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ABSTRAKT 

Kvantitativní charakterizace textur, resp. distribuce velikostí zrn, představuje základ pro 

geologické interpretace kinetických procesů v průběhu krystalizace magmatických hornin. 

Nejčastější metodou je znázornění logaritmické populační hustoty krystalů a lineární velikosti 

krystalů, kde většina magmatických hornin má přímkový trend. Sklon trendu umožňuje odhad 

charakteristické zrnitosti, resp. rychlosti a času krystalizace, a relativní pozice odpovídá 

nukleační hustotě. Výsledný trend představuje především distribuci populací krystalů 

produkovaných kinetickými procesy, ale může být dále modifikován, např. mechanickou 

akumulací nebo separací krystalů, míšením magmat nebo Ostwaldovým zráním v přítomnosti 

taveniny. Použití distribuce velikostí zrn na magmatické horniny se v petrografických 

výbrusech opírá o zdánlivé údaje získané z dvojrozměrného řezu a podléhá opravě za použití 

různých stereologických metod a algoritmů. Za účelem aplikace těchto poznatků byla 

provedena kvantitativní analýza distribuce velikostí zrn klinopyroxenu z trachybazaltového 

lávového proudu Dubičné u Úštěku. Tento výlev patří mezi produkty kenozoického 

vulkanismu na území Českého masívu, resp. jeho hlavní etapy v průběhu eocénu až miocénu 

v Českém středohoří. Draselný trachybazalt má výrazně porfyrickou mikrostrukturu s 

vyrostlicemi diopsidu o velikosti až 6 mm, v množství 17 obj. %. Základní hmota horniny z 

klinopyroxenu, plagioklasu (labradoritu), anortoklas-sanidinu, titanomagnetitu, biotitu 

(oxyflogopitu až oxyannitu), apatitu a sekundárního karbonátu je velmi jemnozrnná. 

Krystalizační teploty živců byly stanoveny v rozmezí 710-780 
o
C, resp. 780-880

 o
C, podle 

různých termodynamických kalibrací. Distribuce velikostí zrn klinopyroxenu má téměř 

lineární, slabě konkávní průběh, způsobený nadbytkem velkých zrn (nad 3.5 mm), 

nedostatkem zrn ve střední velikosti, a je výrazně ochuzena o nejmenší zrna (do 0.5 mm). 

Nadbytek velkých zrn při pozvolném a plynulém zakřivení trendu je interpretován jako 

výsledek mechanická akumulace fenokrystů v mateřském rezervoáru. S využitím vztahu 

charakteristické délky a rychlosti růstu minerálů v bazaltových jezírkách na Hawaii i fosilních 

vulkanických systémech lze určit časový interval růstu klinopyroxenu na 13 až 127 let. Růst 

hlavní části klinopyroxenové populace představuje rychlou, patrně episodickou událost, která 

nepřesáhla ~100 let. Výrazná absence mikrokrystů o velikosti menší než 0.5 mm je 

interpretována jako důsledek Ostwaldova zrání před vlastní erupcí a vznikem lávového 

proudu.   


