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Editorial

Vážení členovia Slovenskej mineralogickej spoločnosti,

Práve ste otvorili prvé číslo časopisu Esemestník, spravodajcu Slovenskej mineralogickej spoločnosti (SMS). Slovenská
mineralogická spoločnosť vznikla 15. decembra 2011 na pôde Geologického ústavu SAV s cieľom rozvíjať a koordinovať
vedeckú spoluprácu medzi jednotlivými vednými odbormi, zvyšovať odbornú úroveň svojich členov, zjednocovať záujemcov o mineralogické odbory, spolupracovať so zahraničnými odbornými spoločnosťami podobného zamerania a popularizovať výsledky vedeckej činnosti. Presne to isté je, samozrejme, cieľom aj jej spravodajcu.
Časopis Esemestník bude mať niekoľko stabilných rubrík.
V tej úvodnej – Slovenská mineralogická spoločnosť – Vám budeme pravidelne prinášať novinky zo života spoločnosti, nielen na Slovensku, ale aj v rámci medzinárodnej spolupráce a štruktúr. Samozrejme, začať nemôžeme inak, ako
informáciou o založení spoločnosti a o pohnútkach, ktoré k tomu viedli.
Do rubriky Články môžete prispieť aj vy pôvodnými vedeckými, odbornými a populárno-vedeckými príspevkami,
ktoré budú recenzované. Chceme týmto vytvoriť priestor pre články, ktoré nie sú úplne vhodné pre vedecké časopisy, ale
majú významnú informatívnu hodnotu pre širokú obec ľudí spojených s mineralógiou a minerálmi. V tomto čísle Vám
prinášame článok o kvázikryštáloch, téme nanajvýš aktuálnej, stačí si len spomenúť na ostatnú Nobelovu cenu za chémiu,
ktorú dostal práve objaviteľ týchto podivuhodných látok, izraelský chemik Daniel Šechtman. A keďže minulý rok bol opísaný aj prvý minerál, ktorý je kvázikryštálom, je veľmi vhodné o tom informovať. Ďalšie dva články sú výstupom z činnosti
Komisie pre nomenklatúru a terminológiu v mineralógii pri SMS, ktorá je prvou odbornou komisiou v rámci spoločnosti
a doteraz fungovala v rámci Slovenskej geologickej spoločnosti. Prvý článok kodifikuje slovenské názvy nových minerálov,
ktorých opisy vyšli v roku 2010, druhý informuje o zmenách v nomenklatúre pyrochlórovej, apatitovej a turmalínovej
superskupiny na základe klasifikácií schválených Medzinárodnou mineralogickou asociáciou v rokoch 2010 a 2011. Práve
tento typ článkov bude Esemestník prinášať pravidelne.
Rubrika Prednášky, semináre, konferencie, exkurzie, ako už navráva jej názov, bude informovať o prednáškach, seminároch, konferenciách a exkurziách organizovaných Slovenskou mineralogickou spoločnosťou. Bude Vás na ne nielen
pozývať, ale aj informovať o ich priebehu. Keďže s prvou prednáškou doc. Kotkovej z Prahy o diamantoch nájdených v
Čechách sme sa poponáhľali, v tomto čísle Vám prinesieme už len krátku správu z nej. Slovenská mineralogická spoločnosť
Vás tiež pozýva na prvú Slovenskú mineralogickú konferenciu, ktorá sa bude konať 23. 5. na pôde Prírodovedeckej fakulty
UK v Bratislave.
V tomto čísle Esemestníka si tiež môžete prečítať dve recenzie na publikácie České a moravské acháty a jiné křemité
hmoty a Hodruša v zemi baníkov. V rubrike Recenzie Vás budeme pravidelne ninformovať o najzaujímavejších publikáciách venujúcich sa minerálom.
Koniec roka 2011 nám priniesol jednu smutnú správu, dali sme posledné zbohom profesorovi Zdeňkovi Poubovi.
Naopak, pekného jubilea, 60 rokov sa dožíva významný slovenský petrológ, ktorý má petrológiu tak trochu aj priamo v
priezvisku – Igor Petrík. Toto všetko nájdete v rubrike Kronika, jubileá, výročia.
Diskusné príspevky, zaujímavosti a ďalšie informácie budete pravidelne nachádzať v rovnomennej rubrike. Tentokrát to je napríklad kalendár akcií SMS na rok 2012, či zoznam konferencií, seminárov, mineralogických výstav a ďalších
akcií, ktoré sa budú konať v prvom polroku 2012 a o ktorých Vás budeme naďalej informovať.
A nakoniec v rubrike Inzercia budeme uverejňovať reklamu partnerov SMS, ale napríklad aj informácie o voľných pracovných miestach zaujímavých pre členov SMS. Budeme Vás tiež informovať o najnovšom čísle časopisu Bulletin mineralogicko-petrologického oddělení Národního muzea v Praze, ktorý vychádza v spolupráci s SMS a je vhodným a využívaným
periodikom pre publikovanie vedeckých mineralogických a petrologických článkov.
Dúfam, že Esemestník bude pre Vás zaujímavým čítaním a sami sa odhodláte doňho v budúcnosti prispievať.

									Peter Bačík
									šéfredaktor Esemestníka
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Mineralogická spoločnosť opäť aj na Slovensku
Daniel Ozdín1 a Pavel Uher1
Dňa 15. decembra 2011 bola opätovne založená Slovenská mineralogická spoločnosť (SMS) na ustanovujúcom zasadaní v Geologickom ústave Slovenskej akadémie
vied v Bratislave. Cieľom a náplňou SMS je organizácia odborných prednášok, konferencií (najmä Stredoeurópskej
mineralogickej konferencie a Slovenskej mineralogickej
konferencie), seminárov a exkurzií, koordinácia vedeckej
spolupráce medzi jednotlivými vednými odbormi, zvyšovanie odbornej úrovne svojich členov, oceňovanie významných predstaviteľov mineralogickej komunity a popularizačné aktivity (organizácia výstav, demonštračných
prezentácií, poradenstvo a pod.).
V súčasnosti je v SMS registrovaných vyše 50 členov,
najmä zo Slovenska, ale informácie o spoločnosti v 1. rok
jej fungovania sú zasielané na vyše 230 e-mailových adries
na Slovensku a v Českej republike.
Výhodou členstva v SMS je pravidelné informovanie o
konaní rôznych aktivít týkajúcich sa mineralógie, petrológie, geochémie a pod. (semináre, prednášky, výstavy atď.),
majú zadarmo Spravodajcu SMS (Esemestník), môžu nakupovať publikácie so zľavou vo vydavateľstve Granit (ČR)
a VEDA prípadne využívať zľavy spojené s účasťou na terénnych seminároch, konferenčných poplatkoch a pod.
Slovenská mineralógia vo vedeckých spoločnostiach
Historicky prvú vedeckú Mineralogickú spoločnosť
na území Slovenska založil už v roku 1811 Jozef Jónás
(21.10.1787 B. Štiavnica – 1.2.1821 Budapešť) v Banskej

Štiavnici, ktorá ako sídlo Banskej akadémie vtedy patrila
k svetovo významným centrám geologických a banských
vied, vrátane mineralógie. Žiaľ, táto historicky druhá najstaršia mineralogická spoločnosť na svete (po Jene v Nemecku, založenej 8.12.1897) po niekoľkých rokoch činnosti
zanikla. V rokoch 1848-1918 na Slovensku pôsobila Uhorská geologická spoločnosť. Významnú úlohu na našom území zohrala najmä jej pobočka v Banskej Štiavnici v rokoch
1872-1903. Roku 1923 bola založená Československá společnost pro mineralogii a geologii (ČSMG), ktorej činnosť
fungovala okrem vojnových rokov (1939-1945) do konca
60. rokov 20. storočia. Po vzniku československej federácie
bola roku 1967 založená Slovenská geologická spoločnosť
(SGS), ktorá funguje dodnes (právnu subjektivitu má od r.
1991). SGS až doteraz zahŕňala všetky geologické vedecké
disciplíny, vrátane mineralógie, petrológie, geochémie a
ložiskovej geológie. Mineralogické vedy boli združené pod
mineralogicko-geochemickou odbornou skupinou pri Slovenskej geologickej spoločnosti. Od 15. decembra 2011, v
roku 200. výročia založenia najstaršej mineralogickej spoločnosti na našom území J. Jónásom, existuje Slovenská mineralogická spoločnosť.
Dôvody, príčiny a potreby vzniku Slovenskej mineralogickej spoločnosti
Myšlienka opätovne založiť mineralogickú spoločnosť ako samostatnú vedeckú spoločnosť, združujúcu
odborníkov v mineralógii, petrológii, geochémii, ložiskovej
geológii a iných príbuzných odboroch vznikla v r. 2006, keď
sa konal 1. ročník Stredoeurópskej mineralogickej konferencie na Slovensku vo Vyšnej Boci a postupne sa vykryštalizovala na najvýznamnejšiu mineralogickú konferenciu v Strednej Európe.
Na tejto konferencii, kde sa po dlhšom
čase podarilo na jednom mieste zhromaždiť takmer celú slovenskú mineralogickú obec padli prvé myšlienky o
vzniku SMS, ktorá by vyšla z tieňa Slovenskej geologickej spoločnosti (SGS),
na ktorú boli ľudia väčšinou zvyknutí.
Neskôr sa potreba novej spoločnosti dostávala stále do popredia v súvislosti s celospoločenskými záujmom o
uchovanie a záchranu mineralogických
odborov medzi vednými odbormi. Mineralogické vedy dovtedy tvorili len
odbornú skupinu v rámci Slovenskej
geologickej spoločnosti (SGS), avšak
ich aktivita prevyšovala postavenie,
ktoré mala v rámci SGS. Samotná SGS,
Obr. 1: Záber z ustanovujúceho
zasadania Slovenskej mineralogickej
spoločnosti 15.12. 2012.

Katedra mineralógie a petrológie, Prírodovedecká fakulta, Univerzita Komenského v Bratislave, Mlynská dolina, 842 15
Bratislava
1
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Obr. 2: Európske štáty, ktoré majú svoju mineralogickú spoločnosť (žltá farba).
hoci pozitívne reprezentuje geológiu, bola multivedecká a
multiodborová až do takej miery, že v nej boli odbory, ktoré
spolu nijako nesúvisia (napr. hydrogeológia a mineralógia,
paleontológia a gemológia a pod.). Širokospektrálnosť jedinej geologickej spoločnosti na Slovensku zároveň spôsobovala to, že neoslovovala mladú generáciu z našich odborov a nenachádzali tu svoju identitu. To malo za následok
vznik rôznych asociácií, klubov, spolkov a pod., v ktorých
sa aktivizovali najmä študenti, doktorandi a mladí vedeckí
pracovníci. Len na Prírodovedeckej fakulte UK v Bratislave je takýchto geologických združení najmenej 5 (!), preto
mnohí doktorandi a študenti privítali vznik SMS. Aktivitou
v toľkých združeniach sa navyše celá mineralogická komunita roztrieštila a nepostupovala spoločne pri obhajovaní
vlastných záujmov. Navyše niektoré odbory ako mineralógia, petrológia, či geochémia začali v posledných 15-20
rokoch mať vyššiu dynamiku ako niektoré iné geologické
odbory zastúpené v SGS, čo spôsobovalo určité diskrepancie. V roku 2010 sa konal v Budapešti 20. generálny kongres IMA, kde slovenskí čelní predstavitelia vystupovali len
ako členovia odbornej skupiny v SGS. Odvtedy bolo ešte
intenzívnejšie cítiť potrebu založenia samostatnej mineralogickej spoločnosti aj na Slovensku, ktorá by umožňovala
efektívnejšiu komunikáciu a zladenie aktivít s IMA, ako aj
aktívnejšiu vedeckú a popularizačnú činnosť na Slovensku.
SMS nevznikla zo dňa na deň a ani nebola rozmarom
súčasných predstaviteľov slovenskej mineralógie. Príčin a
dôvodov jej vzniku bolo niekoľko a bol to pomerne dlho
trvajúci proces, ktorý bol zavŕšený jej vznikom. Jedným z
dôvodov bola prirodzená diverzifikácia geologických vied,
kde väčšina európskych krajín má už dávno svoje samostatné mineralogické spoločnosti. Okrem najznámejších
(americká, britská, nemecká, francúzska, talianska, ruská,
japonská atď.) fungujú samostatné mineralogické spoloč-
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nosti aj v susednom Rakúsku, Poľsku, na Ukrajine aj v Rumunsku. Na druhej strane, v Česku, Maďarsku a najmä na
Balkáne existujú spoločné geologické spoločnosti. Na Slovensku združujú veľké vedné odbory obyčajne viacero vedeckých spoločností, nakoľko si to vyžiadala diverzifikácia
týchto vedných disciplín. Napr. lekárske vedy združujú 6
spoločností, matematicko-fyzikálne 5, biologické 10, geografické 3 a geologické len 1 (!). Aj tu je možné pozorovať
ako niektoré geologické vedy zaspali vývoj. To poukazuje
na neštandardný vývoj v geologických vedách, ktorý niekedy zastal a dôvody prečo bol vznik SMS prirodzený a
štandardný.
Jedným z hlavných dôvodov založenia mineralogickej
spoločnosti bolo, že v r. 2012 sa bude konať Európska mineralogická konferencia, ktorá združuje členov mineralogických spoločností, a krajiny, ktoré svoju mineralogickú
spoločnosť nemajú, neboli zahrnuté do tohto podujatia.
Založením spoločnosti sme sa zaradili medzi najvýznamnejšie európske krajiny, kde mineralogické vedy majú svoje
opodstatnenie a významnejšie postavenie.
Navyše slovenskej mineralógii napriek tomu, že sa stále
viac presadzuje vo svete, chýbal reprezentatívny domáci časopis, ktorý by bol venovaný výlučne mineralogickým vedám. Mineralia Slovaca, ktorej to prislúchalo, je časopisom
bez vyhraneného geologického zamerania a mineralogické
články sa tam strácajú medzi článkami z úplne rozdielnych
geologických odborov. Takéto časopisy majú vo svete stále
menšiu popularitu a budúcnosť. Preto po vzniku SMS sme
privítali možnosť publikovať príspevky z mineralogických
vied v domácom jazyku v Bulletine mineralogicko-petrologického Odd. Nár. Muzea v Prahe, ktorý sa stal oficiálnym
partnerom našej spoločnosti. Tento recenzovaný časopis je
najlepší vedecký nekarentovaný mineralogický časopis v
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Obr. 3: Logo Slovenskej mineralogickej spoločnosti
Českej republike, ktorého úroveň každým rokom rastie.
Priebeh a výstupy z ustanovujúceho zasadania
Dňa 15. decembra 2011 sa na pôde Geologického
ústavu SAV v Bratislave zišlo ustanovujúce zhromaždenie SMS. Stretnutie sa uskutočnilo v zasadačke ústavu,
kde bolo prítomných niečo vyše 40 účastníkov. Úvodný
príhovor ako aj celé zasadnutie viedol Dr. Ozdín z Prírodovedeckej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave. V prvej časti zhrnul dôvody, príčiny a potreby vzniku
spoločnosti. Objasnil históriu mineralógie na Slovensku
v pozadí príslušných vedeckých spoločností a neskôr aj
spomenul výhody členstva v pripravovanej SMS. Na to
sa začalo ustanovujúce zhromaždenie, kde bol schválený

program zasadnutia. Najskôr bolo schválené logo spoločnosti. Navrhnuté logo má moderný dizajn a je kompaktibilné s modernými logami súčasných zahraničných vedeckých spoločností. Zobrazuje kryštál libethenitu, minerálu,
ktorý je pravdepodobne najviac známy v zahraničí z nášho
územia. Farba kryštálu je podobná skutočnej farbe tohto
minerálu, preto je kryštál zelený. Čiastočne kryštálom vedie názov spoločnosti, ktorý je len v slovenčine. V diskusii vyvstala otázka, či by logo nemohlo byť aj s anglickým
názvom spoločnosti, ale vzhľadom na to, že aj iné mineralogické spoločnosti používajú logo len vo vlastnom národnom jazyku, upustilo sa od anglického ekvivalentu. Navyše
logo by malo byť jedinečné a nie dvojaké, väčšinou bývajú
len čiernobiele ekvivalentné verzie. Logo bolo jednomyselne schválené a po grafických úpravách vyzerá nasledovne:
Ako vidieť na obr. 4, väčšina európskych mineralogických spoločností má v logu nejaký minerál prípadne štruktúru minerálu. Tomuto trendu zodpovedá aj logo SMS,
napriek tomu, že jeho podoba sa tvorila nezávisle na iných
logách a výsledné navrhnuté logo bolo ako víťazný návrh
spomedzi viacerých návrhov, z ktorých prípravný výbor
vyberal. Charakteristické prekrížené dve geologické kladivá neboli do loga implementované, nakoľko sú symbolom
geologických, nie mineralogických spoločností (napr. Slovenská geologická spoločnosť, Česká geologická společnost,
Magyarhoni földtani társulat a pod.).
Potom nasledoval hlavný a najdôležitejší bod programu,
bez ktorého by ďalší proces vzniku spoločnosti nemohol
pokračovať, prerokovanie návrh stanov. Prirodzene k to-

Obr. 4: Logá jednotlivých národných európskych mineralogických spoločností.

Obr. 5: Logá geologických spoločností Slovenska, Maďarska a Českej republiky.

ESEMESTNíK, Spravodajca Slovenskej mineralogickej spoločnosti, 1 / 1

7

Slovenská mineralogická spoločnosť
muto bodu bola najväčšia diskusia a postupným detailným
čítaním všetkých bodov stanov, došlo k viacerým úpravám,
za čo výbor ďakuje všetkým prítomným. Nakoniec stanovy boli prijaté tiež jednomyseľne. Návrh stanov vychádzal
z viacerých stanov z už existujúcich vedeckých spoločností
tak, aby jednotlivé body neodporovali zákonom, vyhláškam
a predpisom platným v Slovenskej republike. Tieto stanovy boli konzultované s kompetentnými pracovníkmi SAV,
nakoľko sa predpokladalo, že SMS bude prijatá v Rade slovenských vedeckých spoločností. Stanovy spoločnosti sú k
dispozícii na webovej stránke SMS (http://www.mineralogickaspolocnost.sk/stanovy.php).
Program pokračoval zvolením výboru, schválením počtu členov výboru a funkčného obdobia. Na ustanovujúcom
zhromaždení SMS sa dohodlo, že výbor SMS bude mať najmenej 5 členov: predsedu, tajomníka (podpredsedu), hospodára a 2 ďalších členov. Na najbližšie 4-ročné funkčné
obdobie (2012-2015) bude mať výbor 5 členov. Dohodlo sa,
že predsedom bude bývať národný reprezentant v Medzinárodnej mineralogickej asociácii (IMA). To znamená, že pokiaľ sa na valnom zhromaždení SMS nedohodne inak alebo
nezmenia sa Stanovy SMS, predseda SMS sa nebude voliť po
4 rokoch spolu s ďalšími členmi výboru SMS, ale predsedom
sa stáva automaticky národný reprezentant v IMA. Podobne
sa schválil (4.) člen výboru, ktorým je národný reprezentant
v Európskej mineralogickej únii (EMU), ktorý sa podobne
ako predseda SMS nevolí spolu s výborom SMS. To znamená, že na nastávajúce obdobie od r. 2016 sa budú voliť len
tajomník, hospodár príp. ďalší členovia výboru. Na ustanovujúcom zasadaní SMS sa dohodlo, že 5. členom výboru
bude hlavný redaktor Esemestníka a zároveň správca webstránky spoločnosti. Vymedzenie pôsobnosti jednotlivých
členov výboru ako aj celého výboru určujú Stanovy SMS ak
aj ich funkcia vo výbore. Na obdobie 2012-2015 bol zvolený

Výbor SMS v zložení: doc. RNDr. Pavel Uher, CSc. (predseda a zároveň národný reprezentant Slovenska v IMA),
Mgr. Daniel Ozdín, PhD. (tajomník), RNDr. Pavol Siman,
PhD. (hospodár), RNDr. Igor Broska, CSc. (člen, národný
reprezentant Slovenska v EMU) a Mgr. Peter Bačík, PhD.
(člen, hlavný redaktor Esemestníka). Okrem toho bol na
rovnaké funkčné obdobie ako výbor zvolený aj kontrolór
RNDr. Vladimír Libant. Jeho pôsobnosť je špecifikovaná v
Stanovách SMS.
Ďalej na zasadnutí bola schválená výška členských príspevkov na najbližší rok 2012. Je však predpoklad, že výška
členských príspevkov sa nebude meniť minimálne niekoľko rokov. Po diskusii a vyjadreniach zúčastnených z radov
študentov aj seniorov sa dohodlo, že členské príspevky
budú diverzifikované. Riadny členský príspevok bude 10,€/rok a pre študentov do 5. ročníka vysokej školy, dôchodcov, zdravotne ťažko postihnutých a nezamestnaných 3,- €/
rok. Čestní členovia členské príspevky nebudú platiť.
Ďalej bola v programe bodu „Rôzne“ jednomyseľne
schválená doména webstránky www.mineralogickaspolocnost.sk, ktorá v súčasnosti je už plne funkčná a poskytuje základné informácie členom a priaznivcom SMS. Bol
schválený aj jej poskytovateľ a cena.
Na záver zasadnutia bol schválený plán činnosti na najbližšie obdobie (koniec roku 2011 a r. 2012) medzi ktorého
priority boli odsúhlasené: registrácia SMS v Rade slovenských vedeckých spoločností (RSVS), daňovom úrade a
Ministerstve vnútra SR (MV SR), založenie účtu SMS, založenie webstránky SMS, zostavenie plánu akcií spoločnosti na rok 2012, oznámenie o založení združenia domácim a
medzinárodným spoločnostiam a organizáciám a vypracovanie štatútov ocenení SMS.

Obr. 6: Krstný otec prof. I. Kraus (v strede) s autorom publikácie P. Semrádom (vľavo) a D. Ozdínom (vpravo).
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Slovenská mineralogická spoločnosť
Po skončení ustanovujúceho zasadnutia spoločnosti
stretnutie obohatil krst práve vyjdenej knihy o dubnickom
drahom opále od autora Petra Semráda. Krstným otcom
knihy s názvom „The Story of European Precious Opal
from Dubník” bol Prof. Ivan Kraus z Prírodovedeckej fakulty UK v Bratislave.

- január:SMS prijatá ako 53. člen Rady slovenských vedeckých spoločností

Činnosť SMS po ustanovujúcom zasadaní

- január: podaná žiadosť a ďalšie náležitosti na Ministerstve kultúry SR ohľadom zapísania Esemestníka do zoznamu
periodickej tlače a pridelenia evidenčného čísla

Po ustanovujúcom zasadaní až do konca marca 2012
sa výbor SMS niekoľko krát stretol za účelom najmä technických náležitostí fungovania spoločnosti ako aj upresňovania a tvorby plánu akcií SMS na rok 2012. Výsledkom
týchto často krát administratívne problematických vecí
bolo, že Slovenská mineralogická spoločnosť je v súčasnosti plne funkčná a registrovaná vedecká spoločnosť
tak na MV SR, ale aj RSVS a vydáva svojho spravodajcu
s ISSN. Je registrovaná ako dobrovoľné občianske združenie so sídlom na Prírodovedeckej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave. Činnosť a výsledky výboru SMS
sú nasledovné:
- bolo v zmysle dohody z ustanovujúceho zasadania
SMS vyhotovené logo SMS
- december - boli dokončené Stanovy SMS
- 20.12.2012 bol odovzdaný návrh na registráciu občianskeho združenia SMS
- 21.12.2012 sa Komisia pre nomenklatúru a terminológiu v mineralógii dohodla na ukončení činnosti v Slovenskej geologickej spoločnosti (SGS) a jej pokračovaní v
SMS, čo bolo oznámené a aj písomne odovzdané na pracovnom stretnutí s predstaviteľmi SGS. SMS túto komisiu
na výbore prijala.
- na stretnutí výboru SMS (21.12.2011) bol schválený
názov spravodajcu spoločnosti Esemestník
- december: založený
(2927868314/1100)

účet

v

Tatra

banke

- dňa 30.12.2012 bola SMS riadne zaregistrovaná na
MV SR
- december: podaná žiadosť o prijatie do RSVS
- na stretnutí výboru v decembri 2011 sa odsúhlasilo,
že Kroniku SMS bude viesť jej predseda P. Uher
- január: vyhotovená Zriaďovacia listina SMS

- január: schválení členovia redakčnej rady Esemestníka
(Mgr. Peter Bačík, PhD., redakčná rada: RNDr. Pavol Pavol
Siman, PhD., RNDr. Vladimír Libant, RNDr. Stanislav Jeleň,
CSc., Mgr. Daniel Ozdín, PhD.)

- január: oficiálnym časopisom SMS sa stáva Esemestník – Spravodajca SMS a vedeckým časopisom spoločnosti
Bulletin Mineralogicko-petrologického Oddělení Národního
muzea v Prahe.
- február: dohodnuté, že spoluorganizátorom 5. medzinárodnej konferencie „Mineral Sciences in the Carpathians
Conference“ a zároveň 3. Stredoeurópskej mineralogickej
konferencie v apríli 2012 v maďarskom Miskolci bude SMS
- február: v januári bolo požiadané a vo februári bolo pridelené ISSN pre Esemestník
- február: vyhotovené razítka spoločnosti
- marec: uzavretá dohoda a zapletená doména a webshosting SMS
- koniec marca: dokončená základná databáza členov
SMS
- začiatok apríla: začala sa distribúcia informácií pre členov SMS
- prvá polovica apríla: dokončená základná webstránka
spoločnosti (www.mineralogickaspolocnost.sk)
- január-apríl: tvorba a vydanie 1. čísla spravodajcu SMS
– Esemestníka 1/2012
Ďalšia činnosť SMS sa zameria najmä na organizáciu 1.
Slovenskej mineralogickej konferencie (23.5.2012 – Prírodovedecká fakulta UK), organizovanie prednášok, seminárov a
terénnych exkurzií, prípravu štatútov ocenení SMS a vydanie
Esemestníka.
Všetkých, ktorých zaujíma činnosť SMS a stotožňujú sa s
jej náplňou veľmi radi privítame v našich radoch. Prihlášku
je možné stiahnuť priamo z internetu na adrese http://www.
mineralogickaspolocnost.sk/clenstvo.php. Treba je vyplniť a
poslať členov výboru SMS.

- január: pridelené DIČ (28200141175)
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Kvázikryštály - nová éra kryštalografie i mineralógie?
Peter Bačík1
Dňa 8. apríla 1982 získal Daniel Šechtman difrakčný záznam zliatiny hliníka a mangánu s dovtedy nebývalou symetriou,
nezodpovedala totiž žiadnej z dovtedy známych kryštalografických sústav. Dňa 5. júna 2009 vyšiel v časopise Science článok
Lucu Bindiho a kolektívu o prírodných kvázikryštáloch. V máji 2009 ten istý kolektív publikoval opis nového minerálu – ikosaedritu. Dňa 5. októbra 2011 získal Daniel Šechtman Nobelovu cenu za objav kvázikryštálov. Takto chronologicky sa dá
opísať objav, ktorý síce nezmenil svet, ale minimálne prepísal prvé strany všetkých učebníc kryštalografie a mineralógie.
Čo je na objave kvázikryštálov také výnimočné, že sa
musia rovno prepisovať učebnice? Kvázikryštály naozaj sú
výnimočná záležitosť. Porušujú totiž základné pravidlo,
ktorým sa, aspoň sme si to tak dlho mysleli, riadi samotná
matka príroda. Týka sa usporiadania častíc, teda atómov,
iónov, či molekúl, v pevnej hmote. Pevná hmota bola vždy
pokladaná za niečo usporiadané, niečo, čo sa riadi pevnými pravidlami. Plyn je úplne chaotický, pohyb jeho častíc
je úplne nepredvídateľný, kvapalina je na tom z hľadiska
poriadku iba o trošku lepšie. Zato v pevných látkach je
všetko jasné, vieme dostatočne presne, kde sú atómy, vieme predvídať, čo môžu robiť. Veď väčšinou nerobia nič iné,
ako sa “trasú” na mieste. Lenže na rozdiel od ľudí, atómy sa
netrasú od zimy, ale od tepla, čím je teplejšie, tým viac sa
trasú. To je oveľa lepšie predvídateľné, ako chaotický pohyb
atómov a molekúl v kvapaline a plyne.

rovnakej vzdialenosti na opačnej strane. Rovnako ľahko si
môžeme predstaviť aj rovinu zrkadlenia, ktorá nám plochy
zrkadlí presne ako zrkadlo. Aj človek je viac-menej symetrický podľa vertikálnej roviny, ktorá by nás rozrezala na dve
rovnaké, no zrkadlovo obrátené polovice – ľavú a pravú. Samozrejme, my sme symetrickí iba zvonku, naše orgány na
symetriu nedbajú a pečeň sa usadila pod bránicou iba na
pravej strane, pankreas zas na opačnej. Aj srdce je nejaké
asymetrické. Ďalšou operáciou symetrie je rotačná os, teda
priamka, ktorá robí presne to, čo nahovára už jej názov, teda
rotuje. Rotuje každú jednu plochu dookola niekoľko krát v
závislosti od jej násobnosti. Násobnosť osi je počet zobrazení identickej plochy pri otočení o 360°. Ak sa plocha objaví
dva krát, teda po 180°, os má dvojnásobnú rotáciu, ak po
120°, má trojnásobnú, ak po 90°, štvornásobnú, ak po 60°,
šesťnásobnú.

Najlepšie to je vidieť na vode našej každodennej. Vodná
para si robí čo chce, najradšej zo všetkého uteká z kanvice
a píska na nás, keď voda zovrie. Kvapalná voda síce potečie
tade, kade ju nalejeme, ale nedokážeme jej zabrániť, aby si
napríklad nerobila vlny. Ale ľad je iný, ľad je poriadny, tvorí krásne vločky, ale tiež sa z neho dajú robiť sochy, ktoré
sú nehybné, až kým sa neroztopia. Nenadarmo spomínam
ľad, väčšina pevných látok je kryštalická a slovo kryštál pochádza z gréckeho krustallos, čo okrem kryštálu znamená
práve ľad.

A práve rôzne usporiadanie operátorov súmernosti,
teda stredu, osí a rovín, nám určuje sedem kryštalografických sústav – triklinickú (trojklonnú), monoklinickú
(jednoklonnú), rombickú (kosoštvorcovú), trigonálnu
(trojuholníkovú), tetragonálnu (štvorcovú), hexagonálnu
(šesťuholníkovú) a kubickú (kockovú). Všetky dobre vychované kryštalické látky kryštalizujú v jednej z týchto sústav, diamant je kubický, rovnako ako kamenná soľ, kremeň
je trigonálny, cukor (aj kryštálový, aj práškový, rozdiel je iba
vo veľkosti zrniečok) je monoklinický aj napriek tomu, že
poznáme kockový cukor.

Základná zákonitosť, ktorá ovláda stavbu kryštálov je
symetria. Symetria je podľa definície pravidelné opakovanie
nejakého základného motívu. Symetria je teda synonymom
poriadku a usporiadanosti, pre niektorých aj synonymom
krásy. Symetrické tváre, symetrické domy, dokonca aj symetrické hory (napríklad Fujiyama) nám pripadajú krásne.
Nesymetrické tváre sa nám nepáčia (krivé nosy, či krivé
úsmevy... a to nehovorím o krivých charakteroch), nesymetrické domy nás znepokojujú (máme pocit, že na nás
môžu spadnúť), len tým nesymetrickým horám to akosi
vieme odpustiť, veď my, Slováci, sme na ten náš pokrivený
asymetrický Kriváň veľmi hrdí.
Symetria ovláda nielen vnútornú štruktúru, ale aj vonkajší vzhľad pevných látok. Každý sa už musel stretnúť s
kryštálmi, teda pevnou látkou s kryštálovo obmedzenými
plochami. Každý predsa musel aspoň raz v živote soliť kryštálmi soli, alebo sladiť kryštálmi cukru. Symetria kryštálových tvarov je daná operáciami symetrie, teda myslenými
bodmi, priamkami, či rovinami, ktoré nám určitým spôsobom združujú, teda prenášajú, rotujú, či zrkadlia jednotlivé
plochy kryštálu. Najjednoduchší je stred súmernosti, teda
bod uprostred kryštálu, ktorý prenáša každú plochu do

Stena a kachličky
Vynechal som päťnásobnú rotáciu. Urobil som to úplne schválne. Päťnásobná os rotácie bola totiž v rámci kryštalografie, teda vedy o kryštáloch, zakázaná, hoci v živej
prírode si nikto s nejakými zákazmi problémy nerobí a tak
napríklad hviezdica veselo používa svojich 5 symetricky
rozmiestnených ramien. Zákaz v kryštalografii nebol úplne svojvoľný, vyplýva totiž zo symetrie trošku inej, ako je
symetria kryštálových tvarov. Aj uloženie častíc, z ktorých
je kryštál vytvorený, teda kryštálová štruktúra, sa riadi
pravidlami symetrie. V skutočnosti je to tak, že tvar kryštálu je dôsledkom jeho štruktúry. Keďže štruktúra je niečo
otvorené, teoreticky by mohla byť aj nekonečná, zatiaľ čo
kryštál má vždy uzavretý tvar, pridávajú sa k spomínaným
operáciám také, ktoré zabezpečia posun základného motívu štruktúry, nazývaného základná bunka, v priestore. Ide
o translačné operácie. A práve translačné operácie sú tým,
čo bránilo päťnásobnej osi súmernosti dostať sa na výslnie.
Čo také robia translačné operácie, že tým zabraňujú päť-

Katedra mineralógie a petrológie, Prírodovedecká fakulta, Univerzita Komenského v Bratislave, Mlynská dolina, 842 15
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násobnej osi vyrovnať sa svojim sestrám? Predstavte si, že
máte stenu. Presnejšie nekonečnú stenu, aby nás nerušili
žiadne rohy. A predstavte si, že máte kachličky. Kachličiek
máme samozrejme tiež nekonečne veľa, ale pre všetky platí, že majú tvar nejakého pravidelného n-uholníka, teda
tvaru, ktorý spĺňa dve podmienky – všetky jeho strany aj
všetky jeho uhly sú rovnaké. Úlohou je vykachličkovať stenu tak, aby na nej neostalo žiadne voľné miesto. Pomôckou nám bude geometria. Platí totiž, že ak chceme vyplniť
celú rovinu n-uholníkmi, pre ich uhly musí platiť, že 360/
uhol je celé kladné číslo. Pravidelným trojuholníkom je
rovnostranný trojuholník. Keď zložíme dva rovnostranné trojuholníky dokopy, pričom jeden hore a druhý dolu
hlavou, vznikne nám kosoštvorec s uhlami 60° a 120° a
takýmito kosoštvorcami celú stenu obložíme bez problémov. Pre toto som spomenul rohy, pretože na rohu by sme
museli z trojuholníkových kachličiek odrezať. Pravidelný štvoruholník sa volá štvorec a keďže má všetky strany
rovnaké a uhly pravé (360/90 = 4), stenu obložíme úplne
dokonale vrátane rohov. Práve preto sa najbežnejšie používajú štvorcové kachličky, veď nikomu by sa nechcelo rezať
z kachličiek na každom rohu. Pravidelnými šesťuholníkmi
stenu tiež obložíme, pretože rovnaké strany šesťuholníka
zvierajú 120 stupňový uhol (presne 360/3), takže keď ku
každej strane pravidelného šesťuholníka dáme jeden ďalší,
obložíme ho bezo zvyšku. A keďže to platí pre každý šesťuholník, stenu máme razom obloženú.
Problém robí pravidelný päťuholník. Jeho strany sú
síce rovnaké, ale zvierajú neokrúhly uhol 108°, ktorý sa
do 360° zmestí 3,33 periodických krát. Už toto nám signalizuje problém. A teraz trochu počtov. Ak spojíme dva
päťuholníky jednou stranou, ich bočné strany budú zvierať
2 krát 108°, teda 216°. Ak pridáme ďalší päťuholník tak, že
sa bude dotýkať jedného z tých dvoch spojených stranou a
všetky tri sa budú dotýkať v jednom rohu, dostávame 216
+ 108, teda 324°. 324° je menej ako 360°, máme teda teoreticky priestor na vďalší päťuholník. Ale keď odčítame
360°-324°, dostávame iba 36°, čo je však príliš málo. Keby
sme tam ten ďalší dali, prekryli by sme predošlé. To by v
prípade kachličiek znamenalo, že štvrtú by sme nedokázali
prilepiť. Ak teda začneme obkladať stenu päťuholníkmi, už
pri štvrtom zistíme, že sa nám to nemôže podariť tak, aby
sme na nej nemali voľný priestor. A v prípade kryštálov by
to znamenalo, že niektoré atómy by boli buď príliš ďaleko, alebo naopak príliš blízko pri sebe. Preto v kryštáloch,
ktoré majú translačnú periodicitu, nemôže byť päťnásobná
rotačná os.
Päťuholníky a kosoštvorce
Príroda si však ako vždy našla svoju cestičku, ktorou
päťnásobnú os na výslnie, dokonca nobelovské, dostala. A
rovnako aj dláždiči. Presnejšie stredovekí arabskí dláždiči,
ktorí sa z nejakého neznámeho dôvodu rozhodli používať
práve päťuholníkové alebo päťcípe dlaždice. Samozrejme
narazili na vyššie spomenutý problém, ale keďže vtedy nikto o kryštalografii a jej zákazoch ani nechyroval, vyriešili
ho promptne a naozaj šalamúnsky. Do prázdnych miest,
ktoré vznikli medzi päťuholníkmi, vložili menšie dlaždice
vo vyhovujúcom tvare. A z päťuholníkových a iných dlaždíc vznikla odrazu súvislá mozaika. Na problém s päťuholníkmi narazil aj slávny nemecký astronóm a matematik
Johannes Kepler, ktorý prišiel na to, že rovina sa dá vyplniť bezo zvyšku aj použitím päťcípej hviezdy, kosoštvorca a iných n-uholníkov. Tento princíp znovu vytiahol na
svetlo sveta až o dlhé storočia neskôr ďalší slávny vedec,
anglický matematik a fyzik Roger Penrose, ktorý tomu už
dal samozrejme aj nejaký riadny matematický základ a postupne skúmaním rôznych motívov prišiel na tri typy dláždení. Prvý typ je spojením už Keplerom použitej päťcípej
hviezdy, sedemuholníka, ktorý nazval “člnok”, čo je vlastne

päťcípa hviezda s dvoma odrezanými ramenami, a úzkeho
kosoštvorca – “diamantu”. Rovnako poeticky nazval aj základné motívy druhého typu dláždenia - “drak” a “oštep”,
čo sú dva štvoruholníky s uhlami 72, 72, 72 a 144 v prvom
a 36, 72, 36 a 216 stupňov druhom prípade. Jeden je teda
vypuklý, druhý je dutý a ich spojením vznikne kosoštvorec.
A kosoštvorce Penrose použil aj v treťom type dláždenia,
pričom tieto mali oba rovnaké dĺžky strán, ale rôzne uhly,
jeden bol teda užší ako druhý. Zaujímavé je, že pri matematickom rozbore Penrosových dlaždíc nám figuruje staré
známe číslo nazývané zlatý rez, teda číslo rovné (1+√5)/2.
Ako vidieť zo vzorca, aj v zlatom reze sa objavuje záhadné
číslo 5, možno práve preto nám zlatý rez zdá taký magický.
Arabská mozaika i Penrosove dlaždice (obr. 1) však
majú jednu chybu, alebo lepšie povedané vlastnosť, pretože odlišnosť nemusí byť vždy chybou. Na mozaike zloženej
z trojuholníkov, štvorcov, či šesťuholníkov sa pravidelne
opakuje ten istý motív vždy v rovnakom smere a rovnakej
vzdialenosti, pre päťuholníkové mozaiky to však neplatí. V
žiadnom smere sa nám nebude opakovať pravidelne nejaký
motív. Kryštalograf by povedal, že je to preto, lebo arabské
mozaiky nemajú translačnú periodicitu. Nedá sa však povedať, že by nemali symetriu. Majú päťnásobnú os rotácie
a to je dostatočný predpoklad pre symetriu. Navyše sú samopodobné (po anglicky self-similar), teda každý motív sa
dá rozdeliť na menšie motívy, ktoré budú podobné tomu
pôvodnému, budú mať teda napríklad rovnakú symetriu.
To je vlastnosť, ktorá preslávila fraktály. A keď sa Penrosove
dlaždice premietnu do reálnej štruktúry zloženej z atómov,
takéto štruktúry difraktujú a produkujú záznam, na ktorý
náhodou narazil Daniel Šechtman.
Kvázikryštály umelé aj prírodné
Daniel Šechtman počas svojho pobytu na Johns Hopkins University v Baltimore študoval zliatiny hliníka s rôznymi kovmi, ktoré prudko ochladzoval. Podľa predpokladu
mali byť prudko ochladené zliatiny amorfné, teda ich častice mali byť usporiadané úplne chaoticky a nemali by tvoriť
žiadne difrakčné obrazce. Difrakčný obrazec totiž dostávame pri dopade žiarenia, najčastejšie röntgenového, na usporiadanú štruktúru, teda na roviny, ktoré sú tvorené atómami. Difrakciu poznáme napríklad z bankoviek, na ktorých
sa objavuje poznávací znak iba vtedy, keď sa na bankovku
pozeráme pod nejakým špecifickým uhlom. A rovnako špecifický uhol platí aj pre roviny v štruktúre pri dopade rtg.
žiarenia a je závislý na vzdialenosti týchto rovín. Preto sa v
istých smeroch žiarenie zosilňuje a v iných zoslabuje až ruší,
takže výsledkom je spleť bodov, ktorú ak zaznamenáme
detektorom, dostávame difrakčný obrazec. Ten má presne
takú istú symetriu ako samotná štruktúra, preto sa difrakcia
používa na štúdium štruktúry kryštalických látok. Ak má
látka chaoticky usporiadanú štruktúru, žiarenie sa zosilňuje
a zoslabuje všade rovnomerne, takže namiesto bielych bodov na čiernom pozadí dostaneme iba sivé pozadie.
Napriek očakávaniam, Šechtman difrakčný obraz zaznamenal. A bol viac ako zvláštny, vykazoval jednoznačnú
prítomnosť 10-násobnej osi (to síce nie je 5, ale 10 je predsa 2 krát 5). Reakcia Šechtmanovho šéfa bola na rozdiel od
difrakčného obrazca očakávaná, jednoznačné odmietnutie.
Dokonca sám veľký Linus Pauling, jeden z otcov modernej
kryštalografie povedal, že neexistujú kvázikryštály, iba kvázivedci. Pravdu mal však Šechtman, kvázikryštály existujú
a príroda sa naozaj rozhodla, že päťke dá šancu aj v neživej
prírode a stvorí kryštály podľa vzoru arabských mozaík alebo Penrosovych dlaždíc.
Od Šechtmanovho objavu bolo opísaných veľké množstvo rôznych látok tvoriacich kvázikryštály, ktoré sa už
dokonca musia deliť na viacero typov – ikosaedrálny s
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Obr. 1: Príklad neperiodického symetrického obrazca - Penrosove dlaždice (zdroj: Wikimedia Commons)
päťnásobnou osou, ale tiež oktagonálny s osemnásobnou,
dekagonálny s desaťnásobnou a dodekagonálny s dvanásťnásobnou osou. Posledné tri typy majú periodicitu v jednom smere, ten prvý je neperiodický vo všetkých smeroch,
je to teda taký ten naozaj pravý kvázikryštál. Väčšinou ide
o zliatiny, ale aj o rôzne polyméry. Kvázikryštály majú unikátne fyzikálne vlastnosti. Niektoré majú vysoký elektrický
odpor, iné nízky. Ďalšie zas vykazujú závislosť magnetickej
susceptibility a teploty, pričom v normálnych kryštalických
látkach sú nezávislé. Dajú sa veľmi dobre využiť v elektrotechnike. Nízka priľnavosť a vysoká odolnosť voči poškrabaniu predurčujú využitie priamo v kuchyni ako povrchovej vrstvy riadu. A ak sa pridajú do iných kovových zliatin,
zvyšujú ich pevnosť.

Obr. 2: Ikosaéder - pravidelný dvadsaťsten

12

Vo všetkých prípadoch ide o látky, ktoré boli vyrobené
umelo v laboratóriách. Dlho prevládal názor, že v prírode
by sa kvázikryštály nemali vyskytovať, keďže ide o veľmi
špecifické látky vznikajúce za ešte špecifickejších podmienok. V júli 2010 však prišiel do Komisie pre nové minerály
a nomenklatúru Medzinárodnej mineralogickej asociácie
(CNMNC IMA) návrh na hlasovanie o schválení veľmi
zvláštneho minerálu. Kolektív pod vedením Lucu Bindiho
z univerzity vo Florencii skúmal zvláštny materiál uložený v múzeu patriacom florentskej univerzite. Pôvodne bol
nájdený na ďalekej Kamčatke, v údolí rieky Listvenitovij,
v serpentinite. Ide teda o veľmi exotický materiál. Vzorka,
ktorú Bindi a kolektív skúmali, dominantne obsahovala dva
zriedkavé minerály, chatyrkit a cupalit. Aj tieto minerály sú
zaujímavé, ide totiž o zliatiny medi, zinku a hliníka. Pri veľmi podrobnom mineralogickom štúdiu boli objavené desatinu milimetra veľké inklúzie zliatiny hliníka, medi a železa,
ktorá sa pri kryštalografickom výskume chovala úplne rovnako, ako Šechtmanova zliatina. Difrakčný záznam z transmisného elektrónového mikroskopu jednoznačne preukázal symetriu podľa desaťnásobnej osi. Minerál bol nazvaný
ikosaedrit, podľa pravidelného dvadsaťstenu - ikosaédra
(obr. 2), čo je tvar, ktorý dodržiava podmienku päťnásobnej
symetrie a je typický pre ikosaedrické kvázikryštály. Keďže kvázikryštalický ikosaedrit sa nedá zaradiť do žiadnej
zo známych sústav, do mineralógie vstúpila ďalšia sústava,
ktorá sa volá „prekvapivo“ – ikosaedrická. Pár zrniek minerálu, ktorý ležal dlhé roky neobjavený v talianskom múzeu,
naozaj prepísalo učebnice mineralógie.
Rok po podaní návrhu na nový minerál vyšiel článok,
ktorý objav ikosaedritu oznámil svetu. Možno je to náhoda,
možno je to mágia a možno zámer, ale opis prvého prírodného kvázikryštálu vyšiel presne 5 mesiacov predtým, než
objaviteľ kvázikryštálov Daniel Šechtman dostal Nobelovu
cenu.
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Nové minerály schválené IMA a publikované v roku 2010 a
odporúčania CNMNC IMA pri používaní predpôn a prípon v
názvoch minerálov
Peter Bačík1, Daniel Ozdín1, Martin Števko1 a Iveta Vančová2
New minerals approved by IMA and published in year 2010 and recommendations of
CNMNC IMA in using prefixes and suffixes in mineral names
Abstract:
Commission on Nomenclature and Terminology in Mineralogy at the Mineralogical Society of Slovakia (KNTM SMS) regularly inform about news in the nomenclature of minerals and mineral groups, valid classifications of mineral groups and new
minerals approved by the Commission on New Minerals, Nomenclature and classification at the International mineralogical
association (CNMNC IMA). Slovak names of minerals and also their chemical formulae are approved by KNTM SMS. The
list does not include the names of new minerals that have been renamed or redefined under the new classifications or rules
of the IMA. The list includes the following information: Slovak name of mineral (ordered alphabetically), origin of the name,
chemical formula, crystallographic system, the IMA number and abbreviated citation. CNMNC IMA also accepted recommendations for the use of prefixes and suffixes in the names of minerals, which partially revise the changes in their use.
Key words: new mineral, Slovak terminology, nomenclature, prefix, suffix
Komisia pre nomenklatúru a terminológiu v mineralógii pri Slovenskej mineralogickej spoločnosti (KNTM
SMS), pravidelne informuje slovenskú mineralogickú verejnosť o novinkách v nomenklatúre minerálov a minerálnych skupín, o prijatých klasifikáciách minerálnych skupín
a o nových mineráloch schválených Komisiou pre nové
minerály, nomenklatúru a klasifikáciu pri Medzinárodnej
mineralogickej asociácii (CNMNC IMA – Commission
on New Minerals, Nomenclature and Classification of the
International Mineralogical Association) a publikovaných
v danom roku. Komisia do roku 2011 fungovala v rámci Slovenskej geologickej spoločnosti a od roku 2012 po
vzniku SMS sa stala jej súčasťou. Zoznam nových minerálov schválených CNMNC IMA a publikovaných v roku
2010 nadväzuje na publikáciu Ozdína a Uhera (2002) o
slovenských názvoch minerálov a na dodatky publikované
v r. 2004 (Ozdín, 2004), 2009 (Števko et al., 2009; Ozdín
et al., 2009) a 2010 (Ozdín et al., 2010). Slovenské názvy
minerálov, ako aj kryštalochemické vzorce schválila KNTM
SMS. V zozname nie sú zahrnuté nové názvy minerálov,
ktoré boli premenované alebo redefinované v rámci rôznych nových klasifikácií alebo pravidiel IMA. V zozname
sa postupne uvádzajú nasledujúce údaje: slovenský názov
minerálu, pôvod názvu, kryštalochemický vzorec, kryštalografická sústava, číslo IMA, pod ktorým Medzinárodná
mineralogická asociácia minerál schválila a skrátená citácia. Citácie minerálov v tomto príspevku nie sú súčasťou
zoznamu literatúry, pretože ide o informatívny prehľadný
zoznam, zameraný na slovenskú terminológiu. Minerály sú
usporiadané v zozname podľa abecedy.

Odporúčania CNMNC IMA pri používaní predpôn
a prípon v názvoch minerálov
V rámci dvadsiateho svetového kongresu IMA, ktorý
sa konal od 21. do 28. augusta 2010 v Budapešti, sa uskutočnilo aj zasadanie CNMNC IMA. CNMNC IMA prijala
odporúčania na používanie predpôn a prípon v názvoch
minerálov (Hatert et al., in press), ktorými čiastočne revidovala zmeny v ich používaní publikované v roku 2008
(Burke, 2008). Odporúčania komisie však nie sú záväzným
pravidlom, autori návrhov názvov nových minerálov majú
možnosť voľby, mali by však rešpektovať niekoľko zásad:
1. Preferovať by sa mali predpony pred príponami.
2. Je vhodné dodržiavať platnú nomenklatúru pre danú
minerálnu skupinu, ak bola uznaná CNMNC.
3. Uprednostňovať by sa malo zachovanie pôvodného
názvu minerálu.
4. Každá zmena v nomenklatúre musí prejsť hlasovaním v CNMNC IMA.
V prípade názvov minerálov s predponami:
1. Odporúča sa minimalizovať ich počet na maximálne
dve, pričom používať by sa mali iba v nevyhnutných prípadoch.

Katedra mineralógie a petrológie, Prírodovedecká fakulta, Univerzita Komenského v Bratislave, Mlynská dolina, 842
15 Bratislava
1

2

Jazykovedný ústav Ľudovíta Štúra SAV, Panská 26, 813 64 Bratislava
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2. Je možné kombinovať chemické, štruktúrne a ďalšie
typy predpôn.

Ozdín D., Bačík P. & Števko M., 2009: Nové minerály
schválené IMA a publikované v rokoch 2005-2008. Mineralia Slov., 41, 4, 519-522.

Komplikovanejšie sú zásady používania prípon:

Ozdín D. & Uher P., 2002: Slovenské názvy minerálov. Minerály schválené Medzinárodnou mineralogickou asociáciou do konca roku 2001. ŠGÚDŠ, Bratislava, 1-204

1. Prípony so značkou chemických prvkov musia byť v
zátvorkách s výnimkou zeolitov.
2. Nesmú sa kombinovať katióny viazané v štruktúre s
mimoštruktúrnymi katiónmi.

Ozdín D., Bačík P., Števko M. & Vančová I., 2010: Nové
minerály schválené IMA a publikované v roku 2009 a
transkripcia predpôn potassic- a sodic-. Mineralia Slov.,
42, 4, 473-478.

3. Použiť sa môžu maximálne tri chemické prípony.
4. Katióny a anióny by sa nemali kombinovať v zátvorkách.

Števko M., Ozdín D. & Bačík P., 2009: Nové minerály
schválené IMA a publikované v rokoch 2003-2004. Mineralia Slov., 41, 1, 73-82.

5. Ak je nutné, aby sa v názve použili katióny aj anióny,
anióny by sa mali použiť ako predpona.

Skratky použité v tabuľke:

6. Ak sa použije prípona s REE, ostatné katióny a anióny
by sa mali uviesť v predpone.

Pôvod názvu: gr. – grécky (z gréčtiny), chem. – chemický, lat. – latinský (z latinčiny), m. – meno (podľa mena
osoby), ost. – ostatné (iný pôvod názvu), zem. – zemepisný
(podľa názvu lokality)

7. V prípade polytypov a polymorfných modifikácií by
sa mali používať chemické predpony a prípony s polymorfným alebo polytypovým symbolom.

Skratky kryštalografických sústav: hex. – hexagonálna,
ikos. – ikosaedrická, kub. – kubická, mon. – monoklinická,
romb. – rombická, tetr. – tetragonálna, trig. – trigonálna,
trikl. – triklinická

Literatúra:
Burke E. A. J., 2008: Tidying up mineral names: an IMA-CNMNC scheme for suffixes, hyphens and diacritical
marks. Min. Record, 39(2), 131-135

Skratky časopisov a iných publikácií:

Hatert F., Mills S.J, Pasero M., Williams P.A., 2012:
CNMNC guidelines for the use of suffixes and prefixes
in mineral nomenclature, and for the preservation of
historical names. In press.

AM – American Mineralogist, CM – Canadian Mineralogist, CCM – Clays and Clay Minerals, EJM – European
Journal of Mineralogy, GM IMA 2010 – 20th General Meeting of the IMA, Budapest, Hungary, 2010, Abstracts, JMPS
– Journal of Mineralogical and Petrological Sciences, MM
– Mineralogical Magazine, MP – Mineralogy and Petrology, MPS – Meteorite and Planetary Science, NJMA – Neues
Jahrbuch für Mineralogie, Abhandlungen, ZRMO – Zapiski
Rossijskogo Mineralogičeskogo Obščestva

Ozdín D., 2004: Nové minerály schválené IMA a publikované v rokoch 2001-2002. Mineralia Slov., 36, 3-4, 371377.

Tabuľka 1: Zoznam nových minerálov publikovaných v roku 2010
názov minerálu

pôvod názvu

vzorec

sústava

gr.

(NH4)4NaAl2(SO4)4Cl(OH)2

tetr.

2008-057 CM, 48, 315

Aiolosit

gr.

Na4Bi(SO4)3Cl

hex.

2008-015 AM, 95, 382

Akaogiit

m.

TiO2

mon.

2007-058 AM, 95, 892

Alfredstelznerit

m.

Ca4(H2O)4[B4O4(OH)6]4·15H2O

romb.

2007-050 CM, 48, 123

chem., zem.

AlFe3+(SO4)3·9H2O

trig.

2009-095 CM, 48, 1465

Amínit

chem.

CuCl2·2NH3

romb.

2008-032 CM, 48, 1359

Anatacamit

zem.

Cu2(OH)3Cl

trikl.

2009-042 NJMA,187, 307

Arisit-(Ce)

zem., chem.

NaCe2(CO3)2[(CO3)1-xF2x]F

hex.

2009-013 CM, 48, 661

Arisit-(La)

zem., chem.

NaLa2(CO3)2[F2x(CO3)1-x]F

hex.

2009-019 MM, 74, 257

chem., m.

LaAl3(AsO4)2(OH)6

trig.

2009-078 EJM, 22, 613

Auriakusit

lat.

2+

Fe Cu AsO4O

romb.

2009-037 MP, 99, 113

Balliranoit

m.

(Na,K)6Ca2(Si6Al6O24)Cl2(CO3)

hex.

2008-065 EJM, 22, 113

Barioferit

chem.

hex.

2009-030 ZRMO, 139 (3), 22

Bendadait

zem.

Fe Fe (AsO4)2(OH)2·4H2O

mon.

1998-053a MM, 74, 469

Bitikleit-(SnAl)

zem., chem.

Ca3SbSnAl3O12

kub.

2009-052 AM, 95, 959

Bitikleit-(ZrFe)

zem., chem.

Ca3SbZrFe3O12

kub.

2009-053 AM, 95, 959

m.

MnSi

kub.

2008-011 AM, 95, 221

Adranosit

Aluminocoquimbit

Arzenoflorencit-(La)

Brownleeit

14

3+

BaFe

O19

3+
12

2+

3+

č. IMA

citácia
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Tabuľka 1 - pokračovanie
názov minerálu
Byzantievit*

pôvod názvu
vzorec
sústava
ost.
Ba5(Ca,REE,Y)22(Ti,Nb)18(SiO4)4[(PO4),(SiO4)]4 trig.
(BO3)9O22(OH,F)43·1,5H2O

č. IMA citácia
2009-001 MM, 74, 285

Dantopait

m.

Ag5Bi13S22

mon.

2008-058 CM, 48, 467

Demicheleit-(I)
Depmeierit

m.
m.

BiSI
Na8(Al6Si6O24)(PO4,CO3)1-x·3H2O (x<0,5)

romb.
hex.

2009-049 MM, 74, 141
2009-075 ZRMO, 139 (4), 63

Devitoit

m.

Ba6Fe2+7Fe3+2(PO4)2(CO3)O2(SiO3)8(OH)4

trikl.

2009-010 CM, 48, 29

Edwardsit

m.

Cu3Cd2(SO4)2(OH)6·4H2O

mon.

2009-048 MM, 74, 39

Eirikit

m.

KNa6Be2(Si15Al3)O39F2

trig.

2007-017 EJM, 22, 875

zem., chem.

Ca3U ZrFe Fe O12

kub.

2009-051 AM, 95, 1172

Eringait

zem.

Ca3Sc2Si3O12

kub.

2009-054 MM, 74, 365

Eurekadumpit

zem.

(Cu,Zn)16(TeO3)2(AsO4)3Cl(OH)18·7H2O

mon.

2009-072 ZRMO, 139 (4), 26

m.

(Na82.5Ca33K16.5)(Si99Al99O396)(SO4)33·4H2O

trig.

2008-006 AM, 95, 472

chem., m.

NaNa2(Fe Fe Ti)Si8O22O2

mon.

2009-034 CM, 48, 301

m.

romb.

2009-067 ZRMO, 139 (4), 47

m., chem.

K4Ca2[AlSi7O17(O2-xOHx)][(H2O)2-xOHx]Cl
(x=0-2)
(Sm,Nd)Al3(PO4)2(OH)6

trig.

2009-074 ZRMO, 139 (4), 16

chem.

SrCaCa3(PO4)3F

hex.

1996-022 EJM, 22, 163

Fluórnatromikrolit

chem., gr.

(Na,Ca,Bi)2Ta2O6F

kub.

1998-018 CM, 48, 673

Fluoro-kalio-magnezioarfvedsonit
Fluoro-kalio-pargasit

chem., m.

KNa2(Mg4Fe )Si8O22F2

mon.

2009-079 MM, 74, 951

chem., m.

KCa2(Mg4Al)Si6Al2O22F2

mon.

2009-091 MM, 74, 961

Fluoroleakeit

chem., m.

NaNa2(Mg2Fe Li)Si8O22F2

mon.

2009-085 MM, 74, 521

Fontarnauit

m.

(Na,K)2(Sr,Ca)(SO4)[B4O6(OH)2]·3H2O

mon.

2009-096 Macla 13, 97

Galliskiit

m.

Ca4Al2(PO4)2F8·5H2O

trikl.

2009-038 AM, 95, 392

Garutiit
Gayit

m.
m.

(Ni,Fe,Ir)
NaMnFe5(PO4)4(OH)6·2H2O

hex.
mon.

2008-055 EJM, 22, 293
2008-056 AM, 95, 386

Guidottiit

m.

Mn2Fe3+(SiFe3+)O5(OH)4

hex.

2009-061 CCM, 58, 364

Heftetjernit

zem.

ScTaO4

mon.

2006-056 EJM, 22, 309

Heklait

zem.

KNaSiF6

romb.

2008-052 MM, 74, 147

m., chem.

(Fe,Mg)Al12O19

hex.

2009-027 AM, 95, 188

Housleyit

m.

Pb6CuTe4O18(OH)2

mon.

2009-024 AM, 95, 1337

Huanzalait

zem.

MgWO4

mon.

2009-018 CM, 48, 105

Hydrofarmakosiderit

chem., gr.

(H3O)Fe (AsO4)3(OH)4·4H2O

kub.

2010-014 MM, 74, 863

Chabazit-Mg

gr., chem.

(Mg0.7K0.5Ca0.5Na0.1)[Al3Si9O24]·10H2O

trig.

2009-060 AM, 95, 939

zem.

CaNaFe4(PO4)4(OH)3·5H2O

trikl.

2009-047 AM, 95, 754

chem., zem.

Na8(Al6Si6O24)(CO3)·4H2O

trig.

2009-028 CM, 48, 291

Kerimasit

zem.

Ca3Zr2(Fe Si)O12

kub.

2009-029 MM, 74, 803

Kobokoboit

zem.

Al6(PO4)4(OH)6·11H2O

trikl.

2009-057 EJM, 22, 305

Kryptofylit

gr.

K2CaSi4O10·5H2O

mon.

2008-061 ZRMO, 139 (1), 37

chem., m.

CuCr2S4

kub.

2010-008 ZRMO, 139 (6), 39

zem.

Ag8Te3Se

trig.

2009-080 MM, 74, 463

m.

Cu3O[AsO3(OH)]2·H2O

mon.

2003-023b AM, 95, 171

Lecoqit-(Y)

m., chem.

Na3Y(CO3)3·6H2O

hex.

2008-069 CM, 48, 95

Leukostaurit

gr.

Pb2(B5O9)Cl·0.5H2O

romb.

2007-047 GM IMA 2010, 485

Liversidgeit

m.

Zn6(PO4)4·7H2O

trikl.

2008-048 AM, 95, 397

chem., gr.

Na14Ca6Mn3Zr3[Si26O72(OH)2]Cl2·4H2O

trig.

2009-039 ZRMO, 139 (4), 35

Elbrusit-(Zr)

Fantappièit
Fero-obertiit
Fivegit
Florencit-(Sm)
Fluórkafit

Hibonit-(Fe)

Kapundait
Karbobystrit

Kuprokalininit
Kurilit
Lapeyreit

Manganoeudialyt

6+

3+
2

2+
3

2+

3+

3+

3+
2

3+
4

3+
2
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Tabuľka 1 - pokračovanie
názov minerálu

pôvod názvu

vzorec

zem.

Na16Mn2+25Al8(PO4)30

sústava
mon.

2008-064 CM, 48, 1455

Markcooperit

m.

Pb2(UO2)TeO6

mon.

2009-045 AM, 95, 1554

Menzerit-(Y)

m., chem.

Y2CaMg2Si3O12

kub.

2009-050 CM, 48, 1157

Metarauchit

m.

Ni(UO2)2(AsO4)2·8H2O

trikl.

2008-050 CM, 48, 335

Momoiit

m.

(Mn ,Ca)3(V ,Al)2(SiO4)3

kub.

2009-026 JMPS, 105, 92

Murchisit

zem.

Cr5S6

trig.

2010-003 MPS, 45, A124

chem., gr.

NaAl4(AsO4)3(OH)4·4H2O

kub.

2010-009 MM, 74, 929

zem.

NaKBaTi2(Si4O12)O2

romb.

2009-059 MM, 74, 441

Manitobait

Natrofarmakoalumit
Noonkanbahit
Ottoit

2+

3+

č. IMA

citácia

zem.

Pb2TeO5

mon.

2009-063 AM, 95, 1329

Oxyflogopit

chem., gr.

K(Mg,Ti,Fe)3[(Si,Al)4O10](O,F)2

mon.

2009-069 ZRMO, 139 (3), 31

Paraershovit

gr., m.

Na3K3Fe3+2(Si4O10OH)2(OH)2·4H2O

trikl.

2009-025 CM, 48, 279

Paratimroseit

gr., m.

Pb2Cu4(TeO6)2·2H2O

romb.

2009-065 AM, 95, 1560

Pertsevit-(OH)

m., chem.

Mg2(BO3)(OH)

romb.

2008-060 AM, 95, 953

Poležajevait-(Ce)

m., chem.

NaSrCeF6

hex.

2009-015 AM, 95, 1080

Punkaruaivit

zem.

LiTi2[Si4O11(OH)](OH)2·H2O

mon.

2008-018 CM, 48, 41

Pyrakmonit

gr.

(NH4)3Fe (SO4)3

trig.

2008-029 CM, 48, 307

Qingheiit-(Fe )

zem., chem.

Na2Fe MgAl(PO4)3

mon.

2009-076 EJM, 22, 459

Rogermitchellit

m

Na6Sr12Ba2Zr13Si39B4O123(OH)6·20H2O

hex.

2003-019 CM, 48, 267

Roumait

zem.

(Ca,Na,REE,□)7(Nb,Ti)(Si2O7)2OF3

mon.

2008-024 CM, 48, 17

Sardignait

zem.

BiMo2O7(OH)·2H2O

mon.

2008-040 MP, 100, 17

Slavkovit

zem.

Cu13(AsO4)6(AsO3OH)4·23H2O

trikl.

2004-038 CM, 48, 1157

chem., gr.

Sr5(PO4)3F

hex.

2008-009 EJM, 22, 869

chem.

SrF2

kub.

2009-014 CM, 48, 1487

m.

KCaSi4O9(OH)·3H2O

mon.

2008-062 ZRMO, 139 (1), 37

Tancait-(Ce)

m., chem.

FeCe(MoO4)3·3H2O

trig.

2009-097 GM IMA 2010, 494

Teluroperit

chem., m.

Pb3TeO4Cl2

romb.

2009-044 AM, 95, 1569

Thorneit

m.

Pb6(Te2O10)(CO3)Cl2·H2O

mon.

2009-023 AM, 95, 1548

Timroseit

m.

Pb2Cu5(TeO6)2(OH)2

romb.

2009-064 AM, 95, 1560

zem.

Ca3Sn2Fe2SiO12

kub.

2009-033 AM, 95, 1305

m.

Na8ZrSi6O18

trig.

2009-066 AM, 95, 646

2+

Stronadelfit
Stronciofluorit
Šlykovit

Toturit
Townendit

3+

2+

* - názov byzantievitu je priamo odvodený od slova “byzantine”, ktorého jeden z významov je “zložito zapojený” a poukazuje na vlastnosti minerálu (komplexnosť a krásu), odvodenie od názvu Byzantskej ríše je iba nepriame (ako pôvodný
zmysel slova)

16

ESEMESTNíK, Spravodajca Slovenskej mineralogickej spoločnosti, 1 / 1

Články

Názvy minerálov pyrochlórovej, apatitovej a turmalínovej
superskupiny podľa klasifikácií schválených IMA
Peter Bačík1, Daniel Ozdín1, Martin Števko1 a Iveta Vančová2
Names of minerals of pyrochlore, apatite and tourmaline supergroup according to
classifications approved by IMA
Abstract:
In years 2010 and 2011, there were published classifications of three mineral supergroups which were approved by the Commission on New Minerals, Nomenclature and classification of the International Mineralogical Association (IMA CNMNC).
They include a nomenclature of pyrochlore, apatite and tourmaline supergroup minerals. New nomenclature schemes, principles and rules are introduced. New names of minerals are transposed into the Slovak language and approved by the Commission on Nomenclature and Terminology in Mineralogy at the Mineralogical Society of Slovakia.
Key words: new minerals, Slovak terminology, nomenclature, pyrochlore supergroup, apatite supergroup, tourmaline supergroup
V rokoch 2010 a 2011 boli publikované tri klasifikácie
minerálnych superskupín schválené Komisiou pre nové
minerály, nomenklatúru a klasifikáciu pri Medzinárodnej
mineralogickej asociácii (CNMNC IMA – Commission
on New Minerals, Nomenclature and Classification of the
International Mineralogical Association). Klasifikácie súčasne korigujú používanie predpôn a prípon, ktoré bolo
upravené v roku 2008 (Burke, 2008). Ide o klasifikáciu minerálov superskupín pyrochlóru (Atencio et al., 2010), apatitu (Pasero et al., 2010) a turmalínu (Henry et al., 2011). V
tomto príspevku sú nové názvy minerálov a skupín transkribované do slovenského jazyka a schválené Komisiou
pre nomenklatúru a terminológiu v mineralógii pri Slovenskej mineralogickej spoločnosti (KNTM SMS).
Pyrochlórová superskupina
Nomenklatúra superskupiny pyrochlóru prináša najviac zmien a väčšina z minerálov v tejto skupine bola redefinovaná, premenovaná alebo diskreditovaná. Súčasne
bola pôvodná skupina pyrochlóru redefinovaná ako superskupina a v rámci nej boli vytvorené skupiny. Všeobecný
vzorec minerálov superskupiny pyrochlóru je A2–m B2 X6–w
Y1–n. Klasifikácia je založená na obsadení pozícií A, B a Y.
Superskupina pyrochlóru sa podľa dominantného obsadenia pozície B delí na skupiny pyrochlóru (Nb), mikrolitu
(Ta), roméitu (Sb), betafitu (Ti) a elsmoreitu (W). Nový
názov minerálov superskupiny pyrochlóru obsahuje dve
predpony (pozícia Y a pozícia A) a koreňový názov (root
name), ktorým je názov skupiny, do ktorej minerál patrí.
Predpona keno- predstavuje vakanciu. V prípade dvoch
rovnakých predpôn pri rovnakom obsadení pozícií Y a A sa
použije iba jedna predpona. V tabuľke 1 sú platné minerály
pyrochlórovej superskupiny, ktoré sú opísané kompletne, a
tiež minerály, pri ktorých je potrebné skompletizovať opis.

Tabuľka 1: Slovenské názvy minerálov pyrochlórovej superskupiny a ich vzorce (Atencio et
al., 2010).
Názov
Oxykalciopyrochlór*
Hydropyrochlór*
Hydroxykenomikrolit*
Oxystanomikrolit*
Oxystibiomikrolit*
Hydroxykalcioroméit*
Hydroxykenoelsmoreit*
Fluórnatromikrolit
Hydroxykalciomikrolit
Fluórkalciopyrochlór
Kenoplumbopyrochlór
Oxykalciobetafit
Fluórnatroroméit
Fluórnatropyrochlór
Oxynatropyrochlór
Fluórstronciopyrochlór
Oxyplumbopyrochlór
Oxyytropyrochlór-(Y)
Fluórkenopyrochlór
Fluórkalciomikrolit
Oxykalciomikrolit
Kenoplumbomikrolit
Hydromikrolit
Hydrokenomikrolit
Oxyuranobetafit
Fluórkalcioroméit
Oxykalcioroméit
Oxyplumboroméit

Kryštalochemický vzorec
Ca2Nb2O6O
(H2O,□)2Nb2(O,OH)6(H2O)
(□,Na,Sb3+)2Ta2O6(OH)
Sn2Ta2O6O
(Sb3+,Ca)2Ta2O6O
(Ca,Sb3+)2(Sb5+,Ti)2O6(OH)
□2W2O6(H2O)
(Na,Ca,Bi)2Ta2O6F
(Ca,□)2Nb2(O,OH)6(OH)
(Ca,□)2Nb2(O,OH)6F
(Pb,□)2Nb2O6(□,O)
Ca2(Ti,Nb)2O6O
(Na,Ca)2Sb2(O,OH)6F
(Na,REE,Ca)2Nb2(O,OH)6F
(Na,Ca,U)2Nb2O6(O,OH)
(Sr,□)2Nb2(O,OH)6F
Pb2Nb2O6O
(Y,□)2Nb2O6O
(□,Na,Ce,Ca)2(Nb,Ti)2O6F
(Ca,Na)2Ta2O6F
Ca2Ta2O6O
(Pb,□)2Ta2O6(□,O,OH)
(H2O,□)2Ta2(O,OH)6(H2O)
(□,H2O)2Ta2(O,OH)6(H2O)
(U,Ca,□)2(Ti,Nb)2O6O
(Ca, Sb3+)2(Sb5+,Ti)2O6F
Ca2Sb2O6O
Pb2Sb2O6O

* - minerály s kompletným mineralogickým opisom vrátane vyriešenej štruktúry

Katedra mineralógie a petrológie, Prírodovedecká fakulta, Univerzita Komenského v Bratislave, Mlynská dolina, 842
15 Bratislava
1

2

Jazykovedný ústav Ľudovíta Štúra SAV, Panská 26, 813 64 Bratislava
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Tabuľka 2: Slovenské názvy minerálov apatitovej superskupiny a ich vzorce (Pasero et al., 2010)
Pôvodný názov
Skupina apatitu
Apatit-(CaF)
Apatit-(CaCl)
—
Apatit-(CaOH)
Apatit-(CaOH)-M
Svabit
Turneaureit
Johnbaumit
Fermorit
IMA 2008-009
Pyromorfit
Mimetit
Klinomimetit
Alforsit
Vanadinit
Skupina hedyfánu
Hedyfán
Fosfohedyfán
Fosfohedyfán-(F)
Morelandit
Cesanit
Caracolit
Aiolosit
Skupina belovitu
Fluórkafit
Apatit-(SrOH)
Deloneit-(Ce)
Belovit-(Ce)
Belovit-(La)
Kuannersuit-(Ce)
Skupina britholitu
Britholit-(Ce)
Britholit-(Y)
Fluorbritolit-(Ce)
IMA2009-005
Fluorcalciobritolit
Tritomit-(Ce)
Tritomit-(Y)
Skupina ellestaditu
Ellestadit-(OH)
Ellestadit-(F)
Mattheddleit

Nový názov

Kryštalochemický vzorec

Fluórapatit
Chlórapatit
Chlórapatit-M*
Hydroxylapatit
Hydroxylapatit-M*
Svabit
Turneaureit
Johnbaumit
Johnbaumit-M*
Stronadelfit
Pyromorfit
Mimetit
Mimetit-M*
Alforsit
Vanadinit

Ca5(PO4)3F
Ca5(PO4)3Cl
Ca5(PO4)3Cl
Ca5(PO4)3OH
Ca5(PO4)3OH
Ca5(AsO4)3F
Ca5(AsO4)3Cl
Ca5(AsO4)3OH
Ca5(AsO4)3OH
Sr5(PO4)3F
Pb5(PO4)3Cl
Pb5(AsO4)3Cl
Pb5(AsO4)3Cl
Ba5(PO4)3Cl
Pb5(VO4)3Cl

Hedyfán
Fosfohedyfán
Fluórfosfohedyfán
Morelandit
Cesanit
Caracolit
Aiolosit

Ca2Pb3(AsO4)3Cl
Ca2Pb3(PO4)3Cl
Ca2Pb3(PO4)3F
Ca2Ba3(AsO4)3Cl
Ca2Na3(SO4)3OH
Na2(Pb2Na)(SO4)3Cl
Na2(Na2Bi)(SO4)3Cl

Fluórkafit
Fluórstrofit
Deloneit
Belovit-(Ce)
Belovit-(La)
Kuannersuit-(Ce)

SrCaCa3(PO4)3F
SrCaSr3(PO4)3F
(Na0.5REE0.25Ca0.25)(Ca0.75REE0.25)Sr1.5(CaNa0.25REE0.25)(PO4)3F0.5(OH)0.5
NaCeSr3(PO4)3F
NaLaSr3(PO4)3F
NaCeBa3(PO4)3F0.5Cl0.5

Britolit-(Ce)
Britolit-(Y)
Fluórbritolit-(Ce)
Fluórbritolit-(Y)
Fluórkalciobritolit
Tritomit-(Ce)
Tritomit-(Y)

(Ce,Ca)5(SiO4)3OH
(Y,Ca)5(SiO4)3OH
(Ce,Ca)5(SiO4)3F
(Y,Ca)5(SiO4)3F
(Ca,REE)5(SiO4,PO4)3F
Ce5(SiO4,BO4)3(OH,O)
Y5(SiO4,BO4)3(O,OH,F)

Hydroxylellestadit
Fluórellestadit
Mattheddleit

Ca5(SiO4)1.5(SO4)1.5OH
Ca5(SiO4)1.5(SO4)1.5F
Pb5(SiO4)1.5(SO4)1.5Cl

* - monoklinická polymorfná modifikácia, ktorá sa nepokladá za samostatný minerálny druh
Chemické a štruktúrne údaje sú však dostačujúce na ich
uznanie ako platných minerálnych druhov. Všetky ostatné
minerály pyrochlórovej superskupiny, ktoré sa neuvádzajú,
sú buď zdiskreditované alebo nie sú dostatočne charakterizované, a teda ich nemožno pokladať za platné (Atencio et
al., 2010).
Apatitová superskupina
Apatiitová superskupina apatitu zahŕňa fosforečnany,
arzeničnany, vanadičnany, sírany a silikáty s všeobecným
vzorcom IXM12 VIIM23(IVTO4)3X a maximálnou symetriou
P63/m (niektoré členy majú nižšiu symetriu v dôsledku
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usporiadanosti katiónov a odchýlok od ideálnej topológie).
Apatitová superskupina sa delí na základe kryštalochemických pravidiel na 5 skupín – skupinu apatitu (fosforečnany
a arzeničnany s rovnakým katiónom v pozíciách M1 a M2),
hedyfánu (fosforečnany, arzeničnany a sírany s rozdielnymi
katiónmi v pozíciách M1 a M2), belovitu (fosforečnany s
pozíciou M1 rozdelenou na M1 a M1’ s rôznymi katiónmi),
britolitu (silikáty) a ellestaditu (sírano-silikáty). Klasifikácia
sa vracia k pôvodnému používaniu predpôn s výnimkou Levinsonových prípon s dominantným REE. Tabuľka 2 obsahuje nomenklatúru apatitovej superskupiny podľa Pasera et al.
(2010), pričom sa uvádzajú staré názvy, nové platné názvy a
vzorce jednotlivých minerálnych druhov rozdelených podľa
skupín.
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Tabuľka 3: Slovenské názvy minerálov turmalínovej superskupiny a ich vzorce (Henry et al., 2011)
Názov
Kryštalochemický vzorec
Skupina turmalínov s alkáliami v pozícii X
Dravit
NaMg3Al6Si6O18(BO3)3(OH)3(OH)
Skoryl
NaFe2+3Al6Si6O18(BO3)3(OH)3(OH)
Chróm-dravit
NaMg3Cr6Si6O18(BO3)3(OH)3(OH)
Vanádium-dravit
NaMg3V6Si6O18(BO3)3(OH)3(OH)
Fluór-dravit
NaMg3Al6Si6O18(BO3)3(OH)3F
Fluór-skoryl
NaFe2+3Al6Si6O18(BO3)3(OH)3F
Elbait
Na(Li1.5Al1.5)Al6Si6O18(BO3)3(OH)3(OH)
Povondrait
NaFe3+3(Fe3+4Mg2)Si6O18(BO3)3(OH)3O
Chromo-alumino-povondrait
NaCr3(Al4Mg2)Si6O18(BO3)3(OH)3O
Fluór-buergerit
NaFe3+3Al6Si6O18(BO3)3(O)3F
Olenit
NaAl3Al6Si6O18(BO3)3(O)3(OH)
Skupina turmalínov s Ca v pozícii X
Fluór-uvit
CaMg3MgAl5Si6O18(BO3)3(OH)3F
Feruvit
CaFe2+3(MgAl5)Si6O18(BO3)3(OH)3(OH)
Uvit
CaMg3(MgAl5)Si6O18(BO3)3(OH)3(OH)
Fluór-liddicoatit
Ca(Li2Al)Al6Si6O18(BO3)3(OH)3F
Skupina turmalínov s vakanciami v pozícii X
Foitit
□(Fe2+2Al)Al6Si6O18(BO3)3(OH)3(OH)
Magnezio-foitit
□(Mg2Al)Al6Si6O18(BO3)3(OH)3(OH)
Rossmanit
□(LiAl2)Al6Si6O18(BO3)3(OH)3(OH)

Turmalínová superskupina
Minerály turmalínovej superskupiny sú silikáty kryštalizujúce v grupe R3m a majú všeobecný vzorec XY3Z6
(T6O18)(BO3)3V3W. Nomenklatúra schálená CNMNC IMA
(Henry et al., 2011) čiastočne vychádza z návrhu klasifikácie
turmalínovej skupiny Hawthorna a Henryho (1999), ktorý
však nikdy nebol schválený CNMNC IMA. Pôvodná turmalínová skupina bola podobne ako pôvodná pyrochlórová
skupina zmenená na superskupinu. V turmalínovej superskupine bola zavedená dvojstupňová hierarchia – primárne
skupiny sa odvodzujú od katiónového obsadenia pozície X,
sekundárne série sú odvodené od dominantného aniónu v
pozícii W. Primárne skupiny sú tri: 1. Skupina turmalínov s
dominantnými alkáliami v pozícii X; 2. Skupina turmalínov
s dominantným Ca v pozícii X; Skupina turmalínov s dominantnými vakanciami v pozícii X. Sekundárne série sú tiež
tri: 1. hydroxy-turmalíny; 2. fluór-turmalíny; 3. oxy-turmalíny. Kritériom pri zaraďovaní turmalínov do skupín, sérií a
minerálnych druhov je pravidlo dominantného mocenstva
(dominant-constituent rule), potom pravidlo dominantnej zložky (dominant-valency rule), pričom ak je pozícia
obsadzovaná pomocou heterovalentných substitúcií (napr.
Li+Al ↔ 2Mg), uplatňuje sa mocenstvom určené dvojité
obsadenie pozície (valency-imposed double-site occupancy) (Hatert a Burke, 2008). Názvy minerálov turmalínovej
skupiny sa tvoria podľa nasledujúcich pravidiel: 1. koreňový názov predstavuje vždy názov hydroxy-turmalínu, ktorý
predstavuje základné zloženie (napr. dravit); 2. ak má turmalín zloženie zodpovedajúce základnému, ale v jednej,
prípadne vo viacerých pozíciách dominuje iný ión, odlíši sa
použitím predpony (napr. fluór-dravit, vanádium-dravit);
3. v prípade viacerých predpôn ich poradie určuje kryštalochemický vzorec (napr. chromo-alumino-povondrait). V
nomenklatúre turmalínovej superskupiny sa podobne ako v

prípade amfibolov použili spojovníky medzi predponami a
koreňovým názvom spojovníky, ktoré sa síce používajú iba v
týchto dvoch skupinách, ale keďže nomenklatúra amfibolov
aj turmalínov bola schválená CNMNC IMA a medzinárodne sa používajú názvy minerálov so spojovníkmi, aj KNTM
SMS odporúča používanie takýchto názvov. V tabuľke 3 sú
všetky v súčasnosti platné a publikované minerály turmalínovej skupiny rozdelené podľa schválenej nomenklatúry
(Henry et al., 2011).
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Prednášky, semináre, konferencie, exkurzie
Prednášky

Prednáška doc. Jany Kotkovej „Diamanty v Čechách a jejich
vznik“ (15.3.2012)
Pavel Uher1

K základným aktivitám našej novovzniknutej Slovenskej mineralogickej spoločnosti (SMS) patrí prednášková činnosť, zameraná na prezentáciu najnovších výsledkov významných mineralógov a petrológov zo Slovenska aj zahraničia. Dňa 15. marca
2012 sa na Prírodovedeckej fakulte UK uskutočnila vôbec prvá aktivita SMS, prednáška renomovanej českej odborníčky v
oblasti metamorfnej petrológie a mineralógie, doc. RNDr. Jany Kotkovej, CSc., ktorá pracuje ako vedecká pracovníčka Českej
geologickej služby v Prahe a externe vyučuje na Prírodovedeckej fakulte Masarykovej univerzity v Brne.
Prednáška doc. Jany Kotkovej na tému
„Diamanty v Čechách a jejich vznik“ priblížila veľmi aktuálnu a široko diskutovanú tému genézy diamantov v ultravysoko
metamorfovaných horninách (UHP), napr.
granulitoch a eklogitoch. Diamant, v prírode relatívne vzácna kubická modifikácia uhlíka, je oddávna známy minerál nevšedných
fyzikálnych vlastností (najvyššia tvrdosť
medzi prírodnými minerálmi, vysoký index
lomu atď.), ktorý priťahoval generácie odborníkov aj laikov, predovšetkým ako vyhľadávaný šperkový kameň. Klasické primárne
výskyty diamantov sú viazané na alkalické
magmatické horniny, tzv. kimberlity a lamproity, kde sa sústreďuje aj ich ťažba (Rusko,
Botswana, Juhoafrická republika, Austrália,
Kanada a inde). Len od 80. rokov 20. storočia sú však známe aj veľmi vzácne výskyty
diamantov v UHP horninách. Tieto diamanty sú síce rozmermi nepatrné (obyčajne
pod 1 mm, často len okolo 10 µm), avšak sú významnými
indikátormi genézy horniny, v ktorej sa nachádzajú. Ako
je známe, diamant kryštalizuje len pri veľmi vysokých tlakoch a teplotách, takže je spolu s coesitom (SiO2) a ďalšími
UHP minerálmi svedkom tektonického transportu hornín
do veľkých hĺbok, kde sa prítomná uhlíkom bohatá hmota
mení na diamant. Po následnom relatívne rýchlom spätnom výzdvihu (exhumácií) sa diamantonosné horniny dotávajú opäť do plytkých zón, prípadne až na zemský povrch.
Na území Čiech bol už v roku 1870 v časopise Nature
opísaný prvý diamant z Dlažkovíc v severných Čechách,
neskôr sa v r. 1927 našiel aj druhý. Oba drobné diamanty sa
však našli ako ťažké minerály v náplavoch a nevedelo sa, z
akého primárneho typu horniny pochádzajú. Od 60. rokov
20. storočia sa predpokladalo, že zdrojové horniny českých
diamantov treba hľadať v terciérnych alkalických vulkanických horninách Českého stredohoria, kde boli lokálne
zistené aj horniny podobné kimberlitom. Avšak ani intenzívny výskum týchto vulkanických hornín žiadny diamant
nepotvrdil. Podarilo sa to až nedávno doc. Jane Kotkovej z
troch vrtov v tejto oblasti. Materskými horninami diaman-

tov však neboli kimberlity ani iné podobné magmatické
horniny, ale práve granulity, svetlé živcovo-kremenné horniny, ktoré prekonali podmienky ultravysokej metamorfózy (UHP). Drobné diamanty (maximálne 30 µm) tu boli
zistené ako inklúzie v granátoch a kyanitoch. Charakteristický zväčša oktaedrický tvar, optické vlastnosti a najmä
mikro-ramanovská spektrometria jednoznačne potvrdili
prítomnosť diamantu a spolu s ním aj coesitu. Na základe minerálnej asociácie a termobarometrických výpočtov
vznikli české diamanty pri hlbokej subdukcii granulitických hornín, v podmienkach zodpovedajúcich tlaku nad
4 GPa a teplote vyše 1000 °C (Kotková 2011, Geology 39,
667-670). Podobné diamanty boli objavené aj v granulitoch
na nemeckej strane Krušných hôr.
Vyzvaná prednáška doc. Jany Kotkovej bola pútavým
vedeckým príbehom vzniku diamantov v prírodnom laboratóriu našej Zeme, ako aj príbehom vyriešenia vyše 140
rokov starej záhady ich pôvodu v Čechách. Vydarená prednáška za účasti vyše 30 poslucháčov z radov vedeckých a
pedagogických pracovníkov, ako aj študentov, bola zakončená bohatou diskusiou.
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Prednášky, semináre, konferencie, exkurzie
Konferencie

Vážení kolegovia,
Slovenská mineralogická spoločnosť (SMS) organizuje konferenciu

1. Slovenská mineralogická konferencia 2012
ktorá sa uskutoční 23. mája 2012 (streda)
v čase 9:30 – 16:30 h
v priestoroch miestnosti AMOS,
Prírodovedecká fakulta,
Univerzita Komenského, Mlynská dolina, Bratislava.
Cieľom konferencie bude prezentovať najnovšie výsledky v mineralógii, petrológii, endogénnej geochémii a ložiskovej geológii. Konferencia bude vo forme prednášok (20 minút) v slovenskom, českom alebo anglickom jazyku.
Prednášajúci budú mať k dispozícií dataprojektor.

Organizačný výbor konferencie: Pavel Uher, Peter Bačík, Daniel Ozdín

Dôležité termíny:
30. 4. 2012 - záverečný termín na prihlásenie sa na konferenciu
15. 5. 2012 - záverečný termín na zaslanie abstraktov a príspevkov

Konferenčný poplatok: 5 € pre členov SMS
			

10 € pre nečlenov SMS

Konferenčný poplatok zahŕňa zborník abstraktov a príspevkov (Esemestník č. 1/2) a občerstvenie a je možné zaplatiť vopred na účet Slovenskej mineralogickej spoločnosti alebo na mieste konania konferencie. Číslo účtu:
2927868314/1100 (Tatra banka), správa pre prijímateľa - SMK-meno_priezvisko.
Abstrakty (1 strana formátu A4) alebo konferenčné príspevky (maximálne 4 strany formátu A4) budú uverejnené
v Esemestníku č. 1/2. Pri posielaní abstraktov a príspevkov rešpektujte inštrukcie pre autorov uvedené na predposlednej strane časopisu Esemestník Vzor príspevku nájdete na web-stránke spoločnosti www.mineralogickaspolocnost.
sk. Príspevky zasieľajte na e-mailovú adresu esemestnik@mineralogickaspolocnost.sk
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Recenzie

Recenzia publikácie České a moravské acháty a jiné křemité
hmoty
Daniel Ozdín1
Kniha autorov L. Mlčoch - V. Cílek – J. Petránek vyšla
vo vydavateľstve Granit (Praha) v r. 2010 a má 200 strán.
Ťažiskom tejto populárnej publikácie sú farebné fotografie
dokumentujúce veľmi pestrú variabilitu achátov z Českej
republiky. Obrazový materiál je veľmi hodnotný a aj fotografie sú veľmi estetické a na vysokej úrovni. Publikácia obsahuje prakticky všetky významné lokality najmä achátov,
ale aj iných SiO2 hmôt v Českej republike. Výskytov achátov
je však v Českej republike oveľa viac a je otázkou, či by nebolo vhodnejšie radšej komplexnejšie a kompletnejšie spracovať všetky výskyty achátov a iné formy SiO2 radšej spracovať v osobitnej publikácii. Takto sa menej známe lokality
a esteticky menej výrazné acháty do publikácie nedostali a
asi sotva budú komplexne niekde publikované. Na druhej
strane, recenzovaná publikácia mala za ambíciu osloviť najmä širokú verejnosť a to sa jej určite podarilo aj vďaka výberu najkrajších a najcharakteristickejších achátov, opálov,
porcelanitov atď.
Úvodné kapitoly čitateľa oboznamujú s históriou achátu, vysvetľujú, čo je achát, ako vzniká, a poskytujú aj informácie o jeho význame a použití v minulosti a súčasnosti.
Hlavná časť publikácie začína schematickou
mapou Českej republiky s
vyznačenými miestami výskytov jednotlivých SiO2
hmôt uvedených v obrazovej časti. Napriek tomu, že
v dnešnej dobe nie je problém vyhľadať v atlasoch,
mapách, či na internete
prakticky ktorúkoľvek lokalitu, mapka veľmi vhodne a
prakticky znázorňuje uvedené výskyty bez toho, aby
človek musel siahať po týchto doplňujúcich zdrojoch.
Nosnú časť knihy tvoria
farebné tabule s krátkym,
ale výstižným sprievodným
textom. Je dobré, že v knihe
sú pri jednotlivých lokalitách uvedené aj možnosti zberu, takže publikácia
môže slúžiť nielen verejnosti, ale aj vedeckým a pedagogickým pracovníkom pri
organizovaní exkurzií alebo

terénnych cvičení. Medzi informáciami v úvodnom texte
pri každej z lokalít, ktoré by čitatelia určite ocenili, je typ
kresby, ktorý je na jednotlivých lokalitách najvzácnejší. Je
potešiteľné a pre čitateľa veľmi hodnotné, že vo farebných
tabuliach boli použité väčšinou doteraz nepublikované obrázky. Menšou nevýhodou je, že na niektorých farebných
tabuliach sa vyskytuje tá istá kresba achátov pomerne často
(napr. str. 40-41, 46-47, 57, 62-63). Vhodnejšie by možno
bolo uviesť ďalšiu, v publikácii nezastúpenú lokalitu s menej
zaujímavou kresbou. Ďalším menej dôležitým nedostatkom
je aj exaktný údaj o veľkosti jednotlivých vzoriek, aj keď v
úvode je uvedené, že fotografie približne zodpovedajú skutočnej veľkosti. To však v populárnej publikácii nie je najdôležitejšie a významnejšie neznehodnocuje úroveň tejto
vysokokvalitnej publikácie.
Veľmi vhodne je v záverečnej časti publikácie uvedený
slovník základných pojmov zameraný najmä na charakteristiku a opis rôznych variet a foriem SiO2. Súčasťou publikácie je aj zoznam literatúry s uvedenými 94 zdrojmi, medzi
ktorými dominuje základná svetová literatúra o SiO2 mineráloch a práce prevažne z územia Českej republiky. Neoddeliteľnou súčasťou knihy je
anglický a nemecký súhrn,
poskytujúci zahraničným
čitateľom základné informácie o publikácii.
Knižná publikácia o českých a moravských achátoch
a iných kremitých hmotách
je prínosom v odbornej literatúre o rôznych formách
SiO2 a zaraďuje sa medzi
topograficky najhodnotnejšie publikácie o európskych
náleziskách achátov. V Českej republike sa nachádzajú
jedny z najkrajších achátov
minimálne v Európe a jedny z najcennejších achátov
vôbec (lok. Horní Halže) a
vyše 950 farebne vyobrazených achátov, ale aj ametystov, jaspisov, porcelanitov a
ďalších kremenných hmôt je
dôkazom, že táto publikácia
by nemala chýbať v žiadnej
knižnici mineralóga a milovníka neživej prírody.
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Recenzie

Recenzia: Kaňa R. a kolektív (2011): Hodruša v zemi baníkov.
Harlequin, Košice, 191 s.
Martin Števko1
Táto zaujímavá a na slovenské pomery jedinečná knižná publikácia sa detailne venuje histórii baníctva v oblasti Hodruše-Hámrov, od jeho počiatkov až do súčasnosti.
Kniha obsahuje veľké množstvo kvalitných obrázkov, máp,
dobových, ako aj súčasných fotografií, ktoré veľmi vhodne
dopĺňajú jej text. Tematicky je kniha členená na 15 kapitol.
Prvá kapitola je venovaná histórii Hodruše v období od
12. storočia až po rok 1971, kedy došlo spojením s Dolnými Hámrami ku vzniku obce Hodruša-Hámre. Kapitola je
spracovaná podrobne a pútavým spôsobom a je doplnená
kvalitnými reprodukciami historických listín, ktoré sú diskutované v texte. Za nedostatok považujem absenciu akýchkoľvek citácií v texte tejto kapitoly, ale aj ďalších kapitol, ako
aj informácií o pôvode obrazovej dokumentácie, použitej v
texte celej knihy. V závere knihy je síce uvedený zoznam archívov a múzeí, z ktorých boli čerpané historické podklady,
ale pokladám za oveľa efektívnejšie a zároveň praktickejšie
uviesť aspoň skrátený názov príslušnej inštitúcie pri každej
reprodukcii dobovej listiny, mapy, fotografie, aby sa mohli
v prípade potreby tieto dokumenty v budúcnosti bez problémov vyhľadať.
V druhej kapitole je detailne spracovaná problematika ťažby Au-Ag rúd, najmä charakteristika jednotlivých
žilných štruktúr s Au-Ag mineralizáciou. Podobne ako v
predchádzajúcej kapitole aj táto kapitola obsahuje množstvo veľmi kvalitných reprodukcií historických a
fotografií. Spôsob spracovania a úprava Au-Ag rúd
až do ukončenia ich ťažby
v roku 1950 sú predmetom
tretej kapitoly. Štvrtá kapitola dokumentuje začiatky
a priebeh ťažby Cu-rúd na
žile Rozália, ťažbu polymetalických impregnačných
rúd v rokoch 1990-1991,
ako aj prieskum a ťažbu
drahokovovo-polymetalickej mineralizácie, ktorá
prebieha až do súčasnosti.
Piata kapitola sa venuje významným odvodňovacím
banským dielam a šiesta
výstavbe vodných nádrží,
tzv. tajchov. V siedmej kapitole sú stručne zhrnuté
banské nehody počas ťažby

v Hodruši. Rozsiahlo a kvalitne je spracovaná kapitola venovaná banským technickým pamiatkam (ústia štôlní, tajchy,
budovy) z pohľadu ich kultúrnej hodnoty. V tejto kapitole je
zaradených aj niekoľko vynikajúcich fotografií vydobytých
priestorov v štôlni Schöpfer. Dobový pohľad na baníctvo
v Hodruši formou historických pohľadníc prináša deviata
kapitola. Desiata kapitola je venovaná minerálom, ktoré
sa vyskytujú na rudných žilách v okolí Hodruše-Hámrov.
V tejto kapitole mi ako mineralógovi chýba aspoň krátka
charakteristika najvýznamnejších rudných minerálov, ktoré
sa vyskytovali na Ag-Au žilách, často v podobe estetických
vzoriek. Na škodu by nebola aspoň krátka informácia o geologickej stavbe a genéze jednotlivých typov mineralizácie
v súvislosti s vývojom štiavnického stratovulkánu, ktorá
mohla byť prezentovaná formou krátkej samostatnej kapitoly. Fotografia vzorky na strane 136 je nesprávne uvedená
pod názvom markazit, v skutočnosti je to pyrit. Veľkým nedostatkom tejto kapitoly je absencia rozmerov vzoriek resp.
šírky záberu v prípade detailov pri jednotlivých fotografiách. Chýba tiež údaj o autoroch fotografií (podobne aj pri
novodobých fotografiách budov, ústí štôlní, dobývok atď.)
čo je pomerne neštandardné.
V jedenástej kapitole sú stručne prezentované prírodné
zaujímavosti okolia Hodruše. Dvanásta kapitola sa venuje
rekonštrukcii podzemných a povrchových banských objektov za účelom ich využitia pre cestovný ruch. Posledné tri
kapitoly sa stručne zaoberajú zlatokopectvu, hodrušskej čipkárskej škole
a hodrušským baníckym
povestiam.
Napriek
niekoľkým
nedostatkom predstavuje
táto kniha veľmi hodnotné a súhrnné tematické
dielo, doplnené obrovským množstvom kvalitnej
grafickej dokumentácie,
ktoré na slovenskom trhu
nemá ekvivalent. Vysoko tiež hodnotím formu,
akou je publikácia napísaná. Osobne si myslím, že
táto publikácia by nemala
chýbať v knižnici každého
priaznivca histórie, montanistiky, minerálov alebo
prírody.
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Kronika, jubileá, výročia

Za profesorom Zdeňkom Poubom
Martin Chovan1
Tesne po Vianociach 2011 nás zastihla smutná správa, pán profesor Zdeněk Pouba (8. 6. 1922 Zvolen – † 27. 12. 2011 Praha)
odišiel. K jeho blížiacim sa deväťdesiatinám mu už nezagratulujeme.
Zdeněk Pouba bol profesorom Univerzity Karlovej v
Prahe, významným a celosvetovo uznávaným vedcom. Stal
sa jedným z najvýznamnejších predstaviteľov českej a slovenskej geológie. Takmer 30 rokov bol vedúcim katedry
ložiskovej geológie, desať rokov bol predsedom Vládnej komisie pre klasifikáciu zásob, dlhodobo pôsobil vo viacerých
vysokých pracovných a verejných funkciách. Poukazoval
na významnosť geológie a nerastných surovín pre národné
hospodárstvo. Zúčastnil sa mnohých zahraničných kongresov a sympózií, pobytov a expedícií. V odbornej činnosti
mal mimoriadne široký záber a neuveriteľné znalosti od
praktických činností v geologickom prieskume, cez metódy
výpočtu zásob, až po náročné vedecké teórie vzniku nerastných surovín. Ako profesor bol nielen vynikajúcim pedagógom, ale silou svojej osobnosti veľmi pozitívne pôsobil na
študentov a kolegov.

Celý život si udržal vrelý vzťah k Slovensku, kde sa narodil a získal tu aj stredoškolské vzdelanie. Svedčí o tom aj
jeho krásna a bezchybná slovenčina, ktorú v styku s nami,
slovenskými kolegami, často a rád používal. Mnohé roky
trvala intenzívna spolupráca profesora Poubu s geologickými pracoviskami a pracovníkmi na Slovensku. Ovplyvňoval štýl našej vedeckej práce, spôsob myslenia, ale aj tvorbu
životných hodnôt. Pomáhal nám pri výučbe geológie a ložiskovej geológie, viedol geologické exkurzie našich študentov v Českom masíve, školil našich nadaných absolventov,
recenzoval mnohé dizertačné práce a vedecké publikácie,
otváral medzinárodné kontakty, odborne ovplyvňoval habilitačné a inauguračné konania.
Na Slovensko sa rád vracal. Ako najstarší asistent profesora J. Koutka sa v päťdesiatych rokoch minulého storočia
zúčastnil geologicko-montanistického
výskumu v Nízkych Tatrách, o geológii
Muráňskej plošiny napísal habilitačnú
prácu. Zúčastňoval sa vedeckých konferencií organizovaných na Slovensku
a usporadúval tu tiež pravidelné terénne kurzy študentov Karlovej Univerzity. Celý život napomáhal zbližovaniu a
spolupráci mladších českých a slovenských geológov. Z vďačnosti za jeho
aktivity mu predstavitelia slovenských
geologických inštitúcií udelili viaceré
významné ocenenia. Naposledy mu
Univerzita Komenského udelila medailu Dimitrija Andrusova, ktorú si
ako jeho žiak veľmi cenil.
Profesor Zdeněk Pouba, dobrý človek, už nie je medzi nami. Žije
však ďalej v nás, našich spomienkach,
mnohých priateľských vzťahoch, ktoré
budú, ako verím, aj vďaka nemu trvať
ešte dlho.
Česť jeho pamiatke!

Obr.1: Prof. Zdeněk Pouba (druhý
sprava, vedľa neho zľava Pavel
Hvožďara, Marcela Poubová, úplne
vpravo Martin Chovan) viedol aj
mapovacie práce na W-Be ložisku
Bogaargalig v severnom Mongolsku.
Fotografia je z roku 1974.
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Igor Petrík šesťdesiatnikom
Igor Broska1 a Pavel Uher2
RNDr. Igor Petrík, CSc. sa 8. marca 2012 dožíva svojej šesťdesiatky.
Celý vedecký život Igora Petríka bol úzko spätý s Geologickým ústavom SAV, kde v súčasnosti je vedeckým tajomníkom a vedúcim vedeckým pracovníkom. Výsledky jeho
práce sú z veľkej časti orientované mineralogicky, hoci niekedy viac z pohľadu petrológa. Jeho príslovečná húževnatosť, matematické myslenie, sčítanosť a schopnosť rozpoznať
podstatu problému sú danosti, vďaka ktorým sa Igor Petrík
stal uznávanou vedeckou osobnosťou. Veľa svojho úsilia venoval štúdiu granitov, a to prostredníctvom ich informatívnych minerálov, hlavne biotitu, ale dostal sa aj k riešeniu
variácií textúry a zloženia allanitov, Fe-Ti oxidov a monazitov. Do literatúry sa veľmi úspešne dostal ním navrhnutý
diagram na vyjadrenie allanitového zloženia, ktorým sa dá
zobraziť nielen zloženie minerálov skupiny allanitu a epidotu, ale dá sa ním odhadnúť aj oxidačný stupeň štruktúr-

neho železa v týchto mineráloch. Tu odvodil a pomenoval
aj teoretický člen feriallanit, ktorý neskôr opísali ako reálny
minerál. Unikátny je aj jeho nedávny opis malého výskytu
špecializovaného mikrogranitu v oblasti Hnilca (Surovec),
ktorý nielenže je zaujímavý výskytom lítnych minerálov
(zinnwaldit), ale pre vysoký obsah fosforu aj zriedkavými
fosfátmi. Okrem očakávaného výskytu minerálov cínu,
volfrámu a uránu (kasiterit, volframit, uraninit, columbit-tantalit, rutil) v tomto granite prvýkrát na Slovensku zistil
prítomnosť arrojaditu, lacroixitu a viitaniemitu a prvýkrát v
granitoch opísal goyazit a gorceixit. Mikrogranit zo Surovca
spolu s neďalekým granitom Súľovej a skrytým granitom z
Dlhej doliny sú jediné Li obohatené granity na Slovensku,
pričom sú obdobou granitov Krušných hôr, Cornwallu a
Beuvoir v Centrálnom masíve (Francúzsko).
Igor Petrík má okrem geológie aj vrelý vzťah
k literatúre, slovenskému jazyku, ale i k archeológii. Všetky jeho záľuby podporuje jeho
manželka Dagmar. S ňou viacero rokov zbieral
v Grécku podklady pre svoju knihu „Pemza a
bronz“, ktorá je neobvyklým skĺbením historických s filologických postrehov s históriou navštívených oblastí a miestnej geológie. Plodná
je aj jeho spolupráca s archeológmi. Z nej vzišla
štúdia takmer dvetisícročného bronzu z helmy
rímskeho vojaka, ktorý sa našiel na lokalite Gerulata v Bratislave-Rusovciach. Tu na pôvodnom bronzovom úlomku identifikoval nové minerály, ktoré vznikli zo zložiek pôvodnej zliatiny
(drobné hexaédre kupritu a Sn-minerál blízky
kasiteritu), akoby sa bronz menil na svoje pôvodné zdroje. Možno to bude cesta, ako rozpoznávať historické bronzy od falzifikátov.
V súčasnosti sa Igorovi dostávajú do tlače
dve monografie, na ktorých je spoluautorom.
Jedna je venovaná akcesorickým minerálom,
druhá granitom Západných Karpát.
Milému Igorovi Petríkovi želáme do budúcich rokov veľa entuziazmu a tvorivých nápadov
pre prospech celej našej mineralogickej obce.

Jubilantovi srdečne gratulujeme!

Obr.1: Jubilant Igor Petrík (vpravo) s Igorom
Broskom pred vstupným portálom štôlne Elizabeth v Gemerskej Polome
1

Geologický ústav Slovenskej akadémie vied, Dúbravská cesta 9, 840 05 Bratislava 45, 842 15 Bratislava

Katedra mineralógie a petrológie, Prírodovedecká fakulta, Univerzita Komenského v Bratislave, Mlynská dolina, 842 15
Bratislava
2
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Kronika, jubileá, výročia

Výročia, jubileá a významné dátumy
Jubileá v roku 2012
Slovenská mineralogická spoločnosť si v roku 2012 pripomína významné životné jubileá členov spoločnosti ako
aj iných osobností pôsobiacich v mineralógii a príbuzných
odboroch najmä na Slovensku a v Českej republike
90
85
85
80
80
75
75
75
75
70
70
65
65
65
65
60
60
60
60
60
55
55
50

Prof. RNDr. Jiří Konta, DrSc.
Ing. Ivan Kravjanský
Ing. Ján Bartalský, CSc.
RNDr. Albín Klinec, CSc.
RNDr. Anna Mihalíková
RNDr. Milan Háber, CSc.
RNDr. Ladislav Novotný
RNDr. Milan Petro
RNDr. Ivan Repčok
Viktor Kvasnytsya, DrSci.
RNDr. Ján Ivanička, CSc.
Doc. RNDr. Miloslav Khun, CSc.
Ing. Ján Smolka, CSc.
Prof. Ing. Tibor Sasvári, CSc.
RNDr. Ján Derco, CSc.
Prof. RNDr. Milan Novák, CSc.
Ing. Jozef Kráľ
RNDr. Ján Jahn, PhD.
RNDr. Pavol Malachovský
RNDr. Igor Petrík, CSc.
RNDr. Milan Kohút, CSc.
RNDr. Štefan Méres, PhD.
RNDr. Jozef Šály

Slovenská mineralogická spoločnosť praje všetkým jubilantom veľa entuziazmu a tvorivého optimizmu v ďalšom
období.
Za prípadné chyby v tituloch sa ospravedlňujeme a prosíme o nahlásenie ich správneho uvádzania.
V roku 2012 majú výročia narodenia
225
200
185
95
90
85
85
80
80

Jozef Jónás
Ján Pettko
Dionýz Štúr
Prof. RNDr. Jakub Kamenický, DrSc.
RNDr. Ján Ilavský, DrSc.
Prof. Ing. Miroslav Böhmer, CSc.
Doc. RNDr. Mária Šímová, CSc.
Ing. Ján Slávik, DrSc.
Doc. RNDr. Ernest Mecháček, CSc.

Ďalšie výročia narodenia významných medzinárodných osobností
305
270
265
230
225
220
190
190
175
170
170
150
150
100
100
90
60

Prof. Carl von Linné
Ignaz Edler von Born
Andreas Stütz
Prof. Johann Friedrich Ludwig Hausmann
Prof. François Sulpice Beudant
Prof. Ours-Pierre-Armand Petit-Dufrénoy
Franz Ritter von Hauer
Prof. József Szabó
Prof. Albrecht Johann Schrauf
Emil Wilhem Cohen
Prof. Ernst Ludwig
Prof. William Henry Bragg
Károly Zimányi
Jevgenij K. Lazarenko
Prof. RNDr. Rudolf Rost
Prof. RNDr. Zdeněk Pouba, DrSc.
RNDr. Zdeněk Mrázek, CSc.

Iné výročia
250 založená Banícka akadémia v Banskej Štiavnici
240 dusík N – objavil Daniel Rutherford v roku 1772
230 založená najstaršia mineralogická zbierka v Poľsku
na Jagelonskej univerzite v Krakowe prof. Janom
Jaśkiewiczom v roku 1782
230 molybdén Mo – objavil P. J. Hjelm v roku 1782
230 telúr Te – objavil Franz-Joseph Müller von Reichenstein v roku 1872
215 berýlium Be – objavil L. N. Vauquelin v roku 1797
215 chróm Cr – objavil L. N. Vauquelin v roku 1797
210 tantal Ta – objavil A. G. Ekeberg v roku 1802
210 založené Maďarské národné múzeum v roku 1802
205 sodík Na – objavil H. Davy v roku 1807
200 založené Mineralogické múzeum Univerzity vo
Wrocławe v r. 1812
195 kadmium Cd – objavil F. Courtois v roku 1817
195 lítium Li – objavil J. A. Arfvedson v roku 1817
195 selén Se – objavil Jöns Jacob Berzelius v roku 1817
195 založené Moravské zemské múzeum v Brne v roku
1817 ako Františkovo múzeum
140 založené Východoslovenské múzeum v Košiciach
v roku 1872 – najstaršie slovenské múzeum s mineralogickými resp. geologickými zbierkami
140 založené Ostravské múzeum K. J. Bukovanským v
roku 1872
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Plán akcií Slovenskej mineralogickej spoločnosti na rok 2012
Slovenská mineralogická spoločnosť plánuje v roku 2012 niekoľko oficiálnych akcií, vrátane konferencií, prednášok,
terénnej exkurzie, spomienkových akcií pri príležitosti 200. výročia narodenia významného slovenského mineralóga Prof.
Jána Pettka a medzinárodnej výstavy minerálov.

15. 3.

Prednáška doc. RNDr. Jany Kotkovej, CSc. z Českej geologickej služby v Prahe: „Diamanty v Čechách
a jejich vznik“ (Prírodovedecká fakulta, Univerzita Komenského, Bratislava) – prednáška dokumentujúca nedávny objav diamantov v granulitoch Českého masívu. Ide o významný mineralogický objav
európskeho významu.

5. 4.

Prednáška Prof. Reto Gieré z University Freiburg: „Mineralogy of the athmosphere: assessing environmental and health impacts of airborne particulate matter“ (Geologický ústav SAV, Bratislava)
– prednáška na vysoko aktuálnu tému mineralógie prírodných i antropogénnych prachových častíc
rozptýlených v atmosfére a ich potenciálnych zdravotných a environmentálnych rizík

19. - 21. 4.

Joint 5th Mineral Sciences in the Carpathians Conference (MSCC) and the 3rd Central-European Mineralogical Conference (CEMC) (Miskolc, Maďarsko) – tretia Stredoeurópska mineralogická
konferencia, ktorá sa po dvoch konferenciách na Slovensku a v Poľsku koná v Maďarsku súčasne s
konferenciou MSCC.

23. 5.

Slovenská mineralogická konferencia (Prírodovedecká fakulta, Univerzita Komenského, Bratislava)
– prvá vedecká konferencia Slovenskej mineralogickej spoločnosti, venovaná novým vedeckým výsledkom v slovenskej mineralógií.

11. - 12. 10.

Terénny seminár Porfýrové systémy (Banská Štiavnica, Detva) – Dvojdňová terénna exkurzia, vedená
doc. RNDr. P. Koděrom, PhD. (Prírodovedecká fakulta, Univerzita Komenského, Bratislava) zoznámi
účastníkov s najnovšími výsledkami výskumu zlatonosnej porfýrovej mineralizácie v oblasti stredoslovenských neovulkanitov, ktorá má veľký potenciálny praktický význam. Jednotlivé zastávky terénnej
exkurzie budú v oblasti štiavnickeého stratovulkánu v oblasti Banskej Štiavnice, kde bude realizované
aj ubytovanie a na ložisku Biely vrch pri Detve.

9. - 10. 11.

Spomienkové slávnosti Prof. Pettka (Bratislava, Drietoma) – Spomienkové akcie pri príležitosti 200.
výročia narodenia Prof. Jána Pettka, významného slovenského mineralóga. Akcia bude zahŕňať návštevu miesta posledného odpočinku J. Pettka na cintoríne na Kozej ulici v Bratislave, ako aj účasť delegácie Slovenskej mineralogickej spoločnosti a Geologického ústavu SAV na spomienkových slávnostiach
v obci Drietoma pri Trenčíne, kde sa J. Pettko narodil.

1. 12.

Medzinárodná výstava minerálov (Slovenské národné múzeum, Bratislava) - Akcia zahŕňa aktívnu
spoluúčasť Slovenskej mineralogickej spoločnosti na Medzinárodnej výstave minerálov, konanej v Slovenskom národnom múzeu v Bratislave. Ide o najväčšiu akciu svojho druhu na Slovensku.
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Plán konferencií, seminárov, prednášok, výstav a búrz do konca
júla 2012
16.-19. 4.

Warwick, Veľká Británia (University of Warwick), Spring Meeting 2012 Britskej kryštalografickej asociácie (http://
crystallography.org.uk/spring-meeting-2012/)

17. 4.

Praha, ČR (Albertov 6, Ústav geochemie, mineralogie a nerostných zdrojů PřF UK, 1. poschodie, č. dv. 120),
prednáška: K. Breiter: Stopové prvky v křemeni - nové možnosti petrologických interpretací, čas: 14.50 hod.

18. 4.

Česká Třebová, ČR (ZŠ Habrmanova, čas: 17.00 hod.), prednáška: J. Staněk: Minerály řady granátu, jejich výskyty a
využití

21. 4.

Bratislava, SR (Stredisko kultúry, Vajnorská 21), 8.00-15.30, burza minerálov a fosílií

21.-22. 4.

Oslavany, ČR (Dělnický dům), So 9.00-19.00, Ne 9.00-18.00, predajná výstava minerálov, drahých kameňov a šperkov

4.-6. 5.

Tišnov, ČR (Sokolovna, gymnázium, ZŠ), Pia 11.00-19.00, So 8.30-19.00, Ne 8.30-16.00, 37. medzinárodná expozícia
minerálov (4500 návštevníkov)

12. 5.

Košice, SR (SPŠ dopravná, Hlavná 113), So 9.00-16.00, 21. Medzinárodná výstava minerálov, skamenelín a ozdobných
predmetov

12.-13. 5.

Tržić, Slovinsko (Dvorana trziskih olimpijcev Hall.), So 9.00-19.00, Ne 9.00-18.00, MINFOS 2012 (6000 návštevníkov)

14. 5.

Praha, ČR (Česká geologická služba, Klárov 3), čas: 14.30 hod., prednáška: S. J. Niedermann (GFZ Potsdam): Noble
gases as tracers for the origin and age of rocks and fluids.

15.-17. 5.

Golden, Colorado, USA (Colorado School of Mines), Microanalytical Reference Materials 2012 (vrcholná konferencia
Mikroanalýzovej spoločnosti o používaní referenčných materiálov pri mikroanalytickom meraní) (http://nritchie.
quintagroup.com/www/events/2012-microanalytical-reference-materials-tc)

16.-20. 5.

Niigata, Japonsko, konferencia Asteroidy, kométy, meteory 2012 (http://chiron.mtk.nao.ac.jp/ACM2012/)

21.-26. 5.

Rím, Taliansko (Sapienza – Università diRoma, P. le A. Moro 5), 10. medzinárodná konferencia ASMOSIA 2012
(Asociácia pre mramor a iné kamene v staroveku) (http://w3.uniroma1.it/asmosiax/)

23. 5.

Česká Třebová, ČR (ZŠ Habrmanova, čas: 17.00 hod.), prednáška: M. Nepejchal: Zlato a jeho výskyt v Jeseníkách

26. 5.

Turnov, ČR (Budova 1. ZŠ, Skálova 600), 9.00-15.00, 16. predajná výstava drahých kameňov, minerálov, šperkov
a fosílií

26.-27. 5.

Bratislava, SR (DK Ružinov), So 9.00-18.00, Ne 9.00-16.00, Predajná a výmenná výstava minerálov, fosílií a šperkov
(1000 návštevníkov)

29. 5.-1. 6.

Viedeň, Rakúsko, pracovné zasadanie O vzniku a globálnej perspektíve uránových ložísk pieskovcového
typu organizované Medzinárodnou agentúrou pre atómovú energiu (IAEA) (http://www.minsoc.ru/confs.
php?id=22&cid=1013)

6.-8. 6.

Rueil-Malmaisom, Francúzsko, 7. Medzinárodná konferencia Geofluids 2012 (http://www.geofluids2012.com/)

9.-11. 6.

Perth, Austrália, Minerály vzácnych zemín – 35. Výročný seminár mineralogických spoločností Austrálie a Ázie
(http://minsocwa.org.au/)

11.-13. 6.

Nancy, Francúzsko, 10. kongres GEO RAMAN (konferencia o aplikácii Ramanovej spektroskopie v geovedách
a použití pri záchrane kultúrneho dedičstva) (http://georaman10.uhp-nancy.fr/georaman/scope.html)

14.-16. 6.

Nancy, Francúzsko, Medzinárodná škola „Raman Spectroscopy Applied to Earth Sciences and Cultural Heritage“
(http://georaman10.uhp-nancy.fr/internationalschool/scope.html)

16. 6.

Freiberg, Nemecko (Heubner-Halle, Dörnerzaunstrasse), 9.00-16.00, mineralogická burza spojená s výstavou „Slávni
freibergskí mineralógovia“ (1800 návštevníkov)

16. 6.

Jičín, ČR (Masarykovo divadlo na Husove tříde), 8.00-14.00, 40. predajná výstava drahých kameňov, minerálov
a skamenelín

17.-20.6.

Glasgow, Škótsko (University of Strathclyde), 4. European Conference on Crystal Growth (http://eccg4.org/)

19.-21. 6.

Pittsburgh, USA (Carnegie Mellon University), EBSD 2012 (http://nritchie.quintagroup.com/www/topicalconferences/ebsd-2012/)

21.-24. 6.

Ste-marie-aex Mines, Francúzsko (Jordanhof), Mineral & Gem

24.-29. 6.

Montréal, Kanada (Amphitheater miestnosť SH-2800, Université du Québec), Goldschmidt 2012 (http://www.
goldschmidt2012.org/)

29. 6. – 3. 7.

Česká Třebová, ČR (ZŠ Habrmanova), exkurzia: Krušné Hory a Freiberg (Nemecko) (organizuje Mineralogický klub
v Českej Třebovej)

9.-13. 7.

Chicago, USA, 63. Výročná konferencia Aplikovaná mikroskopia (http://www.mcri.org/home/section/101/intermicro)
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Inzercia

Bulletin mineralogicko-petrologického oddělení Národního
muzea v Praze
Bulletin mineralogicko-petrologického oddělení Národního muzea v Praze je periodikem (vychází dvakrát ročně),
které vychází v spolupráci se Slovenskou mineralogickou spoločnosťou a publikuje stručná sdělení o výzkumu (včetně
nezbytných analytických dat), rozsáhlejší původní práce přinášející nové poznatky a souborné práce shrnující vybraná
témata (včetně tištěných verzí přednášek pronesených v pravidelném cyklu Národního muzea).
Odborné vymezení „Bulletinu“ je především zaměřeno na následující obory:
* mineralogie, krystalochemie a strukturní krystalografie
* studium minerálních paragenezí
* studium minerogenetických procesů
* ložisková geologie a montanistické studium rudních ložisek
* topografická mineralogie
* petrologie vyvřelých, metamorfovaných a sedimentárních hornin
* aplikace instrumentálních analytických metod v mineralogii a petrologii
* experimentální mineralogie a petrologie
* uplatnění petrologie a mineralogie v archeologii a obdobných oborech
Po předchozí dohodě s editorem „Bulletin“ otiskuje i kratší nerecenzované specifické biografické příspěvky v oddělené
části „Výběrové bibliografie“.
Obsah čísla 19/1:
JIŘÍ SEJKORA, JAROSLAV CÍCHA, IVANA JEBAVÁ
Minerální asociace fosfátů z Čížové u Písku (Česká republika) ...................................................................................................................... 1
MARTIN ŠTEVKO, PETER BAČÍK, PETER CAGÁŇ
Výskyt whewellitu v pelosideritoch uhoľného ložiska Handlová (Slovenská republika) ............................................................................. 27
PETR PAULIŠ, VLASTIMIL TOEGEL, SVATOPLUK CIVIŠ
Churchit-(Y) z uranového ložiska Zálesí v Rychlebských horách (Česká republika) .................................................................................. 32
VIKTOR VENCLÍK, PAVEL ŠKÁCHA, JIŘÍ SEJKORA, JIŘÍ LITOCHLEB, JAKUB PLÁŠIL
Meneghinit a boulangerit z lomu Prachovice v Železných horách, Česká republika ................................................................................... 35
PETR PAULIŠ, STANISLAV KOPECKÝ
Montroseit z uranového ložiska Licoměřice v Železných horách (Česká republika) ................................................................................... 40
FERRY FEDIUK, JOSEF FRANČE
Chemická variabilita granitu typu Černá kočka čisteckého masivu ...............................................................................................................42
PAVEL NOVOTNÝ, JIŘÍ ZIMÁK, JIŘÍ SEJKORA
Sfalerit z ložiska Zlaté Hory - Východ (Česká republika) se zřetelnou UV luminiscencí a jeho minerální asociace .............................. 47
PETR PAULIŠ, JAROSLAV HEŘMÁNEK, IVANA JEBAVÁ, LUKÁŠ ZAHRADNÍČEK
Stilbit-Ca z amfibolitového kamenolomu Markovice u Čáslavi (Česká republika) ...................................................................................... 52
DAVID BURIÁNEK
Titanit v horninách západního granitoidového komplexu brněnského masivu ........................................................................................... 56
JIŘÍ SEJKORA, PETR PAULIŠ, JAROSLAV KOPISTA
Agardit-(Y) z ložiska Sn-W Cínovec v Krušných horách (Česká republika) ................................................................................................ 64
JAN LOUN, JAN CEMPÍREK
Křemenné žíly s dumortieritem, andalusitem a dravitem od Psár u Jílového (Česká republika) ............................................................... 69
PETR PAULIŠ, STANISLAV KOPECKÝ, IVANA JEBAVÁ
Nové nálezy supergenní mineralizace v havlíčkobrodském rudním revíru (Česká republika) .................................................................. 76
MARTIN ŠTEVKO, PETER BAČÍK
Hydrotermálny anhydrit z epitermálneho polymetalického ložiska Banská Štiavnica (Slovenská republika) ......................................... 83
LENKA LOSERTOVÁ, ZDENĚK LOSOS, ZBYNĚK BUŘIVAL
Chemické složení zlata, wolframitu a scheelitu z rozsypů lokality Trucbaba - Valcha u Humpolce ......................................................... 88
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Inzercia

Nakladatelství

Granit

Pro členy SMS slevy na všechny knihy

nabízí:

Semrád Peter:

Bukanov Vladimir V.:

The Story of European Precious
Opal from Dubník

Russian Gemstones
Encyclopedia

Kniha je věnována
historii nejstarších
a nejslavnějších
opálových dolů
v Evropě a drahým
opálům z nich
vytěžených.
Obsahuje přehled
přírodních podmínek
ve kterých se drahý
opál nachází, ale
také nejvýznamnější
nálezy a doprovodné
minerály. Rozsáhlá
část je věnovaná drahým opálům v historických
špercích ze sbírek předních evropských muzeí.
Kniha vyšla pouze anglicky.

Encyklopedie ruských
drahých kamenů
popisuje 500 druhů
a 2 220 odrůd drahých
kamenů, organických
a syntetických
klenotnických
materiálů. Obsahuje
440 barevných
fotograí a více
než 8 500 jmen
a synonym. Takový
soubor informací
o nalezištích
a drahých kamenech Ruska a zemí bývalého
Sovětského svazu vychází poprvé.
Kniha vyšla pouze anglicky.

210x297 mm
216 stran

cena: 79 €
pro členy SMS: 71,50 €

170x240 mm
472 stran

cena: 39 €
pro členy SMS: 31,50 €

Bernard Jan H., Hyršl Jaroslav:

Szakáll Sándor et al.:

Minerals and their Localities

Minerals of the Carpathians

170x240 mm
824 stran

Druhé aktualizované
vydání vyšlo v roce
2006. Kniha popisuje
vlastnosti více než
4 300 minerálů z asi
8 500 světových
lokalit (včetně jejich
rejstříku), s důrazem
na jejich genetický
typ.

Jedinečná publikace
obsahuje více než
1 000 minerálů se
svými nalezišti,
50 typových lokalit
a geomorfologický
přehled. Kniha
představuje
mineralogická muzea
i literaturu celé oblasti.

Kniha vyšla
pouze anglicky.

Kniha vyšla
pouze anglicky.

cena: 98 €
pro členy SMS: 78,50 €

170x240 mm
480 stran

cena: 98 €
pro členy SMS: 78,50 €

Tyto a další knihy o mineralogii lze objednat na www.granit-publishing.cz
V objednávce uveďte: člen SMS. K ceně budou připočteny expediční náklady.
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Inštrukcie pre autorov:
Časopis Esemestník je oficiálny spravodajca Slovenskej mineralogickej spoločnosti a vychádza 2x ročne, v jarnom a jesennom termíne.
Je venovaný vedným odborom mineralógia, petrológia, geochémia, ložisková geológia, gemológia, montanistika a historickým vedám prislúchajúcim k týmto odborom. Štruktúra časopisu pozostáva z nasledujúcich
rubrík:

Bosi F., 2011: Stereochemical constraints in tourmaline: From a short-range to a
long-range structure. Can. Mineral., 49, 17-27

1. Slovenská mineralogická spoločnosť – správy zo života spoločnosti, dôležité udalosti.

Bosi F. & Lucchesi S., 2004: Crystal chemistry of the schorl-dravite series. Eur. J.
Mineral., 16, 335-344

2. Články, diskusné príspevky, zaujímavosti – recenzovaná rubrika,
prinášajúca odborné a populárno-vedecké príspevky

Pri názvoch časopisov je vhodné používať skratky definované v zozname
skratiek časopisov Web of Science (dostupné na http://images.webofknowledge.
com/WOK46/help/WOS/A_abrvjt.html)

3. Prednášky, semináre, konferencie, exkurzie – prináša informácie o
pripravovaných akciách Slovenskej mineralogickej spoločnosti.
4. Recenzie – recenzie vedeckých, odborných a popularizačných publikácií v odboroch mineralogických vied.
5. Kronika, jubileá, výročia – informuje o významných udalostiach,
jubileách a výročiach
6. Ďalšie informácie
7. Inzercia
Príspevky
Príspevky pozostávajú z textu (vrátane súhrnu použitej literatúry),
obrazových príloh a tabuliek.
Texty
Redakcia prijíma všetky príspevky týkajúce sa mineralógie a príbuzných vied. Rozsah príspevkov nie je obmedzený. Príspevky nie sú honorované. Text príspevku by mal byť členený nasledujúcou formou:
1. názov práce
2. meno a priezvisko autora či autorov bez titulov, adresa pracoviska
alebo bydliska, príp. e-mailová adresa
3. pri vedeckých a odborných textoch je vhodné pripojiť anglický abstrakt v rozsahu max. 200 slov a 5 - 10 kľúčových slov v anglickom jazyku,
pri populárno-vedeckých nie sú nutné
4. vlastná práca, rozsiahlejšie príspevky by mali byť štruktúrované do
kapitol

Citácie prác sú radené abecedne a upravené by mali byť nasledovne:
Citácie prác v časopisoch

Citácie kníh
Mišík M., 1976: Geologické exkurzie po Slovensku. Bratislava, SPN, 1-359
Citácie kapitol v knihách
Henry D.J. & Dutrow B.L., 1996: Metamorphic tourmaline and its petrologic applications. In: Grew E.S. & Anowitz L.M. (eds.): Boron. Mineralogy, petrology
and geochemistry. Rev. Mineral., 33, 503-557
Citácie konferenčných príspevkov
Bačík P., Uher P. & Ozdín D., 2010: Crystal chemistry of Al-rich tourmalines
from metamorphic and hydrothermal systems (Western Carpathians, Slovakia). In: 20th General Meeting of the International Mineralogical Association
IMA2010, 21.-27.8.2010, Budapešť, Acta Mineralogica-Petrographica. Abstract
series, 6, 477
Citácie webových stránok
Downs R.T., 2006: The RRUFF Project: an integrated study of the chemistry,
crystallography, Raman and infrared spectroscopy of minerals. http://rruff.
info/Olenite - ak je autor známy
Mindat.org, 2010: Uranopolycrase: Uranopolycrase mineral information and
data. http://www.mindat.org/min-4109.html - ak je autor neznámy
Obrazová príloha
Obrazové prílohy a fotografie zasielajte iba vo formáte JPEG (nekomprimovaný) alebo TIFF, v rozlíšení minimálne 300 dpi (formáty cdr, psd, ai a pod. nebudú
akceptované). Poradie obrázkov by malo byť udané v názve súboru s obrázkom
(napr. Fig1.tif, Obr-3a.jpg). Obrazové prílohy a fotografie môžu byť farebné a nebudú spoplatnené.

5. literatúra

Tabuľky

6. texty k obrázkom či tabuľkám

Dôležité tabuľky spracujte v tabuľkovom editore MS Excel alebo textovom
editore MS Word. Tabuľky neformátujte.

Príspevok by mal byť napísaný v niektorej z verzií textového editora MS Word s riadkovaním 2, font times new roman, veľkosť písma 12,
pokiaľ možno bez použitia štýlov. a špeciálneho editovania. Text bude
editovaný redakciou.
Literatúra
Súhrn literatúry na konci príspevku je samostatnou kapitolou s názvom Literatúra. Súhrn musí obsahovať všetky citácie uvedené v texte.
Pri citáciach v texte odporúčame použiť malé kapitálky (Small Caps) a
citovať formou: Bosi (2011); (Bosi, 2011); (Bosi, 2011; Bosi & Lucchesi,
2004; Bosi et al., 2005).

Zasielanie príspevkov, komunikácia s redakciou
Príspevky v elektronickej podobe (najlepšie komprimované vo formáte rar)
posielajte na e-mailovú adresu esemestnik@mineralogickaspolocnost.sk. V prípade väčších súborov (nad 20 MB) je vhodné použiť niektorý úložný server, napríklad uschovna.cz

Joint 5th Mineral Science in the Carpathians Conference
and 3rd Central-European Mineralogical Conference
19-21, April 2012, Miskolc, Hungary
http://www.mscc-cemc.com/
The following Mineral Sciences in the Carpathians Conference (MSCC) and the Central-European Mineralogical
Conference (CEMC) will be organised together, because both conferences are planned to be commenced in
2012. Our aim is to offer a stable and suitable meeting point for mineral science specialists (mineralogy,
petrology, geochemistry and their applications) of this region. We also welcome colleagues from outside the
Central-European region, thus promoting a wider scientific collaboration. This will be the first important meeting in this region after the 20th General Meeting of the International Mineralogical Association (IMA), organised in 2010 in Budapest by the consortium of Austrian, Croatian, Czech, Hungarian, Polish, Romanian and
Slovak mineral scientists. We firmly believe that this joint MSCC-CEMC conference, just like the previous ones,
will initiate new research projects and educational cooperations in the close future. The programme will be
complemented with two pre-conference field trips in Slovakia and Hungary.
SCIENTIFIC BOARD:
*
*
*
*
*
*
*

I. Broska (Slovakia)
C. Ionescu (Romania)
F. Koller (Austria)
V. Kvasnytsya (Ukraine)
M. Novák (Czech Republic)
A. Pieczka (Poland)
M. Pósfai (Hungary)

TOPICS:
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*

mineralogy
crystallography
petrology
geochemistry
mineral deposits
applied mineralogy
clay mineralogy
archaeometry
history of science
open session

DEADLINES:
29/02/2012
Abstract submission deadline
19/03/2012
Hotel booking/
cancellation deadline
31/03/2012
Cancellation with refund
CONTACTS:
Diamond Congress Ltd.
Budapest
POB. 48.
H-1255
Hungary
Contact persons of the organising committee:
Sándor Szakáll: askszs@uni-miskolc.hu
Pavel Uher: puher@fns.uniba.sk
Contact of the conference secretariat:
Robert Hohol: hoholr@diamond-congress.hu

