
 

Bazaltový moždíř a drtidlo z neolitického naleziště Tell Arbid 
Abyad v sv. Sýrii (haláfská kultura, 6. tisíciletí před n. l.). 
Surovina na jejich výrobu byla importována na vzdálenost 
kolem 65 km. Foto: L. Zahrádková, 2008. 

Výbrus vápence s foraminiferou Lenticulina cf. hebetata 
(Schwager), oxford, lom Hády, Brno (vzorek 12/10). Měřítko: 
0,1 mm. Foto: M. Bubík, 2011. 

Snímek na 1. straně obálky: Drobné zlatinky na křemeni z ložiska Marie Pomocná III ve zlatohorském revíru, Zlaté Hory. Šířka 
snímku cca 20 mm. Foto: M. Nepejchal, 2007. 

Odškrcený meandr Moravy 
nad Osypanými břehy, na vto-
ku a výtoku jsou vytvořené 
aluviální zátky porostlé ve-
getací. Meandr vlevo jsou 
známé Osypané břehy. Foto: J. 
Wenzel, 2006.

Příčně členěný skleněný korálek z hrobu na j. předhradí raně 
středověkého hradiska Břeclav-Pohansko (9. stol. n. l.). Sklo 
bylo nedestruktivně studováno pomocí skenovacího mikro-
skopu.  Foto: R. Přichystalová, 2010.

Výbrus amfibol-biotitického durbachitu z lomu Královec, jv. 
od  Jaroměřic nad Rokytnou. Delší strana fotografie je 3 mm. 
Foto: D. Buriánek, 2003.

Kapsy ve vápencích macošského souvrství vyplněné ostro-
hrannými klasty vápenců tmelené karbonátem a limonitem. 
V nadloží písčité sedimenty spodního badenu, lom firmy 
Kalcit, s. r. o., Brno-Líšeň. Foto: P. Tomanová Petrová, 2009. 

Budina serpentinizovaného peridotitu obklopená granulity 
a cordieritickými migmatity z lomu Horní Bory, s. od Vel-
kého Meziříčí. Foto: D. Buriánek, 2009.

Relikty páskovaných staveb v metaryolitech metabazitové 
zóny brněnského masivu, Medlánecké kopce, Brno. Foto: 
P. Hanžl, 2010.

„Brněnský křemenný val“ – morfologicky výrazné dvě větve 
(směr SSZ–JJV a Z–V) křemenné žíly o délkách několik 
set metrů. Vystupují asi 500 m j. od vrcholu kopce Trnůvka, 
1,3 km sz. od obce Rozdrojovice u Brna. Foto: A. Přichystal, 
2011.

Vyvětralé kalcitové žilky (subhorizontální) a stylolity (strmé) 
v horském vápenci dobře definují orientaci paleonapjatost-
ního pole, j. svah hory Naranco, Oviedo, Španělsko. Foto:  
R. Melichar, 2008.

Biotitem bohaté mafické enklávy v biotitickém granitu, 
z lomu Královec, jv. od  Jaroměřic nad Rokytnou. Foto: 
D. Buriánek, 2005.


