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Minerals and their Localities 
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Kniha popisuje 
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5000 minerálů z asi 
9500 světových 
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rejstříku), s důrazem 
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fotogra í. 
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Moldavite

Kniha objasňuje vznik 
vltavínů, který by 
neproběhl bez doteku 
vesmíru. Upřesňuje 
jejich výjimečné 
postavení ve skupině 
tektitů. Poprvé ukazuje 
možnosti, jak je odlišit 
od pouhého skla 
nebo jiných padělků. 
Představuje vltavíny 
jako oblíbené drahé 
kameny používané ve 
špercích. Zájemcům 

o esoteriku shrnuje nejdůležitější informace o těchto 
kamenech. Kapitola Naleziště vltavínů poprvé 
zobrazuje české i moravské vltavíny v takovém 
množství. 
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Ďuďa Rudolf, Reil Luboš:
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kameny, přinášející 
vynikající fotogra e 
ze světových sbírek. 
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a fyzikální vlastnosti, 
naleziště, historii, 
oceňování a uplatnění 
v léčitelství.
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Granit
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Rudolf Ďuďa a Luboš Rejl

SVĚT DRAHÝCH 
KAMENŮ

Gemologie, geologie, mineralogie, historie, oceňování, ezoterika

Tyto a další knihy o mineralogii lze objednat na www.granit-publishing.cz
V objednávce uveďte: člen SMS. K ceně budou připočteny expediční náklady. 

Semrád Peter:
EurOpal – Krása drahokamu 

Edice EurOpal je 
exkluzívní série 
publikací, která je 
věnovaná evropskému 
drahému opálu a jeho 
důležité lokalitě 
Červenica-Dubník.
První díl Krása 
drahokamu, je 
zaměřený na 
klenotnické vlastnosti 
drahého opálu. 
Nosnými tématy 
tohoto dílu jsou typy 

opálů, základní hmota opálu, barvohra, opálový 
výbrus a původ opálu. Text doplňují vědecká 
a historická fakta, které jsou důležité pro udržení 
kontextu.
Kniha vyšla dvojjazyčně – slovensko-anglicky.

170 x 240 mm cena: 35 €
168 stran pro členy SMS: 32 €

Nakladatelství 
Granit
nabízí:
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Spojená mineralogická konferencia CEMC & MSCC 2018

Peter Bačík1

Tretí deň konferencie bol 
rozdelený na dopoludňajšiu 
exkurznú a popoludňajšiu 
slávnostnú časť. Zorganizo-
vali sme tri exkurzie, v rámci 
prvej účastníci sfárali do zla-
tej bane Rozália v Hodruši-
-Hámroch, druhá sa venovala 
skarnovým lokalitám okolia 
Banskej Štiavnice a tretia pa-
miatkam tohto historického 

V dňoch 26.-30. júna 
2018 sa konala Stredoeu-
rópska mineralogická kon-
ferencia (Central-European 
Mineralogical Conference) 
spolu s konferenciou Mineral 
Sciences in the Carpathians 
Conference v  svetoznámom 
banskom meste Banská Štiav-
nica. Konferenciu zorganizo-
vala Slovenská mineralogická 

banského mesta aj so skvelým výkladom miestneho aktivis-
tu, podnikateľa a geológa Martina Macharika.

Popoludní nasledoval slávnostný program s pozvanými 
prednáškami Reta Gierého, Fritza Fingera a Juraja Maj-
zlana. Hneď potom sa konalo Slávnostné Valné zhromaž-
denie SMS, na ktorom bolo čestné členstvo udelené trom 
výnamným svetovým mineralogickým osobnostiam, akými 
nesporne sú Reto Gieré, Fritz Finger a Andreas Ertl. Juraj 
Majzlan obdržal hneď dva Ďakovné listy SMS, jeden za 
skvelú pozvanú prenášku a druhý spolu s Pavlom Uherom 
a Danielom Ozdínom za štart tejto peknej konferenčnej tra-
dície vo Vyšnej Boci pred 12 rokmi. Večer zakončila sláv-
nostná večera v hoteli Grand Matej, ktorého personál sa na 
najvyššej úrovni staral o catering počas celej konferencie.

Posledný deň v Banskej Štiavnici prebehol opäť pred-
náškový program a niektorí sa o deň neskôr zúčastnili aj 
pokonferenčnej exkurzie na legendárne lokality Ľubietová 
a Kremnica.

Konferencia CEMC ukázala životaschopnosť a neustále 
sa zvyšujúcu úroveň aj napriek zmene jej frekvencie. Už te-
raz sa môžeme tešiť na jej pokračovanie v roku 2022, ktoré 
pripravia po dohode kolegovia z Poľska.

spoločnosť (SMS) spolu so Slovenským banským múzeom 
(SBM). 

Na konferencii sa účastnilo vyše 90 účastníkov. Domi-
novali mineralógovia zo strednej Európy, teda Slovenska, 
Česka, Poľska a Maďarska, ale popri nich sme zaznamena-
li účasť aj vedcov z  Rakúska, Nemecka, Švajčiarska, USA 
a  dokonca aj Egypta a  Afganistanu. Pozvané prednášky 
predniesli významné osobnosti svetovej mineralógie – An-
dreas Ertl (Rakúsko), Fritz Finger (Rakúsko), Reto Gieré 
(Švajčiarsko, v súčasnosti USA) a slovenský profesor v sú-
časnosti pôsobiaci v Nemecku Juraj Majzlan.

Konferencia sa začala predkonferenčnou exkurziou na 
trase Bratislava - Banská Štiavnica so zastávkami na via-
cerých klasických mineralogických lokalitách ako Pezi-
nok-Rybníček, Modra-Harmónia, Jelenec. Po príchode do 
Banskej Štiavnice bola konferencia otvorená veľmi vydare-
nou párty prelamovania ľadov. Na druhý deň od rána až do 
neskorého popoludnia prebiehal konferenčný prednáškový 
program uvedený prednáškami Petra Koděru a Andreasa 
Ertla. Večer bol voľný, ale časť účastníkov využila možnosť 
ochutnávky kvalitných miestnych vín s odborným výkla-
dom a veľmi improvizovaným prekladom do angličtiny pre 
zahraničných účastníkov. 

1Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta, Katedra mineralógie a petrológie, Ilkovičova 6, 842 15 
Bratislava; *peter.bacik@uniba.sk

Noví čestní členovia SMS - Dr. Andreas Ertl, prof. Reto Gieré 
a prof. Fritz Finger. Foto: M. Gajdošová

Prof. Reto Gieré preberá dekrét o menovaní za čestného člena 
SMS od riaditeľa ÚVZ SAV dr. Igora Brosku. Foto: M. Gajdošová
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Exkurzia Južná Morava

Peter Bačík1

Ďalšou lokalitou bol lom v Mirošove s výskytom skar-
nov a alpskej mineralizácie s prítomnosťou epidotu, titani-
tu, granátov. 

Potom sme sa prešli po pegmatitoch pri Bohdalci a našli 
vzorky kremeňa a turmalínu a nakoniec sme navštívili lom 
Horní Bory, kde z klasických pegmatitových minerálov bol 
najzaujimavejší a najkrajší zafírovo modrý cordierit.

Podobnú terénnu akciu máme opäť v pláne aj budúci 
rok, budeme Vás o jej konaní včas informovať.

Slovenská mineralogická spoločnosť zorganizovala 
v októbri exkurziu po menej známych lokalitách južnej Mo-
ravy. Využili sme naše veľmi dobré vzťahy s mineralógmi 
z Masarykovej Univerzity v Brne a Petr Gadas a Sebastián 
Hreus sa stali našimi sprievodcami.

Pôvodne mala byť exkurzia obmedzená na pegmatito-
vé lokality, ale nechali sme sa presvedčiť a do programu sa 
dostali aj dve nepegmatitové. Prvou z nich bola hneď prvá 
– lom Dřínová kúsok od Tišnova. Hoci sme mali trochu 
smolu, že sme neprišli tesne po odstrele, ale predsa len sa 
našli pekné vzorky baritu. 

Dr. Andreas Ertl preberá dekrét o menovaní za čestného člena 
SMS od predsedu SMS doc. Petra Bačíka. Foto: M. Gajdošová

Prof. J. Majzlan, prof. P. Uher a dr. D. Ozdín preberajú ďakovný list 
SMS za organizáciu prvého ročníka CEMC. Foto: M. Gajdošová

1Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta, Katedra mineralógie a petrológie, Ilkovičova 6, 842 15 
Bratislava; *peter.bacik@uniba.sk

Pohľad na lom Dřínová. Foto: P. Bačík Vrchná etáž lomu Dřínová. Foto: P. Bačík

Predkonferenčná terénna exkurzia - zastávka Pezinok - Rybní-
ček. Foto: P. Bačík

Medzinárodné obsadenie exkurzie po pamiatkach Banskej Štiav-
nice vedenej Martinom Macharikom (vľavo). Foto: P. Bačík
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V priestoroch obecného úradu v Ľubietovej sa 12. ok-
tóbra 2018 konala inaugurácia doteraz len 2. emisie sloven-
ských poštových známok s námetom minerálov (euchroitu 
a libethenitu). Akciu zorganizovala spoločne Slovenská mi-
neralogická spoločnosť, obec Ľubietová a Slovenská pošta, 
a. s. Na inaugurácii sa zúčastnilo také množstvo prítom-
ných záujemcov, že miestnosť takmer nestačila. Súčasťou 
inaugurácie bola aj výstavka s  predstavenými minerálmi 

tú zručnosť a profesionalitu. Starosta obce prichystal milé 
občerstvenie za čo jemu, ako aj jeho manželke patrí veľká 
vďaka. Na obecnom úrade si tiež bolo možné pozrieť aj mi-
neralogicko-banícku expozíciu, ktorá veľmi vhodne dopĺ-
ňala túto akciu. Celá inaugurácia patrila k veľmi vydareným 
akciám a  bola peknou propagáciou minerálov a  filatelie. 
Bližšie informácie o tejto emisii známok sú v ďalšom článku 
v tomto čísle Esemestníka.

Foto: Inaugurácia poštových známok s mine-
rálmi v  Ľubietovej. Na obrázku zľava: dr. D. 
Ozdín, akad. mal. K. Felix, v pozadí 2 návštev-
níci a dr. M. Vančo (na kraji vpravo) Foto: Soňa 
Pupalová.

Inaugurácia poštových známok s námetom minerálov v Ľubietovej

Daniel Ozdín¹

 1Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta, Katedra mineralógie a petrológie, Ilkovičova 6, 842 15 
Bratislava, 1daniel.ozdin@gmail.com

z  Ľubietovej. Pri inaugurácii si postup-
ne zobrali slovo starosta Ľubietovej Ing. 
Pavel Zajac, za Slovenskú mineralogic-
kú spoločnosť autor emisie Mgr. Daniel 
Ozdín, PhD., riaditeľ POFIS-u Mgr. 
Martin Vančo, PhD., a autor výtvarných 
návrhov známok akad. Maliar Karol 
Felix. Po predstavení známok z  mine-
ralogicko-historického, poštového a  vý-
tvarného hľadiska vyššie spomínaní 
slávnostne pokrstili emisiu známok zele-
ným práškom ľubietovských minerálov. 
Potom nastala niekoľko hodinová práca 
dvoch pracovníčok Slovenskej pošty, a. 
s., ktoré nadšeným záujemcom predávali 
tieto známky, obálky prvého dňa a ana-
logické pohľadnice a  profesionálne pe-
čiatkovali razítkom prvého dňa. Každý 
si mohol opečiatkovať týmto razítkom, 
ktorým sa pečiatkovalo len v  tento deň 
svoju obálku, pohľadnicu, či iný materi-
ál, avšak ako sa ukázalo, aj taká činnosť 
ako je pečiatkovanie si vyžaduje urči-

Lom Mirošov. Foto: P. Bačík Účastníci exkurzie chádzajú a spodné etáže lomu v Mirošove. Fo-
to: P. Bačík
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Gemmological investigation of pseudomalachite from the Ľubietová - Podlipa locality

Abstract:

Pseudomalachite [Cu5(PO4)2(OH)4] is mineral spiecies named for its similarity in appearance to malachite [Cu2(CO3)(OH)2]. 
Pseudomalachite is described on more than 250 localities in the world. It is potentially used in jewellery. In this article, we are 
continuing research, searching for the raw jewellery material. We present the gemmological investigation of the pseudomala-
chite from the Ľubietová – Podlipa locality. Pseudomalachite was confirmed by Raman spectroscopy. The pseudomalachite spe-
cific gravity ranged from 3.93 to 4.17. The refractive index ranged from 1,624 to 1,689. Using X-ray fluorescence spectrometry, 
we found the presence of Cu, Zn in the green parts and Cu, Fe, Zn and Mn in the dark green to black parts. Pseudomalachite 
is suitable for cutting, polishing, tumbling. Also it is suitable for grinding, cabochons and jewellery such as rings and pendants.

Key words: pseudomalachite, gemmology, specific gravity, gemstone, jewellery 

v šperkovej tvorbe patrí malachit. Vďaka svojej farbe a tex-
túre bol nesmierne obľúbený vo Viktoriánskej ére (1837-
1901) a  kombinoval sa výlučne len so zlatom. Vzhľadovo 
veľmi podobný malachitu je menej známy pseudomalachit, 
ktorý môže byť kvôli podobnej farbe a štruktúre pre šperká-
rov tiež veľmi zaujímavý, čo dokazujú aj predchádzajúce vý-
skumy (Ďuďa 1987, Barok a Tichý 2002). Pseudomalachit sa 
ako drahý kameň v gemologickej literatúre spomína veľmi 
sporadicky (O´Donoghue 2006, Kievlenko 2003) a  je opi-
sovaný ako sprievodný minerál popri drahokamovej kvalite 
malachitu. Gemologická charakteristika pseudomalachitu 
bola opísaná len nedávno (Štubňa et al. 2018). Pričom patrí 
k pomerne hojným sekundárnym minerálom a v súčasnos-
ti je vo svete známych takmer 250 jeho výskytov (Števko 
et al. 2008). Vo svete je opísaných niekoľko lokalít s výsky-
tom pseudomalachitovej suroviny vhodnej pre šperkové 
použitie napríklad z Nižného Tagilu (Rusko), z Mindouili 

Gemologická charakteristika pseudomalachitu z lokality 
Ľubietová - Podlipa

Ján Štubňa1,*, Radovan Galád2, Mária Lacíková2, Ľudmila Illášová1

1Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, Fakulta prírodných vied, Gemologický ústav, Nábrežie mládeže 91, 949 74 
Nitra, *janstubna@gmail.com
2Bakossova 45, 974 01 Banská Bystrica

Úvod

Najväčšie uplatnenie drahých kameňov pri výrobe šper-
kov z domácich surovín majú predovšetkým nepriehľadné 
suroviny (Štubňa et al. 2018). Môžu to byť buď horniny ako 
sú limnosilicit (Ďuďa 1987, Illášová et al. 2013), traver-
tín – „Levický zlatý ónyx“ (Ďuďa 1987, Illášová a  Spišiak 
2010), obsidián (Ďuďa 1987, Illášová a  Spišiak 2010; Illá-
šová a  Turnovec 2003, Hovorka a  Illášová 2010), epidotit 
(Illášová 2006, Illášová a Spišiak 2010), serpentinit (Ďuďa 
1987), alebo minerály ako napr. opál, jaspis, chalcedón, ro-
donit, hematit, rodochrozit (Ďuďa 1987, Štubňa et al. 2018). 
Medzi obľúbené nepriehľadné minerály, ktoré sa využívajú 

Obr. 2: Miesto výskytu pseudomalachitu na lokalite Ľubietová 
– Podlipa. © 2018 hiking.sk.

Obr. 1: Vzorka pseudomalachitu z lokality Ľubietová – Podli-
pa. Foto: Ján Štubňa.

Vedecké články
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Vedecké články

(Kongo) a z provincie Shaba (DR Kongo), odkiaľ sú opísané 
vrstvy až niekoľko centimetrovej mocnosti (Bernard et al. 
1992). 

Je pravdepodobné, že niektoré vzorky brúsených pseu-
domalachitov na trhu sú identifikované a  predávané ako 
malachit.

Aj keď sa pseudomalachit veľmi podobá malachitu, ich 
rozdiel je už v  chemickom zložení, kde pseudomalachit 
(Cu5(PO4)2(OH)4) patrí medzi fosfáty, malachit (Cu2(CO3)
(OH)2) medzi karbonáty. Tak isto má vyššiu tvrdosť 4,0-4,5 
(malachit 3,5-4,0) a  vyššiu objemovú hmotnosť 3,60-4,34 
(malachit 3,25-4,10) (O´Donoghue 2006).

Pseudomalachit okrem toho má polymorfné modifiká-
cie a to reichenbachit a ludjibait (Hyršl 1991), pričom rozlí-
šiť sa dajú na základe rtg analýzy (Pauliš a Ďuďa 2002) a po-
mocou Ramanovej spektroskopie (Frost et al. 2002a). Pre 
účely tohto článku všetky polymorfné modifikácie budeme 
pokladať za pseudomalachit, keďže štandardnými gemolo-
gickými metodikami ich nie je možné rozlíšiť. V roku 1950 
bolo zistené, že dovtedy opísané minerály dihydrit, lunnit, 
ehlit, tagilit a prasin sú v skutočnosti tiež pseudomalachity 
(Berry 1950). V porovnaní s malachitom je pseudomalachit 
zriedkavejší. Najčastejšie sa vyskytuje vo forme povlakov, 
radiálne lúčovitých, obličkovitých až vláknitých agregátov, 
skrytokryštalických kôr spolu s malachitom, olivenitom, li-
bethenitom a ďalšími sekundárnymi minerálmi medi v kre-
mennej žilovine. 

Pseudomalachit je opísaný aj zo Slovenska z  lokalít 
Špania Dolina, Ľubietová – Podlipa (obr. 1) a Breziny pri 
Henclovej (Ďuďa a Ozdín 2012; Števko et al. 2008). To, že 
pseudomalachit môže byť použitý pre šperkovú tvorbu, do-
kazuje aj rozsiahly prieskum v 80-tych rokov 20. storočia, 
kedy sa vyhľadávali nové drahé a šperkové kamene na Slo-
vensku (Ďuďa 1990). Súčasťou výskumu bolo aj technolo-
gické zhodnotenie suroviny vhodnej pre šperkovú tvorbu. 
Pseudomalachit z lokality Ľubietová bol zušľachtený do po-
doby kabošonov a plastických výbrusov, ale bol vyhodnote-
ný aj ako surovina vhodná pre glyptické práce. 

Obr. 3: Porovnanie Ramanových spektier pseudomalachitu (Ľubietová, Slovensko) so spektrami pseudomalachitu (Tottenham, 
Austrália) a malachitu (Kambova, DR Kongo) z databázy RRUFF.info.

Cieľom príspevku je gemologická charakteristika pseu-
domalachitu z lokality Ľubietová – Podlipa ako drahého ka-
meňa a možnosti jeho uplatnenia v šperkovej tvorbe.

Lokalizácia a geologická chrakteristika

Ložisko Podlipa sa nachádza na východnom okraji obce 
Ľubietová vo Veporských vrchoch, na južných svahoch kóty 
Vysoká (995,6 m. n. m.) (obr. 2). Hydrotermálna rudná mi-
neralizácia na ložisku má charakter žilníka a  je vyvinutá 
v  terigénnych permských metapieskovcoch, zlepencoch 
a  bridliciach predajnianskeho súvrstvia, ktoré je súčasťou 
ľubietovskej skupiny veporika (Vozárová a Vozár 1988, Po-
lák et al. 2003, Slavkay et al. 2004, Števko et al. 2016). Na 
ložisku je výrazne vyvinutá oxidačná zóna, kde medzi su-
pergénne minerály patrí pseudomalachit, malachit, libethe-
nit, kuprit, meď, hematit, goethit a Mn oxidy (Števko et al. 
2016). Ťažba na ložisku dosiahla najväčší rozmach v  15. 
a  16. storočí a  postupne stagnovala, až začiatkom druhej 
polovice 19. storočia úplne zanikla (Bergfest 1951, Vlacho-
vič 1964).

Materiál a metodika

Materiál bol priebežne odoberaný v  priebehu rokov 
2015 až 2017. Pre účely tejto publikácie boli použité vzor-
ky, ktoré boli zmesou minerálov, pričom najväčší podiel bol 
pseudomalachitovej zložky, resp. pre niektoré typy analýz 
boli vyseparované len pseudomalachity. 

Na zistenie objemovej hmotnosti vzoriek sme použili 
hydrostatické váhy KERN ABT-5DM s  nástavcom KERN 
ABT-A01. Na meranie indexu lomu sme použili digitálny 
refraktometer Presidium PRIM II.

Vzorky boli identifikované pomocou Ramanovej spek-
troskopie pomocou spektrometra GL Gem Raman PL532 
so zeleným laserom o vlnovej dĺžke 532 nm a maximálnym 
výkonom 300 mW. Spektrometer využíva diódový laser 
Nd-YAG, ktorý pracuje na vlnovej dĺžke 1064 nm a detek-

Štubňa J et al. (2018) Esemestník 7:55–59
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Obr. 4: Ukážka tromlovaných pseudomalachitov. Foto: Ján 
Štubňa.

tor Toshiba TCD1304AP (CCD 3648 pixel, 8 μm x 200 μm). 
Spektrálny rozsah je 100 – 5440 cm-1 s rozlíšením 10 cm-1. 
Veľkosť skúmaného bodu je 10 – 15 μm pri 10-násobnom 
zväčšení. Tento typ spektrometra je bežne používaný v lo-
kálnych gemologických laboratóriách v 23 krajinách sveta. 
Na vyhodnotenie spektier sme použili softvér Spekwin32 
verzia 1.716.1 (Menges 2012).

Na zistenie kvalitatívneho chemického zloženia sme 
použili röntgenovú fluorescenčnú spektroskopiu. Použitý 
bol ručný spektrometer DELTA CLASSIC+, ktorý je schop-
ný stanoviť prvky Au, Pd, Ag, Pt, Ir, Rh, Ti, V, Cr, Mo, Fe, 
Co, Ni, Cu, Zn, Zr, Nb, Mo, Hf, W, Ta, Re, Pb, Sn, Bi a Sb. 
Doba merania bola 70 s. Vlastné meranie bolo realizova-
né z povrchu skúmanej vzorky. Meranie sa uskutočnilo na 
vzorkách na základe rôznych farebných oblastí a to oblasť 
zelenej farby a tmavozelenej až čiernej farby.

Vzorky pseudomalachitov boli zušľachtené dvoma rôz-
nymi spôsobmi, ktoré sú najbežnejšie odporúčané pre ne-
priehľadný materiál (Turnovec a Illášová 2011). Jedna časť 
bola spracovaná do formy okruhliakov (tromlovaných ka-
meňov) v tromlovacom bubne. Druhý spôsob spracovania 
bolo vybrúsenie v podobe kabošonov, resp platničiek zo za-
oblenými hranami rôznych tvarov. 

Vybrúsené kabošony boli vsadené do prsteňov a  z os-
tatných vyleštených vzoriek rôznych tvarov boli vyrobené 
prívesky. Pri vytváraní šperkov boli použité rôzne zlatnícke 
techniky ako je spájkovanie, patinovanie a leštenie. 

Výsledky a diskusia

Objemová hmotnosť pseudomalachitu bola v  rozme-
dzí od 3,93 do 4,17. Index lomu vzoriek bol v rozmedzí od 
1,624 do 1,689. Pomocou Ramanovej spektroskopie sme 
identifikovali vibrácie na hodnote 214, 261, 3012, 368, 455, 
481, 612, 804, 970, 996 a 1087 cm-1. Tieto vibrácie prislúcha-
jú pseudomalachitu (176, 218, 264, 302, 368, 451, 481, 609, 
750, 802, 807, 971, 998, 1053, 1084 cm-1) (Frost et al. 2002a). 
Pre porovnanie, pre malachit sú charakteristické vibrácie 
151, 176, 217, 267, 349, 429, 531, 596, 717, 752, 1062, 1096, 
1364 a 1492 cm-1 (Frost et al. 2002b) (obr. 3). 

Pomocou röntgenovej fluorescenčnej spektroskopie 
sme v zelených častiach identifikovali Cu, Zn a As. Na tma-
vozelených až čiernych oblastiach vzoriek sme identifikova-
li Cu, Fe, Zn, As a Mn. Vo všetkých vzorkách ako aj rôznych 
farebných oblastiach bola v najväčšej miere zastúpená meď.

Jedným z  najjednoduchších spôsobov opracovania 
opaktných materiálov je tromlovanie. Používa sa väčšinou 
pri spracovaní menej cenných kameňov a menej kvalitnej 
suroviny. Väčšie množstvo pripraveného polotovaru pri-
bližne rovnakej veľkosti sa brúsi a leští abrazívnymi práška-
mi pri otáčaní v motoroch poháňanými vibračnými alebo 
valnými bubnami. Týmto spôsobom je napodobňovaný 
proces opracovania pri riečnom transporte, ktorého výsled-
kom sú viac či menej uhladené okruhliaky. Veľká časť skú-
maného materiálu je vhodná na tento spôsob opracovania, 
keďže sa vyskytuje najbežnejšie ako zmes minerálov vrátane 
kremeňa (obr. 4).

Pseudomalachity boli vybrúsené do tvaru oválneho 
výbrusu typu kabošon, resp. rôznych plastických výbrusov 
(obr. 5, 6). Ide o typ jednoduchého výbrusu, ktorý sa bežne 
používa pri nepriehľadných surovinách, pričom pri opra-
covaní bolo preferované jednostranné vydutie bez rundisty. 
Pri tomto type spracovania sa zvýrazní štruktúra pseudo-
malachitu. Na lokalite sa vyskytuje ojedinele materiál, ktorý 
nemusí byť spracovaný len tromlovaním, ale aj vybrúsením 
do kabošonov, resp plastických výbrusov. Pričom bola náj-

Obr. 5: Kabošony a plastické výbrusy zo pseudomalachitu. Vy-
brúsil a foto: Radovan Galád.

Obr. 6: Kabošony zo pseudomalachitu. Vybrúsil: Radovan Ga-
lád, foto: Ján Štubňa.
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dená surovina, ktorá obsahovala dostatočnú hrúbku pseu-
domalachitu zelenej farby, aby z nej boli vybrúsené kabošo-
ny bez prítomnosti tmavozelených až čiernych častí a bez 
kremeňa (Štubňa et al. 2018)

Materiálom na výrobu šperkov (prsteňov a  príveskov) 
bolo zvolené striebro, ktoré je cenovo dostupnejšie, je 
mäkšie a ľahšie sa opracúva. Použitím tohto drahého kovu 
sa zvýraznila aj zelená až zelená s nádychom do modra far-
ba pseudomalachitu. Inšpiráciou pre návrh prsteňov boli 
rôzne prírodné motívy, pričom centrálnym kameňom je 
kabošon vybrúsený zo pseudomalachitu (obr. 7, 8). 

ktoré sú vhodné aj na využitie v šperkovej 
tvorbe. 

Poďakovanie: Článok vznikol vďaka 
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Záver

Medzi obľúbené nepriehľadné drahé 
kamene, ktoré mali významné postavenie 
v  klenotníckom priemysle mal malachit. 
Jeho podobné vizuálne vlastnosti má pseu-
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Names of gadolinite-supergroup minerals according to classification approved by IMA

Abstract:

The new nomenclature of gadolinite supergroup with accordance on actual analytical and mineralogical knowledge was ap-
proved by the Commission on New Minerals, Nomenclature and classification of the International mineralogical association 
(IMA CNMNC) and published in 2015. New names of minerals are transposed here into the Slovak language and approved by 
the Commission on Nomenclature and Terminology in Mineralogy at the Mineralogical Society of Slovakia.

Key words: new mineral, Slovak terminology, nomenclature, gadolinite supergroup

Klasifikácia gadolinitovej superskupiny je založená 
na obsadení pozícií A, M, Q, T a  φ, pričom sa uplatňujú 
pravidlá IMA o prevládajúcom mocenstve a  prevládajúcej 
zložke (Hatert a Burke, 2008). Gadolinitová superskupina 
je rozdelená do dvoch skupín definovaných na základe pre-
vládajúceho náboja katiónu v pozícii T: Si4+ v gadolinitovej 
skupine a P5+ alebo As5+ v herderitovej skupine. 

Gadolinitová skupina je ďalej rozdelená na gadolinitovú 
a datolitovú podskupinu na základe prevládajúceho náboja 
v  pozícii A. V  gadolinitovej podskupine sú v  tejto pozícii 
dominantné trojmocné katióny, v  datolitovej podskupine 
dvojmocné. V  súlade s  tým je pozícia Q dominantne ob-
sadená Be2+ v gadolinitovej podskupine a B3+ v datolitovej 
podskupine.

Herderitová skupina je rozdelená do dvoch podskupín. 
Herderitová podskupina obsahuje minerály s  dominant-
ným dvojmocným katiónom (zvyčajne Ca2+) v pozícii a  a 
Be2+ v pozícii Q, zatiaľ čo pozícia M je vakantná. Drugma-
nitová podskupina je definovaná na základe dominancie 
dvojmocných katiónov (spravidla Pb2+) v pozícii A, vakan-
cie v pozícii Q a obsadenia pozície M. 

Použitie pravidiel IMA pri tvorbe nomenklatúry viedlo 
k diskreditácii „bakeritu“ ako minerálneho druhu, pretože 
nespĺňa podmienky pravidla o prevládajúcej zložke. Pokiaľ 
novšie výskumy neukážu inak, minerály zloženia „bakeri-
tu“ sú z hľadiska nomenklatúry datolit, pričom sa môže po-
užívať prívlastok „bórom obohatený“. 

Viaceré práce tiež spochybnili správnosť vzorca mi-
nasgeraisitu-(Y) (Foord et al. 1985), ktorý obsahuje Ca 
v oktaedrickej pozícii M, pričom tam mohlo byť zaradené 
z  dôvodu nevhodne zvoleného prepočtu kryštalochemic-
kého vzorca pri absencii štruktúrnych údajov (Bačík et al. 

Názvy minerálov gadolinitovej superskupiny podľa klasifikácie 
schválenej IMA

Peter Bačík1

1Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta, Katedra mineralógie a petrológie, Ilkovičova 6, 842 15 
Bratislava, *peter.bacik@uniba.sk

V roku 2017 bola publikovaná nomenklatúra gadolini-
tovej superskupiny po schválení Komisiou pre nové mine-
rály, nomenklatúru a klasifikáciu pri Medzinárodnej mine-
ralogickej asociácii (CNMNC IMA – Commission on New 
Minerals, Nomenclature and Classification of the Interna-
tional Mineralogical Association). V tomto príspevku boli 
nové názvy minerálov a skupín podľa publikovanej nomen-
klatúry transponované do slovenského jazyka a  schválené 
Komisiou pre nomenklatúru a terminológiu v mineralógii 
pri Slovenskej mineralogickej spoločnosti (KNTM SMS).

Gadolinitová superskupina

Gadolinitová superskupina zahŕňa minerály, ktoré sú 
štruktúrne zhodné s  gadolinitom a  datolitom a  patria do 
tried silikátov, fosfátov a  arzenátov (Bačík et al., 2017). 
Pôvodne bola táto superskupina označovaná rôznymi 
prívlastkami, najčastejšie ako datolitová skupina, pretože 
štruktúrny typ spoločný pre všetky minerály tejto skupiny 
bol nazvaný datolitová štruktúra. Používaný bol tiež názov 
gadolinitovo-datolitová skupina, pričom sa do nej niekedy 
zahŕňali iba silikáty, inokedy aj ostatné minerály. V súčas-
nej platnej nomenklatúre sa uprednostnil názov gadolinito-
vá superskupina, pretože gadolinit bol prvý opísaný mine-
rál tejto superskupiny (Klaproth 1802). 

Gadolinitová superskupina obsahuje minerály, ktoré 
majú všeobecný chemický vzorec A2MQ2T2O8φ2 (Bačík et 
al., 2017). Jednotlivé pozície v  kryštalochemickom vzorci 
bývajú obsadené týmito iónmi (zvýraznené sú najbežnej-
šie ióny): a – Ca2+, REE3+ (Y a lantanoidy), aktinoidy, Pb2+, 
Mn2+, Bi3+; M – Fe2+, Fe3+, □ (vakancia), Mg2+, Mn2+, Zn2+, 
Cu2+, Al3+; Q – B3+, Be2+, Li+; T – Si4+, P5+, As5+, B3+, Be2+, S6+; 
φ – O2-, (OH)-, F-. Všetky minerály gadolinitovej supersku-
piny sú monoklinické a bývajú opisované v dvoch výberoch 
priestorovej grupy č. 14: P21/c a P21/a. Pre zachovanie vnú-
torne konzistentného opisu všetkých členov skupiny bola 
použitá iba priestorová grupa P21/c.

Vedecké články
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2014; Cooper a Hawthorne 2018). Prítomnosť Ca v tejto po-
zícii je nepravdepodobná z hľadiska topológie pozície (Ba-
čík et al. 2014), navyše nové štruktúrne analýzy prítomnosť 
Ca v  pozícii M v  typovom materiáli nepotvrdili (Cooper 
a Hawthorne 2018). Z toho vyplýva, že hoci je v súčasnosti 
minasgeraisit-(Y) platným minerálom, jeho stav je otázny 
a pravdepodobne bude zdiskreditovaný alebo redefinovaný.
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Tab. 1: Slovenské názvy minerálov gadolinitovej superskupiny a ich vzorce (pod-
ľa Bačík et al., 2017)

Status: a – platný; H – hypotetický koncový člen odvodený na základe analytic-
kých údajov a  substitučných trendov; D – neplatný člen, ktorý však môže 
byť braný ako hypotetický na základe analytických údajov a  substitučných 
trendov

  A M Q T O φ Status
Gadolinitová skupina (silikáty)

Datolitová podskupina A2+ Q3+

Datolit Ca2 □ B2 Si2 O8 (OH)2 A
Homilit Ca2 Fe2+ B2 Si2 O8 O2 A

Gadolinitová podskupina A3+ Q2+

Gadolinit-(Y) Y2 Fe2+ Be2 Si2 O8 O2 A
Gadolinit-(Ce) Ce2 Fe2+ Be2 Si2 O8 O2 A
Gadolinit-(Nd) Nd2 Fe2+ Be2 Si2 O8 O2 A
Hingganit-(Y) Y2 □ Be2 Si2 O8 (OH)2 A

Hingganit-(Ce) Ce2 □ Be2 Si2 O8 (OH)2 A
Hingganit-(Yb) Yb2 □ Be2 Si2 O8 (OH)2 A
Hingganit-(Nd) Nd2 □ Be2 Si2 O8 (OH)2 H

Minasgeraisit-(Y) Y2 Ca2+ Be2 Si2 O8 O2 A
Nový názov 1 Bi2 □ Be2 Si2 O8 (OH)2 H

Kalciogadolinit-(Y) CaREE Fe3+ Be2 Si2 O8 O2 D
Nová podskupina A3+ Q2+Q+

Nový názov 2 REE2 Fe3+ BeLi Si2 O8 O2 H
Nový názov 3 REE2 Al BeLi Si2 O8 O2 H

Herderitová skupina (fosfáty a arzenáty)
Herderitová podskupina A2+ Q2+

Herderit Ca2 □ Be2 P2 O8 F2 A
Hydroxylherderit Ca2 □ Be2 P2 O8 (OH)2 A

Bergslagit Ca2 □ Be2 As2 O8 (OH)2 A
Fluórbergslagit Ca2 □ Be2 As2 O8 F2 H

Drugmanitová podskupina A2+ □
Drugmanit Pb2 Fe3+ □2 P2 O7(OH) (OH)2 A

Nový názov 4 Pb2 Al □2 P2 O7(OH) (OH)2 H
Nový názov 5 Pb2 Fe3+ □2 As2 O7(OH) (OH)2 H
Nový názov 6 Pb2 Al □2 As2 O7(OH) (OH)2 H
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Evolution of minerals

Abstract:

Minerals, like organisms, are developing by complex evolution processes, characterized by increasing of mineral species num-
ber, diversity and complexity. The mineral evolution is a consequence of complex evolution of the Earth and other objects of 
the Universe from their origin up to present. The oldest minerals (pre-Solar; >4.6 Ga) were crystalline condensates of light 
elements and their compounds: diamond and graphite, H2O, CO, CO2, CH4, NH3, moissanite (SiC), nierite (Si3N4), as well as 
minerals of heavy elements, originated as a product of the star and planetary evolution, e.g., metallic Fe-Ni alloys, osbornite 
(TiN), cohenite (Fe,Ni,Co)3C, Ti, Mo and Zr carbides, rutile, corundum, spinel, hibonite (CaAl12O19), bridgmanite (MgSiO3), 
forsterite (Mg2SiO4), etc. Earth mineral evolution (4.56 Ga to present) developed in close interactions with geotectonic process-
es and evolution of the solid Earth (crust, mantle and core), hydrosphere, atmosphere and biosphere. However, the increasing 
number and diversity of mineral species (from ca. 350 to 500 during Hadean to over 5400 known species in recent) was not 
continuous in time, but the mineral evolution developed in irregular and relatively short steps in close mutual relationships 
with geological and biological factors, including plate tectonic processes with continent and ocean development and related 
diversity of magmatic and metamorphic rocks (e.g., alkaline rocks and pegmatites with rare elements), surface weathering, oxi-
dation and leaching processes, clastic, chemical and biogenic sedimentation, evolution and geochemical activity of organisms.

Key words: mineral evolution, mineral diversity, oldest minerals, Universe, Earth, minerals and organisms

Evolúcia minerálov
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Druhová rozmanitosť minerálov je výsledkom zložitého 
geologického vývoja našej planéty, resp. iných vesmírnych 
telies od ich vzniku po súčasnosť. Minerály, podobne ako 
živé organizmy, prešli evolúciou, počas ktorej rástla ich 
druhová diverzita a komplexnosť, v tesnej interakcii s endo-
génnymi a exogénnymi geologickými procesmi, ako aj s vy-
víjajúcou sa hydrosférou, atmosférou a  biosférou. Nárast 
počtu minerálov a ich evolúcia v čase nie je kontinuálna, ale 
prebiehala v nepravidelných skokoch v závislosti najmä od 
geologických a  biologických faktorov (vývoj kontinentov 
a oceánov, evolúcia organizmov).

Minerály sú základným stavebným materiálom našej 
Zeme, ako aj planét, ich mesiacov, malých planetárnych te-
lies, komét aj meteoritov vo vesmíre. Zvykli sme ich vnímať 
ako prírodné tuhé látky, chemické zlúčeniny alebo prvky 
s  pravidelnou vnútornou kryštalickou štruktúrou, ktoré 
sa navonok môžu vyskytovať v podobe estetických kryštá-
lov alebo nepravidelných agregátov. V súčasnosti eviduje-
me vyše 5400 druhov minerálov, pričom toto číslo nie je 
zďaleka konečné, vedci každý rok opíšu 80 až 100 nových 
minerálnych druhov. Napriek tomu je druhová rozmanitosť 
minerálov rádovo nižšia v  porovnaní s  miliónmi druhov 
známych a ešte neopísaných organizmov na Zemi. Druhová 
rozmanitosť (diverzita) organizmov je výsledkom ich evo-
lúcie, teda dlhodobého vývoja, keď sa život vyvíjal od naj-
primitívnejších a najjednoduchších druhov k vyvinutejších, 
zložitejším a druhovo rozmanitejším organizmom, vrátane 
človeka. Evolúcia rastlín, živočíchov a ďalších foriem živej 
hmoty počas geologickej histórie Zeme patrí medzi základ-
né piliere biologických vied už od čias zakladateľa evolučnej 
biológie, Charlesa Darwina v polovici 19. storočia.

Mineralógovia podrobne skúmali a skúmajú najmä ich 
štruktúrne, chemické a  fyzikálne vlastnosti, och genézu, 
stabilitu a rozpad pri rôznych teplotách a tlakoch, v závis-
losti od dostupných laboratórnych metód, resp. ich využi-
tie v praxi. Ale až pred niečo vyše desiatimi rokmi skupina 
mineralógov pod vedením prof. Roberta Hazena (Carnegie 
Institution, Washington) začala systematicky skúmať a for-
mulovať zákonitosti vzniku, vývoja a diverzity minerálnych 
druhov počas vývoja Zeme, v  interakcii s  geologickými 
procesmi a vývojom organizmov, teda evolúciu minerálov 
(Hazen et al. 2008, 2009, 2011, 2012, 2013a, b, 2015; Hazen 
2013; Grew & Hazen 2014; Grew et al. 2016).

Najstaršie minerály vo vesmíre

Kedy vznikli jednotlivé minerály? Ktoré sú najstaršie 
minerály? Na tieto otázky nie sú jednoduché a jednoznačné 
odpovede, pretože veľkú väčšinu minerálnych druhov do-
siaľ nedokážeme priamo datovať (napr. pomocou rozpadu 
rádioaktívnych izotopov), avšak pomáhajú nám vedecké 
výsledky z iných prírodných vied, najmä astronómie a ge-
ologických vied (historickej geológie, stratigrafie a  pale-
ontológie). Na základe fyzikálnych vlastností a výskytu vo 
vesmíre možno predpokladať, že najstarším minerálov je 
diamant, ktorý kondenzoval v  uhlíkom obohatených zó-
nach raného vesmíru pri teplotách pod približne 3700 °C, 
nasledovaný grafitom - ďalšou formou prírodného uhlíka, 
od teploty pod 3200 °C. Pri podobných teplotách vznikali 
aj ďalšie najstaršie minerály vo vesmíre: karbidy moissa-
nit SiC, cohenit (Fe,Ni,Co)3C, ako aj karbidy Ti, Mo a Zr. 
Všetky tieto uhlíkom bohaté najstaršie minerály vznikali 

Odborné články
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v dôsledku záverečných dramatických štádií vývoja hviezd, 
keď v dôsledku ich explózií došlo k nahromadeniu uhlíka 
a ďalších relatívne ťažkých prvkov v horúcich „molekulár-
nych mrakoch“ v rámci hmoty, ktorá bola vymrštená vybu-
chujúcou hviezdou. Pri ďalšej kondenzácii týchto hustejších 
častí hmoty pôvodných hviezd sa tvorili ďalšie zlúčeniny 
najmä ľahkých prvkov (napr. H2O, CO, CO2, CH4, NH3), 
ktoré mohli pri nízkych teplotách kondenzovať na kryšta-
lické tuhé látky. 

Pri finálnych štádiach termonukleárnych reakcií najmä 
hmotnejších hviezd, ktoré vybuchovali ako supernovy, do-
šlo k vzniku ďalších minerálov, ktoré označujeme ako pre-
solárne, teda staršie ako naše Slnko a  planetárna sústava. 
Patrí k nim prírodné železo s prímesou Ni, osbornit (TiN) 
a nierit (Si3N4), rutil (TiO2), korund (Al2O3), spinel (MgA-
l2O4), hibonit (CaAl12O19), bridgmanit (MgSiO3) a forsterit 
(Mg2SiO4). Všetky uvedené najstaršie minerály majú teda 
viac ako 4,6 miliardy rokov (vznik našej Slnečnej sústavy) 
a boli zistené v podobe veľmi drobných nano až mikročastíc 
a kryštálov v časticiach medzihviezdnej hmoty, ktorá dopa-
dá na Zem samostatne alebo býva uzavretá v meteoritoch.

Odborné články

Minerálna evolúcia na ranej Zemi (hadeán až ar-
chaikum)

Vznik našej Zeme ako pevného telesa (pred 4,567 mi-
liardami rokov) odštartoval tvorbu ďalších druhov mine-
rálov, ktoré vznikali v  dôsledku prvotných magmatických 
a  metamorfných procesov. Podobne sa tvorili minerály aj 
v  ďalších telesách Slnečnej sústavy. Najmä prvých zhruba 
500 miliónov rokov od vzniku Slnečnej sústavy dochádzalo 
k  intenzívnym vzájomným zrážkam ranej Zeme a ďalších 
pevných telies. V prípade našej planéty hovoríme o etape 
„hustého bombardovania“, keď pravdepodobnou kolíziou 
s telesom veľkosti Marsu sa oddelila hmota, z ktorej vznikol 
Mesiac. Z  tohto najrannejšieho obdobia (4,56 - 4,55 mld. 
rokov) máme zatiaľ zachované minerály len z meteoritov. 
Kým z  najstarších a  geochemicky najprimitívnejších me-
teoritoch (chondritoch) je známych okolo 60 minerálnych 
druhov, v pokročilejších achondritoch tento počet stúpa na 
cca 250 druhov. Najstarším datovaním minerálom, ktorý 
vznikol na Zemi, je zirkón z oblasti Jack Hills v Západnej 
Austrálii, ktorého vek bol na základe rádioaktívneho roz-
padu izotopov uránu stanovený na 4,4 miliardy rokov. Pri-

Uher P (2018) Esemestník 7:62–65

Obr. 1: Železný meteorit Sichote-Alin, ktorý 
dopadol v  r. 1947 na ruskom Ďalekom výcho-
de. Úlomok meteoritu (veľkosť 5 cm) je tvorený 
takmer výhradne so zliatin železa s niklom (ka-
macitom a  taenitom). Kryštalické železo patrí 
k  najstarším minerálom vo vesmíre. Materiál 
a foto autora.

Obr. 2: Pozdĺžny rez kryštálom 
zirkónu (ZrSiO4) z  granitu typu 
Hrončok v  Kamenistej doline 
pri Čiernom Balogu. Zirkón je 
najstarším datovaným minerá-
lom na Zemi, tento exemplár má 
vek okolo 265 miliónov rokov 
(perm). Mikrofotografia v spätne 
rozptýlených elektrónoch (BSE), 
dĺžka kryštálu: 0,33 mm. Materi-
ál autora, foto: I. Holický.
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márna, pravdepodobne magmatická hornina, v ktorej zir-
kón kryštalizoval, sa však už nezachovala, po jej zvetraní sa 
však odolné kryštály zirkónu nezničili a dostali sa do mlad-
ších sedimentárnych a neskôr metamorfovaných hornín. 

Najstaršou doteraz bezpečne zistenou horninou, kto-
rej zirkóny kryštalizovali priamo v nej, sú tonalitické ruly 
v oblasti Acasta (Acasta gneiss) v severozápadnej Kanade. 
Vek týchto zirkónov bol stanovený na 4,03 mld. rokov. Sa-
mozrejme, okrem zirkónu kryštalizovali už v  najstaršom 
období geologickej histórie Zeme, označovanej ako hadeán 
(4,567 až 4,0 mld. rokov), mnohé ďalšie minerály. Odhadu-
jeme, že v dôsledku prvotných magmatických, metamorf-
ných a  sedimentárnych procesov za prítomnosti tekutej 
vody sa na ranej Zemi počas hadeánu mohlo vytvoriť okolo 
350 až 500 druhov minerálov. Evolúcia minerálov tak po-
kročila k značnej diverzite druhov, pričom sa už tvorili aj 
štruktúrne zložitejšie minerály, obsahujúce hydroxylovú 
skupinu a vodu, napr. hydroxylapatit, amfiboly, sľudy, ne-
skôr aj zeolity a ílové minerály. 

Vznik života a archaická evolúcia minerálov

Atmosféra mladej Zeme počas hadeánu a nasledujúce-
ho archaika (pred 4,0 až 2,5 miliardami rokov) bola stále 
chudobná na kyslík, a preto mnohé minerálne druhy, sta-
bilné pri vysokej koncentrácii (fugacite) kyslíka ešte ne-
existovali, pretože neboli v  daných, relatívne anoxických 
podmienkach stabilné. Niekedy pred približne 3,9 až 3,6 
miliardami rokov však prichádza nový zásadný fenomén: 
vznik prvých primitívnych organizmov, začína biologic-
ká evolúcia na Zemi. Ako presne vznikol život, či prišiel 
z  vesmíru v  meteoritoch a  kométach, alebo vznikol pria-
mo na Zemi, je dodnes predmetom diskusií. Je však zrej-
mé, že na vznik života museli byť vhodné podmienky, ktoré 
okrem iného vytváral aj minerálny substrát, na ktorom resp. 
v okolí ktorého prvé organizmy žili. Tak sa súčasne začína aj 
spoločná evolúcia (koevolúcia) minerálov a živých organiz-
mov na Zemi, kde sa oba systémy vzájomne ovplyvňovali 
a napomáhali tak rozvoju diverzity a komplexnosti nových 
druhov minerálov a organizmov.

V období stredného a  mladšieho archaika, najmä od 
doby pred približne 3 miliardami rokov sa už začínajú mno-
žiť geochronologické údaje, datujúce jednotlivé minerály 
(najmä zirkón, monazit, xenotím, titanit a uraninit). V  li-
tosfére vtedy dochádzalo k čoraz rôznorodejším procesom 
za stále kontrastnejších teplotno-tlakových podmienok 
ako dôsledok progresívnych zmien tektonických procesov. 
Vznikali stále rôznorodejšie typy magmatických, metamor-
fovaných a sedimentárnych hornín. Z obdobia zhruba pred 
3 mld. rokov máme prvé jasnejšie indície pohybu litosfe-
rických dosiek, cyklických procesov vzniku a zániku kon-
tinentov a  superkontinentov. Táto nová dynamika Zeme 
v spojení s čoraz intenzívnejšími prejavmi sedimentárnych 
procesov (vznik mohutných súvrství, ale aj zvetrávanie) boli 
hybným motorom ďalšej evolúcie minerálov. Vznik prvých 
masívov magmatických alkalických hornín (najmä nefelí-
nových syenitov) a telies vzácnoprvkových pegmatitov ako 
produktov extrémnej magmatickej frakcionácie a intenzív-
nej migrácie fluíd (F, H2O) pred 3,0 až 2,5 mld. rokov dal 
vznik mnohým minerálom vzácnych litofilných prvkov (Li, 
Be, B, Nb, Ta, Zr, Hf a REE - prvkom vzácnych zemín), kto-
ré sú dnes ťažené ako strategické nerastné suroviny. Mnohé 
nové minerály od archaika sú spojené aj s  metamorfný-
mi procesmi pri subdukcii a  kolízii platní kontinentálnej 
a oceánskej kôry, ako aj interakcii s horninami zemského 
plášťa. Čoraz intenzívnejšia úloha vody, CO2, halogénov 
(F, Cl) a ďalších volatilných zložiek na a pri povrchu Zeme 
znamenali vznik mnohých ďalších druhov minerálov, naj-
mä karbonátov, sulfátov a halogenidov. V období do konca 
archaika pred 2,5 mld. rokov tak môžeme konštatovať rast 

diverzity minerálov na približne 1500 druhov. Tieto zmeny 
mali nepochybne vplyv aj na postupne sa rozvíjajúce formy 
života, ktoré však ešte stále neposkytovali minerálom dosta-
tok kyslíka na ich ďalšiu evolúciu.

Minerálna evolúcia od veľkej oxidačnej udalosti

Zlom nastal niekedy v období pred približne 2,4 až 1,9 
miliardami rokov, v období proterozoika (2,5 až 0,54 mld. 
rokov). V  dôsledku evolúcie organizmov došlo k  prvému 
významnému rozšíreniu kyslíkovej fotosyntézy a  násled-
nému relatívne prudkému nárastu kyslíka v  atmosfére. 
Tomuto obdobiu, keď koncentrácia O2 v  atmosfére stúp-
la na viac ako 1 %, hovoríme ako o veľkej oxidačnej uda-
losti. Táto udalosť navždy zmenila tvár Zeme: v  dôsledku 
rastúcej koncentrácie kyslíka, pomerne reaktívneho plynu, 
došlo k veľkého zrýchleniu procesov oxidácie na povrchu 
Zeme a  tvorby nových, dovtedy nestabilných minerálov 
a  často k  ich akumulácii v  podobe ložísk (napr. minerály 
trojmocného železa, šesťmocného uránu, päťmocného va-
nádu, štvormocného mangánu, dvojmocnej medi). Tieto 
oxidačné minerály sa v dôsledku následnej subdukcie a ko-
lízie dostávali do nižších úrovní litosféry, kde po metamor-
fóze a pretavení kryštalizovali v podobe ďalších kombinácií 
prvkov, teda nových a nových druhov minerálov. Uvedenú 
progresívnu evolúciu minerálov a  koexistujúcich organiz-
mov dočasne pribrzdilo obdobie globálneho zaľadnenia, 
resp. série mohutných zaľadnení Zeme vo vrchnom pro-
terozoiku pred zhruba 1 až 0,55 miliardami rokov. Každo-
pádne na konci proterozoika pred 540 miliónmi rokov už 
možno predpokladať vznik veľkej väčšiny súčasne známych 
minerálov, okolo 4000 druhov. 

Posledná etapa histórie našej Zeme je fanerozoikum, 
ktoré datujeme od doby pred 540 miliónmi rokov dodnes; 
zahŕňa známe útvary ako paleozoikum, mezozoikum a ke-
nozoikum vrátane kvartéru. Deliacu hranicu fanerozo-
ika stanovili geológovia už dávno, je ňou nápadne rýchle 
objavenie sa veľkého počtu nových druhov organizmov, 
predovšetkým najrôznejších foriem mnohobunkových 
druhov živočíchov na začiatku kambria. Vzájomná evo-

Odborné články

Obr. 3: Tmavozelené dipyramidálne kryštály libethenitu - Cu2+
2 

(PO4)(OH), veľké do 4 mm, s  hnedým limonitom na bielom 
kremeni. Evolúcia libethenitu je spojená s  oxidačným pros-
tredím v  najmladšom, fanerozoickom období vývoja Zeme. 
Zbierky Mineralogického múzea Univerzity Komenského 
v Bratislave, foto: D. Ozdín.

Uher P (2018) Esemestník 7:62–65
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lúcia organizmov a  minerálov odvtedy dosiahla najvyššiu 
úroveň: mnohé živočíchy si začali vyrábať pevné minerálne 
schránky, najmä z minerálov kalcitu a aragonitu, ďalšou re-
volúciou bol vznik pevnej kostry stavovcov najmä na báze 
hydroxylapatitu. Aj niektoré primitívnejšie mikroskopické 
organizmy si začali vlastnými biologickými pochodmi bu-
dovať vlastné schránky a  kostry z  minerálneho materiálu 
(napr. riasy - rozsievky, s kostrami na báze SiO2). Schránky 
a  kostry uhynutých organizmov vytvorili mohutné súvrs-
tvia vápencov, fosfátov, uhlia a ďalších hornín a minerálov. 
Minerálna diverzita v kvartéri, teda v súčasnosti, dosahuje 
vyše 5400 známych druhov a ďalšie stovky až tisíce dosiaľ 
neopísaných druhov. Z nich vyše polovica sú produkty oxi-
dačného prostredia, ktoré by nemohli vzniknúť bez prispe-
nia kyslíka biogénneho pôvodu. Výsledná druhová pestrosť 
minerálov, ale súčasne aj foriem živej hmoty na Zemi je teda 
v podstatnej miere dôsledkom vzájomnej evolúcie minerá-
lov a organizmov už takmer 4 miliardy rokov. Takéto pod-
mienky sú unikátne na Zemi a nemohli byť dosiahnuté na 
susedných menších terestriálnych planétach a  mesiacoch 
našej Slnečnej sústavy, kde sa v dôsledku nedostatočnej ge-
ologickej a minerálnej evolúcie pravdepodobne nevytvorili 
vhodné podmienky na vznik života alebo prinajmenšom 
jeho vyvinutejších foriem, čo malo podstatný vplyv na rela-
tívne slabú diverzitu minerálov.
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Obr. 4: Prierez schránkou hlavo-
nožca (nautiloida) rodu Aturia 
zo spodného miocénu (neogén, 
mladšie treťohory) z  Cerovej 
na Záhorí. Schránka je tvorená 
vrstevnatými a  prizmatickými 
agregátmi aragonitu (CaCO3). 
Mikrofotografia v  riadkovacom 
elektrónovom mikroskope (SEM), 
mierka: 0,2 mm (200 μm). Materi-
ál a foto: J. Schlögl.
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Minerály na známkach VIII. Druhá emisia slovenských známok 
s motívom minerálov - libethenit a euchroit

Daniel Ozdín1

 1Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta, Katedra mineralógie a petrológie, Ilkovičova 6, 842 15 
Bratislava, *daniel.ozdin@gmail.com

V októbri 2018 Slovenská pošta, a. s. vydala 2 poštové 
známky s námetom minerálov. Známky boli vydané v rám-
ci emisie Ochrana prírody a  inaugurácia prebehla 12. ok-
tóbra 2018 v priestoroch obecného úradu v Ľubietovej za 
prítomnosti starostu Ľubietovej Ing. Pavla Zajaca, riaditeľa 
POFIS-u Mgr. Martina Vanča, PhD., autora výtvarných ná-
vrhov známok akad. maliara Karola Felixa a za Slovenskú 
mineralogickú spoločnosť iniciátora emisie Mgr. Daniela 
Ozdína, PhD. (Ozdín, 2018a). Bola to už druhá emisia so 
slovenskými minerálmi na známkach. V prvej emisii z roku 

2013 boli drahý opál z Dubníka a žezlovitý kremeň z Ban-
skej Štiavnice.

Známky vyšli na hárčeku so 6 známkami, na ktorom 
sú v hornom rade 2 identické známky libethenitu a medzi 
nimi je známka euchroitu a v spodnom rade je to naopak. 
Na medzihárčí je vyobrazený botryoidálny agregát malachi-
tu z ložiska Podlipa pri Ľubietovej, ktorý je charakteristic-
kým a  najhojnejším supergénnym minerálom nielen na 
tomto ložisku, ale na medených ložiskách všeobecne. Malá, 

Obr. 1: Hárček so 6 známkami z emisie Ochrana prírody: Slovenské mi-
nerály. Libethenit a euchroit. Na hárčeku vľavo je bežná poštová pečiat-
ka zo dňa uvedenia známok a vpravo je príležitostná poštová pečiatka 
venovaná inaugurácii týchto známok. Dole je podpis autora výtvarného 
návrhu známok akad. mal. Karola Felixa.

ale veľmi estetická vzorka malachitu, ktorá bola 
motívom obrázku na medzihárčí, našiel v prvej 
polovici 90-tych rokov 20. storočia Vlastimil 
Adamec z  Banskej Bystrice na ložisku Podlipa 
a v súčasnosti je v zbierke autora návrhu emisie 
minerálov. Obidva sekundárne minerály medi sa 
dostali ako námet na známky preto, pretože sú 
to po rutile, ktorého prvoopis je problematický, 
najstaršie a najkrajšie typové minerály, ktoré boli 
prvýkrát opísané z územia Slovenska a sú ozdo-
bou väčšiny svetových muzeálnych zbierok. 

Libethenit Cu2(PO4)(OH) prvýkrát opísal 
v  roku 1823 popredný svetový mineralóg 19. 
storočia, nemecký profesor na Baníckej akadé-
mii vo Freibergu J. F. August Breithaupt, a  po-
menoval ho podľa vtedajšieho nemeckého názvu 
obce Ľubietová – Libethen (Breithaupt 1823). Li-
bethenit kryštalizuje v rombickej sústave a tvorí 
najčastejšie krátkostĺpčekovité alebo dipyrami-
dálne sýtozelené až zelenočierne kryštály. Jeho 
až 11 mm veľké kryštály sa vyskytujú najmä 
spolu s malachitom a pseudomalachitom v oxi-
dačnej zóne ložiska Podlipa pri Ľubietovej, ktorá 
je dodnes najvýznamnejšou lokalitou tohto mi-
nerálu na svete.

Libethenit je medzi zahraničnými minera-
lógmi a  zberateľmi pravdepodobne najznámej-
ším minerálom z územia Slovenska. Na význam 
tohto minerálu poukazuje aj to, že jeho kryštál 
je ústredným motívom loga Slovenskej minera-
logickej spoločnosti, dnešnej pokračovateľky 2. 
najstaršej mineralogickej spoločnosti na svete 
založenej v roku 1811 v Banskej Štiavnici.

Euchroit Cu2(AsO4)(OH)·3H2O je jeden 
z  najkrajších slovenských sekundárnych mine-
rálov. Jeho názov je odvodený z gréckeho slova 
euchros a znamená nádherne sfarbený. Euchro-
it prvýkrát na svete opísal tiež J. F. August Bre-
ithaupt (1791 – 1873), avšak zo svetoznámeho 
ložiska arzeničnanov medi Svätodušná (Bre-
ithaupt 1823). Euchroit je supergénny arzenič-
nan medi, ktorý kryštalizuje v rombickej sústave 
a  tvorí izometrické, tabuľkovité, krátkostĺpče-
kovité kryštály najčastejšie smaragdovozelenej, 
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zriedkavejšie tyrkysovozelenej farby. V Ľubietovej tvorí až 
vyše 1 cm veľké kryštály, niekedy zoskupené do nádherných 
až niekoľko centimetrov veľkých agregátov na puklinách 
metamorfovaných hornín. Najčastejšie sa tu vyskytuje spo-
lu s olivenitom, strašimiritom, malachitom a parnauitom. 
Dodnes je Ľubietová najvýznamnejšou lokalitou tohto mi-
nerálu na svete, kde sa vyskytujú jeho najkrajšie a najväčšie 
kryštály a agregáty. 

Známky č. 669 libethenit a č. 670 euchroit majú rozmer 
30,5 x 44,4 mm, boli tlačené ocelotlačou z  plochej platne 
v kombinácii s ofsetom v náklade 60 000 ks (každá z nich) 
a vytlačené v podniku Tiskárna Hradištko, s.r.o. v spoluprá-
ci s Poštovní tiskárnou cenin Praha, a.s. Pri obidvoch znám-
kach autorom výtvarných návrhov známok je akademický 
maliar Karol Felix a rytcom známok bol akademický ma-
liar Rudolf Cigánik. Nominálna aj predajná cena známok 
bola 1,65 €. Na známke s libethenitom je vyobrazený typic-
ký tmavozelený kryštál tohto minerálu. Vzorka pochádza 
z Dolnej Ladislav štôlne banského poľa Rainer ložiska Pod-

excelentná vzorka pochádza zo zbierok Mineralogického 
múzea Univerzity Komenského v  Bratislave na Prírodo-
vedeckej fakulte. Na poštovej pečiatke s dátumom prvého 
dňa vydania známky je klasický kryštálový tvar libetheni-
tu z Ľubietovej, ktorý pôvodne publikoval v roku 1904 vý-
znamný uhorský mineralóg a kryštalograf Gustáv Melczer 
(narodený v roku 1869 v Dobšinej) (Melczer 1904). Spolu 
s  ďalšími tvarmi libethenitu bol vyobrazený aj v  najväč-
šom sumarizačnom diele o kryštálových tvaroch minerálov 
v Goldschmidtovom atlase minerálov (Goldchmidt 1918). 
Nad kryštálovým tvarom libethenitu je na poštovej pečiatke 
nápis Bratislava 12. 10. 2018. FDC vyšla v náklade 3100 ks 
a bola tlačená ocelotlačou z plochej platne v podniku Poš-
tovní tiskárna cenin Praha, a. s. 

Na analogickej pohľadnici (CM) je vyobrazený rovna-
ký tmavozelený kryštál libethenitu z Dolnej Ladislav štôlne 
v Ľubietovej ako na známke avšak na horninovej podložke 
(permská sedimentárna hornina). Autorom fotografie je 
Daniel Ozdín.

Obr. 2: Obálka prvého dňa (FDC) li-
bethenitu z Ľubietovej, s príležitost-
nou poštovou pečiatkou a  2 pošto-
vými pečiatkami s dátumom prvého 
dňa vydania známky. V dolnej časti 
je podpis autora výtvarného návrhu 
známok akad. mal. Karola Felixa.

Obr. 3: Obálka prvého dňa (FDC) 
euchroitu z Ľubietovej s dvomi poš-
tovými pečiatkami s dátumom prvé-
ho dňa vydania známky.

lipa pri Ľubietovej a  bola náj-
dená v 10-tych rokoch 21. sto-
ročia. Na známke euchroitu je 
vyobrazený zrast 2 charakteris-
tických a morfologicky najviac 
cenených pastelovozelených 
kryštálov euchroitu z  ložiska 
Svätodušná pri Ľubietovej. 

Libethenit

Na obálke prvého dňa 
(FDC) je na prítlači zobrazená 
typická vzorka korodované-
ho kremeňa s  libethenitovými 
kryštálmi z  Ľubietovej. Táto 

Euchroit

Na obálke prvého dňa euch-
roitu (FDC) je okrem známky, 
na prítlači vyobrazený zrast 
dvoch kryštálov euchroitu (iný 
ako na známke) a  2x poštová 
pečiatka uvedenia emisie s cha-
rakteristickým kryštálovým 
tvarom euchroitu z Ľubietovej, 
ktorý publikoval v  roku 1857 
významný rakúsko-uhorský 
mineralóg, kryštalograf a fyzik 
Wilhelm Josef Grailich (nar. r. 
1829 v  Bratislave) a  popred-
ný rakúsky chemik Viktor von 
Lang (1838 – 1921) a bol pub-
likovaný v slávnom kompendiu 
Goldschmidta (1916). Súčasťou 
poštovej pečiatky je nápis Bra-
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tislava a dátum 12. 10. 2018. FDC vyšla v náklade 3100 ks 
a bola tlačená ocelotlačou z plochej platne v rovnakých tla-
čiarňach ako známky.

Na analogickej pohľadnici (CM) je upravená fotografia 
najcennejšieho klasického typu tvarov kryštálov euchroitu 
z  Ľubietovej narastených na čiernych nátekovitých agre-
gátoch Fe-Mn oxidov na pukline metamorfovanej horni-
ny. Časť kryštálov na obrázku je zobrazená aj na známke, 
a  iný dvojkryštál euchroitu je motívom prítlače na FDC. 
Autorom fotografie je známy slovenský fotograf minerálov 
a banských priestorov Albert Russ.

Súčasťou inaugurácie bola aj možnosť pečiatkovať si 
filatelistický aj nefilatelistický materiál oficiálnou príleži-
tostnou poštovou pečiatkou (č. emisie PPP 59/18). Pečiatka 
mala okrúhly tvar bol v  jej strede vyobrazený dvojkryštál 
ľubietovského euchroitu s  nápismi hore v  dvoch radoch: 
Inaugurácia poštových známok; Ochrana prírody: slo-
venské minerály; a s nápisom dole 12. 10. 2018 Ľubietová. 
Pečiatka mala priemer 35 mm a  jej autorom bol známy 
pracovník POFIS-u a  autor mnohých poštových pečiatok 
Adrian Ferda.

Záver

Libethenit a euchroit ako nesporne dva najkrajšie typo-
vé minerály prvýkrát opísané z územia Slovenska, z Ľubie-
tovej, sa v roku 2018 stali motívom na známkach Slovenskej 
pošty. Po malachite z  Ľubietovej, ktorý vyšiel na známke 
Burundi v  roku 2014 (Ozdín 2018b) sa stali ľubietovské 
minerály najčastejším mineralogickým motívom na slo-
venských známkach. Navyše sa kryštálové tvary libethenitu 
a  euchroitu objavili aj na pečiatkach na obálkach prvého 
dňa (FDC) prvej emisie slovenských známok minerálov 
v roku 2013. A hoci súčasná emisia s minerálmi vyšla len 
v 1/3 náklade oproti predchádzajúcej ešte stále je k dispozí-
cii napr. v predajni POFIS-u v Bratislave.
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Obr. 4: Analogická 
pohľadnica libethe-
nitu so známkou 
a  pečiatkou prvého 
dňa vydania.

Obr. 5: Analogická 
pohľadnica euchroi-
tu so známkou a pe-
čiatkou prvého dňa 
vydania.

Obr. 6: Príležitostná poštová pečiatka pri príležitosti inaugurácie zná-
mok minerálov (libethenit a euchroit) zo dňa 12. 10. 2018 v Ľubietovej. 
Autorom pečiatky je Adrian Ferda.
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Colour manifestations in AG-opals resulting from scattering phenomena generated 
by the microstructural discontinuities and their accurate designations in the Slovak 
language

Abstract:

Microstructurally AG-opal consists of ‘spheres’. In fact, these are secondary aggregates of SiO2. Their diameters, which run in 
sizes from tens, hundreds of nanometres to several micrometres, and the level of their arrangement, play a crucial role how 
the light behaves while passing through the structure of such opal. Sometimes pure interference colours are produced whereas 
at other times only a milky or pearly shimmer can be observed. The former is called play of colour and if an AG-opal specimen 
possesses such a property, it is considered a genuine precious opal. It is ascribed to the coherent scattering of the visible light 
on 3-D regular arrangements of spheres the sizes of which are comparable with the wavelength. The latter is called opalescence 
and can be seen mostly in translucent-transparent common AG-opals. It is ascribed to the non-coherent scattering of the vis-
ible light on irregularly aggregated spheres, which can vary in size. Play of colour and opalescence are from a linguistic point 
of view very often arbitrarily interchanged. This article is aimed at clarifying these two optical phenomena as well as some 
others, namely iridescence and ‘whitening’, which can be seen in AG-opals. It is important that they are properly recognized 
and designations applied accordingly.  

Key words: AG-opal, diffraction, diffusion, dispersion, interference, iridescence, opalescence, play of colour, refraction, whiten-
ing

Farebné prejavy v AG-opáloch vyplývajúce z rozptylových javov generovaných 
mikroštruktúrnymi diskontinuitami a ich správne pomenovania v slovenskom jazyku

Peter Semrád1

Úvod

Slovensko je krajina s veľkým množstvom pozoruhod-
ných mineralogických lokalít. Mimoriadne postavenie me-
dzi nimi má Červenica-Dubník v  Slanských vrchoch. Ide 
totiž o jedinú európsku lokalitu drahého opálu komerčného 
významu, a preto je pochopiteľné, že sa jej najmä v domá-
cej literatúre venovala, a napokon aj dodnes venuje, veľká 
pozornosť (napr.: Butkovič 1962, 1970, 1971; Kaličiak et 
al. 1976; Harman a Chovanec 1981; Ďuďa a Molnár 1992; 
Semrád a Kováč 1999; Barok a Semrád 2001; Barok a Mol-
nár 2001; Constantini 2005; Semrád 2011, 2015, 2017).

Ak sa o tejto lokalite drahého opálu píše, autori sa spra-
vidla nevyhnú zmienke o prekrásnej hre farieb tohto mine-
rálu. A tu je dôvod, prečo vznikol tento príspevok. Ako by 
mal byť správne slovne označený tento optický fenomén? 
Farbohra, opalizácia, opalescencia, irizácia? Poďme sa teda 
pozrieť na to, čo sa skrýva pod povrchom drahého opálu 
ako aj variet s  ktorými v  uvedenej lokalite úzko asociuje, 
a aký to má vplyv na vznik farebných prejavov, ktoré súvisia 
výlučne s fyzikálnymi fenoménmi.

Stupeň usporiadania v opáloch 

V závislosti od stupňa usporiadania sa opály klasifikujú 
na mikrokryštalické a nekryštalické, pričom mikrokryšta-
lické sa ďalej delia na C-opál a CT-opál, a nekryštalické na 
AG-opál a AN-opál (Flörke et al 1991; s odkazmi na všetky 
staršie, avšak dôležité štúdie pokiaľ ide o danú problemati-
ku). Z domácej literatúry, ktorá sa uberala týmto smerom 
možno spomenúť práce Gregora (2009, 2011). Mikroštruk-
túrnej stavbe opálov z lokality Červenica-Dubník a jej vply-
vu na farebné prejavy sa venovali Dódony a Takács (1980, 

1986) a Harman a Chovanec (1981). Posledné tri práce fak-
ticky potrvdili to, čo už na prelome 60-tych a 70-tych rokov 
na základe vykonaných analýz vyslovili austrálski vedci, 
a síce že opály zo študovanej európskej lokality sú pokiaľ ide 
o stupeň usporiadania AG-opálmi (Darragh a Sanders 1969; 
Jones a Segnit 1971; Sanders a Darragh 1971). Výnimkou je 
hyalit (varieta s typickými nátekovitými resp. kvapľovitými 
agregátmi), ktorý je taktiež v Červenici-Dubníku hojne za-
stúpený a úzko asociuje s AG-opálmi. Avšak z pohľadu mik-
roštruktúrneho usporiadania je to AN-opál. 

V tejto práci sa budem venovať len AG-opálom. Index 
G sa v  anglickej literatúre interpretuje ako gel-like. Tento 
prívlastok má evokovať to, že AG-opál je v podstate koloidný 
systém. Jeho základom sú nanočastice, tzv. sféry („agregá-
ty“ SiO2), ktoré v priebehu „polymerizácie“ a „sedimentá-
cie“ zachytili v  sebe a  medzi sebou určitý objem tekutiny 
(vody) a vo vzácnych prípadoch aj plynu. Toto vysvetlenie 
je značne zjednodušené, avšak pre potreby tohto príspev-
ku postačujúce a  s  ohľadom na chemické zloženie opálu 
(SiO2·nH2O) ako aj mikroštruktúru AG-opálu doloženú po-
četnými analýzami prijateľné.  

Svetlo a jeho správanie (optika)

Keďže je tento príspevok o farebných efektoch vyplýva-
júcich zo správania sa svetla počas interakcie s hmotou AG- 
opálu, nebude určite na škodu veci uviesť aspoň v krátkosti 
základnú terminológiu z optiky. Svetlo je elektromagnetické 
žiarenie určitej časti pomerne rozsiahleho elektromagnetic-
kého spektra. Ak hovoríme o svetle, myslíme tým väčšinou 
takzvané viditeľné svetlo, t. j. elektromagnetické žiarenie, 
ktoré je vďaka svojej vlnovej dĺžke viditeľné ľudským okom. 
Ide o žiarenie s vlnovou dĺžkou cca od 400 nm do 700 nm. 

1Hlinkova 12, 04001, Košice, *peter.semrad@gmail.com

Odborné články



70 ESEMESTNíK ,  Spravodajca Slovenskej mineralogickej spoločnosti,  7 /2

Odborné články

Ak odmyslíme absorbciu svetla, ktorá v „čistých“ AG-opá-
loch z dôvodu ich chemickej podstaty konverguje k nule (ak 
sú prítomné prímesi, tak tie pochopiteľne môžu malú časť 
svetla predsa len pohltiť), a tiež odraz svetla, ku ktorému ak 
by vôbec nedošlo, tak by sme toho veľa nevideli, tak zostá-
vajúcimi optickými javmi sú refrakcia, disperzia, difrakcia, 
difúzia a interferencia. Na tieto sa pozrieme bližšie, pretože 
ony sú spolu s  mikroštruktúrou AG-opálu zodpovedné za 
farebné prejavy. 

Začnime refrakciou. Tá v  podstate nie je nič iné, ako 
lom svetla pri prechode z jedného do druhého prostredia, 
pričom tieto prostredia musia mať nutne rozdielne optické 
hustoty resp. refrakčné indexy. V dôsledku tohto prechodu 
sa mení smer šírenia svetla (svetlo sa lomí), čo je spôsobe-
né zmenou rýchlosti jeho šírenia. Pochopiteľne existujú isté 
medzné podmienky, keď sa svetlo neláme, ale sa buď šíri 
ďalej v rovnakom smere (pri dopade kolmo na rozhranie) 
alebo dochádza k úplnemu odrazu. 

Potom nasledujú tri slová začínajúce na di-, ktoré sa na 
seba mimoriadne podobajú. A nielenže podobajú. Ony to-
tiž v širšom slova zmysle všetky tri opisujú istú formu roz-
ptylového javu. Pri ich používaní je potrebné byť nesmierne 
opatrný, nakoľko každé opisuje z optického hľadiska trochu 
iný fenomén. 

Disperzia je optický jav, pri ktorom sa svetlo následkom 
refrakcie rozkladá na monochromatické lúče, čo sa preja-
vuje vznikom spektrálnych farieb, ktoré sú, pokiaľ ide o ich 
vnímanie voľným okom, niekedy výrazné, inokedy nepo-
striehnuteľné. Dobre je pozorovateľný tento jav na disperz-
nej prizme. Disperzia svetla stojí aj za vznikom známeho 
prírodného úkazu v atmosfére, ktorým je dúha. 

Svetlo sa ale rozkladá na spektrálne farby aj pri difrak-
cii. Toto je pre zmenu optický jav, pri ktorom sa svetlo ohý-
ba v  dôsledku jeho šírenia sa veľmi blízko hrany objektu, 
alebo keď prechádza cez veľmi malý otvor ako je štrbina, 
alebo apertúra. Samozrejme aj v  prípade difrakcie musia 
byť splnené určité medzné podmienky aby k  nej došlo, 
a síce veľkosti otvorov musia byť menšie ako vlnová dĺžka 
svetla. Ak by bola veľkosť otvoru omnoho väčšia ako vlnová 
dĺžka svetla, svetelná vlna by cez neho priamo prešla. 

Posledným „di-slovom“ je difúzia respektíve rozptyl. 
Nanešťastie vyššie uvedený termín difrakcia a  difúzia sa 
často nerozlišujú a v mnohých prípadoch používajú ako sy-
nonymá. Avšak difrakcia popisuje špeciálny prípad rozptylu 
svetla, tzv. koherentný rozptyl. Veľmi dobre pozorovateľný 
je tento jav na objektoch, ktoré majú charakteristickú re-
petitívnu štruktúru, ako napríklad difrakčné mriežky. Len-
že v reálnom svete, má väčšina objektov veľmi komplexný 
štruktúrny charakter, výsledkom čoho je „neusporiadaný“ 
(nekoherentný) rozptyl. Ten je potrebné chápať ako rôzno-
rodý štatistický súbor, v ktorom majú zastúpenie rôznymi 
smermi šíriace sa svetelné vlny a vizuálny efekt bude pomy-

selným súčtom čiastkových difrakcií/rozptylov na jednot-
livých objektoch média, ktoré vystavíme svetelným lúčom. 

O nič menej dôležitým javom je aj interferencia svetel-
ných lúčov (vĺn). Základnou podmienkou aby svetelné vlny 
vzájomne interferovali je ich koherentnosť. Koherentné sú 
vlnenia vtedy, ak majú rovnakú frekvenciu a  v  dôsledku 
toho aj konštantný fázový rozdiel. Interferovať možu kon-
štruktívne, a  teda výsledne vlnenie bude zosilnené alebo 
deštruktívne a  v  takomto prípade bude výsledne vlnenie 
zoslabené. 

Farbohra (opalizácia)

Pre označenie hry farieb v  drahom opále by sa mali 
v  slovenskom jazyku používať slová farbohra alebo opali-
zácia.

Slovo farbohra v slovníku cudzích slov (Kraus ed. 2005) 
pochopiteľne nenájdeme, pretože na to nie je dôvod (far-
bohra = hra farieb). Nič to ale nemení na tom, že je pre 
daný účel dostatočne explicitné a navyše konformné s an-
glickým ekvivalentom play-of-colour (alebo play of colour). 
The Gemstone Book (CIBJO 2016) v kapitole piatej pri poj-
me 5.58 (Play of colour) uvádza: „an optical phenomenon 
consisting of a variety of prismatic colours, seen in a  rapid 
succession as a cabochon cut gemstone is moved about.“ 

Slovo opalizácia vyššie citovaný slovník uvádza, pri-
čom jeho „definícia“ je nasledovná: „svetielkovanie pod 
dopadom svetla v tuhých, kvapalných a plynných látkach.“ 
Z  môjho osobného pohľadu (preto tie úvodzovky) je po-
užitie slova svetielkovanie v tejto definícii nešťastné (slovo 
svetielkovanie evokuje emitáciu žiarenia; opál nie je zdroj 
svetla, ale svetlo len odráža). Slovo opalizácia implikuje, 
alebo správnejšie povedané chcelo by implikovať, farbohru 
cez základ slova (opál). Väčšina opálov ale farbohru nemá. 
Problém je však komplexnejší. Aj slovo opalescencia zahŕňa 
v sebe slovo opál. Opalescencia ale nie je to isté ako opalizá-
cia, čo v podstate potvrdzuje aj slovník. Napriek uvedené-
mu považujem slovo opalizácia za vhodné na označovanie 
farbohry drahého opálu. Nesmie sa však synonymicky za-
mieňať so slovom opalescencia. Pri tejto príležitosti treba 
podotknúť, že slovo opalizácia môže mať aj druhý význam. 
A síce, že vyjadruje proces transformácie, ktorého podsta-
tou je prenikanie a nahrádzanie pôvodného materiálu opá-
lom. Slovník cudzích slov z roku 2005 tento význam neuvá-
dza a je potrebné ho zapracovať. 

V nasledujúcom texte s využitím už predtým uvedených 
informácií objasním princíp vzniku farbohry v  drahom 
opále. Aby to ale nevyznelo, že si chcem v  tomto smere 
pripisovať nejaké zásluhy, je zapotreby uviesť, že koneč-
ným riešiteľom „tajomstva“ farbohry boli austrálski vedci 
z  CSIRO (The Commonwealth Scientific and Industrial Re-
search Organisation) v  60-tych rokoch 20. storočia (Jones 

Obr. 1, 2, 3: Farbohra (opalizácia) v drahom opále. Lokalita: Červenica-Dubník. Foto: Peter Semrád

Semrád P (2018) Esemestník 7:69–74
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et al 1964; Sanders 1964; Darragh a Sanders 1965; Sanders 
1968; Sanders a  Darragh 1971; Sanders 1975; Darragh et 
al 1976). Pod povrchom tejto variety pozorujeme to, čo 
môžeme označiť za sui generis nielen v skupine opálov, ale 
dokonca celej ríši minerálov. A  síce agregovanie sfér do 
najtesnejších usporiadaní, ake poznáme z  atómovej úrov-
ne. Tu sme však na úrovni nanometrov, a  teda koloidnej. 
Drobné defekty v  mikroštruktúre drahého opálu ako aj 
zmena jedného najtesnejšieho usporiadania na druhé defi-
nujú hranice „polí“ (domén). Každá doména majúca svoju 
veľkosť, tvar a určitú orientáciu voči iným, difraktuje svetlo 
rozdielne, a teda chová sa ako samostatná difrakčná mriež-
ka (makroskopickým odrazom tejto skutočnosti sú rôzne 
vzory, ktoré pozorujeme v  drahom opále). Farba odráža-
ná každou doménou je funkčne závislá od priemeru sfér, 
z ktorých pozostáva. Priemery sfér sa v drahom opále po-
hybujú cca od 150 do 350 nm (v rámci domény je priemer 
jednotný), čo je porovnateľné s vlnovými dĺžkami viditeľ-
ného svetla (približne 400–700 nm). Inými slovami, vlnové 
dĺžky viditeľného svetla sú funkciou veľkosti sfér (takzvaný 
mriežkový parameter). Doména, ktorá pozostáva z väčších 
sfér, má potenciál odrážať viac spektrálnych farieb. A teda 
opál so sférami, ktorých priemer je ~130 nm, bude hrať len 
vo fialovej farbe (farba najkratšej vlnovej dĺžky viditeľného 
svetla), zatiaľ čo opál s priemermi sfér 250–350 nm ukáže 
určite červenú (farba najdlhšej vlnovej dĺžky viditeľného 
svetla) a ďalšie farby spektra pri zmene uhla, pod ktorým 
sa kameň pozoruje.

Ku samotnej difrakcii viditeľného svetla dochádza na 
intersticiálnych priestoroch medzi sférami SiO2. Keď lúč 
bieleho svetla narazí na takýto medzipriestor, tak dochádza 
k jeho difrakcii (ohybu). Rôzne farby (vlnové dĺžky) svetla 
sa ohýbajú pod rôznymi uhlami vo vzťahu ku smeru dopa-
dajúcich lúčov. Takto dochádza ku vzniku monochromatic-
kých lúčov. Difrakcia svetla ale neprebieha len v  najvrch-
nejšej vrstve sfér, ale aj v tých ďalších nachádzajúcich sa pod 
ňou. Monochromatické lúče odrážané späť drahým opálom 
sa za určitých podmienok zosilňujú, respektíve konštruktív-
ne interferujú. Ku zosilnenej reflexii „kompozičných farieb“ 
dochádza vtedy, keď je splnená tzv. Braggova podmienka 
(Braggov zákon predstavil William Lawrence Bragg v roku 

1912). Dva lúče s rovnakou vlnovou dĺžkou („farbou“) a zá-
roveň vo fáze budú interferovať konštruktívne vtedy, keď 
dráhový rozdiel, ktorý tieto lúče musia pri prechode opá-
lom prekonať, bude rovný celému násobku ich vlnovej dĺž-
ky.    

Opalescencia

Slovenské slovo opalescencia, ktoré sa s obľubou a bo-
hužiaľ nesprávne používa pre označenie farbohry drahého 
opálu, definuje slovník cudzích slov (Kraus ed. 2005) ako 
„rozptyl svetla spôsobený veľmi malými čiastočkami ob-
siahnutými v priesvitnej látke (napr. v mliečne zakalených 
tekutinách, na zhlukoch molekúl v  ovzduší vytvárajúcich 
modrosť oblohy).“ The Gemstone Book (CIBJO 2016) v ka-
pitole piatej pri pojme 5.53 (Opalescence) uvádza: „the milky 
or pearly appearence of some gemstones, especially some com-
mon opals.“ Z uvedeného vyplýva, že opalescencia nemá nič 
spoločné s farbohrou (napr. tab. 2 in Ozdín et al., 2014; kde 
je nevhodné uvedené, že farbohra je synonymom opales-
cencie).

Ak sféry tvoriace opál nemajú rovnakú veľkosť a nie sú 
usporiadané pravidelne (t. j. obyčajné AG-opály, pre ktoré 
mimochodom austrálski opáloví baníci vymysleli názov 
potch), ale vykazujú skôr neusporiadanú mikrotextúru (t. 
j. svetlo koherentne difraktujúce domény, o ktorých sme 
hovorili pri drahom opále, by sme tam hľadali márne), tak 
potom je dopadajúce biele svetlo rozptýlené (odklonené zo 
smeru šírenia) náhodne, respektíve nekoherentne, a  teda 
nedochádza k  žiadnému prednostnému odrážaniu kon-
krétnej vlnovej dĺžky. Z  toho dôvodu sa bude takýto opál 
v odrazenom svetle javiť bielo (mliečne). Niekedy je stupeň 
rozptylu na neusporiadanej mikrotextúre AG-opálu relatív-
ne nízky a v takých prípadoch sa obvykle javí materiál ako 
polopriehľadný až priesvitný, pričom určitý podiel rozptý-
leného bieleho svetla vyvoláva tzv. Tyndallov efekt. Ten je 
dobre pozorovateľný aj v pohári vody s malým množstvom 
mlieka, čo je vlastne zmes, v ktorej sa „vznášajú“ rozptýlené 
častice rôznej submikroskopickej veľkosti. Priemerná veľ-
kosť a distribúcia častíc kontroluje rozptyl svetla tak, že jeho 

Obr. 4, 5, 6: Opalescencia v prechodnej variete AG-opálu. Lokalita: Červenica-Dubník. Foto: Peter Semrád

Obr. 7, 8: Irizácia v sklenom opále. 
Lokalita: Červenica-Dubník. Foto: 
Peter Semrád

Odborné článkySemrád P (2018) Esemestník 7:69–74
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prenos cez priesvitný materiál zložený prevažne z väčších 
častíc, ktoré sú rádovo v zhode s dlhšími vlnovými dĺžkami 
svetla, t. j. červeno-oranžovo-žltý koniec viditeľného spek-
tra, má za následok to, že uvedené vlnové dĺžky sú menej 
rozptýlené, a  teda svetlo prestupujúce cez materiál sa po-
zorovateľovi javí v  týchto farbách. Naopak modré a  teda 
kratšie vlnové dĺžky viditeľného spektra sú viac rozptýlené, 
čo spôsobuje to, že sa materiál v priamo odrazenom svetle 
javí trochu viac modrasto. V prípade rozptylu svetla na sfé-
rických časticiach porovnateľný s vlnovými dĺžkami svetla, 
a teda aj v AG-opále, Tyndallov efekt môže byť matematic-
ky opísaný za pomoci Mieho teórie. Opalescenicu možno 
v obyčajnom AG-opále z optického hľadiska teda charakte-
rizovať aj ako Mieho „pružný“ rozptyl. 

Irizácia („nepravá farbohra“)

Podľa slovníka cudzích slov (Kraus ed. 2005) je irizácia 
„farebný úkaz vznikajúci interferenciou svetla odrazeného 
na prednej a zadnej strane tenkej vrstvy.“ Inými slovami ide 
o optický jav vznikajúci na tenkých „filmoch“ (ako sú napr. 
mydlové bubliny, olejové škvrny na vode, atď.). Irizácia pre-
to nie je AG-opálom vlastná tak, ako dva predtým opísané 
optické javy farbohra (opalizácia) a  opalescencia. V  tom-
to prípade ide skôr o dielo náhody, keď v hmote AG-opálu 
vznikne pnutím alebo nárazom buď prírodného alebo an-
tropogénneho pôvodu tenká fraktúra vytvárajúca diskonti-
nuitu, ktorú vypĺňa vzduch. 

V nadväznosti na zjednodušenú definíciu irizácie sa žia-
da vec trochu upresniť. A síce, že ide o interferenčný fareb-

Obr. 9a,b: Hydrofánický drahý opál („vybielený“ a po saturovaní vodou). Lokalita: Červenica-Dubník. Foto: Peter Semrád

ný efekt, ku ktorému dochádza vtedy, keď necháme svetlo 
dopadať na tenký transparentný film, ktorý má odlišný re-
frakčný index ako jeho okolie, a ktorého hrúbka je porovna-
teľná s vlnovými dĺžkami viditeľného svetla. Uvažujme pre 
jednoduchosť a pochopenie princípu jeden lúč. Po dopade 
na horné rozhranie filmu sa čiastočne odráža a  čiastočne 
prechádza do druhého prostredia, kde sa po dopade na 
spodné rozhranie filmu opäť čiastočne odráža a čiastočne 
láme do ďalšieho prostredia. Odrazený lúč od spodného 
rozhrania filmu dopadá na horné rozhranie filmu a  opäť 
dochádza k  jeho čiastočnému odrazu a  lomu, atď. Keď sa 
hrúbka filmu blíži k „nule“, môžeme všetky zúčastnené lúče 
považovať za koherentné a budú vzájomne interferovať. To 
či konštruktívne alebo deštruktívne, záleží na tom, či sú 
alebo nie sú vo fáze. K posunom vo fázach, čo sa dá mate-
maticky vyjadriť celkovým dráhovým rozdielom, dochádza, 
keď sa svetelná vlna odráža na opticky hustejšom prostredí 
(jej fáza sa mení na opačnú) a tiež v dôsledku zmeny rých-
losti šírenia svetla v  rôznych prostrediach (okolie – tenký 
film a naopak). Interferenčné maximá sa prejavujú zafarbe-
ním, minimá sú čierne.

Na záver tejto časti ešte zdôvodnenie alternatívneho 
označenia irizácie ako „nepravá farbohra“. Netreba ho chá-
pať ako niečo všeobecne zaužívane a  teda známe. Predo-
strel som ho tu len preto, aby som zdôraznil rozdiel medzi 
reálnou sui generis farbohrou drahého opálu a  irizáciou. 
Ten rozdiel je tu ako na mikroskopickej tak aj na makro-
skopickej úrovni. Zatiaľ čo v  prípade farbohy (opalizácie) 
je spúšťačom vzniku monochromatických lúčov difrakcia, 
tak v prípade irizácie je to refrakcia. Nadôvažok všetkeho 
keďže diffrakcia prebieha na viacerých mikrovrstvičkách 

Obr. 10: Farbohra (opalizácia) a opalescencia 
prejavujúce sa súčasne. Lokalita: Červenica-
-Dubník. Foto: Peter Semrád

Odborné články Semrád P (2018) Esemestník 7:69–74

sfér a  irizácia v  AG-opále spravidla len 
na jednom „filme“ (pravdepodonosť vy-
tvorenia systému fraktúr v  paralelných 
vrstvičkách je rovná nule), tak aj farebný 
prejav je o čosi iný. Skúsenému oku mi-
neralóga tento rozdiel neunikne. 

„Vybielenie“ opálu

Ide o optický fenomén, pre kto-
rý toho času stále neexistuje formálne 
označenie („vybielenie“ je teda potreb-
né chápať ako čisto neformálny pojem). 
Spája sa s  varietou opálu, ktorá sa na-
zýva hydrofán. Podľa slovníka cudzích 



73ESEMESTNíK ,  Spravodajca Slovenskej mineralogickej spoločnosti,  7 /2

slov (Kraus ed. 2005) je hydrofán „odroda opálu mliečne 
zakalená vplyvom straty vody, mliečny opál.“ Formulácia 
vcelku výstižná, možno by bolo vhodné do budúcnosti od-
strániť časť za čiarkou, t. j. ... mliečny opál. Toto označenie 
sa v mineralógii síce používa pre mliečnobielu varietu, ale 
nehydrofánickú, a teda takú, ktorej farebný prejav sa pri in-
terakcii s vodou nemení. 

Naopak hydrofány sú opály, ktoré kvôli tzv. otvorenej 
pórovitosti majú schopnosť naberať do svojej hmoty vý-
znamný podiel vody alebo ho z nej naopak uvolňovať. Keď 
takýto opál naberá vodu, ktorá vytláča vzduch z pórov, mie-
ra rozptylu svetla klesá a stáva sa priehľadným. Ak uvolňuje 
vodu, čím sa vytvára priestor pre navracajúci sa vzduch, na-
opak rozptyl svetla narastá a opál sa stáva opaktným (opál 
sa „vybieľuje“). Vysvetlenie opísaných vizuálnych zmien je 
potom pomerne jednoduché. Rozdiel medzi refrakčnými 
indexmi SiO2 a vody je omnoho menší, ako medzi refrakč-
nými indexmi SiO2 a vzduchu. 

Pokiaľ ide o pojem „otvorená pórovitosť“, je treba pod 
ním rozumieť mikroštruktúrnu nespojitosť značného roz-
sahu, ktorá vedie ku vzniku početných navzájom poprepá-
janých „kanálikov“ v rámci opálovej hmoty schopných po-

AG -opálu viac prejavov súbežne. 

Každý jeden z  uvedených optických fenoménov v  AG 
-opáloch je unikátny svojou fyzikálnou podstatou ako aj 
vizuálnym prejavom. Aj preto si každý z nich zaslúži svoje 
pomenovanie a  najmä jeho správne uplatňovanie. Ostáva 
veriť, že aj keď tento článok možno neodstránil všetky ne-
jednoznačnosti, predsa len významne prispel k  tomu, aby 
sa, povedané metaforicky, všetky farbohry nehádzali do 
jedného koša.  
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Odborné článkySemrád P (2018) Esemestník 7:69–74

ňať plyny a kvapaliny z okolitého prostredia. 
Vyššie uvedená interakcia hydrofánu s vodou 
bola uvedená len z  dôvodu zjednodušenia 
vysvetlenia procesov, v skutočnosti hydrofán 
interaguje so všetkým, čo je schopné prieni-
ku jeho hmotou (týmto spôsobom sa zafar-
bujú opály).  

Záver

Lokalita Červenica-Dubník ponúka nie-
koľko základných variet AG-opálov (drahý 
opál, sklený opál, mliečny opál, prechodná 
varieta medzi skleným opálom a  mliečnym 
opálom a hydrofán), na ktorých sa dajú po-
zorovať rôzne farebné prejavy vyplývajúce 
z  rozptylových javov generovaných mikro-
štruktúrnymi diskontinuitami. Sú to farboh-
ra (opalizácia), opalescencia, irizácia a  „vy-
bielenie“ (zhrnutie v  tabuľke). Vyskytnú sa 
dokonca prípady, a vôbec nie vzácne, keď je 
možne pozorovať na jednej a tej istej vzorke 
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Príspevky do topografickej mineralógie

Arzenosiderit z Dobšinej v Spišsko-gemerskom rudohorí 

Martin Števko1 & Jiří Sejkora¹

Nový výskyt arzenosideritu bol zistený v oxidačnej zóne 
sideritových žíl s  Ni-Co mineralizáciou na Zembergu pri 
Dobšinej v Spišsko-gemerskom rudohorí. Študovaná vzor-
ka pochádza z historických zberov z 80-tych rokov 19. sto-
ročia, pôvodne zo zbierok ríšského geologického ústavu vo 
Viedni (dnes Geologische Bundesanstalt/GBA).

Arzenosiderit vytvára žltohnedé jemnokryštalické po-
vlaky s  hodvábnym leskom (obr. 1), ktoré pokrývajú plo-
chy do 2 x 2 cm v puklinách silne zvetranej rudnej žiloviny. 
V asociácii spolu s arzenosideritom sa vyskytujú zonálne, 
sivoružové až svetlozelené agregáty max. 3 mm veľkých ih-
licovitých kryštálov Fe-bohatého erytritu až Co-bohatého 
parasymplezitu (obr. 2). Lokálne boli na povrchu študova-
nej vzorky pozorované aj max. 0,5 mm veľké, bezfarebné 
oktaédrické kryštály arzenolitu. Identifikácia arzenosideri-
tu bola potvrdená pomocou PXRD na difraktometri Bruker 

Obr. 1.: Žltohnedé jemnokryštalické povlaky arzenosideritu 
z Dobšinej. Šírka záberu je 5 mm. Foto: P. Škácha.

¹Mineralogicko-petrologické oddělení, Národní muzeum, Cirkusová 1740, 193 00 Praha 9 - Horní Počernice, Česká 
republika, *msminerals@gmail.com

D8 Advance (Mineralogicko-petrologické oddělení, Ná-
rodní muzeum, Praha, ČR). Spresnené mriežkové paramet-
re arzenosideritu z Dobšinej (pre monoklinickú priestoro-
vú grupu B2/b) sú: a = 17,813(1) Å, b = 19,546(1) Å, c = 
11,324(1) Å, β = 95,73°, V = 3923,01(1) Å3. Chemické zlo-
ženie arzenosideritu (tab. 1) bolo kvantitatívne študované 
pomocou elektrónového mikroanalyzátora Cameca SX100 
(Přírodovědecká fakulta, MU, Brno, ČR) za týchto podmie-
nok: WD analýza, 15 kV, 4 nA, priemer elektrónového lúča 
10 μm, použité štandardy a spektrálne čiary: albit (Na Kα), 
sanidín (K Kα, Al Kα), Mg2SiO4 (Mg Kα), fluórapatit (P 
Kα, Ca Kα), vanadinit (Pb Mα, Cl Kα), almandín (Fe Kα), 
spessartín (Mn Kα, Si Kα), Ni2SiO4 (Ni Kα), Co (Co Kα), 
lammerit (Cu Lα, As Lα), gahnit (Zn Kα), ScVO4 (V Kα), 
Sb (Sb Lβ), Bi (Bi Mβ), SrSO4 (S Kα), barit (Ba Lβ) a topás 
(F Kα). Obsahy vyššie uvedených prvkov, ktoré nie sú zahr-
nuté v tabuľkách, boli kvantitatívne analyzované, ale ziste-
né koncentrácie boli pod detekčným limitom elektrónovej 
mikroanalýzy (cca 0,03 - 0,05 hm. % pre jednotlivé prvky). 

  priemer 1 2 3 4 5
Na2O 0,10 0,17 0,12 0,00 0,10 0,13
K2O 0,20 0,14 0,21 0,17 0,20 0,27
CaO 13,98 13,67 13,71 14,47 13,86 14,21
MgO 0,10 0,10 0,12 0,15 0,00 0,12
MnO 0,32 0,23 0,47 0,29 0,26 0,32
Fe2O3 30,34 29,93 29,51 30,88 30,29 31,10
Al2O3 0,18 0,17 0,13 0,27 0,15 0,16
SiO2 0,06 0,00 0,00 0,13 0,00 0,17
As2O5 45,17 44,20 43,90 46,78 44,45 46,53
P2O5 0,05 0,00 0,11 0,13 0,00 0,00
SO3 0,11 0,12 0,18 0,06 0,10 0,10
suma 90,61 88,73 88,47 93,33 89,41 93,10
Na+ 0,025 0,042 0,029 0,000 0,025 0,030
K+ 0,032 0,023 0,034 0,026 0,033 0,041
Ca2+ 1,889 1,894 1,901 1,880 1,912 1,859
Σ A-site 1,945 1,959 1,964 1,906 1,969 1,930
Mg2+ 0,018 0,020 0,024 0,027 0,000 0,021
Mn2+ 0,034 0,025 0,052 0,030 0,028 0,033
Fe3+ 2,878 2,912 2,874 2,818 2,934 2,858
Al3+ 0,026 0,027 0,020 0,039 0,023 0,023
Σ B-site 2,957 2,984 2,969 2,913 2,985 2,936
Si4+ 0,008 0,000 0,000 0,016 0,000 0,021
As5+ 2,977 2,988 2,970 2,966 2,990 2,971
P5+ 0,005 0,000 0,012 0,013 0,000 0,000
S6+ 0,010 0,012 0,017 0,005 0,010 0,009
Σ T-site 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000
O2 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000
H2O 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000

Tab. 1.: Chemické zloženie arzenosideritu 
z Dobšinej (hm. %)

Obr. 2: Žltohnedé jemnokryštalické povlaky arzenosideritu 
v asociácii spolu s agregátmi ihlicovitých kryštálov Fe-bohatého 
erytritu až Co-bohatého parasymplezitu. Šírka záberu je 5 mm. 
Foto: P. Škácha.
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Príspevky do topografickej mineralógie

Nález ferimolybditu na uránovom ložisku Novoveská Huta 
v Spišsko-gemerskom rudohorí 

Martin Števko¹

Nový výskyt ferimolybditu bol zistený na halde štôlne 
č. 30, ktorá sa nachádza na severozápadnom svahu kóty 
Suchá Hora, približne 2 km na ZJZ od Novoveskej Huty 
v nadmorskej výške 737 m. n. m. Štôlňa č. 30 bola vyraze-
ná v roku 1953 za účelom prieskumu a ťažby U-Mo ložis-
ka Novoveská Huta a  bola likvidovaná v  roku 1991. GPS 
súradnice miesta nálezu sú: 48° 53‘ 43.92‘‘ severnej šírky, 
20° 29‘ 34.15‘‘ východnej dĺžky. Ferimolybdit bol zistený na 
povrchu aktívnych rudných úlomkov s U-Mo mineralizá-
ciou sivočiernej farby s makroskopicky pozorovanteľnými 
vtrúseninami pyritu.

Ferimolybdit vytvára svetložlté jemnokryštalické povla-
ky a agregáty do 3 mm (obr. 1), ktoré sa vyskytujú na po-
vrchu rudných úlomkov s U-Mo mineralizáciou. Jeho iden-
tifikácia bola potvrdená pomocou PXRD na difraktometri 
Bruker D8 Advance (Mineralogicko-petrologické oddělení, 
Národní muzeum, Praha, ČR). Spresnené mriežkové pa-
rametre ferimolybditu z  Novoveskej Huty (pre rombickú 
priestorovú grupu Pmmn) sú: a = 6,662(1) Å, b = 15,415(1) 
Å, c = 29,899(2) Å, V = 3070,5(1) Å3. Tento nález rozširuje 
doterajšie poznatky o výskyte ferimolybditu na území Slo-

Obr. 1: Žlté jemnokryštalické agregáty ferimolybditu z  Novo-
veskej Huty. Šírka záberu je 4 mm. Foto: P. Škácha.

¹Mineralogicko-petrologické oddělení, Národní muzeum, Cirkusová 1740, 193 00 Praha 9 - Horní Počernice, Česká 
republika, *msminerals@gmail.com

venskej republiky. Dokumentačná vzorka ferimolybditu 
z tohto nálezu je uložená v zbierkach NM v Prahe.

Minerály zeolitovej skupiny v xenolitoch z lomu Maglovec 

Dušan Peterec1,* & Marian Košuth2

¹Rovníková 8, 040 12 Košice, *dusan.peterec@gmail.com
2Klimkovičova 4/11, 040 11 Košice

Okrem dominantného zastúpenia Ca a Fe boli v katiónovej 
pozícii študovaného arzenosideritu zistené aj minoritné ob-
sahy Mn (do 0,05 apfu), Al, Na, k (všetky do 0,04 apfu) a Mg 
(do 0,03 apfu). V aniónovej pozícii sú okrem dominatného 
obsahu As prítomné aj minoritné množstvá Si, s  (oba do 

0,02 apfu) a P (do 0,01 apfu). Priemerný (n = 5) empirický 
vzorec študovaného arzenosideritu z Dobšinej je možné na 
bázu (As+P+Si+S) = 3 apfu vyjadriť ako (Ca1.89K0.03Na0.02)
Σ1.94(Fe2.88Mn0.03Al0.02Mg0.02)Σ2.95[(AsO4)2.98(SiO4)0.01(SO4)0.01]
Σ3.00O2·3H2O.

Lom Maglovec sa nachádza pri obci Vyšná Šebastová, 
asi 5 km východne od Prešova. Táto lokalita už skoro päťde-
siat rokov ponúka zberateľom pestrú škálu esteticky atrak-
tívnych nerudných minerálov. Na lokalite bolo opísaných 
57 minerálov (Ďuďa, Ozdín, 2012). Bohatej mineralizácii 
z  lomu Maglovec sa venujú práce Černého et al. (1973), 
Ďuďu et al. (1981), Ďuďu et al. (2001), Hausera (2001), Ko-
šutha (1999) a Košutha (2001).

Lomy sú založené v plytko-intruzívnom až extruzívnom 
telese dioritového porfyritu (obr. 1). Na lokalite rozozná-
vame minerálnu asociáciu xenolitov a minerálnu asociáciu 
puklinových zeolitov. Xenolity tvoria najmä úlomky skar-
nizovaných vulkano-sedimentárnych, najčastejšie slienito–
karbonátových hornín vulkanického podložia, ktoré boli 
vynesené k povrchu. Prítomnosť bórosilikátov v xenolitoch 
naznačuje ich možnú spätosť aj so soľonosným podložím. 
K  minerálnej asociácii xenolitov patria minerály typické 

pre skarnovu paragenézu, ale ojedinele tu nachádzame aj 
minerály neskoršej zeolitovej skupiny. K  najčastejším mi-
nerálom xenolitov patria danburit, zonálne klinopyroxény 
(jadro diopsidové, lem hedenbergitový), hastingsit, zrnitý 
kremeň, tremolit (vláknitý), granáty (grosulár a andradit), 
chlorit, datolit, wollastonit, axinit-(Fe), fluórapatit, ilmenit, 
ilvait a iné. Z minerálov zeolitovej skupiny, ktoré sú v xeno-
litoch zastúpené len sporadicky bol v minulosti identifiko-
vaný analcím a natrolit. 

Pri revízii vzoriek zeolitov v  xenolitoch z  lomu Mag-
lovec sa nám rtg. analýzou podarilo identifikovať skolecit, 
thomsonit, mezolit a natrolit. Skolecit, thomsonit a mezolit 
sú pre túto lokalitu novými minerálmi. Vzorky zeolitov po-
chádzali zo starších nálezov odobratých z nultej etáže lomu 
(rok nálezu 1997). Základná horninová zložka xenolitu je 
tmavosivej až sivozelenkavej farby, má nepravidelne vrs-
tevnatú textúru. Paralelne s textúrou pozorujeme pozdĺžne 
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pretiahnuté dutiny, ktoré sú vystlané drobnými tmavoze-
lenými ihličkami amfibolu, niekde aj guľôčkovitými agre-
gátmi chloritu (klinochlór) veľkosti 0,5 mm. V dutinách sú 
prítomné biele kryštály danburitu veľké do 2 cm. 

Obr. 1: Andezitový lom Maglovec. Foto D. Pe-
terec

Ďuďa R, Černý P, Kaličiak M, Kaličiaková E, Tözsér J, Ul-
rych J, Veselovský F (1981) Mineralógia severnej časti 
Slanských vrchov. Alfa, Bratislava

Maglovec-zeol2-
Peterec

reflex zodpovedá  
minerálu :

Maglovec-zeol2-
Peterec

reflex zodpovedá  
minerálu :

dm (nm)  Im dt (nm) / It dm (nm) Im dt (nm) / It

0,9218    9,8 Thm  0,9242/16 0,2309    4,4 Ntr 0,231/4  + Scl 0,2300/4
0,6617  77,4 Thm 0,6605/58 + Scl 0,6618/54 0,2279    3,7 Thm  0,2288/5  + Scl
0,6522 100 Ntr 0,6522/100 +Thm0,6540/45 0,2268    2,6 Scl  0,2269/8
0,5887  36,5 Scl 0,5866/100 +Thm/68;Ntr/90 0,2251    8,9 Thm 0,2253/34  + Ntr 0,2251/8
0,5364    2,0 Thm  0,5374/8 0,2240    6,0 Thm  0,2241/5
0,4697  92,7 Scl  0,4739/37 0,2211    7,8 Scl  0,2207/10
0,4617  91,2 Thm 0,4621/76 +Ntr/19; Scl/26 0,2186  10,3 Thm 0,2189/19 + Ntr 0,2189/16
0,4396  26,9 Scl  0,4399/23 0,2176  61,0 Thm 0,2177/25 + Ntr/11; Scl/7
0,4379  26,2 Thm 0,4378/20 + Scl 0,4380/44 0,2122    5,3 Thm  0,2122/6 
0,4197  22,9 Scl  0,4218/16 0,2083    2,3 Thm  0,2086/9  
0,4128  70,5 Thm  0,4130/26 0,2065  14,5 Thm  0,2065/8 
0,3784    2,5 Thm  0,3786/8 0,1974    2,8 Thm  0,1973/3 
0,3499  40,1 Thm  0,3502/59  0,1880    3,7 Thm  0,1882/9 + Ntr 0,1877/7
0,3388    6,2 Kremeň  0,3343/100 0,1844    8,4 Scl  0,1840/5
0,3268  13,6 Thm  0,3270/15 0,1823    4,6 Thm 0,1825/14 + Ntr 0,1823/5
0,3226  15,4 Scl  0,3230/11   + Dbr 0,1817    6,6 Scl  0,1820/6
0,3195  17,7 Thm 0,3202/48 + Ntr/39; Scl/12  0,1812  17,8 Thm 0,1809/15 + Scl/5
0,3175  29,1 Thm 0,3177/48 0,1798    3,7 Thm 0,1798/8  + Ntr 0,1798/10
0,3156    3,0 Ntr  3151/48  + Scl 0,3157/19 0,1779    2,8 Thm  0,1780/3
0,3106    5,2 Ntr 0,3097/18 0,1750    6,9 Thm  0,1753/5 + Scl/5
0,3080    3,6 Scl  0,3082/11  + Thm/3 0,1744    6,1 Scl  0,1745/3
0,2978  13,0 Scl  0,2990/7 0,1734    2,4 Thm  0,1734/4
0,2943  29,1 Thm 0,2947/50 + Scl, Dbr, Ntr 0,1716  13,6 Thm  0,1717/12 
0,2920  37,0 Thm  0,2930/24 +Scl 0,2915/13 0,1677    2,2 Thm 0,1677/4  + Scl/4
0,2902  55,2 Scl  0,2900/34 0,1652    4,6 Thm 0,1651/11 + Scl/4; Dbr
0,2886  47,9 Scl  0,2887/63 0,1648    4,1 Ntr 0,1643/7
0,2855  74,7 Thm 0,2856/83 + Ntr/61; Scl/54 0,1632    5,9 Scl 0,1639/9 + Thm/5, Ntr/6
0,2790    9,8 Thm  0,2792/18 0,1622    5,3 Thm  0,1622/7  
0,2744    8,7 Danburit  0,2742/60 0,1612    5,9 Thm  0,1613/20 + Scl/5
0,2672  45,9 Thm  0,2674/100 0,1584    5,5 Thm  0,1585/3  + Scl/2
0,2578    9,3 Thm  0,2579/23 +Ntr 0,2574/13 0,1573    6,6 Thm 0,1573/6
0,2561  12,7 Ntr 0,2565/20   + Thm 0,2561/5 0,1480    2,1 Scl  0,1480/5  + Thm/2 
0,2472 11,2 Scl  0,2477/6 0,1462    9,0 Thm 0,1465/13 + Ntr/11; Scl/3
0,2441    4,7 Ntr 0,2441/30  + Scl/4 0,1426    2,2 Thm  0,1463/9
0,2429  14,0 Thm  0,2430/23 + Scl 0,2419/9 0,1387    2,0 Thm  0,1388/4 
0,2409    2,3 Ntr  0,2409/19

Mladšiu výplň dutín tvorí zeolitová mine-
ralizácia spolu s kalcitom. Zeolity vystupujú vo 
forme jemne ihličkovitých (obr. 2), zriedkavejšie 
radiálne lúčovitých, polguľovitých agregátoch, 
veľkých do 15 mm (obr. 3). Jemne ihličkovité ag-
regáty narastajú na danburit, kryštály chabazitu 
a kalcitu. Polguľovité agregáty sú zonálne. Zóny 
sú vytvárané postupným, epitaxiálnym narasta-
ním minerálov zeolitovej skupiny. Na základe 
rtg. analýz dvoch vzoriek a optického pozorova-
nia usudzujeme, že centrálna časť agregátov bie-
lej farby, perleťového lesku, dobre štiepateľná, je 
tvorená prevažne skolecitom. Postupne k  okra-
jom pozorujeme zónu bezfarebných, sklovitých 
agregátov tvorenú thomsonitom a  mezolitom. 
Ihličkovité kryštály, ktoré vyrastajú voľne do 
priestoru sú tvorené prevažne natrolitom a me-
zolitom. 

Rtg. záznam prvej vzorky (Tab. 1) potvrdil 
prítomnosť skolecitu, thomsonitu a  natrolitu. 
Vzorka pochádzala z neseparovaného polguľovi-
tého agregátu. Skolecit z centrálnej časti agregátu 
bol potvrdený aj práškovou rtg. difrakciou (Štev-
ko, ústna inf.) v druhej vzorke, ktorá pochádzala 
z okrajových časti agregátu s prevahou ihličkovi-
tých kryštálov, bol rtg. analýzou identifikovaný 
natrolit spolu s thomsonitom a mezolitom (Tab. 
2). Analýza z tejto časti vzorky nepotvrdila prí-
tomnosť skolecitu. 

Podľa spôsobu vystupovania zeolitov (naras-
tanie minerálov zeolitovej skupiny na danburit) 
môžeme konštatovať, že zeolity patria k najmlad-
ším minerálom xenolitov. Identifikácia skolecitu, 
thomsonitu a mezolitu doplnila pestrú asociáciu 
xenolitov z andezitového lomu Maglovec.  

Expozíciu (rtg. meranie) sme vykonali 
na prístroji BRUKER D2-Phaser, vybavenom 
 Lynx-Eye detektorom a  riadenom softvérom 
DIFFRAC. EVA V3.1 Measurement výrobcu 
Bruker, za podmienok: žiarenie CuKα, mono-
chromatický Ni-filter, urýchľovacie napätie ge-
nerátora rtg. žiarenia: 30 kV, intenzita prúdu: 
10 mA, oblasť snímaných uhlov 5 – 70° 2θ, krok 

0,01°, čas expozície 0,5 s /krok. Kvalitatív-
ne vyhodnotenie grafického rtg. záznamu 
bolo uskutočnené pomocou evaluačného 
softvéru BRUKER DIFFRAC.EVA V3.1., 
vybaveného databázou štandardov Powder 
Diffraction Files: PDF-2/2013 (Database 
COD, vyd.IUCr). Analyzoval a vyhodnotil 
M. Košuth.

Literatúra

Černý P, Parma Z, Povondra P, Veselovský 
F (1973) Výskyt danburitu v xenolitech 
v andezitu na Maglovci u Prešova. Acta 
Univ Carol Geol 1–2:111–118

Tab. 1: Tabuľková sumarizácia difrakčných línií zeolitových minerá-
lov (s výnimkou nevýrazných s Im < 2), zistených rtg. analýzou 
bielych radiálnych agregátov. Scl – skolecit, Thm – thomsonit, 
Ntr - natrolit

V tabuľke sú vynechané zistené reflexy danburitu a kremeňa.
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Maglovec, Vechec, Fintice a Slanec – mi-
neralogicky najbohatšie lomy na Sloven-
sku. Minerál 9:288–293

Ďuďa R, Ozdín D (2012): Minerály Sloven-
ska. Granit, Praha

Hauser J (2001) Apatity z lokality Maglovec 
(Vyšná Šebastová). Minerál 9:293–294

Košuth M. (1999) Xenolity v  neovulkani-
toch Slanských vrchov. Dizertačná práca, 
manuskript, Fakulta BERG TU Košice, 
1–170

Košuth M (2001) Minerály xenolitov v  an-
dezitoch Slanských vrchov. Minerál 
9:285–288

Maglovec-zeol1-
Natrolit

reflex zodpovedá  
minerálu :

Maglovec-
zeol1-Natrolit

reflex zodpovedá  
minerálu :

dm (nm)   Im dt (nm) / It dm (nm) Im dt (nm) / It

0,9296    2,1 Thm  0,9242/16 0,2327    3,9 Ntr  0,2325/5 
0,8474  14,5 Amf  0,848/100 K-Mg-hastingsit 0,2317    4,2 Ntr  0,2314/4 
0,7064    3,0 Chlorit 0,7063/100 Cookeit?  0,2285    4,0 Ntr  0,2284/4   + Thm 0,2288/5
0,6572  52,6 Thm 0,6605/58 i0,6540/45 +Mes 0,2255    3,2 Thm 0,2253/33  + Ntr 0,2255/8
0,6513 100 Ntr 0,6522/100 +Mes 0,6530/30 0,2236    2,9 Ntr  0,2235/6  + Thm 0,2241/5
0,5866  42,3 Ntr 0,5868/90 +Thm/68;Mes/hl 0,2191    9,4 Ntr  0,2189/16 + Thm/20;Mes/10
0,5407    1,7 Thm 0,5374/8 + Mes 0,5416/14 0,2175  20,8 Thm 0,2176/25  + Ntr 0,2174/8  
0,4708  12,1 Mes  0,4721/39  + Chl 0,2168    4,3 Thm 0,2171/3  + Dbr
0,4647  28,8 Ntr 0,4650/25 +Thm 0,4647/50 0,2066    2,1 Thm 0,2065/8 
0,4607  19,5 Thm 0,4621/76 +Mes 0,4601/26 0,2052    3,2 Ntr 0,2052/2  + Thm 0,2060/5
0,4573  20,0 Ntr  0,4575/19 0,1974    2,7 Thm 0,1973/3 + Dbr
0,4378  26,4 Ntr 0,4378/47 + Thm/43;Mes/49 0,1961    2,5 Mes    + Thm 0,1956/8
0,4348  30,4 Ntr  0,4347/50  0,1944    4,9 Dbr + Thm 0,1943/4
0,4191    9,3 Mes 0,4200/20 0,1879    2,7 Ntr  0,1877/7 + Thm 0,1882/9
0,4142  38,0 Ntr 0,4145/25 + Thm/20;Mes/11  0,1873    2,7 Ntr  0,1870/7 
0,4102  25,2 Ntr  0,4105/17  0,1847    3,5 Mes 0,1850/5
0,3563  16,9 Danburit  0,3566/100 0,1824    9,3 Thm  0,1825/14
0,3498  10,1 Thm 0,3505/33 i 0,3502/59 0,1806    8,2 Thm  0,1809/15 + Mes 0,1805/9
0,3439  12,0 Danburit  0,3441/80 0,1801    4,6 Ntr  0,1800/10  + Mes 0,1800/9
0,3339  10,0 Kremeň   0,3343/100 0,1795  10,3 Ntr  0,1795/6  + Thm 0,1798/8
0,3261    7,1 Thm  0,3270/15 0,1755    2,7 Ntr  0,1753/3  + Thm 0,1753/5
0,3209    9,5 Thm  0,3202/48 0,1745    2,9 Ntr  0,1741/3 
0,3189  30,1 Ntr  0,3188/39  0,1724  13,5 Ntr  0,1723/11 
0,3170  14,8 Thm  0,3177/48 +Mes 0,3163/37 0,1715    4,6 Thm  0,1717/12
0,3153  37,3 Ntr  0,3151/48 0,1703    9,5 Ntr  0,1703/10
0,3097    8,2 Ntr  0,3097/18  +Mes 0,3092/14 0,1651    3,9 Thm  0,1651/11
0,2960  20,8 Danburit  0,2960/88 0,1632    6,6 Ntr  0,1631/5  + Mes 0,1635/9
0,2938  25,4 Ntr 0,2934/42  + Thm/50 i /24 0,1620    4,2 Ntr  0,1619/8  + Thm 0,1622/7
0,2897  13,1 Danburit  0,2897/33 0,1607    4,9 Ntr  0,1607/5  + Thm 0,1613/20
0,2883  27,8 Mes  0,2887/97 0,1600    2,3 Ntr  0,1600/8
0,2859  78,5 Ntr 0,2859/61 +Thm/83;Mes/78 0,1589    2,9 Ntr  0,1588/2
0,2842  45,3 Ntr  0,2842/54 0,1576    3,2 Ntr  0,1574/3  + Thm 0,1573/6
0,2671  10,4 Thm  0,2674/100 0,1487    2,2 Ntr  0,1485/3
0,2577    6,6 Ntr 0,2575/13 + Thm 0,2579/23 0,1468    3,7 Ntr  0,1468/4  + Mes 0,1472/13
0,2568    9,1 Ntr  0,2565/20 +Mes 0,2566/8 0,1462    8,1 Ntr  0,1461/11 + Thm 0,1465/13
0,2442  12,4 Ntr  0,2441/30 01450    3,0 Ntr  0,1449/3
0,2431    7,3 Thm 0,2430/23  + Dbr, Chl 0,1416    3,6 Ntr  0,1415/5
0,2419    4,8 Mes  0,2419/15 0,1387    3,4 Ntr  0,1386/5  + Thm 0,1388/4
0,2408  15,0 Ntr  0,2409/19

Tabuľková sumarizácia výraznejších difrakčných línií zeolitových mi-
nerálov (s Im nad 2,0), zistených rtg. analýzou separovaných ihličiek 
z vonkajšieho obvodu radiálnych agregátov. Thm – thomsonit, Mes 
– mezolit, Ntr – natrolit.

V tabuľke sú okrem hlavných difrakčných línií prímesí aj 4 výraznej-
šie reflexy danburitu; vynechané sú ďalšie zistené reflexy amfibolu, 
danburitu, chloritu a kremeňa.

Obr. 2: Ihličkovité kryštály natrolitu narastené na danburite. 
Šírka záberu 30 mm. Foto D. Peterec

Obr. 3: Slniečkovitý agregát minerálov zeolitovej skupiny. Veľ-
kosť agregátu 15 mm. Foto D. Peterec

Príspevky do topografickej mineralógie
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Nález sadrovca v kameňolome Slanec v Slanských vrchoch 

Martin Števko¹

Nový výskyt sadrovca bol 
zistený Miroslavom Bacherom 
v  roku 2009 na 3. etáži činného 
kameňolomu, ktorý sa náchadza 
približne 1,3 km na SSV od obce 
Slanec v Slanských vrchoch. V ka-
meňolome je odkrytý lávový prúd 
hypersténicko-augitického an-
dezitu, ktorý v súčasnosti ťaží spo-
ločnosť VSK MINERAL s.r.o. ako 
drvené kamenivo. GPS súradnice 
výskytu sú: 48° 38‘ 49,08‘‘ sever-
nej šírky, 21° 28‘ 51,87‘‘ východ-
nej dĺžky. V puklinách andezitu je 
lokálne v  značnej miere vyvinutá 
postvulkanická mineralizácia re-
prezentovaná najmä chalcedó-
nom, kremeňom, kalcitom a vzác-
nejšie aj aragonitom a  baritom. 
Sadrovec bol zistený v jednej z ta-
kýchto puklín v  asociácii spolu 
s chalcedónom a kalcitom. 

Sadrovec vytvára číre až svet-
lohnedé kryštalické agregáty (obr. 
1), ktoré pozostávajú z  jednotli-
vých, dobre vyvinutých tabuľko-
vitých kryštálov do 13 mm (obr. 
2) s  výbornou štiepateľnosťou. 
Kryštály a  agregáty sadrovca na-
rastajú na svetlomodré až biele 
botryoidálne kôry chalcedónu, 
ktoré sú lokálne pokryté tenkou 
kôrou jemnokryštalického kalcitu. 
Identifikácia sadrovca bola potvr-
dená pomocou PXRD na difrakto-
metri Bruker D8 Advance (Mine-
ralogicko-petrologické oddělení, 
Národní muzeum, Praha, ČR). 
Spresnené mriežkové parametre 
sadrovca zo Slanca (pre mono-
klinickú priestorovú grupu C2/c) 
sú: a = 5,672(2) Å, b = 15,206(1) 
Å, c = 6,519(2) Å, β = 118,47°, 
V = 494,26(1) Å3. Dokumentačná 
vzorka sadrovca z  tohto nálezu je 
uložená v  súkromnej zbierke au-
tora.

Obr. 1: Kryštalické agregáty sadrovca narastené na kôre chalcedónu zo Slanca. Veľkosť 
vzorky je 9,5 x 6 cm. Foto: M. Števko.

¹Mineralogicko-petrologické oddělení, Národní muzeum, Cirkusová 1740, 193 00 Praha 9 - Horní Počernice, Česká 
republika, *msminerals@gmail.com

Obr. 2: Detail na tabuľkovité kryštály sadrovca narastené na kôre chalcedónu zo Slanca. 
Šírka záberu je 20 mm. Foto: P. Škácha.
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Prednášky, semináre, konferencie
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Platbu realizovať do 30.4. 2019 (s vyznačením položiek plat-
by v Registračnom formulári) na účet SMS:
Banka: Tatra banka, a.s.
Názov účtu: Slovenská mineralogická spoločnosť
Číslo účtu (IBAN): SK8511000000002927868314
V správe pre prijímateľa je potrebné uviesť meno účastníka, 
za ktorého sa platba uskutočnila.

Zaslanie Registračných formulárov spolu s abstraktom ale-
bo príspevkom: 
do 10. 4. 2019
na adresu: jana.fridrichova@uniba.sk (marian.putis@uni-
ba.sk)

Konferenčný zborník (s ISBN) dostane každý účastník 
konferencie.

Doprava k Prírodovedeckej fakulte UK: električky č. 4, 
5, 6, 9 – smer Karlova Ves alebo smer Dúbravka – zastávka 
Botanická ul., alebo autobus č. 29 – smer Devín a autobus č. 
32 – smer Dlhé Diely.

Ubytovanie si účastníci rezervujú samostatne. Odporu-
čený hotel Družba je blízko PriF UK (30 Eur/1 osoba/noc). 
Platba v hoteli, www.hoteldruzba.sk

Možnosti na obedňajšiu prestávku: PriF UK, Družba, 
reštaurácie v blízkom okolí.

Aktuálne informácie o konferencii vrátane vzorov pre 
abstrakty a príspevky budú aj na adrese: https://fns.uniba.
sk/kmp/ v sekcii vedecké konferencie

Kontakt pre ďalšie informácie: Jana Fridrichová (tel.: 
+421-2-60296 294; e-mail: jana.fridrichova@uniba.sk; Ma-
rián Putiš (tel.: +421-2-60296 609; mobil: 0918-596832; e-
-mail: marian.putis@uniba.sk)

Hlavnou témou 9. mineralogicko-petrologickej kon-
ferencie Petros budú „Riftogénne procesy kontinentálnej 
a oceánskej kôry“.

Privítame prednášky a  postery aj na ďalšie aktuálne 
témy z mineralógie, petrológie, geochémie a geochronoló-
gie, a v neposlednom rade aj príspevky z aplikovanej mine-
ralógie a petrológie.

Konferenčným jazykom bude angličtina; slovenčina 
a čeština výnimočne pre študentov (požadujeme aspoň tex-
tový popis obrázkov a tabuliek v ppt prezentácii aj na pos-
teroch v angličtine).

Konferenčný zborník recenzovaných príspevkov v  an-
gličtine, slovenčine alebo češtine bude obsahovať buď 
krátke texty formou 1-stranového abstraktu, alebo štruk-
turovaného 2-4-stranového príspevku vrátane obrázkov (v 
prípade potreby aj vo farbe).
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Beroun 3. – 6. 9. 2019, Grand hotel Litava

Vážení kolegové geologové, milí přátelé. Již tradičně 
pořádáme oblíbený a úspěšný kongres obou našich spřáte-
lených geologických společností. V roce 2017 se konal pod 
organizací slovenských kolegů v  podhůří Vysokých Tater. 
V  letošním roce jej organizuje opět česká strana a  to na 
místě geologii zaslíbeném. Tato již tradiční akce bude osla-
vou spolupráce obou sesterských společností .

Srdečně Vás zve organizační a přípravný přípravný vý-
bor Kongresu ve složení: Viktor Goliáš, Martin Knížek, Ta-
mara Sidorinová, Pavel Bokr, Pavel Škácha, Ladislav Šimon, 
Marianna Kováčová, Silvia Antolíková, Monika Kovačíko-
vá, Jarmila Luptáková, Zoltán Németh

Místo konání kongresu a ubytování

Kongres se koná v  důstojném prostředí berounského 
hotelu Grand – Litava (www.grandberoun.cz) nedaleko ná-
městí. V Berouně je jistě mnoho ubytovacích kapacit. Do-
poručujeme však se ubytovat přímo na místě konání kon-
gresu za příznivé ceny. Vaši rezervaci provádějte výhradně 
přes recepci hotelu na adrese hotel@grandberoun.cz, s in-
formací, že se jedná o Geologický kongres.

Konferenční poplatky

Zahrnují vstup na akci, konferenční balíček s  progra-
mem, sborníkem, samostatným průvodcem i reklamními 
materiály, startovní konzumaci na icebreaker party 3. 9. ve-
čer, obědy 4. a 5. 9. a slavnostní večeři ve středu 4. 9.

Včasná platba (do 31. 5.) v Kč:

Členové ČGSpol. a SGS  2000,-
Studenti, důchodci   1500,-
Ostatní nečlenové   2500,-
Doprovázející osoby   1500,-

Platba po 31.5. v Kč:

Členové ČGSpol. a SGS.  2500,-
Studenti, důchodci   2000,-
Ostatní    3000,-

Prosíme o uskutečnění plateb na účet České geologické 
společnosti 2801141419/2010. Vaše jméno a  číslo genero-
vané webovou aplikací uveďte do zprávy pro příjemce pří-
jemce. Po domluvě je možná i platba v hotovosti na místě.

Konferenční poplatek nezahrnuje posezení v  místním 
pivovaru Berounský Medvěd večer 5. 9. Zde budou nabíd-
kou jistě potěšeni i znalci a milovníci zlatavého moku a také 
zde můžete dobře povečeřet. V  případě vašeho zájmu je 
nutné provést včasnou rezervaci v naší webové aplikaci.

Podobně jako na minulém kongresu vystoupí na večír-
ku večírku večírku opět smíšená československá skupina 

s geologickou duší i repertoárem .Prosíme nadšené hudeb-
níky, aby včas kontaktovali naší kapelnici barbora.dudiko-
va@geology.cz.

Exkurze

Prekonfereční exkurze 3. 9. 

Paleontologická – Barrandien: Vedou Oldřich Fatka, 
Petr Budil a Zuzana Tasáryová

Rejkovice (kambrium, jinecké souvrství), hrad Točník 
(krásný výhled na pražskou pánev a Brdy + kultura), oběd 
- vesnická hospoda v obci Svatá (výborná jídla ze zvěřiny 
i česká klasika), Litohlavy - vodní nádrž (silurské přidlice 
s graptolity, vulkanismus), Plešivec u Koněprus (devonské 
vápence s hojnou faunou).

Cena  250,-Kč

Postkonferenční exkurze 6. 9.

Ložiskově - mineralogická: Vedou Pavel Škácha, Vik-
tor Goliáš a Jiří Sejkora

Uranové ložisko Příbram (úpravna s  linkou radiomet-
rického třídění haldoviny, primární i sekundární minerály 
uranu a doprovodná polymetalická mineralizace, žíla Bt -4 
a  její propadové pásmo, staré dobývání zlata na „horách 
bytízských“, kámen Sv .Ivana), oběd formou balíčků, odpo-
ledne Jílové u Prahy (fárání Václavskou štolou na zlatodůl 
Pepř, prohlídka rudních struktur a  dobývek). Pozn. Prů-
chod úzkou, cca 1,5 km dlouhou štolou je fyzicky náročný.
Počet fárajících je limitován.

Cena 400,- Kč (300,- Kč jen dopolední program bez 
fárání na Jílovém)

Na exkurze se přihlašujte prostřednictvím webové apli-
kace; kapacita je omezena .

Odjezd na obě exkurze bude ráno v 9 hodin od hotelu.

Podávání abstrakt a přihlašování konferenčních 
příspěvků

Konferenční abstrakta jsou přijímána prostřednictvím 
webové aplikace. Obvyklý rozsah je jedna strana A4, včetně 
případných obrázků. Termín podání je 31. 5. 2019.

Navrhované tematické sekce

Paleontologie, stratigrafie a  sedimentologie - Barran-
dienské paleozoikum a jiné terény

Tektonika, petrologie, regionální geologie
Středočeský pluton a další magmatity i vulkanity ČM 

a ZK
Nerostné suroviny v ČR a SR na počátku 21 .století
Popularizace a vzdělávání v geologii 
Aplikovaná geologie – úložiště, geotechnika, hydroge-

ologie, geochemie
Prostory hotelu disponují velkým sálem a dvěma menší-

mi salónky. Proto počítáme s přednáškami ve dvou paralel-
ních sekcích; menší salónek může být využit pro Vaše „ku-

Otevřený kongres České geologické společnosti a Slovenskej 
Slovenskej geologickej spoločnosti

Vybrané príspevky môžu byť odporučené na publikova-
nie v časopise Geologica Carpathica, Acta Geologica Slova-
ca a Mineralia Slovaca.

Rozmer posterov: 90 cm x 90 cm.
2. cirkulár bude rozposlaný 10.5. 2019 aj s programom 

konferencie.

Prednášky, semináre, konferencie
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September 11-13, 2019, Prague

Conference Mission

ECMS 2019 will deal with mineralogy, spectroscopy 
and related fields of science, with a special focus on the in-
terplay between short-range and long-range information to 
account for crystalline and amorphous materials physical 
properties.

The Conference will bring together both theoretically 
and experimentally oriented scientists, providing them with 
an opportunity to share ideas and learn from one another.

Keynote Speakers

Prof. Peter C. Burns (University of Notre Dame, IN, 
USA)

Dr. Janice Bishop (SETI Institute, CA, USA)
Prof. Sergey V. Krivovichev (St. Petersburg State Univer-

sity, Russia)
Dr. Anna Vymazalová (Czech Geological Survey, Pra-

gue, Czech Republic)
Prof. Juraj Majzlan (Friedrich Schiller University Jena, 

Germany)
Dr. Sergey S. Lobanov (GFZ German Research Center 

for Geosciences, Potsdam, Germany)

Confirmed Workshops

Michal Dušek: JANA2006 – crystal structure computa-
tion package (September 9-10, 2019)

Lee A. Groat & Jan Cempírek: Gemstone deposits (Sep-
tember 14, 2019)

Organizing Team:

Jan Cempírek (Masaryk University)
Jan Filip (Palacký University Olomouc)
František Laufek (Czech Geological Survey)
Ivo Macek (National Museum)
Jakub Plášil (Czech Academy of Sciences)
Radek Škoda (Masaryk University)
Jakub Trubač (Charles University)

Location

The ECMS 2019 will take place in the conference centre 
of the Břevnov Monastery in Prague.

Programme Overview

Sep 9-10 – Jana 2006 workshop

Sep 10 (evening) Ice-breaker party
Sep 11 – 13 ECMS meeting
Sep 12 official dinner party
Sep 14 – workshop on Gemstone deposits

Cultural Programme

Ice-breaker party - Tuesday 10th, free of charge for con-
gress participants.

Conference Dinner - Thursday 12th, for congress partici-
pants who have booked it in their registration (50 EUR fee). 

Excursion to a  mineralogy collection at the National 
Museum - fee 10 EUR.

Deadlines

February 2019 - Opening of registration and abstract 
submission

30. 4. 2019 - Deadline for early payment
31. 5. 2019 - End of abstracts submission
30. 6. 2019 - Notification of accepted abstracts
31. 7. 2019 - End of regular payment
31. 8. 2019 - End of late payment

Registration

Online on https://www.ecms2019.eu/

Registration Fee

  Early Regular Late On site
Regular  410 € 450 € 510 € 530 €
Student  300 € 340 € 400 € 420 €
Accomp. person 100 € 100 € 100 € 120 €

Workshop fees

Jana2006 workshop  free of charge
Gemstone deposits workshop 50 €

All payments made bank transfer will be made in Euro 
(EUR) and the bank account below:
Account owner: EDUKOL vzdělávací a poradenské sdruže-
ní s.r.o. (short: EDUKOL)
Bank: Sberbank CZ, a.s.
Bank account number: 1201046106/6800
IBAN: CZ5268000000001201046106
SWIFT: VBOECZ2X
Official address: Křemelná 30, 783 36 Křelov – Břuchotín

9th European Conference on Mineralogy and Spectroscopy

loárová“ jednání. Prezentace by měly mít délku 15 minut + 
5 minut minut na diskusi. Ozvučení i projekční technika je 
zajištěna.

Postery by měly mít rozměry 200 x 90 cm, orientace na 
výšku.

Studentská soutěž

Pro studenty všech úrovní vyhlašujeme soutěž o nejlepší 
příspěvek i poster. Hodnotné ceny budou připraveny.

Svojí registraci můžete provést a novinky sledovat pros-
třednictvím webové aplikace www.geologickykongres.eu

Kontaktní informace

Viktor Goliáš (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fa-
kulta, wiki@natur.cuni.cz)

Tamara Sidorinová (Česká Geologická Služba, tamara.
sidorinova@geology.cz)

Prednášky, semináre, konferencie
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October 9-11, 2019, Smolenice

It is our great pleasure to invite you to participate in the 
conference „GEOLOGICA CARPATHICA 70“ that will be 
organized to celebrate the 70th Anniversary of the founda-
tion of the journal Geologica Carpathica. The conference 
will provide opportunities to present and share the latest 
geological findings from orogenic belts during three days 
(October 9–11, 2019). The conference will enable discussion 
among the journal’s authors and members of the Editorial 
Board. Importantly, the conference represents a  tribute to 
the 100th anniversary of the birth of Academician Bohuslav 
Cambel who significantly contributed to the development 
and international recognition of the Geologica Carpathica.

Geologica Carpathica has been founded in order to im-
prove and disseminate research studies regarding the geolo-
gy of the Alpine–Carpathian–Himalayan orogenic system. 
The first issue of the Geologica Carpathica was published by 
the Slovak Academy of Sciences and Arts in 1950. English-
-only articles have been published since 1991, and indexing 
in the Web of Science has began in 1996. The articles co-
ver tectonics, stratigraphy, palaeontology, sedimentology, 
mineralogy, petrology, geochemistry and ore deposits, all 
preferentially from orogenic belts.

Organizing committee:

RNDr. Ján Madarás, PhD.
RNDr. Igor Broska, DrSc.
RNDr. Ľubica Puškelová
RNDr. Silvia Antolíková, PhD.
Mgr. Nataša Halašiová
Mgr. Kamil Fekete, PhD.
Mgr. Monika Szabóová
Prof. RNDr. Pavel Uher, CSc.

Scientific committee

Peter Bačík (Comenius University in Bratislava)
Anna Becker (Polish Geological Institute)
Miroslav Bielik (Comenius University in Bratislava)
Pavel Bosák (Institute of Geology, Czech Academy of 

Sciences)
Igor Broska (Earth Science Institute, Slovak Academy of 

Sciences)
Jacek Grabowski (Polish Geological Institute)
Natália Hudáčková (Comenius University in Bratislava)
Matúš Hyžný (Comenius University in Bratislava)
Marian Janák (Earth Science Institute, Slovak Academy 

of Sciences)
Peter Koděra (Comenius University in Bratislava)
Milan Kohút (Earth Science Institute, Slovak Academy 

of Sciences)

Peter Komadel (Institute of Inorganic Chemistry, Slovak 
Academy of Sciences)

Michal Kováč (Comenius University in Bratislava)
Jaroslav Lexa (Earth Science Institute, Slovak Academy 

of Sciences)
Lenka Lisá (Institute of Geology, Czech Academy of 

Sciences)
Ján Madarás (Earth Science Institute, Slovak Academy 

of Sciences)
Jozef Michalík (Earth Science Institute, Slovak Academy 

of Sciences)
Franz Neubauer (University of Salzburg)
Marek Osacký (Comenius University in Bratislava)
Tadeusz Peryt (Polish Geological Institute)
Igor Petrík (Earth Science Institute, Slovak Academy of 

Sciences)
Dušan Plašienka (Comenius University in Bratislava)
Tomáš Přikryl (Institute of Geology, Czech Academy of 

Sciences)
Ján Schlögl (Comenius University in Bratislava)
Petr Skupien (Technical University in Ostrava)
Ján Soták (Earth Science Institute, Slovak Academy of 

Sciences)
Michal Šujan (Comenius University in Bratislava)
Lilian Švábenická (Czech Geological Survey)
Adam Tomašových (Earth Science Institute, Slovak 

Academy of Sciences)
Pavel Uher (Comenius University in Bratislava)
Rastislav Vojtko (Comenius University in Bratislava)
Anna Vozárová (Comenius University in Bratislava)

Conference themes

Theme 1: Tectonic history of the Alpine–Carpathian–
Balkan orogenic belt

Theme 2: Petrology and geochemistry: towards geody-
namics and metallogeny

Theme 3: Stratigraphy, sedimentology, and palaeobiolo-
gy of the Tethyan and Paratethyan Realms

Theme 4: Permian evolution: joining the Variscan and 
Alpine orogenic events

Theme 5: Applied geophysics: deep structures in oroge-
nic belts

Important dates

Preliminary registration: April 1, 2019

Registration and paper submission: May 15, 2019

Conference fee payment: May 30, 2019

International Conference Geologica Carpathica 70

Please provide your Name and registration number recei-
ved in registration confirmation email in the payment info 
for better identification of the payment.

Credit/debit card payment will be administered by PayPal. 
Due to the increased fee’s connected with card payment you 

will be charged for 20 EUR to cover these additional costs.

The organiser is authorised to upgrade your fee to the next 
higher registration fee if the payment is credited after the 
end of corresponding fee category.

Prednášky, semináre, konferencie
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Recenzie a upútavky na knihy

Recenzia knihy S. Ju. Radelov: Všetko o drahých kameňoch sveta

Daniel Ozdín1,*

1Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta, Katedra mineralógie a petrológie, Ilkovičova 6, 842 15 
Bratislava, *daniel.ozdin@gmail.com

Publikácia o drahých kame-
ňoch sveta bola vydaná v roku 2016 
v Sankt Peterburgu, má 104 strán a je 
v ruskom jazyku (IISBN 978-5-9603-
0237-1). Len 6 mm hrubá knižka je 
plnofarebná a  na európske pome-
ry má netradičný rozmer 165 x 240 
mm. Tento rozmer je však ideálny 
a publikácia je dobre čitateľná a veľmi 
dobre prehľadná. 

V prvej časti publikácie je ob-
šírnejšie rozpracovaných 18 najčas-
tejších drahých kameňov. V  druhej 
časti kniha pojednáva o 60-tich dra-
hých kameňoch, pričom každý z nich 
je rozpracovaný na 1 strane. V  obi-
dvoch častiach sú drahé kamene zo-
radené podľa ruskej abecedy. V celej 
publikácii je kladený dôraz najmä na 
rozšírenie drahých kameňov na sve-
tových lokalitách. Kniha má odborný 
charakter a pri každom drahom ka-
meni je vyobrazená mapka s lokalita-
mi výskytu vo svete, farebné obrázky 
neopracovaného drahého kameňa 
ako aj príklady šperkárskeho využitia, príp. rôzne brusy ale-
bo naleštené časti vzoriek drahých kameňov. Najmä pre mi-
moruského čitateľa môže byť publikácia prínosná, pretože 
okrem množstva lokálnych názvov a variet drahých kame-
ňov sa môže oboznámiť z veľmi širokou paletou rôznych ty-
pov najmä achátov a jaspisov. Vyše 500 farebných fotografií 

v  publikácii zaujme nielen profesio-
nálneho gemológa, ale najmä verej-
nosť a  všetkých nadšencov drahých 
kameňov. Popri veľmi vysokej tech-
nickej a  estetickej úrovni publikácie 
je jej malým nedostatkom miestami 
slabšia znalosť autora knihy práve lo-
kalít drahých kameňov a tak napr. pri 
opáloch na mapke výskytu namiesto 
Slovenska je označené ako jediná lo-
kalita v Európe Maďarsko a v texte sa 
tiež spomína z Európy opál len z Ru-
munska. Pri topáse nie je na mapke 
napr. Vyznačená významná lokalita 
drahokamových topásov Volodarsk 
na Ukrajine atď. Miernym nedostat-
kom je aj chýbajúci obsah, či zoznam 
minerálov a  variet s  odkazom na 
strany, kde sa nachádzajú. 

Celkovo publikácia je veľmi 
vhodná pre záujemcov o drahé ka-
mene zo všetkých skupín obyvateľ-
stva od muzeológov, zberateľov až po 
verejnosť, ktorí by však mali vedieť 
čítať po rusky. Určite by bolo vhodné 

s drobnými opravami knižku vydať v slovenskom preklade, 
pretože poskytuje mierne odlišný pohľad na študovanú te-
matiku ako západní autori, s ktorých preloženými knižkami 
sa bežne stretávame v našich kníhkupectvách. Ja som mal 
knižku zakúpenú vo Volgograde v Rusku, avšak na interne-
tových portáloch sa dá kúpiť za ~10 Eur.
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Spomienka na profesora Dušana Hovorku

Marián Putiš1,* a Ján Spišiak2

Kronika, jubileá, výročia

18. júla 2018 sme sa navždy rozlúčili s Prof. RNDr. Du-
šanom Hovorkom, DrSc. Bol dlhoročným pracovníkom 
Katedry mineralógie a  petrológie Prírodovedeckej fakulty 
Univerzity Komenského, a hrdým členom celej geologickej 
komunity aj ako člen Slovenskej geologickej spoločnosti 
a čestný člen Slovenskej mineralogickej spoločnosti. 

Prof. Dušan Hovorka sa narodil 22. augusta 1933 vo 
Zvolene. Svoju profesijnú dráhu začal ako absolvent Fakul-
ty geologicko-geografických vied Univerzity Komenského 
v roku 1956. Tu sa aj zamestnal, a to na Katedre geológie, 
ako asistent u profesora D. Andrusova. Habilitoval sa na 
Prírodovedeckej fakulte UK v roku 1968. Po dosiahnutí ve-
deckej hodnosti doktora vied (DrSc.) v roku 1987 bol vy-
menovaný za profesora v  odbore Petrológia v  roku 1990. 
Bol vedeckým tajomníkom, a neskôr aj riaditeľom Geolo-
gického ústavu Prírodovedeckej fakulty UK.

V rokoch 1994 až 1998 bol vedúcim Katedry minera-
lógie a petrológie Prírodovedeckej fakulty UK v Bratislave 
a  od roku 2004 pôsobil ako emeritný profesor Univerzity 
Komenského na tejto katedre.

Ako vysokoškolský pedagóg prednášal Petrografiu 
a  Petrológiu magmatických hornín, Mikroskopickú pet-
rológiu a  Petrogenézu magmatických a  metamorfovaných 
komplexov. Viedol mnoho diplomantov, vedeckých ašpi-
rantov a  neskôr doktorandov, a  to domácich aj zahranič-
ných. Založil modernú slovenskú petrografickú školu. 

Publikoval takmer dvesto vedeckých štúdií, monogra-
fických prác, učebných textov i populárno-vedeckých prí-
spevkov. Medzi jeho najvýznamnejšie diela so spoluautor-
mi patrí vedecká monografia Mesozoic Volcanism of the 
Western Carpathians, Ultramafic rocks of the Western Car-
pathians Czechoslovakia. Bol spolueditorom a  spoluauto-
rom monografie Geological Evolution of the Western Car-
pathians, a tiež populárnej naučných kníh: O čom hovoria 

Prof. Hovorka bol aj významným organizátorom vedy. 
Viedol početné domáce a zahraničné vedecké projekty, bol 
členom vedeckých rád a kolégií viacerých geologických in-
štitúcií. Aktívne pracoval v  redakčných radách časopisov 
Acta Geologica et Geographica Universita Comeniana, Ge-
ologica Carpathica a  Mineralia Slovaca. Bol prezidentom 
československého a neskôr slovenského národného geolo-
gického komitétu IUGS. Bol členom i predsedom Sloven-
skej komisie pre obhajoby doktorských dizertačných prác 
na získanie titulu „DrSc.“ pri Ministerstve školstva SR.

Vychoval novú generáciu mineralógov, petrológov a ge-
ochemikov, za čo mu patrí z našej strany najväčšie uznanie 
a vďaka.

Výrazom verejného uznania celoživotného vedeckého 
a spoločenského prínosu Prof. Dušana Hovorku je celý rad 
ocenení. Bol držiteľom Medaily Jána Slávika, Medaily Di-
mitrija Andrusova, ako aj nositeľom Veľkej zlatej medaily 
Univerzity Komenského.

V jeho celoživotnom diele sa snúbila vysoká odbor-
ná erudovanosť tvorivého vedca a  nezištná obetavá práca 
svedomitého, srdečného univerzitného pedagóga, ale aj 

naše vrchy, Sopky, Etika vo 
vede. Získal dvakrát ocenenie 
Slovenského literárneho fon-
du za knižné monografie.

Viedol medzinárodný po-
jekt UNESCO/IUGS venova-
ný kamenným brúseným su-
rovinám Neolitu Európy a ich 
migračným cestám. Svojimi 
aktivitami v tejto oblasti zalo-
žil na Slovensku nový vedný 
odbor petroarcheológiu.

nadšeného popularizátora prírodných, najmä však 
geologických vied. Skĺbenie a prepojenie uvedených 
činností a ich výsledkov zaraďuje Prof. RNDr. Duša-
na Hovorku, DrSc. medzi významné osobnosti slo-
venskej a európskej vedy.

Vážený pán profesor, drahý Dušan, spomienka 
na Teba zostane navždy v našich srdciach. Česť Tvo-
jej pamiatke!

Marián Putiš a  Ján Spišiak, v mene slovenských 
geológov

Profesor Dušan Hovorka preberá dekrét o menovaní za 
čestného člena Slovenskej mineralogickej spoločnos-
ti v  roku 2015 od predsedu SMS profesora Pavla Uhera 
v  prítomnosti rektora Univerzity Komenského profesora 
Karola Mičietu a prodekana Prírodovedeckej fakulty UK 
profesora Miroslava Bielika. Foto: Peter Bačík

1Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta, Katedra mineralógie a petrológie, Ilkovičova 6, 842 15 
Bratislava, *marian.putis@uniba.sk
1Univerzita Mateja Bela, Fakulta prírodých vied, Katedra geografie a geológie, Tajovského 40, Banská Bystrica



86 ESEMESTNíK ,  Spravodajca Slovenskej mineralogickej spoločnosti,  7 /2

Okrúhle výročie Miroslava Antalu

Ján Jahn

V nitrianskom Geoklube patrí Miroslav Antala k najak-
tívnejším členom. Zúčastňuje sa na nedeľných stretnutiach, 
nespočetných terénnych akciách, burzách a  rozličných 
ďalších podujatiach. Je dušou spolku, hnacou silou napre-
dovania, databázou najčerstvejších informácií, kamarátom 
zberateľov bez rozdielu veku.

Miro sa narodil 17. 12. 1958 v Šali. O dva roky sa rodi-
na presťahovala do Nitry. Po absolvovaní základnej školy 
sa prihlásil na Strednú školu stavebnú. Po maturite krátky 
čas pôsobil v  sklárňach v  Oloví (Sklounion Teplice v  Če-
chách) a neskôr 8 rokov pracoval v Archeologickom ústave 
v Nitre. Od roku 1986 doteraz je technológom Slovenských 
elektrární v  Atómovej elektrárni Mochovce. s  manželkou 
Jankou žijú v Zbehoch, majú jednu dospelú dcéru Katku. 

Podľa vlastnej autobiografie ho kamene očarili už v  4 
rokoch. Boli to zlatisté pyrity a markazity v uhlí, ktoré mu 
priniesol z Ostravy bratranec. V uhlí, ktoré mali doma na 
kúrenie, sa so záľubou prehrabával aj sám. Kdesi tu sa za-
čal rodiť zberateľ, ktorému sa dostalo uznania aj v nedávno 
vydanej výbornej monografii Minerály Slovenska (Ďuďa 
a Ozdín, 2012). 

Aj keď ho rodičia v zbieraní všemožne podporovali, na 
základnej a  strednej škole nebolo veľa príležitostí rozšíriť 
si vedomosti z  mineralógie. Mira to však neodradilo. Tr-
pezlivo zbieral informácie, výstrižky z  novín a  časopisov, 
čítal všetko, čo mu aspoň nejako rozširovalo obzor. Najprv 
s rodičmi a neskôr aj sám navštevoval múzeá, kde si aspoň 
očami „určoval“ nazbierané minerály. Na tomto mieste je 
vhodné spomenúť, že dostal písomné pozvanie k návšteve 
Mineralogického múzea A. E. Fersmana Ruskej akadémie 
vied v Moskve, ktoré skutočne aj navštívil a pár dní pobudol 
na Urale.

Zbierku si doplňoval predovšetkým vlastnými nálezmi, 
výmenou (ako bolo vtedy zvykom), darmi, zriedka aj kú-
pou alebo záchranou zabudnutých minerálov zo školského 
kabinetu. Využíval tiež netradičný spôsob ich získavania 
prostredníctvom bohatej korešpondencie s  pracovníkmi 
činných baní a kameňolomov.

Niekedy v  polovici 70. rokov minulého storočia sa na 
„inzerát“ zoznámil azda s prvým a pravdepodobne aj naj-
starším nitrianskym zberateľom, autorom tohto príspev-
ku. Radi sme sa navštevovali, vymieňali si knihy, časopisy, 
mapy a  rozličné iné praktické informácie. Od roku 1977 
sme spoločne chodili na burzy do Tišnova, stáli sme pri 
založení Odbornej skupiny zberateľov nerastov a  skame-
nelín pri Slovenskej geologickej spoločnosti v  roku 1983, 

1Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, Fakulta prírodných vied, Gemologický ústav, Nábrežie mládeže 91, 949 74 
Nitra, *janojahn@gmail.com

ktorej zakladajúce stretnutie sa uskutočnilo 
v Nitre a o 10 rokov aj pri založení nitrian-
skeho Geoklubu.

Z osobností, ktoré mali na Mira pozitív-
ny vplyv spomenieme Ing. Rudolfa Slovíka, 
ktorý na bývalej VŠP v Nitre vyučoval geo-
logické vedy a budoval školské zbierky, do 
ktorých jubilant často prispieval.

Dlhoročným vzorom a učiteľom mu bol 
vedúci mineralogického oddelenia Národ-
ného múzea v Prahe RNDr. Jiří Kouřimský, 
CSc. (1926 – 2003). Patril k jedným z mála 
uznávaných mineralógov, ktorí dokázali 
svoju profesiu popularizovať a  priblížiť ši-
rokej verejnosti. Miro sa s  ním poznal aj 
osobne a často ho navštevoval. 

Nástup do Archeologického ústavu 
SAV v  Nitre znamenal pre jubilanta veľký 
krok dopredu. Vo funkcii technika bol pri-
delený k PhDr. Jurajovi Bártovi, CSc. ( 1923 
– 2005) špecialistovi na paleolit a speleoar-
cheologický výskum jaskýň. 

Táto drúza nemá chybu. Jubilant v  Banskej Belej v  júli 2016. 
Foto: Anton Kollár

Vo februári 2014 na Skalke pod Pyramídou. Foto: Anton Kollár

Kronika, jubileá, výročia
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Spoločne strávili stovky hodín 
v teréne, kde sa v jubilantovi formoval 
skutočný, čistý vzťah k prírode a spo-
ločnosti, ale aj vzťah k zbieraniu a ve-
deckému zaznamenávaniu nálezových 
okolností. Tu získal základy topogra-
fickej mineralógie, ktorej sa venuje 
dodnes.

Od čias, kedy sa otvorili hranice 
do sveta, jubilant nadobúdal čoraz 
viac skúseností aj na zahraničných 
burzách. Viackrát bol na tradičnej 
mníchovskej burze, v  Sainte-Marie-
-aux-Mines a vo Viedni.

Je spoluautorom viacerých prí-
spevkov z  topografickej mineralógie, 
spoluorganizátorom búrz v  Nitre, 
Trnave a  Zvolene, členom Slovenskej 
geologickej spoločnosti a  Slovenskej 
mineralogickej spoločnosti odo dňa 
jej založenia.

Aj keď zoznam lokalít, ktoré na-
vštívil by zabral niekoľko strán, nedá 
dopustiť na domáce terény v  Tribeči, 

Kronika, jubileá, výročia

Jubilant (vľavo) s členom Geoklubu Vladimírom Havranom pri zbere veľkých fosílnych 
driev v Hliníku nad Hronom. Leto 2018. Foto: Alexander Fehér

kde objavil množstvo zaujímavých minerálov. Spomenieme 
aspoň cinabarit, glaukonit, hydroxylapatit, kalcit, kremeň 
a lazulit.

V súčasnosti uvažuje o presťahovaní sa do Nitry s cie-
ľom sprístupnenia jednej z najväčších súkromných minera-
logických zbierok vo vlastnom múzeu.

Záverom spomenieme niekoľko myšlienok venovaných 
jubilantovi od členov Geoklubu z nedeľného stretnutia 11. 
novembra 2018. 

 „ Od Mira sme sa veľa naučili, doviedol nás k zbieraniu, 
vie poradiť, na všetko reaguje, je ochotný, otvorený, nedáva 
si servítku pred ústa, geológiu síce neštudoval, je samouk, 

napriek tomu veciam rozumie, vie si ich dať do súvisu, má 
výbornú pamäť, má mapu terénu v hlave, je nezmar fyzický 
aj duševný. Na mnohé veci sa pripravuje, študuje literatúru, 
má veľký rozsah vedomostí, lokality netají.

Je smelý, odvážny, vie sa kamarátov zastať, je spoločen-
ský, dobrý do partie, vie sa zabaviť, má organizačný talent.

Je veľmi dobrý obchodník, vie dobre komunikovať 
s ľuďmi aj v zahraničí. Má veľkú pomoc v manželke, pomá-
ha mu, vie sa obetovať.“ 

Jubilantovi prajeme veľa zdravia a energie pri objavova-
ní nového minerálu „ antalitu“.

Vzácne jubileum Anzelmy Hlôškovej

Anna Freierová1 a Ján Jahn2,*

Uprostred letných horúčav, v roku 2018, si členovia nit-
rianskeho Geoklubu pripomenuli významné okrúhle jubi-
leum pani Anzelmy Hlôškovej.

Jubilantka sa narodila 6. 7. 1938 v  Močenku. V  ro-
koch 1953 - 1957 absolvovala Priemyselnú školu stavebnú 
v Nitre. Po maturite sa zamestnala v Okresnom stavebnom 
podniku na oddelení prípravy stavebnej výroby. Prešla via-
cerými odbornými úlohami, čím získala rozličné technické 
vedomosti zo „stavbáriny“, ktorej zostala verná celý profe-
sijný život. Popri výchove 3 detí sa venovala aj občianskemu 
životu ako sudkyňa z ľudu. V roku 1992 odišla na zaslúžený 
odpočinok.

Už v čase svojej mladosti mala živý záujem o prírodu. 
Pôvodne chcela byť učiteľkou, ale osud rozhodol inak. Mala 
šťastie na dobrých rodičov, s ktorými precestovala celé bý-
valé Československo. Láska k prírode ju doviedla k botani-

ke a neskôr aj k mineralógii. Tej sa začala venovať na podnet 
niektorých členov Geoklubu (M. Antala, N. Ivanov), s kto-
rými sa náhodne stretla na burze. 

V Geoklube sa jej otvoril nový svet. Zaujala v  ňom 
čestné miesto medzi najaktívnejšími členmi. Roky pocti-
vo „pendlovala“ spolu s  ostatnými po kaviarňach, reštau-
ráciách, klubovniach, teda všade tam, kde sa Geoklub po 
nedeliach stretával. Ako vtedy jediná dáma prijala funkciu 
pokladníčky , evidovala príjmy i výdaje, objednávala výro-
bu tzv. členských známok s  logom, nástenné i stolové ka-
lendáre. Na stretnutia chodievala vždy poctivo pripravená, 
prinášala množstvo noviniek, ktoré sa jej dostali do rúk, 
hoci to boli len výstrižky z časopisov, abstrakty prečítaných 
kníh, kamienky niečím predsa len zaujímavé, alebo tu a tam 
aj nejaký prstienok, či zaujímavý šperk. Pozorne počúvala 
ostatných a vedela sa vždy zapojiť do spoločnej diskusie.

1Osádka 35, 026 01 Dolný Kubín
2Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, Fakulta prírodných vied, Gemologický ústav, Nábrežie mládeže 91, 949 74 
Nitra, *janojahn@gmail.com
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Anzelma Hlôšková pri otvorení mineralog.múzea v Jelenci. Fo-
to: Milan Hlôška

Pred vianočnými sviatkami nikdy nezabudla všetkých 
obdarovať – sušenými liečivými bylinkami a  čajmi „ na 
dobré trávenie a pokojný spánok“.

Takto sme ju poznali celé roky a  takto ju poznáme aj 
dnes. Vieme, že má okrem minerálov rada kvety, najmä 
skalničky, ktoré na jar vytvárajú celé pestrofarebné vankú-
še na vápencoch nitrianskej Kalvárie, ale sú aj v rezervácii 
Kostolianske lúky, či na Sandbergu pri Devínskej Novej Vsi. 
Rastlinky ju sprevádzajú aj pri hľadaní minerálov. Vždy 
si nájde niečo zaujímavé, čo vie pomenovať, čomu sa vie 
potešiť. Dôverne pozná desiatky mineralogických lokalít 
z blízkeho i vzdialeného okolia Nitry, či už je to samotný 
Zobor alebo kameňolomy v Jelenci, Kolíňanoch, Ladiciach 
a Pohraniciach. Má v zbierke aj minerály zo štrkov Hrona 
z okolia Starého Tekova, ktorý je rodiskom manžela Milana 
Hlôšku (30. 11. 1934) a ďalej z Čajkova, Jura nad Hronom 
i Pukanca. Venovala pozornosť minerálom zo štrkov Váhu 
pri Siladiciach a mnohým iným slovenským a českým loka-
litám. Svoje nálezy zverejnila v regionálnych periodikách, aj 
v klubovom Almanachu a Zberateľských listoch. 

Za najkrajší minerál jednoznačne považuje kalcit s roz-
ličným sfarbením z Nitry a okolia. Vo svojom byte opatruje 
popri ďalších zberateľských predmetoch aj niekoľko krás-
nych veľkých kusov kalcitu z kameňolomu na Kolíňanskom 
vrchu.

O kalcit mala záujem od čias, kedy ešte ako dieťa chodie-
vala s otcom Deziderom Horvátom na nitriansku Kalváriu. 
S Kalváriou, ktorá dosahuje neveľkú nadmorskú výšku (174 
m n.m.) ju viaže aj najčerstvejšia udalosť celoslovenského 
významu. Na základe vlastných spomienok z čias mladosti 
a 2 čiernobielych fotografií úpätia skalnej steny, bola trnav-
skými jaskyniarmi objavená jaskyňa, pomenovaná podľa 
jej otca. V roku 2018 sa zaradila medzi Prírodné pamiatky 
s názvom „Jaskyňa Dezidera Horváta.“. 

Záverom pripájame celoživotné krédo jubilujúcej zbera-
teľky: „ Za najcennejšie som vždy považovala vlastné nále-
zy, získané hľadaním v prírode“. Potvrdzuje tak dávno zná-
me pravidlo, ktoré sa slovami českého prozaika Karla Čapka 
(1890 – 1938) dajú vyjadriť takto:

“ Hledat a najít, to je to největší napětí a uspokojení, kte-
ré může člověku život poskytnout.“ Súhlasí aj s výrokom: 
“ Každý člověk by měl neco hledat, neboť sbírka je věčné 
dobrodružství“. 

Vzácnej jubilantke želáme do ďalších rokov veľa zdravia 
a  spokojnosti v  kruhu nitrianskych zberateľov minerálov, 
ako i vo svojom súkromnom živote.

Anzelma Hlôšková s MUDr.Muránim v Čajkove. Foto: Milan 
Hlôška

Podpisy objaviteľov jasky-
ne, Tichanský, Dez.Horvát 
a  Ján Majko. Foto: Juraj 
Haľama

Na kalvárii 1950. Etela 
a Anzelma Horvátové nad 
otvorom do jaskyne. Foto: 
Dezider Horvát
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nych materiáloch, prírodných a  syntetických, poznatky 
získané z terénneho a laboratórneho výskumu, ďalej z ob-
lasti identifikácie a znalectva drahých kameňov, používania 
organických materiálov v šperkovej tvorbe, o nových tech-
nológiách spracovania, literatúre a  o ich zaujímavostiach 
zo sveta. Od roku 2011 vychádza ako online časopis na 
stránkach Fakulty prírodných vied Univerzity Konštantína 
Filozofa v Nitre. Online verzia nadväzuje na tlačenú formu, 
ktorá vznikla v roku 2006. 
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Gemologický spravodajca

Diskusné príspevky, zaujímavosti a ďalšie informácie

Bulletin Mineralogie Petrologie je periodikom (vychádza dva-
krát ročne), ktoré vychádza v spolupráci so Slovenskou mineralogic-
kou spoločnosťou a publikuje stručné príspevky o výskume (spolu 
s  nevyhnutnými analytickými údajmi), rozsiahlejšie pôvodné prá-
ce prinášajúce nové poznatky a súborné práce zahrňujúce vybrané 
témy (vrátane tlačených verzií prednášok prednesených v pravidel-
nom cykle Národního muzea v Prahe).

Odborné vymedzenie „Bulletinu“ je predovšetkým zamerané na 
nasledujúce odbory:

* mineralógia, kryštalochémia a štruktúrna kryštalografia
* štúdium minerálnych paragenéz
* štúdium minerogenetických procesov
* ložisková geológia a montanistické štúdium rudných ložísk
* topografická mineralógia
* petrológia vyvretých, metamorfovaných a  sedimentárnych 

hornín
* aplikácia inštrumentálnych analytických metód v mineralógii 

a petrológii
* experimentálna mineralógia a petrológia
* uplatnenie petrológie a mineralógie v archeológii a príbuzných 

odboroch

Po predchádzajúcej dohode s  editorom „Bulletin“ publikuje aj 
kratšie nerecenzované špecifické biografické príspevky v oddelenej 
časti „Výběrové bibliografie“.

Články z Bulletinu Mineralogie Petrologie sú zahrnuté v databá-
zach SCOPUS a EBSCO. Ďalšie bližšie informácie sú k dispozícii na 
stránke www.bullmineral.cz.

Bulletin Mineralogie Petrologie

Obsah čísla 2/2018

Veda a výskum

Zirkón vs. kubická zirkónia (využívanie zirkónu a ku-
bickej zirkónie v šperkoch) - Zircon vs. cubic zirconia (use 
of zircon and cubic zirconia in jewelery) (J. Štubňa, L. Illá-
šová)

Zafíry zo Srí Lanky - Sapphires from Sri Lanka (L. Illá-
šová, J. Štubňa)

História

Podivuhodné dejiny kovov (časť 3.) - Wonderful Histo-
ry of Metals (Part 4) (M. Klčo)

Herendský porcelán - Herend porcelain (L. Illášová)

Výstavy, sympózia, exkurzie, recenzie, oznamy, správy

Gemologický ústav FPV UKF v  Nitre INFORMUJE 
a zároveň VARUJE !!! (Ľ. Illášová)

Stezkami zlatonosných revírů Čech a Moravy (průvod-
ce po cestách přírodou za zlatem a historií) Petr Morávek 
a kol. (I. Turnovec)

Rastlinná ríša – tajuplná šperkovnica Pôvabné plody 
a semená v tvorbe ozdôb ( E. Martincová)

Pozvánka na výstavu (Ľ. Illášová)
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Členovia Slovenskej mineralogickej spoločnosti majú vstup zadarmo. 

Inzercia



Inštrukcie pre autorov

Časopis Esemestník je oficiálny spravodajca Slovenskej mineralo-
gickej spoločnosti a vychádza 2x ročne, v  jarnom a jesennom termíne. 
Je venovaný mineralógii, kryštalografii, petrológii, geochémii, ložiskovej 
geológii, gemológii, montanistike a  historickým vedám prislúchajúcim 
k týmto odborom. Štruktúra časopisu pozostáva z nasledujúcich rubrík:

1. Slovenská mineralogická spoločnosť – správy zo života spoločnos-
ti, dôležité udalosti.

2. Články – recenzovaná rubrika, prináša vedecké a odborné články 
a je recenzovaná.

3. Prednášky, semináre, konferencie – prináša informácie o pripravo-
vaných a uskutočnených akciách Slovenskej mineralogickej spoločnosti.

4. Recenzie – recenzie vedeckých a odborných publikácií v odboroch 
mineralogických vied.

5. Kronika, jubileá, výročia – informuje o významných udalostiach, 
jubileách a výročiach.

6. Diskusné príspevky, zaujímavosti a 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 príbuz-
ných vied. Rozsah príspevkov nie je obmedzený. Príspevky nie sú honoro-
vané. Text príspevku by mal byť členený nasledujúcou formou:

1. názov práce

2. meno a priezvisko autora či autorov bez titulov, adresa pracoviska 
alebo bydliska, kontaktná e-mailová adresa korešpondenčného autora

3. Pri vedeckých a odborných textoch je vhodné pripojiť anglický ab-
strakt 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 štrukturované 
do kapitol

5. literatúra

6. texty k obrázkom a tabuľkám

Príspevok by mal byť napísaný v niektorej z verzií textového editora 
MS Word s  riadkovaním 1,5, font times new roman, veľkosť písma 12, 
pokiaľ možno bez použitia štýlov, odsadzovania odsekov a  špeciálneho 
editovania. Text bude editovaný redakciou.

Literatúra

Súhrn literatúry na konci príspevku je samostatnou kapitolou s ná-
zvom Literatúra. Súhrn musí obsahovať všetky citácie uvedené v  texte. 
Pri citáciach v texte používajte formu: Bosi a Lucchesi (2004); (Bosi 2011); 
(Bosi 2011; Bosi a Lucchesi 2004; Bosi et al. 2005). Citácie prác sú radené 
abecedne a upravené by mali byť nasledovne:

Citácie článkov v časopisoch

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

Bosi F, Lucchesi s (2004) Crystal chemistry of the schorl-dravite series. Eur J Mi-
neral 16:335–344

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)

Citácie kníh a manuskriptov

Mišík M (1976) Geologické exkurzie po Slovensku. SPN, Bratislava

Bergfest A  (1951) Baníctvo v  Ľubietovej na  medenú rudu. Manuskript. Archív 
ŠGÚDŠ, Bratislava

Citácie kapitol v knihách 

Henry DJ, Dutrow BL (1996) Metamorphic tourmaline and its petrologic appli-
cations. In: Grew ES, Anowitz LM (eds): Boron. Mineralogy, petrology and 
geochemistry. Rev Mineral 33:503–557

Citácie konferenčných príspevkov

Ertl A, Hughes JM, Tillmanns E (2010) The correct formula for Mg2+ and Fe3+-

-bearing tourmaline: the influence of the <T-O> distance on the <Z-O> bond 
length. In: 20th General Meeting of the International Mineralogical Associa-
tion IMA2010, 21.-27.8.2010, Budapešť, Acta Mineralogica-Petrographica. 
Abstract series, 6, 476

Citácie webových stránok

Ak je autor webovej stránky známy:

Downs RT (2006) The RRUFF Project: an integrated study of the chemistry, 
crystallography, Raman and infrared spectroscopy of minerals. http://rruff.
info/Olenite. Navštívená 27. 4. 2012

Ak je autor webovej stránky neznámy:

Mindat.org (2010) Uranopolycrase: Uranopolycrase mineral information and 
data. http://www.mindat.org/min-4109.html. Navštívená 29. 9. 2012

Obrazová príloha

Obrazové prílohy a  fotografie zasielajte ako samostatné súbory vo  formáte 
*.jpg, *.png, *.tif alebo *.bmp v rozlíšení minimálne 300 dpi. Obrázky pripojené 
v  textovom súbore DOC nebudú použité. Poradie obrázkov by malo byť udané 
v názve súboru s obrázkom vo formáte „prvý_autor-skrátený_názov_príspevku-
-obrázok1.jpg“). Uprednostňované sú farebné obrázky pred čiernobielymi. Fareb-
né obrazové prílohy nie sú spoplatňované, ani honorované.

Tabuľky

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

Zasielanie príspevkov, komunikácia s redakciou

Príspevky v  elektronickej podobe posielajte prostredníctvom internetové-
ho elektronického formuláru na stránke mineralogickaspolocnost.com, položka 
Esemestník, Esemestník - podanie príspevku (http://mineralogickaspolocnost.
com/?page_id=381). 

Uzávierky

Uzávierka jarného čísla: 31. marca

Uzávierka jesenného čísla: 31. októbra
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