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Z čoho sú odvodené názvy minerálov 
 

Karol Jesenák 
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 Mlynská dolina CH-2, 842 15 Bratislava, e-mail: jesenak@fns.uniba.sk 

 
 

V súčasnosti je známych niečo viacej ako 4700 minerálov. Na rozdiel od názvov 

chemických látok, ktorých názvy sa vo väčšine prípadov riadia konvenčnými pravidlami, 

umožňujúcimi z názvu získať presnú informáciu minimálne o kvalitatívnom a kvanti-

tatívnom zložení látok, názvy minerálov takúto možnosť neposkytujú. Absencia 

racionálnych pravidiel,  podobných ako u chemických názvov, je akceptovateľná najmä 

pre neporovnateľne nižší počet minerálov v porovnaní s počtom chemických látok. 

(Necelých päť tisíc minerálov a viac ako päťdesiat miliónov chemických látok.) Otázkou 

je, či má pre chemikov význam  všímať si  názvy minerálov. Sú minimálne dva argumenty 

pre kladnú odpoveď. Prvým je časté využívanie mineralogického názvoslovia práve 

chemikmi. Tí ho používajú pre označenie určitých charakteristických štruktúr, ako je napr. 

spinelová alebo brucitová štruktúra, alebo pre označovanie určitej skupiny látok, ktoré si 

zachovávajú hlavné základné rysy štruktúry, avšak ich zloženie sa môže kontinuálne meniť 

v určitom rozsahu. V druhom prípade sa často jedná o nestechiometrické zlúčeniny a ich 

chemický názov je často veľmi zložitý, takže ako v písomnej, tak aj ústnej komunikácii je 

výhodnejšie používať krátke názvy minerálov. Najznámejšia oblasť chémie, v ktorej sa 

používajú názvy minerálov, je silikátová chémia. Druhý dôvod prečo názvy minerálov 

stoja za pozornosť je to, že história vzniku názvov minerálov je bezprostredne spojená 

s históriou prírodných vied, takže názvy minerálov možno často využiť práve pre 

pripomenutie si niektorých dôležitých kapitol z histórie chémie.  

Z hľadiska obsahu týchto názvov možno ich rozdeliť do troch hlavných skupín. Prvú 

skupinu tvoria názvy vyjadrujúce nejakú vlastnosť minerálu. Najčastejšie je ňou ich farba. 

Druhú skupinu tvoria názvy odvodené od nejakého názvu miesta, mesta, pohoria alebo inej 

lokality, teda vo všeobecnosti majú charakter geografických názvov. Tretia, najväčšia 

skupina názvov, je odvodená od mien osôb. Práve tieto názvy poskytujú najlepšiu 

príležitosť pre malý výlet do histórie chémie, geológie a iných prírodných vied. Minerálov, 

ktorých názov stojí za pozornosť je mnoho, avšak v tomto príspevku poukážeme na tie, 

názov ktorých sa odvoláva na farbu. Niektoré z nich sa v minulosti používali ako farebné 
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pigmenty. Práve vďaka nim sa až do dnešných dní zachovali mnohé umelecké predmety 

vytvorené počas celej histórie ľudstva.  

Všeobecný odkaz na farebnosť (grécky chróma) majú minerály chromit FeCr2O4 

alebo rodochrozit MnCO3. V prvom prípade to však nie je odkaz na farebnosť minerálu 

(ten je čierny), ale na farebnosť zlúčenín chrómu. Tu možno pripomenúť, že chróm 

objavili v roku 1797 nezávisle od seba francúzsky chemik, farmaceut a lekár a Luis 

Nicolas Vauquelin a nemecký chemik Martin Heinrich Klaproth. Prvý z nich ho objavil 

tak, že zo vzorky oranžovo-červeného minerálu, ktorý sa v minulosti nazýval Sibírske 

červené olovo, pripravil najskôr oxid chromitý a následne jeho redukciou uhlíkom, čistý 

chróm. Názov spomenutého minerálu pochádzal od nemeckého geológa Johanna Gottloba 

Lehmanna, ktorý ho našiel v roku 1761 na Urale. Súčasný názov minerálu je krokoit 

PbCrO4 a spolu s chromitom je dnes zložkou dôležitých priemyselných pigmentov 

(chrómová oranž, chrómová žlť). Názov krokoit je odvodený od gréckeho názvu šafranu 

v súvislosti s červenou alebo oranžovočervenou farbou tohto minerálu.  

Na najnevýraznejšiu bielu farbu poukazujú názvy kremičitanov albitu NaAlSi3O8 

(z latinského albus) a leucitu KAlSi2O6 (z gréckeho leuko). Mnoho názvov poukazuje na 

zelenú farbu minerálov, gréckymi výrazmi chloros (khlōros) a (glaukos). K týmto 

minerálom patrí napr. chlorargyrit AgCl, ílový minerál chlorit, klinochlór,  

Mg3(Mg2, Al)(Si3AlO10)(OH)8, pyrochlór (Na, Ca)2Nb2(O, OH, F)7, glaukofán 

Na2Mg3Al 2Si8O22(OH)2 a glaukonit (K, Na)(Mg, Al, Fe)2(SiA)4O10(OH)2. Na modrú farbu 

upozorňuje názov tradičných pigmentov azuritu Cu3(CO3)2(OH)2 a lazuritu 

(Na, Ca)8(AlSiO4)6(SO4, S, Cl)2, ktoré pochádzajú z pôvodne perzského výrazu, ako aj 

názov kyanitu Al2SiO5 (podľa gréckeho kyános značiaceho „tmavomodrý“). Erytrit 

Co3(AsO4)2 · 8H2O je podľa názvu červený minerál (z gréckeho erythrós). Do súboru 

týchto názvov patrí aj auripigment As2S3, ktorý v preklade značí zlatý pigment. Zaujímavý 

je starý ľudový názov pestrofarebnej medenej rudy bornitu Cu5FeS4, ktorý ho označoval 

ako minerál pávieho chvosta.  

Niektoré názvy vyjadrujú farbu minerálov sprostredkovane. Napríklad akvamarín 

Be3Al 2(Si6O18) je modrá varieta obvykle zeleného berylu. Názov pochádza z latinského 

aqua marina (voda mora). Celestín SrSO4 má názov z gréckeho coelestis – nebeský a hodí 

sa skôr k modrej variete tohto najčastejšie bezfarebného alebo bieleho minerálu. Zelený 

olivín (Mg, Fe)2SiO4 dostal meno podľa olív alebo olivovníka. Skupinový názov minerálov 

„granáty“ je pravdepodobne odvodený od granátového jablka. Jeho semienka svojou 

červenou farbou skutočne pripomínajú kryštály niektorých typov granátov. Jeden 
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z granátov sa nazýva grosulár Ca3Al 2Si3O12. Vyskytuje sa v rôznych farbách, avšak názov 

dostal podľa zelenej variety, pretože latinské grossularia značí egreš. Zelený minerál 

malachit Cu2CO3(OH)2, ktorý tiež patrí k tradičným pigmentom používaným v minulosti, 

je nazvaný podľa rastliny slez (grécky maláche). Pri výbere názvu zohrala úlohu jednak 

farba, ale aj rastlinný habitus minerálu. Za zmienku stoja aj „zvieracie“ názvy minerálov. 

Patrí k nim serpentín, čo je názov pre skupinu vláknitých a platničkových kremičitanov 

tvoriacich kompaktné horniny bielej, sivej alebo zelenej farby. Názov serpentín je 

odvodený z pôvodne latinského výrazu serpere (plaziť sa), ktorý však prešiel do 

anglického serpent, značiaceho had. Názov súvisí s typickými zelenými škvrnami horniny 

obsahujúcej tieto minerály. Slovenský názov tejto metamorfovanej horniny je serpentinit 

alebo hadec.  Sépiolit – obvykle bledošedý alebo krémový ílový minerál, má meno podľa 

gréckeho mena sépie (sepia). Nakoniec sú tu dva „krvavé“ minerály hematit Fe2O3 

a cinabarit HgS. Prvý je odvodený z gréckeho haima – krv alebo haimatitis – 

krvavočervený; starší slovenský názov krveľ má podobný charakter. Názov cinabaritu 

pochádza z arabských a perzských výrazov značiacich dračiu krv. Starší slovenský názov 

rumelka poukazoval tiež na typickú ružovočervenú farbu tohto minerálu.  

 

  

 

Obr. 1. Azurit – „modrý“ kameň (vpravo) a malachit –  „slezový“ kameň  
(Snímky: K. Jesenák) 

 

 

 Oxidy, resp. hydroxidy železa sa využívali ako pigmenty už veľmi dávno. Platí to 

o hematite aj o limonite. Dnešné slovo rúž, je súčasné označenie kozmetických výrobkov 

na báze mastenca s obsahom rôznych pigmentov, ktoré sa vyvinulo zo slova rouge. Tým sa 
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označoval červený hematitový prášok používaný na leštenie tabuľového skla. Limonit nie 

je skutočný minerál, pretože je to zmes rôznych hydratovaných oxidov železa. Názov má 

odvodený z gréckeho slova leimon, znamenajúceho lúku. Súvisí to s výskytom tohto 

minerálu v podmáčaných lokalitách (močiaroch). Ľudový názov limonitu je bahenná 

železná ruda.  

Goethit α-FeO(OH) je hlavnou zložkou limonitu, ale jeho význam je predovšetkým 

v tom, že tvorí zložku súčasných priemyselných pigmentov. Tento obvykle čierny minerál 

dostal meno podľa nemeckého básnika a humanistu Johanna Wolfganga von Goetheho. 

  

  

  

 
Obr. 2. Hematit (vľavo hore), limonit (vpravo hore), goethit (vľavo dole) a portrét 

nemeckého básnika Johanna Wolfganga Goetheho (Snímky minerálov: K. Jesenák, portrét: 
http://sk.wikipedia.org/wiki/Johann_Wolfgang_von_Goethe) 
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Názov magnetitu Fe3O4, ktorý je tiež zložkou dnešných tmavých priemyselných 

pigmentov, má pôvod v gréckom Magnetes, čo je oblasť v centrálnej časti Grécka,  ktorá 

dostala meno podľa domorodého kmeňa a v ktorej sa v minulosti ťažili železné rudy.   

Spinel je názov minerálu, ktorého zloženie vyjadruje vzorec MgAl2O4, avšak  

zároveň je aj spoločným názvom pre skupinu oxidov, zahrňujúcu okrem samotného spinelu 

aj minerály gahnit ZnAl2O4, chryzoberyl BeAl2O4, chromit FeCr2O4, hercynit FeAl2O4, 

magnetit Fe3O4, a iné. Pôvod názvu spinelu nie je úplne jasný. Pravdepodobne je odvodený 

z latinského slova spina, značiaceho tŕň alebo skôl spinella – malý tŕň. U spinelu je názov 

zdôvodniteľný ostrým zakončením jeho oktaedrických kryštálov.  

Zirkon ZrSiO4 má názov odvodený od arabského slova zargun, označujúceho 

pôvodne minerál cinabarit (HgS). Staršie perzské slovo zargun znamená zlato sfarbený 

(zar – zlato a gun farba). Pre cinabarit sa používal v minulosti aj názov vermillion, ktorým 

sa neskôr označovali  oranžové pigmenty rôzneho zloženia. Toto slovo pochádza 

z francúzskeho vermeil (pôvodne vermiculum), čo bola červená farba získavaná z hmyzu 

Kermes vermilio. V Portugalštine je táto farba vermelho a v Katalánčine vermell. Z toho 

istého základu je odvodený aj názov silikátu vermikulitu. 

Ultramarín je pigment obsahujúci najmä kremičitany sodalit a lazurit (kremičitan 

sodný a kremičitan sodno-vápenatý.) Ultramarinus znamená kameň spoza mora (do 

Európy sa v minulosti dovážal z Ázie na lodiach). Lazurit je z perzského lazhuward 

(modrý) alebo arabského lazaward (nebo, obloha). 

 Text tohto príspevku je malým fragmentom z pripravovanej publikácie, ktorá by sa 

mala objaviť v tomto roku ako verejne prístupný všeobecno-vzdelávací dokument na 

internetovej stránke Prírodovedeckej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave pod 

menom autora tohto príspevku. 
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