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Zpráva o činnosti mineralogické sekce za rok 2016 
 

Činnost mineralogické sekce v roce 2016 spočívala především v uskutečnění deseti 

pravidelných nedělních mineralogických besed, na kterých jsou naši členové a příznivci aktuálně 

informováni o přednáškách, výstavách, burzách a dalších akcích, pořádaných na našem území i 

v zahraničí. Při těchto besedách jsou aktivními přednášejícími zejména kolegové Otomar Baxa, 

Zdeněk Běhal, Ivan Běťák, Marie Čcheidzeová, Michal Glykner, Roman Gremblička, Petr 

Havránek, Radoslav Kolář, Jan Kutý, František Slabý, Jan Strnad, Petr Šístek a mnozí další, kteří 

tak přispívají k výraznému oživení nedělních besed. Často probíhaly diskuse o nově vydaných 

publikacích a zkušenostech sběratelů se současným stavem našich lokalit a možnostech nových 

nálezů nerostů. V rámci besed většinou probíhá také určování přinesených ukázek minerálů. 

Mineralogická sekce se dále podílela na uspořádání jarního a podzimního cyklu odborných 

přednášek, jejichž obsahem byly zejména nové poznatky z výzkumu našich předních badatelů 

v oborech mineralogie a geologie. Významnou akcí byla již tradiční 12. pražská Amatérská burza 

nerostů, kterou pořádají členové naší sekce pod vedením Michala Glyknera na začátku roku ve 

spolupráci se Základní školou Brigádníků v Praze 10 - Strašnicích. Tyto akce pomáhají propagaci 

sběratelství minerálů v laické veřejnosti a zejména mezi mládeží.  

Zajímavá a hezká byla exkurze na začátku května vedená Petrem Šístkem do zpřístupněné 

části stříbrských dolů – štoly Prokop, muzea ve Stříbře, na pole s pyromorfity a haldu z jámy I.+II. - 

viz následující fotografie: 

 

 
Expozice dobývání rud před štolou Prokop 

 



 
 

Sběr minerálů na haldě jámy I.+II. u Stříbra 

 

Proběhla také dvě kola soutěže o nový významný mineralogický nález členů sekce na našich 

i zahraničních lokalitách. Činnost mineralogické sekce se tak daří i přes komplikace spojené 

s přístupem a přesouváním přednášek a besed do různých sálů nové budovy Národního muzea 

nadále rozvíjet. 

Naše sekce věnovala významnou pozornost i publikační činnosti svých členů v našich i 

zahraničních periodikách a publikacích s cílem propagovat nové poznatky z oboru mineralogie a 

geologie. Většina článků byla uveřejněna zejména v časopisech Minerál a Bulletin mineralogicko-

petrologického oddělení NM. 

 V roce 2017 jsou v plánu mineralogické sekce pravidelné nedělní určovací besedy v nové 

budově Národního muzea a odborné přednášky na mineralogická, petrologická, paleontologická a 

geologická témata, zajišťovaná především pracovníky mineralogicko-petrologického oddělení NM. 

V plánu je i uspořádání 13. ročníku Amatérské burzy nerostů v lednu 2017, exkurze na 

mineralogické lokality, jarní a podzimní soutěž o nejhodnotnější mineralogický nález a další 

aktivity směřující k šíření osvěty v oboru geologických věd a zejména mineralogie. 

 

V Praze dne 7. 11. 2016 

          RNDr. Jiří Čížek 

         Předseda mineralogické sekce 


