
 
 

Zpráva o činnosti mineralogické sekce za rok 2022 
 

V roce 2022 se činnost mineralogické sekce po pandemii nemoci COVID-19 postupně 

dostávala do zavedených schémat, takže většina naplánovaných akcí se mohla uskutečnit včetně 

velmi oblíbené exkurze a tentokrát pozdější, květnové amatérské burzy minerálů. Proběhly i 

naplánované přednášky a pravidelné nedělní mineralogické besedy. Ty se konaly většinou první 

neděli v měsíci a byly při nich promítány zajímavé prezentace o sbírání minerálů, fotografie z 

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

publikacích, přednáškách, výstavách, burzách a dalších akcích. Velmi zajímavé jsou 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. Po besedách se mohou účastníci zajít 

podívat na vystavené krásné ukázky minerálů, meteoritů a vltavínů do expozic v historické budově 

Národního muzea. 

 

Každoroční oblíbená mineralogická exkurze se uskutečnila v osvědčeném květnovém 

termínu. Navštívili jsme lom Vlastějovice, lom u Vrbova mlýna a staré struskové haldy ve Vrchlici 

u Kutné Hory a lom Libodřice - viz následující fotografie. Většina účastníků si z těchto nalezišť 

odnesla často velice hezké ukázky minerálů (např. pyrit, pyrhotin, magnetit, fluorit, skoryl, granát, 

apod.) a zejména krásné ukázky analcimu, prehnitu, klinozoisitu a dalších nerostů z poslední 

lokality. Opět byl naším skvělým průvodcem Mgr. Lukáš Zahradníček, F.G.G. z mineralogického 

oddělení Národního muzea. 
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Nalezené ukázky fluoritu, magnetitu a klinozoisitu. 
 

V půlročním cyklu (v červnu a v prosinci) se uskutečnily oblíbené soutěže o nejhodnotnější 

mineralogický nález členů naší sekce z našich nebo zahraničních lokalit za poslední dva roky.  

Někteří z našich členů se také podíleli na publikační činnosti v našich i cizích časopisech, 

zejména v časopisu Minerál.  

 

V říjnu se uskutečnilo předání daru naší sekce – zajímavého aragonitu ve formě tzv. 

železného květu z lokality Xingyi z provincie Guizhou v Číně do sbírek Národního muzea. 

 

 



 

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. Zároveň se připravuje oblíbená a 

skvěle organizovaná Amatérská burza nerostů v lednu 2023, květnová exkurze na mineralogické 

lokality a jarní a podzimní soutěž o nejhodnotnější vlastní mineralogický nález. Kromě toho se 

připravuje sbírka na pamětní desku významného mineraloga Doc. RNDr. Radima Nováčka. 
 

V Praze dne 18. 12. 2022 

          RNDr. Jiří Čížek 

   předseda mineralogické sekce 


