eská spole nost pro výzkum a využití jíl ( SVVJ), ustavená v
roce 1998, sdružuje zájemce a stimuluje teoretický i aplikovaný
výzkum, vzd%lávání a mezinárodní styky v oblasti argilologie.
SVVJ je pokra ováním " eskoslovenské národní jílové skupiny",
která byla založena v eskoslovensku v roce 1963.
íslo 40

Listopad 2008

SLOVO EDITORA
zásadn jší pomoc praxi. Tak je i %eská spole nost
pro výzkum a využití jíl , na rozdíl od n kterých
p ísn v deckých skupin, již od svého po átku
koncipována. Budeme rádi, když se k naší diskusi o
sm ování naší Spole nosti p ipojíte svými
p ísp vky.
P edem Vám za Vaše názory, nápady i
p ipomínky d kuji. Tímto zárove( upozor(uji na
uzáv rku jarního $ísla, která je 10.4.2009.

Vážení p átelé,
výbor Spole nosti žil v minulém období
p ípravami a pr b hem 18. jílové konference
v %eské republice. Konference se konala ve
Sporthotelu Záto( v Záto(ských Dvorech u %eského
Krumlova (podrobnosti viz níže). Zde snad jen
n kolik post eh , co se zda ilo, ale i to, co se zcela
nepovedlo. Novinkou bylo vydání Book of Abstracts
v lét p ed konferencí, což bylo n kolika národními
jílovými skupinami v Evrop velmi ocen no. Zájmu
badatel , p edevším autor samých, se t šilo téma
B, kritické zhodnocení dvou monografií na
argilologické téma, které vyšly v minulém období ve
významných sv tových nakladatelstvích.
Pro výbor byla velkým zklamáním malá ú ast
zahrani ních ú astník , která byla poprvé výrazn
nižší než domácích odborník . P í iny lze hledat v
n kolika
faktorech,
jednak
v
konání
4.
st edoevropské
jílové
konference
v t sném
p edstihu a jednak možná i v neznámém místu
konání, by7 se nachází v blízkosti %eského
Krumlova, významné památky UNESCO. Také se
n kterým autor m nepoda ilo napsat rozší ené
abstrakty vyžádaných p ednášek a n které
abstrakty
se nepoda ilo v bec získat. %ást
zahrani ních koleg od ekla z finan ních d vod .
V roce 50. výro í konání první jílové konference
v %SR byla dle hodnocení ú astník tato menší 18.
konference úsp šná a navázala tak na konference
s kdysi v tší zahrani ní ú astí. S konáním
konference souvisí i volby nového výboru
Spole nosti. Jejich výsledky najdete v p ísp vku
níže. Nový výbor v ele s p edsedou M. Pospíšilem
a místop edsedou M. Š7astným se na svém
posledním zasedání zamýšlel i nad prioritami
v innosti výboru. Jednou z nich by m la být

Všechna dosud vyšlá ísla jsou na webových
stránkách
Spole nosti
na
adrese:
www.czechclaygroup.cz
Na záv r slova editora p eji všem našim len m
klidné a spokojené vánoce a š7astný rok 2009,
v n m hodn zdraví št stí a úsp ch , a to jak
v soukromém, tak i profesním život .
Martin Š astný, editor
Ústav struktury a mechaniky hornin AV R v.v.i.
V Holešovi kách 41
182 09 Praha 8 - Libe,
tel.: 266 009 262, fax: 26886645, 26880649
e-mail: stastny@irsm.cas.cz

OBSAHY P.EDNÁŠEK JARNÍHO
SEMINÁ.E
Na seminá i %eské spole nosti pro výzkum a
využití jíl , který se konal dne 29. 5. 2008
v posluchárn Ústavu struktury a mechaniky hornin
AV %R, v.v.i., V Holešovi kách 41, Praha 8, byly
p edneseny t i p ednášky. Zkrácené zn ní prvé
z nich Vám p inášíme na následujících ádcích.
Druhá informovala o konání 18. jílové konference a
její pr b h je zachycen níže. Obsah t etí p ednášky
„Možnosti zapojení malých a st edních podnik a
výzkumných organizací do 7. rámcového programu
EU“ byl uve ejn n již v Informátoru . 38.
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Srovnávací studie fyzikáln -chemických a
technologických
vlastností
vybraných
$eských bentonit>

hodin. Analýzy byly provedeny na rentgenovém
difraktografu Philips PW 7310 za následujících
podmínek: zá ení Cu K , nap tí 40 kV, proud 40,
-1
pop . 55 mA, posun goniometru 1°. min , rozsah
analýz 3 - 70° 2W u práškových preparát a 3 - 35°
2W u orientovaných preparát . Vyhodnocení
záznam bylo provedeno podle tabulek (Micheev,
1957) a dle Mineral Powder Diffraction File - Data
Book (JCPDS 1980). Stanovení obsahu minerál
bylo
provedeno
semikvantitativní
metodou
výpo tem z rentgenogram .
Vzorky z vrtného jádra akce Krásný - Dv r Brody
m ly navíc nové zkoušky pro stanovení sorp ních
vlastností. Zkoušky nasákavosti a pevnosti hrudek
v tlaku byly poté dopln ny i u vzork z lom . Tato
m ení byla provád na na frakci sorbentu 0,7-5 mm
(aktivace bentonitu hn tením v kolovém mlýn
v t stovitém stavu s p ídavkem 1 hmot. % uhli itanu
sodného, sušení do 10 % vlhkosti, mletí a t íd ní na
sítech 5,0 mm a 0,7 mm).
Všechny vzorky byly vyhodnocovány na
slévárenské bentonity (podle normy %SN 72 1250)
a na sorbenty podle výše uvedených zkoušek.
Výsledky veškerých analýz byly vzájemn
srovnávány. Ve v tšin p ípad nebyla zjišt na
žádná závislost.
Zajímavý výsledek p ineslo až srovnání
dvojmocných a trojmocných oxid . Pro konstrukci
prvního grafu byly použity hodnoty p íslušných
oxid ze všech vrt akce Krásný Dv r – Brody
(Peikerová et al., 2006) z d vodu získání v tšího
množství dat. Z grafu vyplývá, že nejkvalitn jší
sorbenty (S1, S2) se vyskytují v poli p ibližn
vymezeném hodnotami 20 – 30 % Al2O3+Fe2O3 a 2
– 12 % MgO+CaO. Všechny vzorky ze studovaných
lokalit spadají do tohoto pole.
Graf 2 ukazuje tém lineární závislost – byla
použita data z AV %R (rozlišení FeO a Fe2O3).
Vyzna ená elipsa obsahuje surovinu z vrtu
vyhodnocenou jako Sabenil 450 a zahrnuje v sob i
lokality Rokle 1 a 2, %erný vrch 1 a Vysoké
T ebušice.
Za zmínku rovn ž stojí grafy závislostí vaznosti
na obsahu montmorillonitu, kaolinitu a K-živce.
Vaznost byla m ena na vybraných vzorcích
neaktivovaného i aktivovaného bentonitu, vždy p i
vlhkosti 3 % a 10 %. P i vyšším obsahu
montmorillonitu bylo dosaženo i v tších hodnot
vaznosti, naopak nep ímá úm rnost platí u kaolinitu
a K-živce.
I když p ím s kaolinitu i K-živce m že mít
negativní vliv na kvalitu slévárenských bentonit ,
v p ípad sorbent se m že projevit velmi p ízniv ,
což je patrné nap . na lokalit Maršov, kde byly
zjišt ny velmi nízké hodnoty montmorillonitu (15 % vzorek z t žební st ny!). P ím s kaolinitu byla
identifikována dále v materiálu z Boži an 1, obou
vzork z Nepomyšle a Rokle 2 – v sou asnosti
využívány hlavn jako bentonit ostatní – „ko kolit“.
Lze se proto domnívat, že sorp ní vlastnosti
bentonitu,
d íve
p ipisované
výhradn
montmorillonitu, mohou souviset i s obsahem jiných
jílových minerál , zejména kaolinitu.

V roce 2006 byl pro Ministerstvo životního
prost edí %R ve spolupráci s AV %R realizován
projekt s názvem „Bentonity“. Jeho cílem bylo
charakterizovat bentonit a vybrat kritéria definující
bentonit jako vyhrazený nerost.
Definice bentonitu není jednotná, n kdy je
definován p edevším na základ složení, jindy jsou
ur ujícím faktorem nap . jeho sorp ní vlastnosti.
Bentonity lze zásadn rozd lit na:
• Siln bobtnavé Na-bentonity, tzv. bentonity
wyomingského typu. Ložiska této suroviny se
nacházejí p edevším v USA, v %R se ložiska
sodných bentonit nevyskytují.
• Mén
bobtnavé draselné, vápenaté a
ho e naté bentonity p ípadn jejich kombinace.
Tyto bentonity lze pr myslov obohacovat
sodíkem tzv. aktivací, bobtnací schopnosti
aktivovaných bentonit však stále nedosáhnou
takové hodnoty jako u Wyomingu.
Podle § 3 zákona 44/1988 Sb., O ochran a
využití nerostného bohatství (horní zákon) je
bentonit definován jako vyhrazený nerost.
Ministerstvo životního prost edí vede evidenci zásob
ložisek vyhrazených nerost v tzv. Bilancích zásob
%eské republiky, kde byly uvedeny dva druhy
bentonitu: bentonit pro slévárenské ú ely a tzv.
bentonit ostatní. N které zásoby bentonitu však
zdaleka neodpovídají dnešním požadavk m na
technologické ov ení, geologickou prozkoumanost,
možnosti t žby atd. Charakterizovat bentonit pouze
jako slévárenský neodpovídá jeho významu, nebo7
se používá ve v tší mí e p i rafinaci, filtrování, jako
sou ást vrtných výplach , v potraviná ském
pr myslu, ve stavebnictví, v zem d lství, p i výrob
barev a lak , ve farmacii, p i zlepšování životního
prost edí atd. Navíc se vyvíjejí neustále nové
technologie zpracování suroviny i v úpravárenství a
objevují se tak stále nová využití bentonitu.
Zám rem studie bylo získat široké spektrum
vzork . Byly vybrány bentonity z r zných oblastí
typicky využívané jako slévárenské i ostatní. Bylo
prostudováno celkem 33 odebraných vzork , z toho
15 z p evážn inných lom a 18 z vrtu BR12, který
byl proveden v rámci ložiskového pr zkumu lokality
Krásný Dv r – Brody v r. 2006. Pokud bylo v lomech
zastoupeno více makroskopicky odlišných typ
suroviny, byly odebrány vzorky z každé této polohy.
Vzorkovány byly následující lokality: %erný Vrch,
Rokle, Boži any, Vysoké T ebušice, Maršov a
Nepomyšl.
Na všech vzorcích byla provedena zrnitostní a
chemická analýza. Dále byla zkoumána adsorpce
methylénové mod e (AMM), vým nná kapacita
iont , magnetická susceptibilita, pH, vaznost a byly
prostudovány zbytky na sítech.
Byla provedena RTG difrakce jednak surového
bentonitu a jednak na orientovaných preparátech
frakce pod 4 mikrony. Pro ur ení typu jílových
minerál byly preparáty analyzovány v p írodním
stavu, dále sycené ethylenglykolem 4 hodiny p i
teplot 80 °C a žíhané p i teplot 550 °C po dobu 4

2

Graf 1 – Závislost obsahu oxid Mg a Ca na obsahu oxid Al a Fe – Brody
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Graf 2 – Srovnání oxid vzork z lokalit a vrtu BR 12 s rozlišením surovinových typ

30

CaO+MgO+FeO %

25
R2 = 0,9218

20

R2 = 0,7275

15

Bož 4
Bož 1
Bož 3
Bož 2

10

R2 = 0,6239
%v 1

5

Mar 2

Te
Rok 1, 2

%v 2
Bož 5

Mar 1
Nep 1,2
Mar 3

0
10

15

20

25

30

Al2O3+Fe2O3 %
lomy

S1 BR 12

Shrnutím všech poznatk lze konstatovat, že
bentonit, který má obsah montmorillonitu min. 50 %
je ur it pr myslov využitelný. Z provedených
analýz však nelze ur it, ve kterém pr myslovém
odv tví. Nelze ani vylou it použitelnost bentonit
s menším procentem montmorillonitu (viz Maršov 1).
Jistou roli hraje i pom r montmorillonitu a kaolinitu.
Z výsledk chemických analýz vyplývá, že nap .
množství oxid železa není limitujícím faktorem pro
využití bentonit , stejn tak i nižší hodnoty vým ny
iont . Vždy je t eba p ihlédnout ke konkrétnímu
využití suroviny.
P i ložiskových pr zkumech s výpo tem zásob je
ložisko posuzováno podle daných podmínek

S2 BR 12

S3 BR 12

využitelnosti. Tyto podmínky (a7 už se jedná o
„slévárenské“
i
„ostatní“
bentonity)
jsou
sestavovány zejména podle technologických
vlastností – pevnost, nasákavost, absorpce
methylénové mod e, tvorba hrudek apod. Materiál
hodnocený na základ normy %SN pro slévárenské
bentonity jako nebilan ní i nevhodný, má ve
v tšin
p ípad
takové vlastnosti, že spl(uje
parametry nap . pro výrobu sorbent . Na základ
této studie bylo na MŽP %R rozhodnuto, že
v Bilancích zásob bude jako vyhrazený nerost
evidován pouze bentonit, a to bez rozlišení.
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Amorim, L. V., Gomes, C. M., de Lucerna Lira, H.,
França, K. B., Ferreira, H. C. (2004): Bentonites
from Boa Vista, Brazil: Physical, Mineralogical
and Rheological Properties. – Materials
Research, 7, 4, 583-593.

konferencí a volba tématu B - Hodnocení a diskuse
o dvou nejnov jších monografiích vydaných
sv tovými nakladatelstvími.
PJednášky a postery:
A) Fylosilikáty v sedimentotvorných procesech
B) Hodnocení a diskuse dvou nejnov jších knih
vydaných sv tovými nakladatelstvími:
Meunier A. (2005): Clays
Bergaya F., Theng B.K.G., Lagaly G (editors)
(2006): Handbook of Clay Science
C) Výzkum jílových materiál v tradi ních a
moderních technologiích
D) Využití metakaolinu v geopolymerech a
stavebních materiálech

Bartoš, J., Hruška, A. (2000): North Bohemian
Foundry Bentonites. – Acta Universitatis
Carolinae-Geologica 2000, 44, (2-4), 83-89.
Fran e, J. (1992): Bentonity ve východní ásti
Doupovských hor. – Sborník geol. v:d, Ložisk.
geol., mineral., 30, 43-90.
Hanus, R. (2005): Vlastnosti montmorillonitických
jíl v závislosti na jejich genezi. – diserta ní
práce P F UK Praha.

Exkurze
První dopolední ást byla v nována geologii a
bylo
navštíveno
ložisko
jíl
a
diatomit
v Borovanech a pískovna - št rkovna v Chlumu
(nalezišt vltavín ). Ta byla zakon ena návšt vou
místní galerie „Na fa e“ ve Sv. Janu nad Malší
s unikátní výstavou vltavín .
Odpoledne bylo v nováno historické památce
UNESCO %eskému Krumlovu. Ú astníci si spolu
s pr vodkyní prohlédli historické jádro m sta a
exkurzi zakon ili prohlídkou zámku.

Hanus, R., Kola íková, I. et al. (2006): Verification of
substitution of bentonites by montmorillonitic
clays.
Summary
report
on
Czech
montmorillonitic clays. – POSITIVA summary
report 2006.
Peikerová, S. et al. (2006): Záv re ná zpráva
Krásný Dv r – Brody. – MS Gekon, Praha.
Šindelá , J. (1988): Geochemistry of Bentonites in
North-West Bohemia. – 10th Conference on
clay mineralogy and petrology, Ostrava (1986),
229-234.

estné $lenství
V rámci druhého dne konference bylo ud leno
estné lenství dv ma význa ným zahrani ním
host m, C. V. Jeansovi (Anglie) a H. Minatovi
(Japonsko). (viz níže)

Weiss, Z., Kužvart, M. (2005): Jílové minerály, jejich
nanostruktura a využití. – UK Praha.
So,a Peikerová

Záv r
18. konference byla zakon ena slavnostní ve e í
v restauraci hotelu. Sporthotel m l široké sportovní
zázemí, kterého mnoho ú astník využilo. Velké
oblib se t šily p edevším kuželky, kdy došlo
k n kolika vzájemným kláním.

PODZIMNÍ SEMINÁ.
%eská spole nost pro výzkum a využití jíl
po ádá ve spolupráci s Ústavem struktury a
mechaniky hornin AV %R, v.v.i. odborný seminá ve
st edu dne 26. 11. 2008 v 10,30 hod. v posluchárn
ÚSMH AV %R, v.v.i., V Holešovi kách 41, 182 09
Praha 8.

PJehled vydaných publikací:
T etí cirkulá s v deckým programem
Exkurzní pr vodce
List ú astník

Program seminá e:
1) Vladimír Machovi (VŠCHT Praha):
Vibra$ní spektroskopie jílových minerál>

Konferen$ní sborník
Konferen ní sborník vyjde jako samostatné íslo
asopisu Acta Geodynamica et Geomaterialia,
vydává Ústav struktury a mechaniky hornin AV %R,
v lét 2009.

2) Karel Melka (Nad Hercovkou, Praha 8):
Schéma pro klasifikaci slídových minerál>

OHLÉDNUTÍ ZA 18. JÍLOVOU KONFERENCÍ
V R

Výbor
jíl>:

18. jílová konference v %eské republice je již
minulostí, a tak se krátce ohlédn me a podívejme
se na její pr b h.
Konference se konala se ve dnech 29. 9.-1.10.
2008 ve Sporthotelu Záto( v Záto(ských Dvorech u
%eského Krumlova, tedy 50 let po konání 1.
celostátní jílové konference.
Byla organizována %eskou spole ností pro
výzkum a využití jíl a organiza n zajišt na
p edevším díky Ústavu struktury a mechaniky hornin
AV %R, v.v.i.. Konference se zú astnilo celkem 38
ú astník , z toho 7 zahrani ních. 18. jílová
konference p inesla
op t n kolik
novinek,
p edevším to vydání Book of Abstracts p ed

eské spole$nosti pro výzkum a využití

P edseda: Martin Š7astný
lenové: Lubomír Aron, Martin Holý, David
Koloušek, Ji í Konta, Bohumil K elina,
Karel Melka, Miroslav Pospíšil
Organiza$ní výbor:
P edseda: Martin Š7astný
lenové: Pavel Hájek, Martin Holý, David Koloušek,
Ji í Konta, Petr Ková , Bohumil K elina,
Karel Melka, Miroslav Pospíšil, Jana
Schweigstillová, Jana Šreinová
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Obr. 1 Sporthotel Záto(, ve kterém se konference konala

Obr. 4 %eský Krumlov, památka UNESCO

Obr. 2 Lokalita Borovany. Pohled na t žbu jíl

Obr. 5 P edávání estného lenství C. V. Jeansovi a H. Minatovi

Obr. 3 Pohled na ú astníky exkurze na lokalit vltavín Chlum

Obr. 6 Oblíbený ve erní souboj tým v kuželkách

Foto J. Schweigstillová, M. Valášková, L. Fuitová

Martin Š astný
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VOLBA VÝBORU SPOLE NOSTI

subsequent papers were published by the
Mineralogical Society (UK) special issues of the
journal Clay Minerals (in the volumes 17, 19, 21, 24,
29 and 35). Another special issue of the journal Clay
Minerals was published in 2006 (in volume 41)
which described and discussed the extensive
stratigraphical clay mineral data from the British
Isles accumulated since the pioneering research of
Dr Robert Perrin (1971). This compilation by
Christopher Jeans and Richard Merriman may
provide for industry and British geology a new
generation of thematic maps (argillological maps)
based on stratigraphical variation in clay
mineralogy. We also highly appreciate Christopher's
thorough and inspirational critical review of two
modern books, Clays and Handbook of Clay
Science, edited by renowned publishing houses,
Springer and Elsevier, which he shared with us in
his lecture as one of the invited presenters to the
18th Clay Conference.
Dr Hideo Minato comes from the area of Eurasia
geographically much more distant from the Czech
Republic. He focused his research of clay and
related minerals especially on the genetic processes
of kaolinite and halloysite under weathering and
hydrothermal conditions; on phase relations of
common zeolites and albite; on kaolin deposits of
Japan and neighbouring countries of East Asia; and
on composite barriers containing expansible clay
minerals, zeolites and some non-clay minerals
applied for the isolation of deep-deposited
radioactive waste. A part of his works, clay minerals
formed by weathering with natural zeolites used as
the treatment materials for polluted soils and water,
explains the main adsorption reactions on the
surface of the mixed natural materials. The
technique elaborated by Professor Minato has been
honored by INZA (International Natural Zeolite
Association) and his research results on natural
zeolites were published in two books edited by the
Japanese Committee, JSPS, in Japanese and
English: Natural Zeolite and its Utilization, 1994 and
Natural Zeolite, Qualification Guides and Data for
Application, 2006. We also highly appreciate Dr
Minato's active participation in our clay conferences.
Doctor Jeans and Professor Minato, it is a great
privilege for me to have been entrusted by the
Committee of our Group to now present you with the
certificates of Honorary Membership of the Czech
National Clay Group. Congratulations!
JiJí Konta

B hem p edprázdninového období prob hla na
základ stanov Spole nosti koresponden ní volba
nového výboru. Každý len dostal hlasovací lístek a
seznam len Spole nosti, ze kterých bylo možné
vybírat kandidáty pro volbu. Na hlasovací lístek bylo
možné napsat nejvýše 7 len .
Celkem se vrátilo 24 lístk .
Po se tení došlých lístk vzniklo následující
po adí (prvních deset kandidát ): M. Š7astný (24
hlas ), M. Pospíšil (18 hlas ), J. Konta (14 hlas ),
S. Peikerová (13 hlas ), M. Rojík (11 hlas ), K.
Melka (10 hlas ), M. Holý (10 hlas ), L. Aron (9
hlas ), B. K elina (8 hlas ), P. Hájek (7 hlas ).
Celkem se na lístcích objevilo 30 jmen. Prvních 7
jmen by m lo tvo it nový výbor. M. Rojík, L. Aron a
B. K elina se práce ve výboru z r zných d vod
vzdali, a tak nový výbor tvo í: M. ŠRastný, M.
Pospíšil, J. Konta, S. Peikerová, K. Melka, M.
Holý, P. Hájek.
Na sch zi výboru, který se sešel dne 30.10.2008
v rámci konference, m la být provedena volba
p edsedy. Na sch zi, kde znovukandidoval Dr. M.
Š7astný byl vznesen protinávrh na funkci p edsedy,
a to Dr. M. Pospíšil. Výbor na této sch zce nedošel
k záv ru a na návrh Ing. D. Kolouška, aby volil
kompletní výbor, byla volba odložena na p íští
sch zi nového výboru. Tato sch ze se uskute nila
v Praze dne 29.10.2008. Hlasování došlo do patové
situace, která byla vy ešena kompromisním
návrhem, který byl p ijat. Novým pJedsedou se
stal Dr. M. Pospíšil a místopJedsedou Dr. M.
ŠRastný.

NEW HONORARY MEMBERS
Výbor %SVVJ požádal profesora Ji ího Kontu,
aby p ipravil odborný celebra ní projev pro oba
zvolené kandidáty. Vzhledem k tomu, že profesor
Konta t sn p ed konferencí onemocn l, p ednesl
projev Dr. K. Melka. Oba diplomy p edal novým
estným len m p edseda %SVVJ Dr. M. Š7astný
(viz obr. 5). Celebra ní projev zde p inášíme v
originálním zn ní.
Ladies and Gentlemen,
Friends of Clay Science:
Today it is my distinct pleasure, at the 18th Clay
Conference, to introduce to you two eminent
scientists as new honorary members of the Czech
National Clay Group. They are Dr Christopher Jeans
from the Department of Earth Sciences, University
of Cambridge, United Kingdom, and Dr Hideo
Minato from the Institute of Earth Sciences,
University of Tokyo, Japan.
Dr Christopher Jeans is a scientist of
extraordinary merit in the systematic investigation of
clay minerals in the onshore and offshore strata of
the British Isles. Not only has he studied clay
minerals in thousands of samples from Cretaceous,
Jurassic, and Permo-Triassic sediments, but for
several decades he has been an integral part of a
team of scientists determining clay minerals in
Cainozoic, Mesozoic and Palaeozoic sedimentary
rocks of this part of Europe. Between 1981 and
1998 with his assistant Mrs Dee Long and with help
from the oil industry, he organised six international
conferences on clay mineral diagenesis. The

NOVÍ LENOVÉ

SVVJ

%eská spole nost pro výzkum a využití jíl má v
sou asné dob po vyškrtnutí neplati
celkem 89
individuálních len a vítá šest nových len , kte í
podali své p ihlášky v období od 16. 4. 2008 do 17.
10. 2008:
K estní jméno, p íjmení, p esná adresa:
Ing. Gražyna Simha Martynková, PhD., VŠB-TU
Ostrava, Centrum nanotechnologií (730), 17.
listopadu 15, 708 33 Ostrava-Poruba
Ing. Daniela Plachá, PhD., VŠB-TU Ostrava,
Centrum nanotechnologií (730), 17. listopadu
15, 708 33 Ostrava-Poruba
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Ing. JiJí Brus, PhD., Ústav makromolekulární
chemie AV %R, Heyrovského nám. 2, 162 06
Praha 2
Ing. Martin Sisol, PhD., TU - Košice, F BERG, Park
Komenského 19, 042 00 Košice, Slovensko
Ing. Vlastimil Mat jka, VŠB-TU Ostrava, Centrum
nanotechnologií, 17. listopadu 15/2171, 708 33
Ostrava-Poruba
Mgr. Jana Švandová, U Javorky 386, 507 52
Ostrom

rozhodla
rovn ž
zapojit
do
organizování
st edoevropských jílových konferencí.
P íští, již 5. st edoevropská jílová konference se
uskute ní v Macarsku, v Budapešti v rámci 20.
mítinku mezinárodní mineralogické asociace, a to
od 25.-28. srpna 2010.

TVRTÁ MEZINÁRODNÍ ST.EDOEVROPSKÁ
JÍLOVÁ KONFERENCE, POLSKO, ZAKOPANE,
22. 9.-27. 9. 2008
%tvrtá st edoevropská jílová konference se
konala v malebném prost edí v p edh í Tater
v polském Zakopanem. Celá konference byla
situována do velmi reprezentativního hotelu
Belvedere (viz foto), kde byly p ednáškové sály,
posterová sekce i možnost ubytování. Konferenci
navštívilo více než 180 ú astník z celého sv ta.
V decký program se lenil do 14 sympózií a bylo
p edneseno 6 zvaných p ednášek. Jmenovit :
Derek C. Bain: How to succeed in publishing
research in refereed journals; Victor A. Drits: Transvacant and cis-vacant 2:1 layer silicates: Structural
features, occurrence and identification; Goran Durn:
Origin of terra rossa soils in the Mediterranean
region; Claude Forano: Trends in hybrid layered
double hydroxides intercalation chemistry (Tato
p ednáška byla podpo ena %eskou spole ností pro
výzkum a využití jíl .); Marián Janek et al:
Application of terahertz time-domain spectroscopy
for investigation of layered hydrosilicates; Tamás G.
Weiszburg et al: Iron dominated dioctahedral TOT
clay minerals: from nomenclature to formation
processes. Dále byla prezentována celá ada
p ednášek a poster . Veškeré abstrakty byly
revidovány a byly vydány jako speciální íslo
asopisu Mineralogia, vol. 33, 2008 (ISSN: 18962203). P ísp vky ú astník
budou vydány ve
speciálním ísle asopisu Clay and clay minerals.
Po skon ení p ednáškové sekce konference bylo
možno se zú astnit t í exkurzí.
%eská spole nost pro výzkum a využití jíl
finan n podpo ila p ednášku a ú ast prof. Clauda
Forana na konferenci. Prof. Claude Forano je
profesorem na Université Blaise Pascal v ClermontFerrand (Francie). Již adu let se zabývá výzkumem
podvojných vrstevnatých hydroxid a podílel se na
ad mezinárodních projekt v této oblasti. Jeho tým
v Laboratoire des Matériaux Inorganiques (spole ná
laborato Université Blaise Pascal a CNRS) se v
poslední dob
v nuje p edevším syntéze,
charakterizaci a vývoji nové generace hybridních
podvojných vrstevnatých hydroxid . Ve své
p ednášce prof. Forano prezentoval nejnov jší
výsledky a možnosti dalšího rozvoje této velmi
zajímavé a perspektivní oblasti výzkumu a vývoje
hybridních
materiál
na
bázi
syntetických
podvojných vrstevnatých hydroxid ozna ovaných
n kdy jako aniontové jíly.
St edoevropské jílové konference se tak stávají
oblíbeným
fórem
odborník
nejen
ze
st edoevropského regionu. Jílová spole nost
N mecka – Rakouska – Švýcarska (DTTG) se

Miroslav Pospíšil

50 LET KONÁNÍ JÍLOVÝCH KONFERENCÍ V
ESKOSLOVENSKU A ESKÉ REPUBLICE
Aktivita skupiny se datuje od roku 1958, kdy se
konala I. celostátní konference na P írodov decké
fakult Karlovy univerzity v Praze. Od té doby
po ádala skupina pro jílovou mineralogii a petrologii
každým rokem vždy 2 až 4 p ldenní seminá e a
každý t etí rok až do roku 1986, pozd ji ve dvou až
ty letých intervalech, celostátní konference.
Zú ast(ovali se jich jednak domácí specialisté, ale i
zahrani ní odborníci. P ísp vky ú astník
byly
otišt ny v konferen ních sbornících v tšinou
v anglickém jazyce. Z historického hlediska je
užite né si p ipomenout data a místa konání
dosavadních setkání, po et uve ejn ných prací,
stránkový
rozsah,
odpov dné
editory
a
vydavatelské instituce (viz tabulka na str. 9).
Úplný seznam dosavadních $estných $len>
SVVJ:
1990 Dr. J. Robinson (Spojené království, U.K.)
1990 Prof. Dr. E.T. Stepkowska (Polsko)
1990 Prof. Dr. M. Störr (N mecko)
1990 Prof. Dr. F. Veniale (Itálie)
1991 Dr. R. A. Kühnel (Nizozemsko)
1992 Prof. Dr. J. Konta (%eská republika)
1994 Prof. Dr. L. Heller-Kallai (Izrael)
1994 Prof. Dr. E. Galán (Špan lsko)
1996 Prof. Dr. W.D. Johns (USA)
1996 Prof. Dr. J. frodog (Polsko)
1996 Dr. B. %í el (Slovensko)
1997 Doc. Ing. J. Neužil (%eská republika)
1997 Dr. J. Šindelá (%eská republika)
1998 Prof. Dr. R.C. Mackenzie (Spojené království, U.K.)
2000 Prof. Dr. H. H. Murray (USA)
2001 RNDr. K. Melka, CSc. (%eská republika)
2002 RNDr. E. Slánský, PhD. (Austrálie)
2008 Dr. C.V. Jeans (Spojené království, U.K.)
2008 Prof. H. Minato (Japonsko)
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Obr. 1 Ú astníci exkurze v rámci 2. konference o
jílové mineralogii a petrologii (Praha, 1961)

Obr. 4 Budova univerzity v Brn , kde se konala 15.
konference o jílové mineralogii a petrologii (1998)

Obr. 5 Ú astníci 16. konference v Karlových
Varech (2000) na exkurzi

Obr. 2 Ú astníci podepisují vlajku konference
EUROCLAY 83 v Praze

Obr. 6 Ú astníci 17. konference o jílové mineralogii
a petrologii (2004) na lokalit zlaté opuky P ední
Kopanina

Obr. 3 Zahájení výstavy „Jíl a lov k“ v rámci 13.
konference v Praze, 1994
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Místo konání
1. Praha
2. Praha
3. Praha
4. Košice

Rok
konání
1958
1961
1964
1967

Rok vydání Po$et
$lánk>
sborníku
1959
15
1962
37
1965
13
1968
14

Po$et
stran
232
492
135
145

Editor

Vydavatel

5. Praha
6. Praha a Kutná Hora
7. Karlovy Vary
8.Teplice
9. Zvolen
EUROCLAY
10. Ostrava
11. %eské Bud jovice
12. Bratislava
13. Praha
14. Banská Štiavnica
15. Brno
16. Karlovy Vary

1970
1973
1976
1979
1982
1983
1986
1990
1992
1994
1996
1998
2000

1972
1975
1977
1981
1984
1985
1988
1993

14
43
62
40
31
82
42
34

160
414
497
332
240
624
399+8
320+6

J. Konta
J. Konta
J. Konta
B. %í el a J.
Konta
J. Konta
J. Konta
J. Konta
J. Konta
J. Konta
J. Konta
J. Konta
J. Konta

1995

38

449+6

K. Melka

Univerzita Karlova

2000
2002

21
19

181
161

Masarykova univerzita
Univerzita Karlova

17. Praha

2004

2005

20

184

18. Záto(ské Dvory

2008

2009

10

XXX

V. Vávra
K. Melka a
M. Š7astný
M. Š7astný a
K. Melka
M. Š7astný a
K. Melka

535

4985

Celkem
V roce 1991 za al vycházet i bulletin nazvaný
Informátor, v tšinou 2x ro n (mimo ádn i 3x) a
který v roce 2006 dostal i své ISSN. Od roku 1997
je pravidelnou rubrikou Transmise, která p ináší
informace o významných sou asných objevech v
zahrani í a pozoruhodných monografiích.
Dne 20.6.1996 se sou ástí Spole nosti stala
Zeolitová skupina.
V roce 2000 byly spušt ny poprvé i webové
stránky Spole nosti, na kterých jsou aktuální
informace o innosti Spole nosti a lze zde stáhnout
i všech 39 dosud vyšlých
ísel Informátora
(www.czechclaygroup.cz).
Další významnou a pravidelnou aktivitou je
po ádání odborných seminá , a to dvakrát ro n ,
vždy na ja e a na podzim. Abstrakty prezentovaných
p ednášek jsou od roku 1994 pravideln
publikovány v Informátoru.
Martin Š astný

Univerzita Karlova
Univerzita Karlova
Univerzita Karlova
Univerzita Karlova
Univerzita Karlova
Univerzita Karlova
Univerzita Karlova
Univerzita Karlova
Univerzita Karlova
Univerzita Karlova
Univerzita Karlova
Univerzita Karlova

ÚSMH AV %R, v.v.i.
ÚSMH AV %R, v.v.i.

Po p estávce následoval sled ty p ednášek
seznamující poslucha e s r znými výzkumy v k íd
(St. %ech - Geologie k ídy %eského ráje, J. Laurin Záznam pokles mo ské hladiny v hemipelagitech
teplického
souvrství:
implikace
pro
paleoklimatologický výzkum, Z. Štaffen - seznámil
s k ídovým profilem Pooh ím a kone n J.H. Mertlík
zajímav popsal krasov ní pískovc na p íkladu
skal kloko ské kuesty).Následoval ob d v podob
klobásky u místního kiosku.
V odpoledním bloku následoval p ehled r zných
informací o výzkumech na k ídových sedimentech.
St. %ech p ednesl p ísp vek K ídový sv t –
povídání o k ídovém sv t , M. Koš7ák informoval o
rekonstrukci a darech pro Muzeum Ivo Chlupá e na
P FUK, L. Švábenická seznámila plénum o
Diachronickém prvním výskytu Marthasterites
furcatus ( eská k ídová pánev a Západní Karpaty).
Velmi zajímavou p ednášku p ednesli R. Vodrážka,
L. Hradecká, P. %áp a L. Švábenická na téma
Fosilní spole enstva a sedimenta ní prost edí ve
spodním turonu na lokalit Kutná Hora – Sedlec. J.
Sklená p ednesl p ísp vek na téma: Brachiopod
Gyrosoria lata v eské k ídové pánvi a P. Svoboda:
Cenoman eské k ídové pánve a jeho korelace
s okolními pánvemi. Po krátkém ob erstvení
pokra oval seminá posledním blokem p ednášek:
J.
Frank:
Zastoupení
rodu
Cymatoceras
(Nautiloidea) v cenomanu %KP, T. Ko í: Sabelidní a
serpulidní ervi z lokality Ka(k - Na Vrších, K.
Zágoršek, P. Taylor a R. Vodrážka: Hydrozoa
z Chrtík , J. Sakala: Nález v bec prvního
zk emen lého d eva krytosemenných v eské k íd .
Na záv r prvého dne byla pro ú astníky
seminá e p ipravena prohlídka expozic Muzea
%eského ráje a celý den byl zakon en spole nou
ve e í.

4. SETKÁNÍ K.ÍDA.V
Po dvou letech byl zorganizován 4. seminá
k ída (profesionál i amatér ), který se konal u
p íležitosti 50. výro í úmrtí B. Zahálky a k 30. výro í
úmrtí J. Dvo áka dne 3. íjna 2008 v muzeu
%eského ráje v Turnov a byl spojen s geologickou
exkurzí do %eského ráje dne 4. íjna 2008. Seminá
organizovala %GS ve spolupráci s Muzeem
%eského ráje v Turnov .
Na úvod byly p edneseny t i p ísp vky týkající se
Muzea %eského ráje a vyhlášeného Geoparku (V.
Jakoub ová, St. %ech, T. jídkošil, L. Švábenická).
Ve druhé
ásti prvního bloku p ednášek
zavzpomínal P. Zelenka na život a dílo B. Zahálky a
J. Dvo áka a V. Ziegler ú astníky zasv til do historie
geologického výzkumu k ídy v %eském ráji.
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Druhý den byla p ipravena exkurze s odjezdem
od Muzea %eského ráje a zahrnovala návšt vu
t chto lokalit: 1. Turnov-Dolánky (stratotyp
jizerského souvrství), 2. Kloko ské Lou ky, 3.
M sí ní údolí, 4. Volavec-Václaví, 5. Lom St ele .
Martin Š astný dle materiálu Zde,ka Štaffena

50. FORUM PRO NERUDY – GEOLOGIE
ESKÉHO RÁJE A PODKRKONOŠÍ
Další ro ník setkání ložiskových geolog byl
organizovaný od 13. do 15. kv tna 2008 v regionu
%eského Ráje a Podkrkonoší. P edm tem 50.
ro níku Fora pro nerudy byla ložiska nerostných
surovin na tomto území.
Po p ivítání a prvotním šoku ze vzhledu
n kterých ú astník setkávajících se zase po roce
jsme vyrazili sm rem na Hrubou Skálu u Turnova.
Hruboskalské skalní m sto se nachází nedaleko od
zámku, který byl vystav n na tomto pískovcovém
masivu ve 2. polovin 14. století, a uchvátilo nejen
ú astníky Fora ze Slovenska, ale i letošní ú astníky
z Polska. Hruboskalské pískovce mají mocnost p es
100 metr a vytvá ejí plošinu s nejvyšší nadmo skou
výškou skoro 400 metr . Tato plošina se sm rem do
údolí Libu(ky rozpadá a vytvá í tak typické skalní
m sto. Nespo et skalních v ží se zaoblenými
vrcholky dosahuje ze strany údolí bezmála sta
metr . V jedné z romantických sout sek je možno
spat it nap . Adamovo lože.
Po procházce po pískovcové krajin
jsme
popojeli k nedalekému Kozákovu se známou
lokalitou, tzv. Votrubcovým lomem – mimochodem,
název Kozákov prý pochází od zcela oby ejné
neposlušné eské kozy, kterou její pasá ek zabil
drahým kamenem nalezeným na tomto kopci
sope ného p vodu, který „vejda“ vid jdoucí kolem,
sebral a za draho ve m st prodal – na jejím území
lze nalézt zejména polodrahokamy (nap . ametysty,
olivíny, záhn dy, citríny, chalcedony, acháty, jaspisy
i karneoly). V jižním svahu Kozákova mohou
návšt vníci po dohod s majitelem Votrubcova lomu
hledat, a pak si nález vybrousit v místní brusírn .
My jsme zde nalezli p edevším houf školák
s kladívky a s paní u itelkou – mineraložkou. Vitální,
vtipný a v elý pan Votrubec (prost s velkým V) nás
zasv til do historie tohoto lomu a seznámil nás
s mnohými nálezy, nejen z této lokality, umíst nými
v p ilehlém malém muzeu. Ob d jsme si vychutnali
v restauraci pod rozhlednou na Kozákov , kam
jsme ho pozd ji i mnozí vynesli, ale rozhodn ne v
zubech.
Jako další lokalita bylo vybráno ložisko edi e
Záho í - Prose . Toto ložisko je charakterizováno
p íkrovem terciérních bazalt , jejichž rozsáhlé
vyt žené prostory vytvá ejí amfiteátry se st nami
v tšinou sloupcovit odlu ného edi e.
Dalším místem naší návšt vy byly Trosky. Trosky
jsou tvo eny dv ma t etihorními suky olivinického
nefelinitu (sope né komíny), které se obnažily po
rozpadu okolních pískovc . Z dálky viditelný hrad
(dnes již jen jeho z ícenina) byl vybudovaný na
konci 14. století %e(kem z Vartenberka.Za t icetileté
války byl obsazen Švédy, vyho el a následn zpustl.
V dobách romantismu byl velkou inspirací básník i

Obr.1 Ú astníci ve Votrubcov lomu

Obr.2 %ást expozice v p ilehlém muzeu

Obr.3 Lokalita edi e Záho í-Prose

Obr.4 Sloupcovitá odlu nost edi e
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malí . Jádro hradu tvo il palác a nádvo í s
hospodá skými staveními. Od roku 1998 jsou
Trosky p írodní památkou.
Po tomto kulturním zážitku na nás ekalo
ubytování v penzionu Tábor, který vznikl na míst
bývalé turistické chaty a byl slavnostn otev en v
kv tnu 2006. V nabídce služeb a aktivit bylo i
slézání vyhlídkové v že, kterého našt stí nevyužil
nikdo ani po bujarých oslavách 50. výro í Foru, tedy
Fora, jež se odehrávaly na terase penzionu a byly
spojeny s grilováním.
Druhý den se v tšina ú astník s poma kanými
obli eji naskládala do autobusu a byla zavezena do
lomu Cidlina-Doubravice na ložisko melafyru,
uložené
mezi
spodnopermskými
sedimenty.
Melafyry
se
vyzna ují
charakteristickou
na ervenalou barvou, která p i bázi p echází do
tmavošedé. Tato hornina, ozna ovaná jako
pyroxenicko-olivinický tholeyit, obsahuje p edevším
plagioklas, pyroxen, olivín a amfibol. Vyskytují se
zde patrn dva nebo více výlev . V lomu se asto
vyskytují erven zbarvené acháty, spolu s nimi
pak drúzy ametystu a záhn d.
Po tomto lomu jsme zamí ili do muzea v Nové
Pace, kde jsme vyslechli p ednášku o geologii
navštíveného území a shlédli exponáty nalezené
v nedalekém i vzdálen jším okolí. P íjemné
dopoledne jsme ukon ili ob dem v restauraci u
%ervink .
Po ob d jsme pokra ovali sm rem na Lánov, na
ložisko dolomitu, které leží v krkonošsko-jizerském
krystaliniku. Vápence jsou krystalické, jsou uložené
ve fylitických a svorových horninách a asto mají
prom nlivé obsahy MgCO3 a SiO2.
Na záv r dne nás ekal op t p íjemný penzion
Tábor a ve erní posezení s ešením d ležitých
geologických problém . Bohužel, n kdy v tomto
okamžiku jsem letošní Forum opoušt la, ale
z doslechu vím, že i zbývající den se vyda il.
Ložisko
vysoce
kvalitních
sklá ských,
slévárenských, technických, sportovních a mletých
písk
a k emi itých jíl
St ele
nezklamalo.
St ele ské písky se t ží od roku 1939. Ložisko
vzniklo usazením sediment v pom rn m lkém
mo i k ídového útvaru. Ložisko tvo í pískovce
zpevn né kaolinickým pojivem s obsahem SiO2 nad
98,5 % (k emenný písek vysoké istoty jako
základní surovinu pro k iš7álové, obalové a ploché
sklo a pro výrobu skelných vláken). V zrnitosti
p evládá frakce 0,10 až 0,63 mm, s nízkým
obsahem oxid Fe2O3, TiO2, Al2O3. Ložisko se t ží
povrchov , v jámovém lomu.
P íjemným p ekvapením byl i ob d v pivovaru
Svijany, jehož pivo je ím dál znám jší a chutn jší a
v jehož útulné restauraci mohou lidé ochutnat i
takzvaný první ep. Nevím, kolik kdo nakonec vypil,
ale myslím, že ten, kdo jel i letos a dojel až sem,
v bec ni eho nelitoval. Na rozdíl ode mne …
Jana Schweigstillová za pomoci internetu

pokryvu Rakouska. Hlavním tématem konference
byla „P da - spole nost - životní prost edí“. V rámci
30 sympozií a 13 seminá bylo prezentováno 650
p ednášek a 750 poster . P edm tem mnohých
p ednášek i poster byla p dní organická hmota.
Sborník abstrakt konference lze najít na adrese
http://www.ecsss.net/web/frontend/view.php?MENU
EID=278&USERNAME=&TEMPID.
%eská pedologická spole nost ve spolupráci
s Katedrou
pedologie
a
ochrany
Fakulty
agrobiologie, potravinových a p írodních zdroj
%eské zem d lské univerzity v Praze po ádala ve
dnech 16.-17. 9. 2008 v Kostelci nad %ernými lesy
12. PEDOLOGICKÉ DNY na téma: „Antropogenní
zatížení
p d".
V decké
jednání
probíhalo
v následujících tématických okruzích: „Eroze p d“,
„Kontaminace p d“, „Pedokompakce“, „Sealing“ a
„Snížení biodiverzity p d“. Druhý den konference
byl v nován exkurzi, kde na lokalit Chráš7any
v rámci katény v r zných ástech svahu byly
demonstrovány p dní typy regozem, ernozem a
koluvizem. Lokalita Semice umožnila porovnat
odlišnosti
vývoje
regozemí
v podmínkách
zem d lského a lesního p dního fondu.
Anna Žigová, zigova@gli.cas.cz

LENSKÉ P.ÍSPXVKY NA ROK 2009
Vážení p átelé, tak jako obvykle se na Vás na
podzim obracíme se žádostí o uhrazení lenských
poplatk na následující rok. Znovu musíme zmínit
finan ní náro nost innosti skupiny (p edevším
poštovné, vydávání Informátora atd.), abychom Vás
mohli i nadále pravideln informovat o d ní ve sv t
jíl a o innosti naší Spole nosti. P i této p íležitosti
bych Vás cht l požádat, abyste nám zaslali Vaše emailové adresy (kdo je máte), nebo7 bychom cht li
ušet it na poštovném a rozesílali bychom
Informátora i elektronickou cestou.
Žádáme Vás o v asné zaslání ástky na
p iložených složenkách, pop . bankovním p evodem
na ú et %eské spole nosti pro výzkum a využití jíl
. 479112193/0300 u %SOB Praha 1.
V p ípad , že jste neuhradili minulý lenský
poplatek, je p ipo ten na Vaší složence.
%lenské p ísp vky na rok 2009 z stávají ve
stávající výši:
ro ní poplatek pro ádného lena 200,-- K
ro ní poplatek pro d chodce 100,-- K
ro ní poplatek pro studenta 60,--K
ro ní poplatek za kolektivní lenství organizace
1500,-- K
Martin Š astný

OZNÁMENÍ
Redak ní rada asopisu Acta Geodynamica et
geomaterialia (d íve Acta Montana) si dovoluje
upozornit, že Ústav struktury a mechaniky hornin AV
%R, v.v.i. vydává tento asopis, který je od ledna
2007 sledován za ú elem získání impakt faktoru a
je veden v databázi ISI Web of Knowledge a
zárove( je veden v seznamu recenzovaných
asopis Rady vlády pro výzkum a vývoj.

PEDOLOGICKÉ AKCE V ROCE 2008
1 500 ú astník ze 77 zemí sledovalo jednání
evropské konference o p dách „EUROSOIL 2008“,
která probíhala 25.–29.8.2008 ve Vídni v Rakousku.
P ed zahájením i po ukon ení konference bylo
možné zú astnit se exkurzí v novaných p dnímu
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Redak ní rada vyzývá odbornou ve ejnost k
publikování p ísp vk v anglickém jazyce v tomto
odborném recenzovaném asopise.
Zárove( upozor(ujeme na možnost objednávky
starších ísel, která jsou k dispozici v redakci.

Associazione Italiana per lo Studio delle Argille
(AISA), on behalf of Association
Internationale pour l´Etude des Argiles (AIPEA)
Information:
14ICC – IMAA – CNR
C. Santa Loia 85050
Tito Scalo (PZ), -Italy
Telephone: +39.0971.427294.
Facsimile:+39.0971.427295
E-mail: secretariat@14icc.org
Internet: http://www.14icc.org

Kontaktní adresa:
Dr. Z. Schenková, CSc.
V Holešovi kách 41
182 09 Praha 8-Libe,
tel. 266009337, e-mail: zdschenk@irsm.cas.cz

TH

20 GENERAL MEETING OF THE
INTERNATIONAL MINERALOGICAL
ASSOCIATION
th
August 21-27 , 2010, Budapest, Hungary
Organized by:
International Mineralogical Association
Information:
Internet:
http://www.univie.ac.at/Mineralogie/IMA_2010/

ZPRÁVY AIPEA
V srpnu 2008 vyšel po dlouhé dob Newsletter
No. 40 sv tové asociace jílových skupin AIPEA.
Výbor AIPEA pracuje nyní v tomto složení:
Prof. David L. Bish (USA) – president
Prof.
Takabumi
Sakamoto
(Japonsko)
–
vicepresident
Prof. Robert A. Schoonheydt (Belgie) – druhý
vicepresident
Dr. Daisy Barbora Alves (Brazílie) – generální
sekretá
Dr. Jeane B. Percival (Kanada) – pokladník
Dr. Peter Komadel (Slovensko) – len
Prof. Atsuyuki Inoue (Japonsko) – len
Dr. Norbert Clauer (Francie) – len
Dr. Saviero Fiore (Itálie) – len
Prof. Celso Gomez (Portugalsko) – len
Newsletter dále obsahuje zprávu o zasedání
b hem EUROCLAY 07, hospodá skou zprávu,
informace o 14. sv tové jílové konferenci, zprávy o
innosti jednotlivých jílových skupin a p ehled akcí.

TRILATERAL MEETING OF CLAY MINERALS
(PROVISIONAL)
To be held in 2010 in Sevilla, Spain
Organized by:
Spanish Clay Society (SEA), Clay Minerals Society
(USA) and the Clay Society of Japan
Information: Not yet available

AKTUALITY
14. MEZINÁRODNÍ
(AIPEA)

JÍLOVÁ

KONFERENCE

Micro et nano: Scientiae Mare Magnum
Castellaneta Marina, Itálie
14. - 20. ervna 2009
Kontaktní adresa:
www.14icc.org
e-mail: sessions@14icc.org
TH

7 COLLOQUE DU GROUPE FRANCAIS DES
ARGILES
April 2009, Toulouse, France
Organized by:
Groupe Francais des Argiles
Information:
Internet: http://www.gta.asso.fr
TH

MEETING
OF
THE
46 ANNUAL
MINERALS SOCIETY-CMS
th
June 6-11 , 2009, Billing, Montana, USA
Organized by:
The Clay Minerals Society
Information:
Contact: Richard Brown
E-mail: rbrown@uyoben.com
Internet: www.clays.org
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CLAY

TH

14 INTERNATIONAL CLAY CONFERENCE
th
June 14-20 , 2009 Castellaneta Marina, Italy
Organized by:
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