
 
 

Zpráva o činnosti mineralogické sekce za rok 2021 
 

V roce 2021 naši činnost bohužel stále negativně ovlivňovala pandemie nemoci COVID-19, 

takže na jaře byla budova Národního muzea mnoho měsíců uzavřena. Akce, naplánované v tomto 

termínu, tak musely být zrušeny včetně velice oblíbené a hojně navštěvované lednové amatérské 

burzy minerálů. Některé již připravené přednášky a pravidelná exkurze byly z jarního termínu 

přesunuty na podzimní. Přesto alespoň v červnu a dále na podzim se uskutečnily nedělní 

mineralogické besedy, při kterých byly promítány prezentace o sbírání minerálů, fotografie z 

různých akcí našich členů u nás či v zahraničí a také byli účastníci informováni o nově vydaných 

publikacích, přednáškách, výstavách, burzách a dalších akcích. Také probíhaly zajímavé diskuse o 

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

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

mineralogicko-petrologického oddělení Národního muzea. 

 

Každoroční oblíbená mineralogická exkurze se uskutečnila až v posunutém termínu 

začátkem října. Navštívili jsme lokality Čejov u Humpolce – lom Pohled u Havlíčkova Brodu – 

pole u Bochovic – Kojatín u Třebíče - viz následující fotografie. Většina účastníků si z těchto 

nalezišť odnesla často velice hezké ukázky sulfidů (např. pyrhotinu, sfaleritu, chalkopyritu) a 

barevných odrůd křemene – ametystů. Opět byl naším skvělým průvodcem Mgr. Lukáš 

Zahradníček, F.G.G. z mineralogického oddělení Národního muzea. 

 

 
 

Vstup do lomu Pohled u Havlíčkova Brodu 
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Krásné ametysty z lokalit Bochovice a Kojatín 

 

V červnu a v prosinci se uskutečnily soutěže o nejhodnotnější mineralogický nález členů 

naší sekce z našich nebo zahraničních lokalit. Někteří z našich členů se také podíleli na publikační 

činnosti v našich i cizích časopisech, zejména v časopisu Minerál. Na podzim tohoto roku byla expozice 

minerálů v historické budově Národního muzea doplněna o meteority a vltavíny, fluoreskující 

nerosty v UV světle a ukázky nejvýznamnějších zlatých, stříbrných, cínových a uranových rud 

v České republice, takže účastníci besed či přednášek se mohli zajít podívat na vystavené krásné 

ukázky.  
 

V příštím roce bude Mineralogická sekce nadále rozvíjet svoji činnost pro členy SNM i 

laickou veřejnost. Je předpokládáno uskutečnit deset nedělních určovacích besed a odborné 

přednášky s mineralogickými nebo obecně geologickými tématy. Doufáme, že se konečně ohledně 

pandemie koronaviru uklidní a všechny akce proběhnou dle předpokladu. Zároveň se připravuje 

odložená Amatérská burza nerostů v lednu 2022, květnová exkurze na mineralogické lokality, jarní 

a podzimní soutěž o nejhodnotnější vlastní mineralogický nález. 
 

V Praze dne 8. 12. 2021       RNDr. Jiří Čížek 

   předseda mineralogické sekce 


