
 

Miaroly ve struktuře meteoritu Stannern vyplněné rudními 
minerály (ilmenit, chromit), ve zkřížených nikolech, zvětše-
no 10×. Foto Z. Losos, M. Šimčíková, 2011.

Relikt amfibolu v serpentinizovaném peridotitu z lokality 
Smrček (u Bystřice nad Perštejnem) ve svrateckém krystalini-
ku, zkřížené nikoly. Delší strana fotografie má délku 1,1 mm. 
Foto D. Buriánek, 2012.

Snímek na 1. straně obálky: Růstově zonální fluorit z křemen-fluoritové žíly z Krásna (snímek ze studené optické katodové lu-
miniscence, velikost delší strany fotografie je 5 mm). Foto Z. Dolníček, 2011.

Ulomený krápník s vyhojením křehké defor-
mace růstem nového sintru, jeskyně Za há-
jovnou, Javoříčský kras. Foto O. Bábek, 2012.

Páskované granity dyjského batolitu – nápadně heterogení hornina 
žilného A-typového granátického granitu z  lokality Havraníky. Žíly jsou 
charakteristické páskováním UST krystalů křemene, Kfs a Pl a jemnozrnné-
ho aplitu. V některých částech žíla přechází do hrubozrnného pegmatitu. 
Granát v podobě pásků lemuje UST zóny. Obsah granátu slábne směrem 
ke zmnožujícím se páskům biotitu. Foto Sven Hönig, 2012

Facie skeletálních kalciturbiditů – vápenec typu grainstone s hoj-
nými jednokomůrkovými foraminiferami a peloidy, PPL. Líšeňské 
souvrství, hádsko-říčské vápence, devon, nejsvrchnější famen, 
zóna spodní Siphonodella praesulcata.  „Čistá” karbonátová facie 
líšeňského souvrství nesoucí velmi nízký gamaspektrometrický 
a magnetosusceptibilní signál. Brno-Líšeň, Lesní lom. Velikost 
delší strany fotografie je 5 mm.  Foto Tomáš Kumpan, 2012.

Dravit v křemen-kalcitové žilce, protínající Fe-dolomit, vrt 
Hlásnice 2, PPL. Delší strana fotografie má délku 2 mm. 
Foto Z. Losos, 2012.

Zlatinka z lokality Hory-Zákopy (20 km z. od Třebíče), 
byla získána vyrýžováním a podrcením přepálené 
křemenné žiloviny pocházející z obvalu pinky. Velikost 
zlatinky je 0,79 mm. Foto T. Potočková, 2008.

Budinované tektonické šupiny granodioritu brněnského 
masivu zapracované do silně mylonitizovaných devonských 
bazálních klastik, střižná zóna ve štole číslo 2, údolí Křtin-
ského potoka. Foto J. Rez, 2009.

Olistolit o průměru 2 m tvořený šedým mikritovým vápen-
cem oxfordského stáří (datování podle foraminifer) z olis-
tostromy v chlebovických vrstvách slezské jednotky; stavba 
silnice I/48, v. od Rychaltic. Foto M. Bubík, 2011.

Olivínický melilitit z Pohoře u Oder. Tabulkovitý melilit má 
namodrale šedé interferenční barvy a kolmo na ohraničení 
krystalů lze pozorovat typické tenké tyčinkovité útvary. Zkří-
žené nikoly, délka snímku 1,2 mm. Foto A. Přichystal, 2011.

Trilobit Archegonus 
(Phillibole) cf. polleni 
z  břidlic březinského 
souvrství (visé) v údolí 
Říčky, Brno-Líšeň.
Foto T. Weiner, 2011.


