
MEZINÁRODNÍ SYMPOZIUM TOURMALINE 1997 

Ve dnech 20. až 25. 6. 1997 se uskutečnilo ve Skalském dvoře u Nového Města na
Moravě mezinárodní sympozium Tourmaline 1997. Organizátoři této akce, Moravské
zemské muzeum v Brně a University of Manitoba ve Winnipegu v Kanadě, tak navázali
na úspěšné mezinárodní sympozium Lepidolite 200, které se konalo v roce 1992 ve Ski
hotelu, rovněž u Nového Města na Moravě. Zatímco lepidolitové sympozium se zabývalo
mineralogií, petrologií a geochemií granitových pegmatitů, letošní sympozium bylo vě
nováno výhradně turmalínu, tedy přesněji nerostům skupiny turmalínu.

Jednání sympózia zahájil doc. dr. M. Novák z Moravského zemského muzea a prof.
F. C. Hawthorne z University of Manitoba. Účastníky rovněž pozdravil ředitel Morav
ského zemského muzea v Brně PhDr. P. Šuleř. Program sympozia byl rozdělen na tři
přednáškové a tli exkurzní dny. Tematicky věnovali autoři pozornost zejména strukturně
chemickým problémům nerostů turmalínové skupiny a dále jejich vzniku v magmatic
kých, sedimentárních a metamorfovaných horninách. K zásadním patřily referáty
F. C. Hawthorna: Krystalová chemie turmalínu, W. Schreyera: Experimentální studie ko
nečných členů turmalínové skupiny, G. M. Rossmana: Barva tunnalínu, D. Londona
a M. B. Wolfa: Borový cyklus v metasedimentárních peraluminiových granitových systé
mech, J. F. Slacka: Turmalín v hydrotermálních rudních ložiskách, D. J. Henryho
a B. L. Dutrowové: Turmalín v sedimentárních a metamorfovaných horninách. Zajímavé
a cenné příspěvky přednesli J. L. Robert, G. von Goerne, Y. Fuchs, S. Y. Jiang,
F. Pezotta, S. K. Mittwede, 1. Broska, M. Novák, P. Lyckberg, J. B. Selway, P. Černý,
C. Aurisicchio, Z. Johan, P. Kennan. Rovněž prezentované postery měly vysokou úroveň.

Také po společenské stránce se sympozium na Skalském dvoře vydařilo; tUfmalí
nová i jiná odborná problematika se diskutovala i mimo oficiální program. Na počest na
šeho předního mineraloga - krystalového chemika doc. dr. Pavla Povondry, DrSc., který
se zasloužilo poznání chemismu našich turmalínů a velkého počtu dalších našich i cizích
minerálů, byla uspořádána v pátek 20. 6. slavnostní večeře. Laudatio pronesl Povondrův
dlouholetý přítel a spolupracovník prof. P. Černý z University of Manitoba ve
Winnipegu, k němu se pak připojili další gratulanti. V sobotu večer zahrála účastníkům
sympozia cimbálová muzika, kterou zpěvem doprovázeli všichni čeští, slovenští i někteří
další zahraniční účastníci. V neděli v podvečer při oficiálním ukončení přednáškové části
sympozia byly nastíněny úkoly, které bude třeba v budoucnu řešit, případně kterým bude
třeba věnovat zvýšenou pozornost.

Další tli dny byly věnovány exkurzím. První den směřovala exkurze do Brna. Cestou
byl navštíven výchoz ortoruly s turmalínem v Nedvědici, dále výskyt dravitu a skorylu
v turmalínovcích a svorech pod hradem Pernštejn. Protože hrad byl z technických dů
vodů uzavřen, byla krátce navštívena významná památka Porta Coeli v Předklášteří
u Tišnova, Další lokalitou byl výchoz hydrotermálních žil s nálezy dravitu na puklinách
brněnského masívu v Kníničkách u Brněnské přehrady. Potom následovala návštěva
Moravského zemského muzea v Brně, kde si účastníci exkurze prohlédli výstavu
.Turmalín - kámen mnoha podob" i expozici Svět nerostů doplněné výkladem pracov
níků MZM doc. M. Nováka a dr. S. Houzara. Na uvedené výstavě, kterou uspořádalo mi
neralogicko-petrografické odd. MZM k tomuto sympoziu, jsou prezentovány všechny
nerosty turmalínové skupiny, a to jak z řady našich, tak i z řady světových lokalit včetně
povondraitu z typové lokality Alto Chapare, Cochabamba v Bolívii a zcela nového tur
malínu rossmanitu z Rožné. V rámci výstavy byly také prezentovány vzorky turmalínů
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Foto I. Účastníci mezinárodního sympozia TOURMALINE 1997 před hotelem Skalský dvůr u Nového Města
na Moravě.

Foto 2. Účastníci exkurze na lokalitě Chýnov u Tábora.
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z elbaitového pegmatitu na exkurzní lokalitě Bližná u Černé v Pošumaví, která nemohla
být z technických důvodů navštívena.

Poslední lokalitou prvního dne exkurze byl známý pegmatit na vrchu Hradisko
u Rožné. Pegmatit byl k sympoziu otevřen hlubší jámou, která zachytila velkou čočku
stříbřitého a světle zeleného lepidolitu s menším množstvím elbaitů.

Na druhý den shlédli účastníci exkurze turmalínové kumulace a žilky v leukokrat
ním granitu u Laviček západně Velkého Meziříčí. Odtud následoval delší přesun na loka
litu vanadem bohatého dravitu, který se vyskytuje v grafitických kvarcitech v blízkosti
Bítovánek nedaleko Zeletavy. Zde měl téměř každý možnost získat tento vzácný turma
lín. Po Bítovánkách následovala krátká přestávka v kouzelné, památkově chráněné Telči
a pak již poslední lokalita tohoto dne Chýnov u Tábora s pěknými ukázkami dravitu
v křemen-kalcitových žilách v dolomitovém mramoru. Cílovým městem byl pěkně upra
vený Písek vydlážděný deskami leukokratního granitu plného turmalínových kumulací.
V Písku ve večerních hodinách navštívili účastníci exkurze Prácheňské muzeum, kde se
seznámili především s minerály píseckých pegmatitů. Odborný výklad podal pracovník
tohoto muzea ing. J. Cicha.

V třetí den exkurze byl navštíven v Myšenci u Protivína pegmatit se dvěma, téměř
1 m dlouhými turmalíny - skoryly, který je chráněn jako přírodní památka. Poslední
navštívenou lokalitou byla Hluboká nad Vltavou s výskytem hlubocké ortoruly bohaté
skorylem. Po obědě ve Zvíkovském Podhradí a letmé návštěvě hradu Zvíkova následo
valo rozloučení a cesta do Prahy, odkud většina účastníků odjela domů. Někteří se však
vrátili na Skalský dvůr, aby se na druhý den v Brně-Líšni zúčastnili svatby dvou účast
níků sympozia, mineraloga Matta Taylora a tlumočnice a organizační pracovnice Ivy
Jelínkové. K akcím, pořádaným v rámci sympozia pro zájernkyně z řad účastnic, lze při
řadit i exkurzi do sklárny Beránek ve Škrdlovicích a prohlídku chrámu sv. Jana
Nepornuckého na Zelené hoře u Žďáru n. Sáz. stavitele Santiniho, který je památkou
chráněnou UNESCO.

K sympoziu byla vydána abstrakta přednášek a posterů, do nichž byly zařazeny
i materiály kolegů - převážně z Ruska - kteří se přihlásili, ale nakonec se z finančních
důvodů sympozia nezúčastnili. Dále byl vydán rozsáhlý a obsažný exkurzní průvodce
Field trip guidebook, který editorsky připravili M. Novák a 1. B. Selwayová a odborně
zpracovalo deset autorů. Je v něm uvedeno deset exkurzních lokalit ze západní Moravy
ajižních Čech, přehled výskytů turmalínů v Českém masívu.

Na sympoziu bylo přítomno 78 účastníků z 19 zemí - Argentiny, Belgie, Bulharska,
České republiky, Číny, Francie, Itálie, Irska, Kanady, Německa, Polska, Portugalska, Ra
kouska, Slovenska, Spojených států amerických, Španělska, Švédska, Turecka a Velké
Británie. Jednací řečí byla angličtina. Sluší se poznamenat, že všichni účastníci byli vy
baveni i materiály (převážně v angličtině) informujícími o muzeích, kulturních a památ
kových objektech a zařízeních v okrese Žďár n. S., ale i v širším okolí a po trase exkurzí.

Průběh sympozia byl všemi účastníky hodnocen jako mimořádně zdařilý, mnozí
z nich tvrdili, že tak dobře zorganizované sympoziumještě nezažili. Zásluhu na tom měli
nejen všichni organizátoři, ať už to byli pracovníci Moravského zemského muzea v Brně
- doc. dr. M. Novák, dr. S. Houzar, dr. A. Pfeiferová, paní L. Jelínková a pan J. Bobek, či
pracovníci Manitobské univerzity ve Winnipegu - prof. F. C. Hawthorne, prof. P. Černý
a 1. B. Selwayová, ale také svou ochotou a spoluprací všichni účastníci sympozia. Velký
podíl na úspěšném průběhu akce měli také všichni zaměstnanci Skalského dvora.

Závěrem lze zopakovat přání všech zúčastněných - aby se příští sympozium konalo
opět po pěti letech na území České republiky.

Josef Staněk
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