*) sú 
doplnené, alebo poopravené. Popisy histórie nálezu meteoritov, okrem 
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Rumanovej a Veľkého Borového pochádzajú z prameňa: Török, J. (1882): A 
Magyar Birodalom meteoritjei (II. rész). Természettudományi Közlöny, 14, 495–514. 
Z anglického jazyka preložil Frank Cmero, Perth, Austrália. V niektorých 
prípadoch sú popisy doplnené z iných prameňov vypísaných v texte. 

 
1. Lenartov 

 
Názov v katalógu NHM  : Lenarto 
Lokalita*: Lenartov, Bardejov okres , Prešovský kraj, SVK                                                      
Súradnice*: 49° 19' N, 21° 2' E 
Dopad, nález: nález 
Dátum nálezu : 1814. 10. ?. 
Typ 1: železnatý 
Typ 2: stredný oktaedrit 
Typ 3:  
Skupina: IIIA (podľa Meteoritical Bulletin Database IIIAB) 
Ďalšie údaje: nános 1,2 mm 
Hmotnosť nálezu: 108,5 kg 
Synonymá *: Lenarco, Lénártó, Lenartov,  Lenartow, Polen, Saros, Sáros 

História nálezu: Meteorit bol objavený bačom koncom októbra 1814 
v lenartovskom lese pod blatom a rozkladajúcimi sa listami, blízko prameňa. 
Najprv si mysleli že je zo striebra, vzhľadom k lesku. Miestny majiteľ, Jozsef 
Kapy, kráľovský poradca, priniesol vzorku a poslal ju s pomocou Mathiasa 
Sennowitza, prírodopisca v Eperjesi (teraz Prešov) do Maďarského národného 
múzea. Bola to prvá vzorka meteoritu  v múzeu. Ďalšie vzorky boli poslané 
európskym múzeám, napr. 5 librový úlomok do Viedne, kde boli tiež spravené 
z jeho materiálu nože a meče.  

Podľa ďalších zdrojov (http://www.obeclenartov.szm.sk/html/mete orit.html) 
o lenartovskom meteorite je záznam v katalógu meteoritov Britského múzeu 
(195l. TOKOD L : 1969). Bol nájdený v blízkosti najvyššieho štítu J. 
Boassimgault (827) na základe analýzy obsahuje 8,5% niklu. Z meteoritu  sa 
nachádza 76,5 kg v Maďarskom Národnom Múzeu, 3,5 kg na Univerzite v 
Tübingene, 3,25 kg v Prírodovednom Múzeu vo Viedni, 0,25 kg v 
Prírodovednom historickom Múzeu v Chicagu a 375 g v Národnom Múzeu v 
Prahe. Približne 2 kg sú v majetku Britského Múzea v Londýne.  

Zaujímavý je spôsob hľadania informácií o meteorite Lenartov. 
Lenartovčania sú si vedomí, že dopad meteoritu je jednou z najväčších a 
najvzácnejších udalostí v histórii obce Lenartov. Rôzne dostupné údaje 
uvádzajú, že  do p a d o l   v roku 1814, iné že bol  n á j d e n ý  v roku 1814. 
„Na tom už nezáleží, ale stalo sa to v našej obci a sme na to skutočne hrdí. 
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Nestáva sa často, aby z iného nebeského telesa dopadla hmota a tiež nie taká 
veľká. Táto udalosť si zasluhuje pozornosť, aby aj generácie ktoré prídu po nás 
o tom vedeli.“ Keďže sa do istej doby nikto touto udalosťou bližšie nezaoberal, 
dala si kultúrna komisia do svojho plánu práce aj úlohu zistiť skutočnosti okolo 
meteoritu. Prvým krokom bolo požiadanie Veľvyslanectva Slovenskej 
republiky v Maďarsku o pomoc pri zisťovaní informácií. V máji 2000 obdržali 
odpoveď aj s údajmi o meteorite a jeho osude. Zároveň dostali aj informácie, 
kde a v ktorých svetových múzeách sa nachádzajú úlomky z neho.  Po tomto 
prvom úspechu, keď sa vedelo, kde sa meteorit nachádza, podali 
Lenartovčanom pomocnú ruku aj pracovníci Šarišského múzea Bardejov. 
Odfotili časť z katalógu, kde sa píše o Lenartovskom meteorite. Na Obecnom 
zastupiteľstve sa rozhodlo, že navštívia Národne múzeum v Maďarsku v 
Budapešti, kde je meteorit uložený. Túto návštevu sprostredkovali ochotne 
pracovníci Šarišského múzea a návšteva sa aj uskutočnila. Aké bolo 
prekvapenie návštevníkov z Lenartova, keď ich v Budapešti osobne čakal 
zástupca riaditeľa Národného múzea, pán Mészaros, ktorý mimochodom bol v 
Lenartove s nebohým pánom Weisom obzrieť miesto dopadu. Nezabudnuteľný 
ostal pohľad na meteorit, ktorý sa vo vitríne pri ostatných malých meteoritoch 
vynímal ako obor medzi trpaslíkmi. „Sme veľmi radi a povďační Maďarskému 
národnému múzeu, že je oň veľmi dobre postarané a že ho má možnosť vidieť 
každý návštevník múzea aj s údajmi o jeho pôvode.“   

 
2. Divina 
 

Názov v katalógu NHM: Gross-Divina 
Lokalita*: Divina, okres Žilina, Žilinský kraj, SVK     
Súradnice: 49° 16' N, 18° 43' E 
Dopad, nález: dopad 
Dátum nálezu: 1837. 07. 24; 11:30 
Typ 1: kamenný 
Typ 2: chondrit 
Typ 3: obyčajný chondrit (olivínovo- „bronzitový“ chondrit) 
Skupina: H5  
Hmotnosť nálezu: 10,5 kg 
Synonymá *: Budetin, Nagydévény, Nagydivény, Nagy-Divina, Nagy-Diwina   

História pádu: Po hromobití spadol na polia, v dohľade roľníkov 
ktorí na nich pracovali, medzi dedinami, ktoré sa dnes volajú Divina a Budatín, 
kameň. János Lottner, pastier z Veľkej Diviny, očitý svedok pádu, sa ponáhľal 
k tomu miestu a zobral domov kameň, ktorý bol po pol hodine stále teplý. 
Odovzdal meteorit svojej domácej pani, Ludovike Lasanszky, vdove po grófovi 
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Csáky. Táto vzorku darovala 17. júla 1838 Maďarskému národnému múzeu. 60 
gramový úlomok, ktorý sa odlomil pri páde, bol Lottnerom darovaný do 
minerálnej kolekcie viedenského dvora (teraz Národohistorické múzeum vo 
Viedni).  

Na internetovej adrese  http://www.zsdivina.sk/historyx.htm# Meteorit sú 
ešte doplnené uvedené údaje o nasledovné informácie:  

Meteorit o  hmotnosti 54 kg dopadol s veľkým rachotom v 50° uhle v 
diaľke 40 siah od kostola v smere k vyšnému koncu obce. Rozmery: dĺžka asi 
24 cm, šírka 23,1cm, výška 13,9 cm a objem 7 802 cm3. Tento meteorit si vzala 
grófka Ľudmila Csáky do svojho hradu v Budatíne a ako vzácnu pamiatku ho 
darovala Národnému múzeu v Budapešti, kde je dodnes. Pred nejakým časom 
navštívili toto múzeum spolu s pánom starostom Jozefom Cudrákom niekoľkí 
divinskí občania a natočili z nej video. Doteraz si tento kus vesmírnej hmoty 
zachoval svoje tajomné čaro.  

 
3. Oravská Magura  
 

Názov v katalógu NHM : Magura 
Lokalita*: Slanická osada Námestovo, okres  Martin, Žilinský kraj, SVK                              
Súradnice: 49° 20' N, 19° 29' E 
Dopad, nález: nález 
Dátum nálezu : 1840 
Typ 1: železnatý 
Typ 2: hrubý oktaedrit 
Typ 3:  
Skupina: IA (podľa Meteoritical Bulletin Database IAB-MG) 
Ďalšie údaje: nános 2,4 mm                                                                                                 
Hmotnosť nálezu: 150 kg (pôvodná hmotnosť mohla mať 1500 kg) 
Synonymá *: Arva, Árva, Orava, Slanica,  Szalanica, Szlanica, Szlanicza 

História nálezu: V roku 1884 Alajos Horváth, lekár okresu Árva, 
poslal vzorky železa objavené  poľnohospodárskym inžinierom Jánosom 
Weiszom do Kráľovskej maďarskej spoločnosti prírodných vied. Komisia 
Spoločnosti zistila že sú meteoritného pôvodu. Vzorky meteorického železa 
boli objavené v štrku a blate uloženom pri rieke Orava na úpätí pohoria 
Oravská Magura. (Lokalita je teraz zatopená Oravskou priehradou.) Kováč zo 
Slanickej dediny používal vzorky meteoritu na výrobu podkov a iných 
výrobkov niekoľko rokov až kým bol meteorit objavený vedeckým svetom.  

V knihe Miroslav Kodera a kol.: Topografická mineralógia Slovenska 2, 
VEDA SAV, Bratislava, 1990, sa uvádza, že v okolí Slanice (miestna časť 
Námestova), v prieskumných ryhách na vyhľadávanie železnej rudy sa v roku 
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1840 našli viaceré značne zoxidované kusy železných meteoritov s celkovou 
hmotnosťou 1500 kg, z ktorých sa však zachovalo iba 150 kg. Hmotnosť 
jednotlivých nájdených kusov bola 0,5 – 35 kg (1 – 70 pfuntov). Pre ich značné 
množstvo sa uvažovalo o ich praktickom využití. Čas dopadu meteoritov je 
neznámy.  Železné meteority zo Slanice patria k oktaedritom s chemickým 
zložením – CHA: 91,361 % Fe, 7,323% Ni, zvyšok pripadá na C, SiO2  
a nešpecifikovanú hmotu.  Meteority v Slanici sa stali známymi tým, že 
poskytli materiál na riešenie otázky cliftonitu, ktorý v meteoritickom železe 
vytvára drobné čierne hexaedrické, alebo dodekaedrické XX hexaédre so 
zaoblenými hranami v kombinácii s dodekaédrom  a tetrakishexaédrom, 
miestami prerastené triolitom a považované za pseudomorfózy po pyrite, alebo 
po diamante. M. Hey dokázal, že cliftonit je skutočne pseudomorfózou, v ktorej 
sú nesmierne jemné šupinky grafitu uložené rovnobežne s plochami kocky.  

Najväčší kus s hmotnosťou 45,5 kg je v zbierkach Univerzity 
v Tübingene, časť sa nachádza v Národnom múzeu Prahe, odkiaľ bola 
poskytnutá vzorka aj Prírodovednému múzeu SNM v Bratislave. 
 

     4. Veľké Borové 
 
Názov v katalógu NHM : Nagy-Borové 
Lokalita*: Veľké Borové, okres Liptovský Mikuláš, Žilinský kraj, SVK 
Súradnice: 49° 10' N, 19° 30' E 
Dopad, nález: dopad 
Dátum nálezu: 1895. 05. 09. 
Typ 1: kamenný 
Typ 2: chondrit 
Typ 3: obyčajný chondrit (olivínovo- „hypersténový“ chonddrit) 
Skupina: L5 
Hmotnosť nálezu*: ~6,1 kg 
Synonymá *: Liptó, Nagyborove, Velka-Borové, Velke-Borove 

História pádu: Popis histórie dopadu sa mi v žiadnej literatúre, na 
internetových stránkach, ani oslovením starostu obce nepodarilo nájsť. Podľa 
denníka Nový čas zo dňa 15.4.2007 sa úlomky toto kamenného meteoritu 
dostali do múzea v Budapešti, v Chicagu a v Londýne. 
 

5.  Rumanová 
 
Názov v katalógu NHM: Rumanová 
Lokalita*: Rumanová, okres Nitra, Nitriansky kraj, SVK 
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Súradnice: 48° 21' N, 17° 52' E (podľa Meteoritical Bulletin Database 48° 20' 
53"N, 17° 51' 58"E) 
Dopad, nález : nález 
Dátum nálezu: 1994. 08. 
Typ 1: kameň 
Typ 2: chondrit 
Typ 3: obyčajný chondrit 
Skupina: H5 (olivínovo enstatitový chondrit) 
Ďalšie údaje: stupeň zvetrania: W2 

         stupeň metamorfózy: S3 
 Hmotnosť: 4,3 kg 

História nálezu: Kameň bol nájdený neďaleko dediny Rumanová 
počas žatvy. Bol zaklinovaný medzi čepele noža kombajna. Pri vybraní ho bolo 
potrebné rozbiť na kusy. Prvá analýza Geologického inštitútu Slovenskej 
akadémie vied potvrdila, že je to meteorit. Kameň ležal na povrchu niekoľko 
desaťročí, pretože bol značne erodovaný. Keď bolo dokázané, že je to meteorit, 
jeho nálezca, ing Jozef Tehlár, ho daroval Slovenskému národnému múzeu v 
Bratislave. (Prameň:  http://www.matica.sk/cas slovensko/c.3-96/p42-43.html) 
 
    (6.) Kňahiňa 
 

Pre úplnosť uvádzam ešte šiesty meteorit, ktorý síce dopadol na 
slovenské územie,  ale toto je už od r.1944 súčasťou Ukrajiny.  
Názov v katalógu NHM : Knyahinya 
Lokalita*: Knyahynya Strychava, Velyky Bereznyan’ský rajón, 
Zakarpat’ska oblast’, UKRAJINA                                                                      
Súradnice: 48° 54' N, 22° 24' E 
Dopad, nález: dopad 
Dátum nálezu *: 1866. 06. 09., 17:00 
Typ 1: kamenný 
Typ 2: chondrit  
Typ 3: obyčajný chondrit 
Skupina : L5 (podľa Meteoritical Bulletin Database LL5) 
Ďalšie údaje: brekcie, úlomky 
Hmotnosť nálezu: 500 kg 
Synonymá: Csillagfalva, Knahyna, Kniaginia, Knyhyna, Kuyahinga, Nagy-
Bereszna 

História pádu: Ohnivá guľa bola prvýkrát zaregistrovaná v severnom 
Maďarsku nad mestom, ktoré sa dnes volá Liptovský Mikuláš a ktorá letela asi 
220 km východne, až kým neexplodovala hromovou detonáciou nad obcou 
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Knyahinya, vo forme čierneho mraku. Sprcha kameňov spadla z mraku 
hvižďavým hukotom. Potom sa čierny mrak zmenil na sivý mrak prachu, 
pohybujúc sa južne a bol rozptýlený vetrom. Asi 1200 kameňov padlo 
rozptýlených na 7x4 km oblasť  v regióne Zboj (teraz Slovensko) Nova 
Stuzhitsya (asi Nová Sedlica), Kňahiňa a Strychava (asi Štrychava, teraz 
Ukrajina), ale nikto nebol zranený. Maďarská akadémia vied poslala komisiu, 
aby navštívila túto oblasť. Najväčšia nájdená vzorka (teraz v Prírodovedeckom 
múzeu vo Viedni), váži 300 kg, druhá najväčšia (46 kg) bola zakúpená za 750 
florinov pre Maďarské národné múzeum (ktoré bolo zničené v požiari v r. 
1956). 

 
Podľa http://www.cassovia.sk/korzar/ sa 9. júna v roku 1866 neďaleko 

obce Zboj v okrese Snina niečo medzi štvrtou a piatou hodinou sa pod horským 
masívom Stinskej, v mieste dnešnej slovensko - ukrajinskej hranice, začali diať 
zvláštne veci. Staré pramene popisujú priebeh udalostí na základe výpovedí 
zmätených ľudí takto: „Na oblohe sa z ničoho nič zjavila padajúca žeravá guľa 
a za ňou chumáč dymu. Nastal obrovský lomoz, akoby zo sto kanónov naraz 
vystrelili. Stiesňujúci zvuk sa šíri celou krajinou. Okolie páchne sírou. Hneď na 
to obrovské čierne mračno zakryje celé slnko, uprostred dňa je zrazu tma. Po 2-
3 minútach z neba s obrovským hukotom padajú žeravé kamene. Celé to trvá 
asi 10 - 15 minút. Potom zavládne ticho, mrak sa stratí a slnko sa opäť objaví.“ 
Čo sa vlastne stalo? V ten deň spadol medzi rusínskou obcou Zboj na 
slovenskom území a obcou Kňahiňa na Ukrajine obrovský meteorit doteraz 
najväčší v strednej Európe. Miesto dopadu sa nazýva Čierna mláka Stinskej. O 
niekoľko dní neskôr sa dal do pohybu vedecký potenciál vtedajšieho Rakúsko - 
Uhorska a pri Zboji sa striedala jedna expedícia za druhou. Výsledky 
výskumov spracoval do viedenských vedeckých zborníkov profesor Haidinger, 
riaditeľ Prírodovedného múzea vo Viedni. My o páde meteoritu dnes vieme 
vďaka regionálnemu historikovi a karpatoznalcovi Miroslavovi Buraľovi zo 
Stakčína, ktorý preštudoval všetky dostupné pramene. Meteorit, ktorý je dnes 
známy pod menom Kňahiňa, sa po páde roztrieštil. Veľkosti nájdených 
úlomkov boli rôzne, od niekoľkých gramov až po desiatky kíl. Najväčší, dnes 
uložený vo Viedenskom múzeu, dosahuje hmotnosť 286,3 kilogramu. "V 
zborníku možno nájsť záznam rozprávania ľudí, že ho z krátera ťahalo šesť 
párov volov," hovorí Buraľ. Kniha rekordov Slovenska pritom uvádza nález 
meteoritu pri Bardejove v roku 1814 s hmotnosťou iba viac ako 73 kilogramov. 
Celkom sa pri Zboji našlo 75 kusov, ktoré putovali do múzeí v Petrohrade, 
Budapešti a Viedni. Podľa Buraľa vedeckí pracovníci zaznamenali viaceré 
autentické výpovede svedkov, ktoré potvrdzujú, že obyvatelia sa veľmi 
naľakali padajúcich kameňov, ktoré sa odrazu z neba pustili. "Tento úkaz ľudia 
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nazvali spŕškou kameňov alebo hromové kamene. Všetci počuli akoby výstrel a 
zvuk mohutných kolies. Od Stužice na juh sa tiahol červený prúd 
hrôzostrašného mračna, bol zreteľne červený a po štvrťhodine sa stratil," 
hovorí. Buraľ vysvetľuje, že v čase chudoby, neúrody a cholery si ľudia 
mysleli, že prišiel koniec sveta a úkaz považovali za „boží trest“. Pád meteoritu 
bol zaregistrovaný i v značne vzdialených miestach od Zboja. "Prírodný úkaz 
bolo vidieť podľa svedectiev voľným okom až na Liptove a na Orave na 
slovenskom území, a v Mukačeve na Ukrajine," objasňuje Buraľ. Miesto, kde 
spadol obrovský meteorit, patrilo v roku 1866 do historického územia obce 
Zboj. Po prvej svetovej vojne tam českí turisti vyznačili prvý turistický chodník 
v Poloninách. V dôsledku zmeny hraníc po II. svetovej vojne sa dnes miesto 
dopadu nachádza 200 metrov od slovenskej štátnej hranice. Na toto miesto 
vyznačili pracovníci ukrajinského Užanského národného parku v roku 2000 
nový turistický chodník. „Aj dnes tam možno vidieť pozostatky krátera, ktorý 
mal po dopade priemer 2,4 metra a hĺbku 3,35 metra. Pretože ide o ukrajinské 
územie, u nás udalosť spred 150 rokov upadla do zabudnutia,“ uzatvára Buraľ.  
 

Správy o meteorite Rumanová 
 
Pripomeňme si ešte základné vedecké práce, zmienky na vedeckých 

konferenciách a dobové správy z tlače od roku 1996. 
 
Vedecké práce  
 

Základné, pramenné, údaje o meteorite Rumanová boli prvýkrát 
uvedené v odbornej literatúre Igor Rojkovič, Vladimír Porubčan, Pavol 
Siman,:  „Nález meteoritu pri obci Rumanová“, Mineralia Slovaca 27, 
331-342, r. 1995.  

Prvý autor je zástupcom  Prírodovedeckej fakulty Univerzity 
komenského, druhý autor z Astronomického ústavu SAV, tretí autor 
z Geologického ústavu D. Štúra.  

Autori vyslovili aj poďakovanie Ing. J. Tehlárovi za poskytnutie 
materiálu z meteoritu na petrologické, mineralogické a chemické štúdium. Za 
určenie chemického  zloženia M. Letkovej a RNDr. P. Andrášovi, CSc., 
RNDR. L. Turanovej, CSc., za stanovenie priemernej hustoty meteoritu. Za 
cenné rady a námety vyslovili poďakovanie RNDr. D. Hovorkovi, DRSc. 

Miesto nálezu je  1,25 km SSZ od severného okraja obce Rumanová, 
na V od Serede, 300 m JZ od priesečníka potoka s poľnou cestou na Sasinkovo. 
Nie je vylúčené prenesenie meteoritu pri poľných prácach z pôvodného výkopu 
plynovodu, ktorý sa nachádza 50 m na Z od miesta nálezu. Podstatná časť 
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meteoritu je v mineralogickej zbierke Slovenského národného múzea 
v Bratislave, výbrusy a nábrusy sú u prvého autora, menšia časť vzorky na 
ďalšiu analýzu u druhého autora.  

Hmotnosť meteoritu je 4,3 kg (študovanej časti 1,978 kg), maximálne 
rozmery 185x140x125 mm (študovanej časti 166x126x88 mm). Priemerná 
hustota je 3,53 g/cm3 (cca 3,5 násobok hustoty vody) sa stanovila z piatich 
meraní. Meteorit je silne zvetraný, s hojným povlakom hydroxidov Fe a má 
relatívne hladký povrch. Na čerstvom lome a narezanej ploche, najmä 
v strednej časti, sú hojne dispergované rudné minerály kovového lesku 
sivobielej a bronzovej farby.  

Zastúpené sú všetky základné typy chondrúl  veľké 0,1 až 2,5 mm. 
Chondruly tvoria agregáty pyroxénu, olivínu, dispergovaného niklového Fe 
a triolitu. Spojené chondruly svedčia o kolízii ešte v plastickom stave, ale 
možno pozorovať aj fragmenty chondrulí svedčiace o neskoršej deformácii už 
pevných chondrúl.  

Podrobný rozbor minerálneho zloženia a geochemická analýza 
klasifikujú meteorit do triedy olivínovo – enstatitových chondritov (symbol H), 
čo znamená vyšší obsah Fe s charakteristickým minerálom olivínom, 
enstatitom, niklovým Fe a trioliom. Výrazné prevládanie rombického pyroxénu 
enstatitu nad monoklinickým pyroxénom, rekryštalizovaná základná hmota 
a odlíšiteľné chondruly umožňujú určiť petrologický typ 5. Meteorit Rumanová 
možno teda zaradiť medzi chondrity skupiny H5.  
 

Ďalej sa správy o meteorite Rumanová nachádzajú napr. v prácach: 
 
Lipka J.; Rojkovič I.; Tóth I.; Seberíni M.: First Mössbauer study of 

the Slovak meteorite Rumanova (Prvá štúdia meteoritu Rumanová na 
Slovensku podľa Mössbauera), source (prameň): Czechoslovak Journal of 
Physics (Československý fyzikálny žurnál) , May 1997, vol. 47, no. 5, pp. 529-
532(4). Publisher (vydavateľ) : Kluwer Academic Publishers. 
 Lipka, J., Rojkovic, I., Grusková, A., Tóth, I.: Iron Phase 
Composition of Rumanova Meteorite. In: International Conference on 
Applications of the Mössbauer Effect ICAME '99 (Železná fáza kompozície 
meteoritu Rumanová. Medzinárodná konferencia o aplikáciách Mössbauerovho 
efektu) : Garmisch-Partenkirchen, Germany, 29.8.-3.9.1999. - p. T6/28, (in 
English). 

Funaki, M., Tunyi, I., Orlicky, O., Porubcan, V.: 2000, Natural 
remanent  magnetization of Rumanova chondrite (H5) acquired by the shock 
metamorphisms S3', Antarctic Meteorite Research  (Prirodzený zostatok 
magnetizácie chondritu Rumanová (H5) vzniknutého šokovou metamorfózou 
S3, Antarktický výskum meteoritov)13, 78-92. 
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 Na margo poznatkov z tejto publikácie Prof. RNDr. Anton Hajduk, 
DrSc. v článku Meteory - od bolidov až po kozmický prach, uverejnenom na 
internetovej stránke http://cygnus.ta3.sk/anniversary/ 60SP50AsU/2/2.html, píše:  
 „Jedinečným spôsobom nám prospel nález meteoritu Rumanová, 
nazvaného podľa lokality nálezu, ktorý je rýdzo slovenským meteoritom.  Jeho 
kozmický pôvod a identifikácia ako chondritu bola potvrdená v spolupráci 
s Geologickým ústavom Dionýza Štúra a jeho detailná analýza urobená 
v spolupráci aj s Geofyzikálnym ústavom SAV a s prof. Funakim z Japonska.“ 
 
Spomienky svedka nálezu 
 

Milan Talian, po Jánovi Novosedlíkovi druhý človek, ktorý uvidel 
a držal v ruke meteorit, ktorý neskôr dostal pomenovanie „Rumanová“, 
poľnohospodársky pracovník, strojník a traktorista, spomína ako svedok na 
okolnosti nálezu nasledovne. 

„V osudný slnečný žatevný deň bolo veľmi teplo. Práce na poli boli 
náročné v dôsledku prašného prostredia, ako to už v žatvách býva. Teraz už 
nebohý Janko Novosedlík, čulý a zodpovedný kombajnista, sa preháňal po 
poli v časti chotára zvanej Mikloš a žal úrodu hrachu na svojom modrom stroji 
značky E 512. Zrazu sa lopatky líšt zberača zastavili a vynútili si prerušenie  
pohybu kombajna. Janko zoskočil z kabíny a išiel pozrieť po príčine závady, 
keď tu zazrel medzi lištami zakliesnený kameň. Snažil sa ho vybrať rukami, ale 
nešlo to ani pri použití najväčšej sily. Vidiac, že kombajn sa zastavil 
a pozorujúc Jankovu gestikuláciu, zamieril som ku kombajnu zo vzdialenosti 
asi 150 metrov, kde som bol pri odstavenom protipožiarnom sude vody, aby 
som zistil príčiny prerušenia práce. Kameň, ktorý som uvidel medzi lištami bol 
čierny, povrch bol akoby kyprý a mal podobu veľkého kusa škváry, ktorá sa 
v tých časoch používala ako ľahký izolačný materiál v stavebníctve. Aj ja som 
preto predpokladal, že ho  ľahko vyberiem rukami. Keďže to nešlo ani mne, 
zobral som asi kilogram vážiace kladivo a silnými  údermi som ho rozbil na 
viacero častí, ktoré vypadli z líšt. Kameň bol nezvyčajne tvrdý a dal sa rozbiť 
veľmi ťažko. Lišty zberača kombajna boli však poškodené a potrebovali nutnú 
opravu. Zobral som najväčšie úlomky nezvyčajne ťažkého kameňa a položil ich 
na spomínaný protipožiarny fekál naplnený vodou. Tie drobnejšie  úlomky som 
nechal ležať na zemi. Kameň sme neskôr odovzdali agronómovi vtedajšieho 
Jednotného roľníckeho družstva, Ing. Jozefovi Tehlárovi, ktorý si ich zobral do 
svojho služobného auta.   
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Správy z tlače 
 
Tlačové periodiká uvádzajú ďalšie doplňujúce údaje o tomto 

pozoruhodnom náleze, ktoré sa dajú zhrnúť do nasledovného súboru 
informácií.  

Ing.  Jozef Tehlár si okamžite všimol zvláštny tvar a štruktúru 
kameňa. Kameň bol mimoriadne ťažký. Nezdala sa mu jeho farba. Akoby bol 
zoxidovaný. Bol celý zvláštny a navyše bol akoby ohorený. Rozbité časti 
kameňa  dal do igelitky, vozil ich niekoľko týždňov v aute, odkiaľ ich chcel už 
Jozef Blažíček vyhodiť. Neskôr si ich vystavil na družstve v kancelárii, odkiaľ 
mu ich chcela vyhodiť zase upratovačka. Rozbité kusy odniesol domov a na jar 
roku 1995 do Astronomického kabinetu Regionálneho kultúrneho strediska v 
Nitre. Tam sa ich ujal vedúci kabinetu Peter Poliak. Z rúk tohto nadšenca 
astronómie a vesmíru putovali kusy meteoritu do Astronomického ústavu SAV 
v Bratislave a neskôr do Geologického ústavu SAV, aby urobili analýzy a 
podrobné výskumy. Po potvrdení tejto skutočnosti profesorom Porubčanom z 
Astronomického ústavu SAV ho nálezca Ing. Jozef Tehlár venoval 
Slovenskému národnému múzeu (SNM) v Bratislave a nezvyčajný kameň sa 
dostal do jeho mineralogickej zbierky. 

Asteroid, z ktorého pochádza rumanovský meteorit, je starý asi 4,3 
miliardy rokov. Ako samostatné teleso, ktoré vzniklo pri zrážke dvoch 
asteroidov, letel vo vesmíre 7 miliónov rokov. Meteorit Rumanová ležal na 
zemskom povrchu takmer 12 000 rokov. Prvý dokázaný slovenský meteorit v 
našom storočí sa našiel v regióne blízko starobylej Nitry. 

Dva väčšie kusy meteoritu sú v Slovenskom národnom múzeu, 
Prírodovednom múzeu  v Bratislave. Tretí, ktorý bol na expertíze, má profesor 
Porubčan zabalený v mikroténovom vrecku vo svojej kancelárii. Zopár menších 
kúskov má doma uložených aj Ing. Jozef Tehlár. Jedna vzorka išla do Prahy, 
odkiaľ na revanš na Slovensko poslali kúsok slovenského meteoritu Oravská 
Magura z 19. storočia. Ing. Jozef Tehlár pre tlač poznamenal, že sa ozývali sa 
aj z múzea v Budapešti a chceli kúsok z  meteoritu. Ing.  Tehlár, ktorý má 
právo ako nálezca rozhodovať o jeho osude sa vyjadril, že keď nám z Budapešti 
na revanš dajú kúsok zo slovenských meteoritov, ktoré sú u nich v múzeu, je 
možné dať im kúsok nášho meteoritu. Odmietli.  

 
Nitrianske noviny 

 
V pondelok 28.5.2007 v periodiku Nitrianske noviny vyšiel zatiaľ 

posledný článok informujúci o našom meteorite.  
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Meteorit, ktorý bol nájdený pri Rumanovej, je slovenskou raritou. Je 

jediný, ktorý sa našiel na území Slovenska v 20. storočí. Kvôli nemu 
vyhľadávajú obec v Nitrianskom okrese aj cudzinci. Momentálne tam však nič 
o vzácnom kameni nenájdu, označené nie je ani miesto nálezu. Miestne 
občianske združenie preto vypracovalo projekt, ako lokalitu zviditeľniť. 
S prácami chcú začať už v najbližších týždňoch. 

„Vytvoríme náučný chodník a oddychové zóny. V blízkosti miesta 
nálezu meteoritu budú osadené informačné tabule, zlepší sa jeho dostupnosť 
pre turistov, chceme vydať aj publikáciu,“ naznačil plány Milan Bališ, zástupca 
občianskeho združenia a Divadelnej spoločnosti Meteorit Rumanová. V týchto 
dňoch získal projekt podporu z Konta Orange, pomoc pri realizácii prisľúbil aj 
starosta Dušan Dolinský.  

Meteorit našiel pri žatevných prácach v roku 1994 Ján Novosedlík. 
Zaklinil sa medzi čepele noža kombajna. Pri vybraní ho museli rozbiť na kusy. 
Kombajnisti dali neobvykle ťažký kameň agronómovi družstva Jozefovi 
Tehlárovi. Toho zaujal zvláštny tvar a štruktúra, preto ho po čase odniesol do 
nitrianskeho astronomického kabinetu. Nakoniec sa nález dostal až 
do Geologického inštitútu SAV, kde potvrdili, že ide o kamenný meteorit 
s hmotnosťou 4,3 kilogramu. Patrí do skupiny chondritov s vyšším obsahom 
železa. Na Zem dopadol údajne pred dvanásťtisíc rokmi.  

Dnes sa nachádza v Slovenskom národnom múzeu v Bratislave, 
venoval mu ho Jozef Tehlár. Meteorit je vzácny aj preto, že je jediný, ktorý 
zostal na Slovensku. Pred ním boli oficiálne zaregistrované štyri ďalšie 
meteority z nášho územia, no tie sa nachádzajú v zahraničných zbierkach.  

„Keď ho vytiahli z kombajnu, bol rozlomený asi na štyri kusy,“ hovorí 
starosta Dušan Dolinský, ktorý držal meteorit v rukách pred dvanástimi rokmi, 
keď ho predstavili verejnosti. 

 
Televízia  
 
Informácia v Nitrianskych novinách evokovala redaktorov ďalšej 

televíznej stanice, aby navštívili Rumanovú a išli po stopách meteoritu. K jeho 
nálezu sa vyjadril predseda družstva Jozef Hajka, Jozef Blažíček, starosta 
Dušan Dolinský. Redakcia sa rozhodla uviesť zábery kombajnu, do ktorého 
zberacích líšt sa meteorit zakliesnil, ako aj zarastenú poľnú cestu vedúcu 
k miestu nálezu meteoritu a samozrejme spomínaných troch aktivistov, ktorí sa 
k histórii nálezu meteoritu a o plánoch projektu zviditeľnenia nálezu meteoritu 
vyjadrovali pred kamerou. Reportáž bola vykonaná a odvysielaná na 
Medzinárodný deň detí, dňa 1.6.2007. 
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Návštevníci miesta nálezu 
 

Miesto nálezu Meteoritu Rumanová sa stalo predmetom zábavy zvanej 
Geocaching (http://www.geocaching.sk/geocache-detail.php?id = 478999). Ide určitý 
druh športu, alebo nového odvetvia turistiky; - geo znamená zem a cache 
znamená skrýša. Sú to teda skrýše na zemi, kdekoľvek, väčšinou na pekných 
zaujímavých miestach. Každá skrýša má na internete svoju stránku, kde je 
popis miesta a súradnice GPS, podľa ktorých ju potom hľadači hľadajú. Skrýša, 
ktorú založili nadšenci z Bratislavy pod pseudonymom Lafy & Mira, 
14.10.2006, nás zavedie do bezprostrednej blízkosti (asi 150m) od miesta pádu 
meteoritu, k jazierku v Mikloši pri obci Rumanová. Cesta ku skrýši začína pri 
Vendelínkovi. Ku dnešnému dňu skrýšu našlo niekoľko hľadačov, ktorých 
vyjadrenia k miestu nálezu sú zaujímavé a niekedy až poetické: 

   22.10.2006 – „Cestou z chalupy sme si spravili zastávku pri 
meteorite. Nájdené ľahko a rýchlo. Na poli v mieste dopadu sme našli len 
zbytky slnečnice.“ 26.10.2006 -„Pekne, aj keď nenápadné miesto. Presne 
zameraná a dobre umiestnená skrýša. Voda z prameňa je pitná? Keď sa dlhšie 
neozveme, tak nebola. Cestou sme prefrčali okolo takého ostnatého 
elektrického oplotenia s kamerami, kde práve prebiehala nejaká kontrola 
(údržba, revízia) - tí na nás ale čumeli! 4.11. 2006, 16:45 - „Sneží a je nám 
zima tak utekáme.“ 24.11.2006 – „Cestou na víkend do rodného mesta som sa 
rozhodol skúsiť ešte túto skrýšu. Prístupová cesta bola blatistá a rozmočená, ale 
riskol som to. Aj dieru po meteorite som videl (ak to bola ona), bola zaliata 
vodou. Skrýšu som objavil rýchlo, umiestnenie je logické. Chcel som vymeniť 
aj igelitku, ale mal som len takú malú, fľaška sa tam nezmestila. Ale prežiť by 
mala v pohode aj bez toho. Cestou späť som zažil menší horor, keď som 
zapadol s autom do pol kolies v blate a horko-ťažko sa mi podarilo vyhrabať. 
Auto vyzeralo ako po absolvovaní rallye. Ďalším motorizovaným hľadačom 
odporúčam nechať auto radšej na konci panelovej cesty a prejsť si zvyšok peši, 
až tak ďaleko to nie je.“ 28.11.2006.15,20 - „Tak, a je tu koniec našej dnešnej 
novembrovej cache-jazdy: veľmi pekná prechádzka, bezvetrie, trocha blata, ale 
auto sme zaparkovali bezpečne na ceste, k tomu jazierko, pole a lesík - nuž, 
páčilo sa nám!“ 12.12.2006 – „Ešte že nechodím do roboty v obleku. Tých pár 
sto metrov od parkoviska bolo celkom bahnitých.“ 13.12.2006 – „Zaujímavé 
miesto, došiel som tesne pred zotmením, ale podarilo sa!“ 21.12.2006 -  
„Neskorá odpoveď na otázku či je voda z prameňa pitná: pýtala som sa babky, 
nevie či je pitná, ale vraj čo si pamätá, kedysi počas žatvy tam ľudia na vodu 
chodili. Tak hádam ste prežili v zdraví!“ 26.12.2006 – „Už nám naše 
geocacherské nožičky nechceli vydržať doma, tak sme sa vybrali pozrieť jamu 
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po meteorite a blízke jazierko. Za počasia priam jarného sme bez problémov 
skrýšu našli a zalogovali. Ďakujeme za peknú prechádzku.“ 3.2.2007 -  „Cestou 
tam slnko, na mieste búrka so snehom a naspäť zase slnko. Typické 
„februárové počasie“. Jazierko je zaujímavé a objavil sa pri ňom aj 
„medvedík“. Trochu blata cestou späť nezaškodí. Zaujímavý prameň.“ 
17.2.2007 – „Vendelín nám už z diaľky máva, čaká na vás objaviteľská sláva!" 
Pri jazierku na udičky, lovia chlapci virtuálne rybičky. Nás však kozmos 
zaujíma, lov na meteorit sa začína. Nakoniec sme skrýšu našli, za ukázanie 
miesta sme vám vďační. 2.3.2007 – „Auto som nechal na parkovisku strážené 
kamerami a vydal som po niečom čo sa nedá nazvať cesta sa k jazierku. Aspoň 
bola sranda. Zaujímavé miesto, deti tu chodia nielen chytať virtuálne ryby, ale 
sa tu aj hrávajú s legom. Miesto v blízkosti skrýše je veľmi pekné. Vďaka za 
cache a za ukázanie miesta dopadu meteoritu.“  5.3.2007 – „Ten pokoj a ticho 
je balzam na dušu. Geokára dostala zase zabrať.“ 7.3.2007 - „Jistě zajímavé 
místo - jezírko uprostřed polí. Jen škoda, že toto místo je plné odpadků.“ 
14.3.2007 – „Místo jsme lokalizovali bez problémů. Okolo se proháněly 
jézeďáci na traktorech a hnojily pole, takže čerstvá aroma domoviny se linula 
všude kolem. Díky.“ 15.3.2007 – „... kľudná oáza v poliach plných traktorov ... 
zaujímavé ... tá predstava pádu meteoritu…“ 25.3.2007 – „Pekné a zaujímavé 
miesto, ale blato, blato, blato ...“ 31.3.2007 – „ Keš (skrýšu) sme našli bez 
problémov a neskôr sme ešte neďaleko sediacu rodinku s malými deťmi poučili 
o padajúcich meteoroch.“ 6.4.2007 – „Zaujímavá skrýša viažúca sa k nedávnej, 
no pre nás iste atraktívnej udalosti. Kamarát sa dlhšiu dobu venuje skenovaniu 
nočnej oblohy a foteniu meteoroidov, takže sme „v obraze“. Dokonca sa mu 
podarilo zachytiť zhorenie bolidu 5. februára toho roku, ktorý bol sprevádzaný 
značným zvukovým doprovodom. Vďaka za peknú skrýšu.“ 15.4.2007 - Cestu 
ke kešce jsme začali u doporučovaného Vendelína, takže jsme se celkem prošli. 
Procházka to ale byla pěkná. Kulisy jako z filmu Slunce, seno ...  Čekali jsme, 
kdy narazíme na pana faráře, vedoucího kolo a uslyšíme pápapápapapa 
papapapapa... Keška nalezena v pohodě, díky! 15.4.2007 – „Keďže som bol 
pracovne v Trnave odbehol som si aj na túto chache. Krásne miesto a pekná 
prechádzka.“ 21.4.2007 – „Zaujímavé miesto. Spočiatku sme trochu blúdili po 
lesných cestičkách, ale nakoniec sa podarilo.“ 8.5.2007 – „Vydali sme sa po 
stopách meteoritu trocha s obavami, že prístupová cesta bude rozmáčaná po 
nedávnych dažďoch a budeme zablatení, no deficit vlahy je tak veľký, že 
pôsobenie vlahy nevidieť a určite zmienený agronóm PD má teraz iste veľké 
starosti a na meteorit možno aj zabudol, no my nie. Vďaka za peknú skrýšu.“ 
21.5.2007 – „Dnes druhá keška (skrýša). Tiež mi to pripomínalo scenériu 
nejakého romantického filmu, ľúbostnej drámy z ospalého vidieka. Najprv som 
sa čudoval extrémne oplotenému objektu, ale potom som uvidel zreteľnú trasu 
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plynovodov. Ešte s väčším údivom sa na mňa pozerali údržbári, čo v objekte 
kosili. Ďalej postrekovali poľnohospodári niečo, čo vyzeralo ako hrachové pole 
a strašne sa čudovali, čo tam ten čudák robí. Komáre neotravovali, zrejme im 
až teraz začne sezóna. Vďaka za typ.“ 2.6.2007 -  „Podľa všetkých predpovedí 
už malo dnes dávno pršať, ale vonku svietilo slniečko a tak sme sa sem vybrali. 
No ísť sem v kraťasoch nie je teraz dobrý nápad, lebo žihlava je už dosť 
vysoká. Cache sme našli bez problémov a potom sme si pofotili okolie.  
Vďaka za cache a príjemnú prechádzku.“ 16.6.2007 - „Mal som tú česť stretnúť 
po zalogovaní, pri prechádzke poľom, celú perepúť miestnych. Prihovorili sa 
mi a po pár oťukávajúcich otázkach sme sa začali baviť. Zistil som, že som sa 
stretol priamo so starostom, predsedom občianskeho združenia Meteorit a ich 
kolegami. Vedeli, že tu niekde majú cache a sú radi, že ich región je 
navštevovaný aj Geocachermi. Práve skúmali podmienky realizácie oddychovej 
zóny od „Vendelínka“ po jazierko „Mikloš“. Pracujú aj na vydaní brožúrky o 
Meteorite Rumanová.“ Uvádzam zápis z logbooku od miestneho rybára: 
„Ahojte skoro som vám to tu ocikal. Zaujímavá hra. Beriem si niečo a vkladám 
vám plavák.“ 18.6.2007 – „Našiel som toho sv. Vendelínka, aj keď som ho 
nemal v gps a potom už len po ceste až ku cache. Škoda, že je tam toľko 
odpadkov, mohlo to miesto byť krajšie. Cache nájdená pomerne ľahko.“ 
6.7.2007 – „Zaujímavé miesto. Prišli sme z opačnej strany cez polia z dedinky 
Sasinkovo.“  20.7.2007 – „Nájdené pekne a rýchlo na rozdiel od vlaňajšej 
jesennej akcie, keď som omylom zadal waypoint dopadu meteoritu namiesto 
keše a blúdili sme po rozbahnenom poli, až kým zvyšku Syslov došla 
trpezlivosť a zahnali ma do auta. Na omyl sme prišli až doma a medzitým sme 
na túto skrýšu trochu zabudli. Pekné jazierko a pútavá story, ďakujeme za keš.“ 
 
Úkazy u protinožcov 
Austrálsky korešpondent Frank Cmero 
 

Už to nelieta len v Rumanovej ale aj tu v Západnej Austrálii. Včera, 
v nedeľu, 4.12.2005 nám skoro na dom spadol meteor. Letiaci, hučiaci a ostro 
svietiaci bolid spôsobil, že obloha bola žiarivá ako v Las Vegas na Nový rok. 

V sobotu večer spadol meteor, možno ich bolo aj viac. Správy 
uvádzajú, že jeden úlomok takmer trafil jedného desaťročného chlapca na 
južnom okraji Perthu. Počujúc veľký lomoz a vidiac žiaru, sa chlapec schoval 
za auto a meteor dopadol kúsok od neho. Následne dali meteorit  otestovať.  

Odborníci hovoria, že bolid mal veľkosť basketbalovej lopty. O 20:47 
hod. bolo na  oblohe vidieť obrovskú žiarivú guľu s dlhým chvostom, letiacou 
rýchlosťou vyše 30 0000 km za hodinu,  sprevádzanú  obrovským  rachotom a 
vesmírne teleso postupne menilo rôzne farby. Domy v meste sa triasli a keď 
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meteor vošiel do atmosfery, bolo počut obrovský výbuch. Raz nám to spadne 
asi aj na hlavu. A skoro sa tak aj stalo. Dňa 4.7.2007 mi Frank Cmero poslal 
správu a fotografiu s nasledovným textom: „Včera sme s manželkou Katarínou 
išli na pivo asi 35 km severne od Perthu a videli sme niečo divné. Asi to budeš 
musieť zväčšiť, ale v strede snímky je žeravá čiara. Nevieme čo to mohlo byť, 
ale to niečo padalo rovno do mora. Bolo to dosť široké, zjavne to horelo a išlo 
priamo dole. Možno meteor.“  
 
 

Záverečná rada 
 

Nezabudnime mať vážny rešpekt pred všetkým, čo všetko nám vesmír 
v mnohorakej podobe posiela prostredníctvom svojich poslov. Od 
životodárnych, atmosférou filtrovaných slnečných lúčov, cez žiarivé meteory, 
kozmické telesá rôznej veľkosti, až po gama žiarenie a iné znamenia.  
  Uvedomme si dôležitosť nášho bytia a konania v kontexte 
s nekonečnosťou časopriestoru. Vo dne, ale hlavne v noci majme, ak nám to čas 
a zdravie dovolí, oči na stopkách a pre každý prípad si vždy do talónu 
pripravme aspoň jedno želanie. To sa nám, totižto, pri vzhliadnutí meteoru, 
a aspoň myšlienkovom vyjadrení nášho želania, v priebehu jeho zažiarenia 
určite splní.                

 Veľa, veľa šťastia …! 
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Doslov 
 
Z nekonečne variabilnej tematiky nekonečného vesmíru sme laickou 

cestou spoločne preskúmali, čo to v skutočnosti meteorit je.  V stručnosti 
s zrekapitulujme všeobecný a nosný obsah problematiky, ktorou sa táto 
publikácia zaoberá.  

Ak vidíme padajúcu hviezdu, vidíme meteor. Vtedy vieme, že sa dostal 
do nášho zorného poľa a vnímame jeho žiarivé posolstvo. Tým, že ho uzrieme, 
túžime, aby sa splnili naše sny a želania. Cítime čaro noci a nevšednosť zážitku.  

Ak meteor letí blízko pri zemskom povrchu a veľmi intenzívne žiari, 
vravíme mu bolid. Nevšednosť javu cítime ešte výraznejšie aj preto, že jeho 
pohyb je sprevádzaný veľkým rachotom.   

Ak cestou za nami kozmické teleso úplne nezhorí v atmosfére 
a dopadne na zem, potom nájdenému kameňu, hovoríme meteorit. Čaro zážitku 
sa zhmotnilo, nestratilo však punc nevšednosti.  

Meteorit, kozmický posol z minulosti, sa stane vzácnym a prvý kontakt 
s ním je nezabudnuteľným zážitkom pre  jeho nálezcu, či  objaviteľa.  

Miesto nálezu a hlavne samotný nález sa podchvíľou stáva predmetom 
záujmu bežných ľudí  i odbornej verejnosti. Jeho existencia vzbudzuje 
u obyvateľov danej lokality, v našom prípade u obyvateľov Rumanovej, 
oprávnenú hrdosť a podporuje ich lokálpatriotizmus.  

A táto hrdosť je podporená aj vedomím, že rumanovský nález je 
skutočným pokladom nielen lokálneho významu. 

 
 Autor 
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Meteorit - chondrit, Rumanová, rozmery 16,5 x 10 x 8 cm. Zo zbierok 
Slovenského národného múzea v Bratislave. Foto: A. Bezák, archív SNM.  
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Meteorit - chondrit, 
Rumanová, rozmery 9,5 x 
8,1x 4,5 cm. Zo zbierok 
Slovenského národného 
múzea v Bratislave. Foto: A. 
Bezák, archív SNM.  
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