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Motto 

 

Geológ sleduje neustále zmeny tváre Zeme.  Vracia sa naspäť po dráhe Času a vznáša sa nad 

minulými vekmi. Čas, veľký nepriateľ ostatných ľudí, je mu priateľom.  Geológ na vlastné oči 

vidí planétu starnúť, pokrývať sa vráskami – a vzápätí  pozoruje, ako sa vrásky vyrovnávajú 

a staroba ustupuje novej mladosti. Je svedkom zrodu horstiev, keď sa zdvíhajú z lona oceánu; 

je aj svedkom ich zániku, keď postupným účinkom neúnavnej erózie skláňajú svoje pyšné 

hrebene a miznú pod víťazným prívalom vôd. Pod jeho osamelými krokmi v ohromných 

priestoroch minulého času precitajú miliardy bytostí, ozývajú sa dávno zabudnuté eposy, 

rozliehajúce sa nekonečnou ozvenou. Pôda mu praská pod nohami ako práchnivé kosti. 

Dvadsaťkrát za deň sa ho chytá závrat, ktorého čaro nemožno vyjadriť žiadnou ľudskou 

rečou: závrat z blízkosti Nepoznateľna... 

(Pierre Termier, 30.10.1927) 

  

1. Kamenné kroniky času 

 

Geovedy zjednocuje spôsob náhľadu na predmet výskumu, ktorý je z ich stanoviska 

štvorrozmerným záznamom vývoja hmoty. Časová disciplína geológie – stratigrafia, zo 

svojho pohľadu, zdôrazňuje časový aspekt korelácie hornín, ktoré sú pre stratigrafa 

horninovým záznamom času. Keďže Zem vznikala a vzniká postupne v priebehu viac než 

štyroch miliárd rokov, v širšom zmysle je celá naša planéta stratifikovaným telesom. Preto 

pod rámec stratigrafie a stratigrafickej klasifikácie patria všetky horniny a všetky triedy 

hornín, z ktorých sa Zem skladá – či už sedimentárne, vyvreté alebo metamorfované. Navyše, 

stratigrafické postupy možno už pri dnešnom stave poznatkov aplikovať aj na susedné 

vesmírne telesá terestrického typu – teda nielen na Zem, ale prinajmenšom na Mesiac a Mars.  

Horniny planéty Zem majú veľa odlišných vlastností, možno ich klasifikovať podľa 

ktoréhokoľvek z týchto atribútov: litológie, magnetickej polarity, elektrofyzikálnych 

vlastností, seizmickej odozvy, chemického alebo minerálneho zloženia, alebo obsahu fosílií. 

Horniny možno triediť tiež podľa takých vlastností, akými sú čas ich vzniku, alebo prostredie 

ich tvorby (Michalík et al., 2007).     

Stratigrafický význam zmeny akýchkoľvek vlastností nemusí nevyhnutne koincidovať 

so zmenou iných atribútov. Následne, jednotky založené na jednej vlastnosti obvykle nie sú 

zhodné s jednotkami založenými na iných vlastnostiach, inými slovami: na vyjadrenie 

všetkých odlišných vlastností v jednoduchej sústave stratigrafických prvkov potrebujeme 

odlišné sústavy jednotiek.  

Zároveň však treba zdôrazniť všeobecnú homogénnosť stratigrafie. Aj keď na 

vyjadrenie variácií vo všetkých odlišných vlastnostiach a atribútoch hornín sú potrebné 

viaceré odlišné typy jednotiek, tieto jednotky sú úzko spriaznené. Sústreďujú iba odlišné 

aspekty tej istej horniny a sú vo vzájomnom blízkom vzťahu tak, aby dosiahli hlavný cieľ 

stratigrafie – zlepšenie nášho poznania a chápania vzniku a vývoja Zeme.   

 

2. Čo povedali staré mýty na otázku, aká stará je naša Zem?  

 

Otázku o veku našej planéty si ľudia kládli od počiatkov civilizácie. Cesta od primitívnych 

legiend a mytológií až po dnešné poznanie je skutočným triumfom ľudského umu, aj keď ju 



 66 

zďaleka nepovažujeme za definitívne presnú a uzavretú.  

Hinduisti veria, že vesmír neustále expanduje a znovu sa reformuje v nekonečnom 

rade cyklov (pričom päťdesiat "Brahmovych rokov" od posledného stvorenia zodpovedá 158 

triliónom a 7 miliardám rokov). Trvanie sveta je podľa nich v polovici, po zániku sveta bude 

stvorený iný, nový svet... 

Zoznam starovekých sumerskych kráľov uvádza, že v dobe pred 241 200 rokmi sa 

"z neba znieslo kráľovstvo" a po niekoľko desaťtisícoch rokov neskôr svet zaplavila potopa. 

Antickí historici (Cicero, Diodorus Siculus) pochybovali o babylonskom datovaní dĺžky 

obdobia pred záplavou a uvažovali, že pod termínom „solárne roky“ tu treba rozumieť 

„lunárne mesiace“. Je pozoruhodné, že v Iraku medzi sumerskym mestom Shuruppak (dnes 

Tell Fara) až po Kish skutočne ležia sedimenty gigantickej záplavy (z doby 2 900 rokov pred 

n.l.), ktoré pochovali zvyšky kultúry s polychromovanou keramikou Jemdet Nasr (z prelomu 

tretieho až štvrtého tisícročia pred n.l.).  

Zoznam starovekých egyptských kráľov zaznamenal mýticku preddynastickú "dobu 

bohov" ktorá začala 36 620 rokov pred Menesom (rok 3050 pred n.l.), a teda datuje stvorenie 

na približne 39 670 rokov pred n.l. Eusebius oproti tomu uviedol výpočet trvania dynastií, 

ktorým došiel k dobe stvorenia pred 28 000 rokmi, Syncellus zapísal iný sled panovníkov, 

z ktorého vyplýva, že svet bol stvorený pred 17 680 rokmi. Herodotos, alebo Diodorus 

Siculus poznali predstavy staroegyptskej mytológie o vzniku sveta v rozmedzí pred 12 600 až 

30 tisíc rokmi. Diogenes Laertius napísal, že starí Egypťania odvodzovali stvorenie sveta od  

boha Hefaesta (Ptaha), ktorý sa mal zjaviť 48 863 rokov pred Alexandrom Veľkým (v roku 

356 pred n.l.), čo datuje dobu stvorenia na rok 49 219 pred n.l. Martianus Capella v piatom 

storočí n.l. v diele De nuptiis tvrdil, že staroegyptské astronomické archívy obsahovali údaj 

o vzniku sveta pred 40 000 rokmi, Theophilus z Antiochie citoval výpočet egyptského kňaza 

Apollonia z druhého storočia, že kozmos je starý 153 075 rokov.   

Staročínsky historik Xu Zheng (žil v rokoch 220 – 265 nášho letopočtu) uvádzal, že   

Pangua stvoril svet 36 000 rokov pred „ríšou troch panovníkov a piatich cisárov“, teda zhruba 

pred 39 tisíc rokmi pred dnešnou dobou. 

Antickí grécki a rímski učenci (Apollodorus aténsky, Castor rodézsky, Catullus, 

Censorinus, Eratosthenes, Ovídius a Varro) verili v trojdielne členenie histórie: ádelon 

(nejasnú); mythikón (mýtickú) a historikón (historickú) periódu. Oveľa rozdielnejšie názory 

panovali v antike na dobu stvorenia sveta. Niektorí filozofi verili, že vesmír je večný, kým 

napríklad Plutarchos zaznamenal tradičné legendy z Toskánska, kde sa tradovalo, že svet 

býva znovu stvorený každých 25 868 rokov.  

Zoroastrianismus rátal s 12 000 rokmi kozmogónie a chronológie, rozdelenej na štyri 

veky. Prvý z nich údajne trval tri tisíce rokov (duchovné stvorenie Ahuru Mazdu), až kým zlo 

nepreniklo na svet. Potom, na konci 9 tisícročia pred n.l. sa zrodil Zoroaster Fravashi.  

Perzský moslimský učenec Abū Raydžän al-Bīrūnī však tvrdil, že Zoroaster sa narodil až 258 

rokov pred érou Alexandra Veľkého ... 

Najstaršia hebrejská kronika Seder Olam Rabbah, spísaná Josuom ben Halaftom roku  

160 n.l. datovala stvorenie sveta na rok 3751 pred n.l., iná (Seder Olam Zutta) na rok 4339 

pred n.l., hebrejský kalendár zo 4. storočia na rok 3761 pred n.l.   

Biblia začína knihou Genesis, podľa ktorej boh stvoril svet za šesť dní. Genesis 

podáva zoznam Adamovych potomkov, často s udaním veku, v ktorom splodili deti a kedy 

zomreli. Sčítaním týchto údajov došli neskorší interpretátori k záveru, že svet bol stvorený 

pred 4000 (masoretická interpretácia) až 5500 rokmi (septaguintský výklad – rozdiel 

spôsobili odlišné údaje v dvoch verziách Genesis). Z masoretických výpočtov sa 

najpopulárnejším stal výpočet írskeho arcibiskupa Ushera, podľa ktorého prebehlo stvorenie 

sveta 6. októbra 4004 pred n.l. o deviatej hodine dopoludnia. Naopak, v septa-

guintských tabuľkách, ktoré zverejnil Alfonso X Castilský, bola doba stvorenia vypočítaná na 

dobu pred 6984 alebo 6484 rokmi.  

http://en.wikipedia.org/wiki/Orders_of_magnitude_%28numbers%29#1012
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Mayský „dlhý kalendár“ ráta s najkratšou dobou trvania sveta: datoval vznik sveta 

ľudí (nezmieňuje sa o dobe bez človeka) šiesteho septembra roku 3114 pred n.l. 

   

3. Ako sa vyvíjal názor na vek planéty v novoveku? 

 

Slávny francúzsky prírodovedec Georges-Louis Leclerc, Comte de Buffon robil v roku 1749  

pokusy s chladnutím rozžeravenej železnej gule, aby dokázal, aký čas potrebuje žeravá 

planéta k vychladnutiu na dnešnú teplotu. Prepočtom na veľkosť Zeme dospel k záveru, že 

naša planéta vznikla pred 75 000 rokmi. Postulát, ktorý si získal prívržencov aj odporcov, 

rovnako vo vedeckých aj vo filozofických kruhoch, vyvolal temer sto rokov polemík 

a pochybností. Po viac ako sto rokoch (roku 1860) sa v dišpute s Charlesom Lyellom 

k Buffonovmu tvrdeniu vrátil William Thompson (lord Kelvin) a skúsil ho zrevidovať 

pomocou exaktnejších postupov. Na základe jeho výpočtov chladnutie planéty malo trvať 

dvadsať až tridsať miliónov rokov. 

Prírodovedci, združení v Britskej kráľovskej Geologickej Spoločnosti, však s takýmto 

záverom rozhodne nesúhlasili. Podľa vtedajších, búrlivo sa rozvíjajúcich geologických 

výskumov sedimentárnych sekvencií na rozličných kontinentoch, len púha historická časť 

dejín Zeme, po ktorú na nej už žili živé organizmy, nemohla trvať kratšie ako 75 miliónov 

rokov. Írsky lekár a rádioterapeut John Joly v roku 1899 navrhol v Kráľovskej dublinskej 

spoločnosti prepočítať rýchlosť akumulácie soli v oceánoch a dospel k záveru, že oceány 

nemôžu byť mladšie ako  80 až 100 miliónov rokov. O štyri roky neskôr navrhol využiť na 

datovanie Zeme rádium a v roku 1913 v spolupráci s Ernestom Rutherfordom na základe 

novej teórie termálnych cyklov a rádiooaktívneho rozpadu prvkov v mineráloch zemskej kôry 

stanovili  začiatok devónskej periódy na 400 miliónov rokov – určenie, ktoré v podstate platí 

dodnes. 

Vek Zeme podľa dnešných vedeckých poznatkov je  4,54 miliardy rokov. Určenie je 

založené na dôkazoch rádiometrického určenia veku najstarších známych hornín na Zemi a je 

v súlade s rozbormi materiálu meteoritov, mesačných a marťanských vzoriek. Najstaršími 

takými minerálmi sú kryštáliky zirkónu z Jack Hills v západnej Austrálii (sú 4,4 miliardy 

rokov staré). Ak porovnávame hmotnosť a svietivosť Slnka v pomere k iným hviezdam, 

Slnečná sústava ako celok nemôže byť oveľa staršia.  

 

4. Ako čítať hieroglyfy času? 

 

Zdanlivo nemé sedimenty obsahujú znaky, ktoré pozorného pozorovateľa vedú k rozlúšteniu 

ich pôvodu a veku (obr. 1). Starogrécky učenec Aristoteles si uvedomil, že skamenelé lastúry 

sú podobné tým, ktoré sa povaľujú na plážach a zrejme tiež boli súčasťou živých tvorov. 

V roku 1027 perzský učenec Abu Sina (Avicenna) vysvetľoval vznik fosílií petrifikačnými 

roztokmi (teória „hračiek prírody“, ktorá prežila až do 16. storočia, kedy súperila s názorom, 

že ide o pamiatky potopy sveta).  

Počas renesancie sa objavili vedeckejšie prístupy k prírodným javom. Leonardo da 

Vinci si počas inžinierskych prác pre milánskeho vojvodcu Lodovica Sforzu (1482 až 1499) 

povšimol, že usporiadanie neogénnych lastúr v horách pri Parme zodpovedá viac mŕtvym 

schránkam, uloženým blízko miesta života morských mäkkýšov, než spleti úlomkov 

v nánosoch biblickej potopy. Pochopil zásadu, že horniny sa môžu tvoriť vo vode ukladaním 

sedimentov, kým rieky súčasne vo veľkolepom cykle erodujú skaly a unášajú ich úlomky do 

mora. Doslova napísal: "Stratifikované skaly pohorí sú vrstvami ílov, uložených jedna na 

druhú prúdmi riek. V každej stene horských vrcholov môžeme nájsť takéto členenie skalných 

vrstiev."  

Leonardo si zreteľne uvedomoval zásady, ktoré o viac než storočie neskôr formuloval 

dánsky učenec Nicolaus Stenonius (Niels Steno). Steno, skúsený anatóm, astronóm, teológ 
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a geológ, sa stal osobným lekárom vojvodcu Ferdinanda II. vo Florencii. Ohromil ho úlovok 

veľkého žraloka a najmä dokonalá zhoda jeho zubov s fosílnymi nálezmi „glossopetriae“, 

ktoré opisoval pri štúdiu sedimentov Toskánska. Počas cesty z Florencie cez Alpy a Karpaty 

do Kodane v roku 1669 publikoval geologickú štúdiu (De Solido Intra Solidium Naturaliter 

Contento Dissertationis Prodromus), v ktorej zdôraznil, že sekvencia sedimentov je odrazom 

časovej postupnosti, že jednotlivé časti sekvencie sa síce tvorili v odlišnej dobe, ale 

ekvivalentné vrstvy možno navzájom laterálne korelovať. Stenovych päť stratigrafických 

zákonov sa stalo základom pre modernú stratigrafiu – náuku o čítaní horninového záznamu 

času. 

1)  Zákon horizontality: Všetky usadené horniny sa pôvodne hromadili horizontálne. 

Tie, ktoré sú usporiadané inak, sa tvorili za zvláštnych okolností, alebo ich uloženie 

pozmenili neskoršie procesy. Na tejto myšlienke sa zakladá spôsob čítania sekvencie: tak ako 

napísaný text v knihe možno vo vrstvách čítať záznam podmienok, aké panovali v dobe ich 

ukladania na dne sedimentárnej panvy. 

2) Zákon laterálnej súvislosti: Materiál, tvoriaci vrstvu, by sa usadzoval  laterálne 

všade po zemskom povrchu, pokiaľ by tomu nebránili iné pevné telesá, alebo iné fyzikálne 

sily. Takýto záver dáva opodstatnenie pre hľadanie ekvivalentných vrstiev aj v iných, hoci aj 

priestorovo vzdialených sekvenciách, ktoré vznikli v rovnakej dobe.  

3) Zákon superpozície: V dobe, keď sa teleso sedimentov tvorilo, jeho nadložné 

vrstvy ešte  nejestvovali: hlbšie vrstvy sú teda staršie  ako ich nadložie. Zákon dáva návod na 

smer čítania záznamu času v hornine: sledujúc postupnosť vrstiev, môžeme sledovať 

postupnosť dejov počas sedimentácie. Netreba sa pritom nechať pomýliť dnešnou polohou 

odkryvov: ak vrstva zapadá pod iné, nadložné, je staršia, hoci by aj vychádzala na vrchole 

kopca. Pokiaľ to tak nie je, poloha vrstiev nie je pôvodná, pretože ju pozmenili neskoršie 

pohyby horninového masívu. 

4) Zákon presekávajúcich sa vrstiev: Ak horninové teleso preniká iným telesom, 

muselo sa zákonito vytvoriť neskôr; musí byť mladšie. Sledovaním geometrického vzťahu 

susediacich vrstiev môžeme teda lúštiť ich vzájomné časové a priestorové vzťahy počas ich 

tvorby (obr. 2).  

5) Pravidlo inklúzií: Horninové úlomky uzavreté v brekcii musia byť relatívne 

staršie, ako materská hornina, ktorá ich obsahuje. Úlomky pochádzajú zo starších hornín, 

spevnených, rozrušovaných, transportovaných a znovu usadzovaných ešte pred vlastným 

usadením vrstvy.     

Prvým geológom, ktorý široko využil stratigrafické zákony pri tvorbe 

dvojrozmerného modelu geologickej stavby, bol William 'Strata' Smith, syn kováča. 

V rokoch 1799–1815 vytvoril prvé geologické mapy Anglicka a Walesu. Pre svoj prostý 

pôvod, nereprezentatívne vzdelanie a nedostatok konexií sa mu sprvu nedostalo uznania 

a dokonca sa na dva roky dostal do väzenia pre dlžníkov a jeho majetok zabavil exekútor. 

Uznania sa „otcovi anglickej geológie“ dostalo až po siedmich rokoch. Smith pridal 

k zákonom stratigrafie dva ďalšie:  

6) Zákon rovnakých fosílií: Horninové telesá, ktoré obsahujú  rovnaké  skameneliny,  

museli vznikať približne v rovnakej dobe. Práve toto pravidlo viedlo k vytvoreniu 

geologickej škály, časomiery, ktorá otvorila cestu pre presnú stratigrafickú koreláciu. Na 

rozdiel od litologických znakov, ktoré sa môžu v závislosti na podmienkach tvorby opakovať 

nezávisle na čase, vývoj organizmov vytváral jedinečné formy, ktoré sa nikdy nezopakovali. 

Druhy, ktoré sa rýchlo vo veľkých populáciach rozšírili po veľkých areáloch a rovnako 

rýchlo vymreli, nazývame „vedúce“ (indexové) fosílie. Takéto skameneliny sú značkami, 

ktoré neomylne označujú vek jednotlivých úsekov horninovej sekvencie.  

7) Zákon faunistických sukcesií: Jednotlivé úseky geologického času charakterizujú 

špecifické zoskupenia skamenelín, ktoré vždy nahrádza ďalšia, iná neopakovateľná asociácia. 

Pretože jediný organizmus zriedka dosiahne celosvetové rozšírenie, a prípadný izolovaný  
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Obr. 1: Súvrstvie strednotriasových panvových reiflingských vápencov na Štefánke pri 

Zámostí. 

 

 
 

Obr. 2: Spôsoby datovania sedimentárnej sekvencie. 
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Obr. 3: Uloženie spodnojurských hornín na južnom pobreží Anglicka, Lulworth, Sommerset. 

 

 
 

Obr. 4: Vrstvovitosť vrchnojurských a spodnokriedových vápencov a slieňov. Kameňolom 

Butkov cementárne Ladce. 
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Obr. 5: Globálny stratotyp hranice spodnojurských stupňov hetanž a sinemur. Quantoxhead, 

južné Anglicko. 

 

výskyt môže byť zavádzajúci. Sledovanie foriem, ktoré sa mohli vyskytovať spoločne, 

vytvorilo „mostík“ pre datovanie súvrství, v korých sa „vedúca fosília“ nenachádza.  

Za ôsmy stratigrafický zákon môžeme považovať princíp aktualizmu Jamesa Huttona 

(1785),  ktorý neskôr Charles Lyell označil ako „uniformitarizmus“. Bol formulovaný ako 

protiváha ku Cuvierovmu názoru, že geologický vývoj prebiehal v kontrastných cykloch. 

V nich sa striedal pokojný, vyrovnaný režim s obdobiami náhlych zvratov, či priam katastrof. 

Dnes si uvedomujeme, že hranice stratigrafických útvarov boli kladené práve do takých 

období, kedy sa namiesto rozvoja odohrávali zvraty podmienok prostredia, krízy 

a vymierania organizmov a prestavba systémov sedimentačných paniev. Aktualizmus zohral 

a zohráva významnú rolu pri modelovaní podmienok dávnych prostredí sedimentácie 

a života. Podobné sedimenty sú produktom podobných vlastností prostredí, v ktorých 

vznikali. Preceňovanie a absolutizovanie tohto princípu je však bludnou tendenciou, ktorú 

kritizoval už Lyellov žiak Charles Darwin.   

 

5. Ako môžeme vedieť, aká stará je hornina? 

 

Vieme už, že základným krokom k určeniu veku horniny je poznanie jej relatívneho veku 

vzhľadom ku susediacim horninovým telesám. Určujeme ho na základe poznania úložných 

pomerov a využívame pritom predovšetkým už zmienené Stenonove zákony. Napriek tomu, 

ambíciou každého stratigrafa je poznať presnejšie vekové zaradenie vrstvy (obr. 3).  

Jednou z najefektívnejších metód stratigrafického výskumu je biostratigrafia – 

metóda vychádzajúca so Smithovho zákona rovnakých skamenelín. Pretože indexové 
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skameneliny sú dosiaľ najpresnejším indikátorom geologického veku vrstiev, sú základom pri 

členení histórie Zeme. Biostratigrafické jednotky od ostatných stratigrafických jednotiek 

odlišuje prítomnosť záznamu nezvratných evolučných zmien fosílnych organizmov, ktorých 

zvyšky jednotku charakterizujú. Preto sa fosílne spoločenstvá aj v tej istej sedimentárnej 

sekvencii od seba vzájomne odlišujú.  

V mnohých prípadoch sa však zvyšky organizmov nezachovali (niekedy neboli 

prítomné už pred spevnením horniny, inokedy podľahli jej tepelno-tlakovej premene), často 

s ich prítomnosťou nemožno vôbec rátať (vyvreté vulkanické horniny). Pozornosť geovedcov 

sa v takých prípadoch obrátila k metódam využívajúcim fyzikálne a chemické vlastnosti 

hornín (magnetizmus, izotopovú geochémiu, rozpad rádiogénnych prvkov). Sprvu panovala 

eufória, že sa podarí vyvinúť „absolútnu“ metódu určovania veku hornín. Dnes, aj keď sa 

ukázalo, že každá metóda má svoje slabé stránky, je isté, že kombinácia viacerých metód 

prináša veľký pokrok pre naše vedomosti o presnom veku hornín. 

Rádiometrické metódy určovania veku umožnil objav rozpadu niektorých 

rádioaktívnych prvkov. Nakoľko rýchlosť rozpadu je za stálych podmienok konštantná, vek 

vzorky je možné zistiť výpočtom podľa podielového množstva materského prvku a dcérskych 

prvkov, ktoré sú produktami jeho rozpadu. Rýchlosť rozpadu je charakteristická, odlišná 

pre rozličné rádioaktívne izotopy. Preto pre datovanie treba vybrať izotop, ktorého polčas 

rozpadu je dostatočne dlhý na stanovenie veku vzorky (Mišík et al., 1985).  

1) Metóda 
14

C využíva izotop uhlíka, ktorý sa vytvára vo vrchnej vrstve atmosféry 

kolíziou neutrónov kozmického žiarenia s dusíkom 
14

N. Potom vstupuje do cyklu uhlíka ako 

CO2 a dostáva sa do tiel organizmov vrátane ich pevných kostier. Izotop je nestabilný 

a rozpadáva sa na stabilný izotop 
12

C. Relatívne krátky polčas rozpadu (5570 rokov) 

obmedzuje použiteľnost tejto metódy na materiály mladšie ako 40 000 rokov (Kumpera 

a Vašíček 1988).  

2) Uránovo-olovená a tóriovo-olovená metóda využíva existenciu troch rozpadových 

radov, ktorých koncovými produktami sú jednotlivé izotopy olova. Výsledok treba korigovať 

v silnom magnetickom poli o obsah nerádiogénneho olova, ktoré sa nevytvára rádiogénnym 

rozpadom. Zdanlivý vek horniny možno vypočítať z pomerov 
238

U:
206

Pb; 
235

U:
207

Pb; 
232

Th:
208

Pb a 
206

Pb:
207

Pb. Ak sú vypočítané hodnoty rozličných pomerov z jednej vzorky 

zhodné, nazývajú sa konkordantné, ak nie, treba hľadať príčinu odchýlky (metamorfné 

prehriatie, kontaminácia a pod.).  

3) Kálium-argónová metóda. Stabilné izotopy draslíka 
39

K a 
41

K sú v prírode hojnejšie 

než nestabilný izotop 
40

K, rozpadajúci sa na 
40

Ca a 
40

Ar. Polčas rozpadu rádioaktívneho 

draslíka, ktorý je obsiahnutý v množstve bežných minerálov, je 1,33 x 10
9
 rokov. To 

zabezpečuje metóde široké použitie pri datovaní geologických materiálov.  

4) Rubídium-stronciová metóda je výhodná najmä pre datovanie sľúd a živcov, 

obsahujúcich podiel 
87

Rb, rozpadávajúceho sa na 
87

Sr. Polčas rozpadu je 5 x 10
10

 rokov, 

výhodný pre datovanie starých (paleozoických a predkambrických) hornín. Nevýhodou je 

možný únik Sr v priebehu premeny hornín.  

5) Metóda štiepnych stôp (fission tracks). Určitý podiel uránu sa po nárazoch 

neutrónov rozpadáva na viac fragmentov. Stopy štiepenia vytvárajú niekoľko mikrónov dlhé 

kanáliky, ktoré sú viditeľné po naleptaní vzorky. Pod mikroskopom sa porovnáva hustota 

prírodných kanálikov a kanálikov, ktoré vzniknú po dodatočnom umelom bombardovaní 

neutrónmi. Pretože štiepne stopy znovu a znovu zahladzuje zvýšená teplota zemského vnútra, 

metóda neudáva priamy časový údaj o vzniku horniny. Výsledná hodnota výpočtu udáva 

namiesto toho vek, kedy bol horninový masív vyzdvihnutý k povrchu nad izolíniu teploty, pri 

ktorej sa kanáliky už nezaceľujú.   

Chemostratigrafické metódy. Množstvo cenných informácií možno získať meraním 

pomeru izotopov kyslíka a uhlíka, odrážajúceho zmeny teploty podnebia, vitálny efekt 

živočíchov a rastlín, zmeny chemizmu vodného média alebo diagenetické zmeny. Dobré 
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výsledky prináša stronciová izotopová stratigrafia (
87

Sr/
86

Sr), alebo stratigrafia pomocou 

izotopov síry 
34

S/
32

S, ktoré využívajú pomerne dlhodobé globálne trendy obsahov týchto 

prvkov v oceánskej vode. Tieto metódy prinášajú veľmi dobré výsledky v kombinácii s inými 

(biostratigrafickými, rádiometrickými) postupmi.  

Paleomagnetické metódy. Merateľné magnetické vlastnosti hornín môžu indikovať 

viacero informácií o premenlivosti magnetického poľa Zeme v čase. Najužitočnejšou 

a v magnetostratigrafickej analýze najlepšie využiteľnou vlastnosťou je zmena magnetickej 

polarity v horninovom zázname, ktorá je spôsobená zmenou polarity magnetického poľa 

Zeme. Ak testy dokážu pôvodnosť magnetického záznamu, merania možno využiť pre 

vyčlenenie magnetostratigrafických jednotiek. Korelácia magnetostratigrafických zón 

v sekvencii s datovaniami získanými inými metódami (napr. biostratigrafia) a s globálnou 

magnetostratigrafickou škálou poskytuje detailnú stratigrafickú informáciu. 

Metódy cyklostratigrafie a sekvenčnej stratigrafie (Michalík et al., 1999) 

využívajú vplyvy extraterestrických faktorov (precesie, sklonu a excentricity dráhy Zeme) na 

zmeny výšky hladiny svetového oceánu a jej odrazu v horninovom zázname. Pretože sa tieto 

vplyvy opakujú v cyklických intervaloch po 21, 40, 100 a 400 tisícročiach (Milankovičove 

cykly), v kombinácii s inými metódami ich možno výhodne využiť na zjemnenie a spresnenie 

datovania veku hornín (za priaznivých okolností s presnosťou menej ako dvadsať tisíc rokov, 

čo ešte nedávno bolo v datovaní predkvartérnych útvarov priam nedosiahnuteľným snom). 

Ak porovnáme staré mytologické údaje o veku Zeme, je pozoruhodné, že mnohé z nich sa 

blížia dĺžke trvania Milankovičových cyklov: to poukazuje, že ich autori možno neraz 

vychádzali z reálnych pozorovaní (chybná bola len interpretácia). 
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