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Zpráva o činnosti mineralogické sekce za rok 2018 
 

V roce 2018 pokračovala činnost mineralogické sekce v dlouhodobě osvědčeném režimu. 

Bylo uspořádáno deset mineralogických besed, které se konají zpravidla první neděli v měsíci a jsou 

spojené s promítáním prezentací o sběru minerálů, případně fotografií z různých akcí našich členů 

v České republice i v zahraničí. Dále jsou na těchto besedách všichni členové a příznivci aktuálně 

informováni o přednáškách, výstavách, burzách a dalších akcích pořádaných v následujícím období. 

Také se diskutuje o nově vydaných publikacích a zkušenostech sběratelů se současným stavem 

našich i cizích lokalit a možnostech nových nálezů nerostů. Při těchto besedách je také možnost 

určování přinesených ukázek minerálů, případně si je pracovníci mineralogicko-petrologického 

oddělení Národního muzea berou k přesnějšímu určení do svých laboratoří. 

Významní mineralogové se také podíleli na uspořádání jarního a podzimního přednáškového 

cyklu, který byl zaměřeny na mineralogické a geologické zajímavosti z naší země i ze zahraničí. 

Další významnou akcí našich členů pod vedením Michala Glyknera byla již tradiční 14. pražská 

Amatérská burza nerostů, kterou pořádáme ve spolupráci se Základní školou Brigádníků v Praze 10 

- Strašnicích. Všechny tyto akce pomáhají při propagaci naší sekce, Společnosti Národního muzea a 

obecně sběratelství minerálů v laické veřejnosti a zejména mezi mládeží.  

Tradičně se v polovině května uskutečnila mineralogická exkurze do oblasti Krušných hor. 

Navštívili jsme Boží Dar (nově zpřístupněnou štolu Johannes na Zlatém Kopci), Zálesí (odval dolu 

Eva Apfelbaum) a Vejprty (Olověný cech Marie Pomocné a Jedovou jámu) - viz následující 

fotografie. Některým účastníkům se podařilo najít docela hezké ukázky místních nerostů. 

 

 

 
 

Instruktáž před vstupem do štoly Johannes 

 



 

 
 

Sběr minerálů na Olověném cechu Marie Pomocné 

 

Při besedách v měsících červnu a prosinci se uskutečnila dvě kola soutěže o nejhodnotnější 

mineralogický nález členů naší sekce na našich nebo zahraničních lokalitách. Bohužel doposud 

nelze nejlepší přinesené ukázky nikde vystavovat, ale snad se podaří ve zrekonstruovaných sbírkách 

v historické budově Národního muzea obnovit vitrínu s těmito vítěznými nerosty. 

Mnozí členové mineralogické sekce se také podílejí na publikační činnosti v našich i 

zahraničních časopisech a publikacích, kde propagují nové poznatky z oboru mineralogie a 

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

petrologického oddělení NM. 

 

 V roce 2019 se snad již budeme moci scházet v opravené historické budově NM a rozvíjet 

nadále činnost mineralogické sekce. V plánu je upořádat deset nedělních určovacích besed a 

odborné přednášky s mineralogickými či obecně geologickým tématy. Zároveň se připravuje již 15. 

ročník Amatérské burzy nerostů v lednu 2019, květnová exkurze na mineralogické lokality, jarní a 

podzimní soutěž o nejhodnotnější vlastní mineralogický nález a další aktivity pro zvýšení osvěty 

v oboru mineralogie a geologických věd obecně. 

 

V Praze dne 12. 11. 2018 

          RNDr. Jiří Čížek 

         Předseda mineralogické sekce 


