
 
 

Zpráva o činnosti mineralogické sekce za rok 2019 
 

Činnost mineralogické sekce pokračovala v roce 2019 v několika oblastech. Základní jsou 

pravidelné nedělní mineralogické besedy, které jsou spojené s promítáním prezentací o sběru 

minerálů, případně fotografií z různých akcí našich členů v České republice nebo v zahraničí. Na 

těchto besedách jsou účastníci aktuálně informováni o nově vydaných publikacích, přednáškách, 

výstavách, burzách a dalších akcích pořádaných v následujícím období. Také se diskutuje o 

zkušenostech sběratelů se současným stavem našich i cizích lokalit a o možnostech nových nálezů 

nerostů. Při těchto besedách je také možnost určování přinesených ukázek minerálů pracovníky 

mineralogicko-petrologického oddělení Národního muzea. 

Pokračoval jarní a podzimní přednáškový cyklus, který byl zaměřen na mineralogické a 

geologické zajímavosti z těchto oborů. Další významnou akcí našich členů pod vedením Michala 

Glyknera byla tradiční 15. Amatérská burza nerostů, kterou pořádáme ve spolupráci se Základní 

školou Brigádníků v Praze 10 - Strašnicích. Všechny tyto akce přispívají k propagaci mineralogické 

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 Podkrkonoší, 

kde jsme navštívili lom Bezděčín „Frýdštejn“, lom Proseč, lom Doubravice a lom Studenec - viz 

následující fotografie. Některým účastníkům se podařilo najít hezké ukázky známých 

podkrkonošských polodrahokamů a dalších minerálů. Skvělým průvodcem nám byl Jan Bubal, 

místní znalec těchto lokalit. 

 

 

 
 

Instruktáž před vstupem do lomu Proseč 

 

 

 

 

 

MINERALOGICKÁ SEKCE 



 
Nalezená ukázka ametystu s jaspisem z lomu Doubravice 

 

V měsících červnu a prosinci se uskutečnila dvě kola soutěže o nejhodnotnější 

mineralogický nález členů naší sekce z našich nebo zahraničních lokalit. Fotografie vítězných 

ukázek jsou uveřejňovány na webových stránkách www.mineralog.cz. 

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

zahraničních časopisech, 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 byly dokončeny opravy historické budovy Národního muzea, takže poslední 

besedy a přednášky se konaly již v těchto krásných prostorách. Mineralogická sekce bude v příštím 

roce nadále rozvíjet svojí činnost pro členy SNM i laickou veřejnost. Je naplánováno deset 

nedělních určovacích besed a odborné přednášky s mineralogickými či obecně geologickým tématy. 

Zároveň se připravuje 16. ročník Amatérské burzy nerostů v lednu 2020, květnová exkurze na 

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

aktivity pro zvýšení osvěty v oborech mineralogie, petrologie a geologie. 

 

V Praze dne 28. 11. 2019 

          RNDr. Jiří Čížek 

         Předseda mineralogické sekce 

http://www.mineralog.cz/

