
 
 

Zpráva o činnosti mineralogické sekce za rok 2020 
 

V roce 2020 se na činnosti mineralogické sekce, stejně jako u všech ostatních sekcí SNM, 

negativně projevila pandemie nemoci COVID-19. Na jaře a na podzim byla budova Národního 

muzea mnoho týdnů uzavřena, takže naplánované akce nemohly proběhnout nebo musely být 

přeloženy na léto. Přesto alespoň několik pravidelných nedělních mineralogických besed proběhlo. 

Při těchto besedách 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 pořádaných v následujícím období. Také 

probíhají 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. 

V omezeném rozsahu pokračoval jarní a podzimní přednáškový cyklus, který byl zaměřen 

na mineralogické a geologické zajímavosti z těchto oborů. Další významnou akcí byla již 16. 

Amatérská burza nerostů, kterou spolupořádáme ve spolupráci se Základní školou Brigádníků 

v Praze 10 - Strašnicích. Také tyto akce přispívají k propagaci mineralogické sekce, Společnosti 

Národního muzea a obecně sběratelství minerálů mezi laickou veřejností.  

V posunutém termínu až na konci června se uskutečnila mineralogická exkurze do lomu 

Mariánská skála v Ústí nad Labem, na amatérskou open air burzu v Mikulově u Teplic, do lůmku 

na přepálené jílovce a porcelanit u Dobrčic a na rýžování granátů na potoce Granátka u Třebívlic - 

viz následující fotografie. Většina účastníků si našla hezké ukázky zejména zeolitů, porcelanitu, 

českých granátů a dalších minerálů. Skvělým průvodcem nám byl Mgr. Lukáš Zahradníček, F.G.G. 

z mineralogického oddělení Národního muzea. 

 

 

 
 

Vstup do lomu Mariánská skála v Ústí nad Labem 
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Rýžování českých granátů = pyropů v Kuzovském potoce – tzv. Granátce u Třebívlic 

 

V červnu se uskutečnila soutěž o nejhodnotnější mineralogický nález členů naší sekce z 

našich nebo zahraničních lokalit. Fotografie vítězných ukázek jsou uveřejněny na webových 

stránkách www.mineralog.cz. 

Někteří z členů 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 létě roku 2020 byla nově instalována expozice minerálů v historické budově Národního 

muzea, takže účastníci besed či přednášek se mohli zajít podívat na skvělé ukázky vystavených 

nerostů.  

 

V příštím roce Mineralogická sekce plánuje, tedy pokud se konečně uklidní situace ohledně 

pandemie koronaviru, nadále rozvíjet svoji činnost pro členy SNM i laickou veřejnost. Je 

předpokládáno uskutečnit deset nedělních určovacích besed a odborné přednášky 

s mineralogickými nebo obecně geologickým tématy. Zároveň se připravuje 17. ročník Amatérské 

burzy nerostů v lednu 2021, 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 11. 11. 2020 

          RNDr. Jiří Čížek 

         Předseda mineralogické sekce 

http://www.mineralog.cz/

