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Zpráva o činnosti mineralogické sekce za rok 2013 
 

 

Činnost mineralogická sekce v roce 2013 spočívala především v uskutečnění pravidelných 

nedělních mineralogických besed, na kterých jsou naši členové v úvodu aktuálně informováni 

přednáškách, výstavách, burzách a dalších akcích, pořádaných na našem území i v zahraničí. Dále 

jsou na těchto besedách prezentovány zajímavé přednášky o minerálech a jejich sběru od 

jednotlivých členů naší sekce. Většinou bývají tyto prezentace doplněny ukázkami popisovaných 

nerostů. Mezi nejaktivnější přednášející patří zejména pánové Zdeněk Běhal, Ivan Běťák, Michal 

Glykner, Radoslav Kolář, František Slabý, Jan Strnad a další, kteří tak přispívají k výraznému 

oživení nedělních setkání. Často probíhají živé diskuse o zkušenostech sběratelů se současným 

stavem našich lokalit a možnostech nových nálezů nerostů nebo nově vydaných publikacích. Na 

závěr besed většinou probíhá i určování donesených ukázek minerálů nebo hornin. 

V lednu 2013 byla díky neúnavné aktivitě našeho člena pana Michala Glyknera uspořádána 

již devátá pražská Amatérská burza nerostů, a to ve spolupráci se Základní školou Brigádníků 

v Praze 10 - Strašnicích. Tato akce významně napomáhá propagaci sběratelství minerálů a 

umožňuje neformální setkání sběratelů z celé České republiky. 

Další významnou aktivitou mineralogické sekce byla exkurze, která se uskutečnila v 

polovině května do oblasti Krušných hor – okolí Klášterce nad Ohří. Účastníci exkurze, kterou 

skvěle vedl pan Mgr. Roman Gramblička, mohli sbírat minerály na lokalitách Hradiště – Černý 

potok – Kovářská - Mýtinka, kde mnozí nalezli krásné ukázky hematitu, barytu, fluoritu, ametystu 

nebo epidotu - viz následující fotografie.  

 

 
 

Sběr nerostů na lokalitě Kovářská 



 

 
 

Nejlepší nalezená ukázka ametystu z lokality Černý potok 

 

V roce 2013 proběhla také dvě kola soutěže o nový nejhodnotnější mineralogický nález 

členů sekce na našich nebo zahraničních lokalitách. Vzhledem k uzavření historické 

budovy Národního muzea ale nemohly být vítězné ukázky vystaveny, a proto se hledá jiný způsob 

jejich prezentace. Někteří členové mineralogické sekce se také podíleli na pořádání jarního a 

podzimního cyklu odborných přednášek, které byly věnovány novým poznatkům v oborech 

mineralogie a geologie.  

Činnost mineralogické sekce se daří rozvíjet i přes komplikace spojené s přesunutím 

přednášek a besed do nové budovy Národního muzea. Mnozí naši členové přispívají svými články do 

českých i zahraničních periodik a publikací a pomáhají tak propagovat nové poznatky z oboru mineralogie a 

geologie, zejména v časopisech Minerál a Bulletin mineralogicko-petrologického oddělení NM, čímž 

naplňují základní ideu, se kterou byla Společnost národního muzea v XIX. století založena. 

 V následujícím roce 2014 jsou v plánu mineralogické sekce pravidelné nedělní určovací 

besedy v Nové budově Národního muzea a odborné přednášky na mineralogická, petrologická a 

paleontologická témata, zajišťovaná především pracovníky mineralogicko-petrologického oddělení 

NM. Také se připravuje již jubilejní 10. Amatérská burza nerostů v lednu 2014, exkurze na 

mineralogické lokality a dvě kola soutěže o nejhodnotnější nový mineralogický nález. Členové 

mineralogické sekce se budou jistě nadále aktivně zúčastňovat všech plánovaných aktivit, které 

rozvíjejí vzájemné poznatky v oboru mineralogie a ostatních geologických věd. 

 

V Praze dne 30. 10. 2013 
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