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Abstrakt: 

Bubliny v ryolitech se vytváří již během výstupu ryolitového magmatu k povrchu. Vlivem 

snižování obsahu rozpuštěné vody v tavenině. Stabilita stěn bublin je udržována jejich 

vlastním vnitřním tlakem, který jsou schopny si udržet po dlouhou dobu. Některé bubliny 

mohou vznikat až po fragmentaci lávy ve výlevných tělesech na povrchu. Takto vzniklé 

bubliny mají velmi malé rozměry a na fragmentaci se nepodílejí. Ve své práci se zabývám 

vnitřní strukturou některých ryolitových lávových těles a popisem mechanismu vzniku 

bublin. Dále se zaměřuji na metody kvantifikace vnitřní stavby výlevných hornin, tj. 

metodou AMS z uspořádání populace magnetických minerálů a dále texturní analýzou řezů 

horninami, texturní analýza bublin se zaměřila na některé aspekty, abychom mohli 

zhodnotit míru distribuce bublin v páscích. V závěru porovnávám výsledky těchto metod 

ke zhodnocení významů jednotlivých strukturních prvků pro strukturně-geologické 

interpretace. Zkoumali jsme vzorky z extruzivního ryolitového tělesa, které vznikají 

postupným vytékáním lávy na povrch. Bubliny a vztahy mezi nimi jsme zkoumali pomocí 

několika metod. Na vzorcích jsme použili metodu AMS. Pomocí metody měření teplot 

jsem určila za hlavní magnetický minerál maghemit. Analýzou obrazu orientovaných řezů 

vzorků hornin a následnou digitalizací těchto obrazů jsme statisticky zpracovali tvarové, 

orientační a distribuční vlastnosti populace zkoumaných bublin. V počítačovém programu 

polyLX, jenž je nástavbou pro program MATLAB. Orientaci bublin a jejich protažení 

porovnáváme na základě tří odlišných výpočetních metod. Z výsledků měření prostorové 

distribuce bublin v ploše a distribuce velikosti bublin je patrné, že bubliny mohou být 

orientovány ve více směrech. K tomu zřejmě dochází během různých etap postupného 

vzniku lávových dómů. 
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Abstract  

Bubbles in rhyolites are being formed during ascension of rhyolite magma up to the 

surface. That is beacuse of decreasing content of dissolved water in melt. Stability of 

                   bubbles is kept constant because of their own internal pressure, which 

they are able to sustain for a long period. Some bubbles can occure after the fragmentation 

of magma in extrusive bodies on the surface. Bubbles created this way have very small size 

and they don’t participate in fragmentation. In my thesis I’m dealing with internal structure 

of some rhyolite magmatic bodies and description of mechanisms of bubble formation. 

Furthermore I will concentrate on methods of quantification of the internal structure of 

extrusive domes, i.e. the AMS magnetic minerals population structure and texture analysis 

of rock incisions. Texture analysis was concentrated on some aspects, which could help us 

to assess the extent of distribution of bubbles in strips. In conclusion, I compare the results 

of these methods to evaluate the importance of individual structural elements for structural-

geological interpretation. We investigated samples from extrusive rhyolite body, which are 

being formed during the gradual egression of magma on the surface. We were investigated 

bubbles and their realtions between each other by using several methods. On the samples 

we used the AMS method. Using the method of temperature measurement I've identified as 

the main magnetic mineral maghemite. By picture analysis of oriented rock intersections 

and subsequent digitalization of these pictures, we have statistically processed, shape, 

orientation and distributional features of population of investigated bubbles. These we 

made in computer program polyLX, which is a subprogram to MATLAB. Orientation and 

elongation of bubbles we compare on basis of three different computiong methods. From 

the results of bubbles spacial distribution on plane and distribution of their size is apparent 

that bubbles can be oriented in more directions. This appears to occur during the different 

stages of the continuous formation of lava domes. 
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1. Úvod 

Ve své práci, se nejprve zabývám popisem různých typů ryolitových těles a jejich 

vnitřní stavby. Pozornost věnuji také bublinám obsaženým v ryolitech. Zejména pak na 

jejich vznik a následný vývoj. Zkoumám jejich vztahy s okolním prostředím, tvary        

a přednostní orientaci. 

Následně se věnuji popisu metod používaných pro určení magnetických vlastnosti         

a texturní analýzy tvaru, orientace a distribuce bublin. Jedná se o metodu měření 

závislosti magnetické susceptibility na teplotě, která umožňuje zjistit hlavní magnetický 

minerál v hornině. Další použitou metodou je metoda Anizotropie Magnetické 

Susceptibility, umožňuje kvantifikovat míru přednostní orientace populace 

magnetických minerálů v hornině. 

Zpracování texturních dat z řezů horninami se provádí nejdříve v programu, který 

umožní digitalizaci zájmových objektů (např. geografický software QGIS). Tato data 

jsou dále statisticky zpracována v počítačovém programu polyLX, jenž je nástavbou pro 

program MATLAB. Použitými funkcemi jsou například funkce kvantifikující míru 

směrového uspořádání, funkce velikostní distribuce. 

Závěr práce je věnován aplikaci již zmiňovaných metod na reálném příkladu ryolitu 

z Panské hory u Žiaru nad Hronom (Slovensko) a zhodnocení výsledků měření. 
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2. Teoretická část 

2.1 Ryolity 

Ryolity jsou kyselé vulkanické horniny, které obsahují vyrostlice křemene, kyselý 

plagioklas a draselný živec. Jsou spjaty s magmatismem subdukčních zón. Jedná se       

o silně přesycené výlevné horniny obsahující více než 70% SiO2. V ryolitech se často 

vyskytují domény tvořené čistým kyselým sklem (obsidián, perlit). 

2.2 Fyzikální vlastnosti ryolitových magmat 

Ryolitové magma se vyznačuje velmi vysokou viskozitou. Ryolitová magmata tuhnou 

v hloubkách a málokdy se dostanou na zemský povrch. Pokud se přesto magma dostane 

na povrch, je již v polotuhém stavu. Oproti lávám s nízkou viskozitou, ryolitové lávy 

nevytvářejí lávové proudy ani tunely.  

Teplota ryolitových magmat se pohybuje v rozmezí mezi 750 a 900°C.  

Jejich hustota a viskozita je závislá na vlastním složení, teplotě a tlaku. S rostoucím 

obsahem SiO2 a snižujícím se obsahem rozpuštěné vody hustota i viskozita klesá. 

Opačný trend zvyšování hustoty i viskozity může být způsoben zvyšujícím se obsahem 

železa a postupnou krystalizací. Viskozita lávy má velký vliv na schopnost lávy 

přemístit se z místa svého vzniku do vyšších partií. Pokud během krystalizace nebo 

výstupu magmatu dojde k částečné separaci volatilních složek z taveniny ve formě 

bublin, objemová hmotnost se prudce sníží. Průměrná hustota ryolitových magmat bez 

plynových bublin se pohybuje kolem 2,2 – 2,3 g/cm
3
 (Holub F. 2002). 

Složení lávy od andezitové po ryolitovou může ukazovat relativně vysokou viskozitu 

v rozmezí 10
5
 až 10

12
 Pa/s (Navon et al. 1998). Viskozita stoupá také díky prudkému 

ochlazování. Tímto způsobem vzniká sklo, typické pro ryolitové lávy. 

2.3 Průnik ryolitového magmatu k povrchu 

Interpretace vývoje ryolitové lávové extruze ze struktury obsidiánových lávových 

výlevu v severní Kalifornii (Wohletz et al. 1992) je znázorněn na obrázku 1. Výlev 

velmi zpěněného magmatu bohatým na volatilie se pomalu blíží k povrchu. Po 

počáteční pyroklastické erupci, způsobené rychle se rozpínajícími plyny v bublinách, se 

vytvoří tufový prstenec v okolí výbuchu. Po ukončení explozivní části erupce a vmístění 

hrubě pemzové ryolitové lávy. Následuje extruze obsidiánu kolem hrubé pemzy. Ve 

vrcholové části výlevu dochází k druhotnému odplynění a vzniku jemně pórové lávy. 



 
 

5 
 

Konečným stádiem je extruze krystalického ryolitu, při které magma vystupuje na 

povrch v podobě bloků plastické horniny. 

 

Obrázek 1 

Schématické znázornění průniku magmatu na zemský povrch. 

Obrázek převzat z publikace Wohletz et al.(1992) 

 

3. Formy ryolitových těles 

Ryolitová tělesa vznikají pod povrchem země nebo na jejím povrchu. Podle toho se tato 

tělesa rozdělují na endogenní a exogenní. 

Dómy a dómové komplexy charakterizují pozdní stádium vývoje stratovulkánu, které 

často vznikají podél tektonických zlomů. Mohou se také nacházet nad parazitickými 

jícny nebo vyplňují krátery. Dalším typem jsou samostatně stojící struktury/výlevy. 

3.1 Vznik ryolitových dómů 

Mohou se také objevovat jako extruze podél tektonických lineamentů jimiž jsou 

příkrovové propadliny blízko deskového rozhraní a riftů. Objevují se uvnitř nebo blízko 

explozivních kráterů a způsobují výbuchy plynů, kde jejich vmístění předcházejí 

exploze více proplyněných porcí magmatu. 

Nejčastěji jsou ryolitové dómy formovány před a po kolapsu kaldery. Tyto extruze, 

které se generelně jeví jako skupina nejméně několika kanálů podél hlavních zlomových 

poruch jako jsou prstencové zlomy nebo nově vznikající jádro v kaldeře, jsou projevy 

větších těles diferenciovaného magmatu v hloubce. Dómy jsou často asociovány 

s pozdními vývojovými stádii stratovulkánů. Tyto dómy nejprve vytvoří výplň 

centrálního kanálu nebo parazitických kanálů kolem svahu stratovulkánu. Během 
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vývoje vulkanických polí vznikají dómy díky extruzi viskózní lávy. Jsou tvořeny výlevy 

částečně odplyněné lávy. Vytlačované magma postupně ztrácí vodu, ale stále obsahuje 

0,2-1 váhového procenta vody a vytváří dómy s typickou mocností desítek metrů. 

Vystavení takového magmatu atmosférickému tlaku může vést k expanzi již existujících 

bublin a to může způsobit nukleaci a růst bublin ve vysoce viskózní, chladnoucí lávě. 

Uvnitř a pod dómy se často vyvíjejí hydrotermální systémy. Tepelný zdroj, který 

poskytují lávové dómy je obvykle přechodný a s malým hydrotermálním významem. 

Zatímco stálé hydrotermální systémy okolo dómů jsou dobrým indikátorem mnohem 

větších termálních zdrojů pod oblastí. Tyto hydrotermální systémy se generelně vyvíjí 

v pyroklastických souvrstvích a prasklinách v okolních horninách pod dómy, které se 

formovaly během počátečního stádia erupce dómů.  Tyto oblasti jsou označovány jako 

fumarolové oblasti. 

Předcházející aktivita obvykle značí pasivní nebo explozivní uvolnění plynu v hloubce 

nad rostoucí masou viskozní lávy. Uvolnění může být charakterizováno pouze 

fumarolickou aktivitou a vyklenováním povrchu země. Plyn může být také uvolněn 

prudkou explozí v případě, že se vysokotlaký plyn vypařuje z podzemní vody nebo 

plynem bohatých částí magmatických krbů, které jsou s povrchovým tělesem spojeny 

přívodními kanály. Po vysoce viskozních lávových dómech může extruzivní proces 

trvat v řádu měsíců až let.  

U ryolitových až dacitových dómů, které se vylévají na ukloněný povrch, může dojít ke 

gravitačnímu kolapsu, který je spojen se vznikem pyroklastických proudů (Smith et al., 

2001). Po překročení míry stability svahu dochází ke kolapsu dómu a jeho následnému 

zničení. 

3.2 Typy extruzivních dómů 

Extruzivní dómy jsou endogenní a exogenní.  Různé typy dómů se vyznačují různou 

fracture foliations. 

Vějířovitá vnitřní struktura (upheaved) 

Jedná se o exogenní dóm, ve kterém se láva volně roztéká do stran a vytváří tím 

charakteristickou vějířovitou vnitřní strukturu. Jsou zde patrné strmé stavby ve středové 

části vějíře. 

Peléjský dóm 



 
 

7 
 

Opět se jedná o exogenní dóm. Vyznačuje se větší viskozitou lávy, blokovou odlučností 

a vytváří suťové svahy a lávová tělesa. Tyto tělesa jsou podobná lávovým jehlám. Tento 

typ těles velmi snadno podléhá erozi. 

Jehly 

Láva tvořící tento dóm je tak viskózní, že vůbec neteče do stran, ale je vytlačena 

v podobě úzkého sloupce. Jehly jsou charakteristické velmi strmou stavbou, na jejíž 

bázi se mohou vyskytovat vějířové vnitřní struktury. Jsou nesoudržné ve vrcholové 

části, kde dochází k hroucení bloků do okolí vyrůstající jehly. Může dojít i k rychlému 

gravitačnímu kolapsu celé jehly, podobnému skalnímu řícení a vzniku velkých 

úlomkových brekcií. I v tomto případě se jedná o typ exogenního dómu.  

Coulée 

Extruzivní dóm, který je charakteristický z vrcholu vytékajícím viskózním lávovým 

proudem tvořícím lalokovitý útvar. 

Typy extruzivních dómů jsou znázorněny na obrázku 2. 

 

Obrázek 2 

Ukázka druhů lávových dómů. 

a) Vějířovitá vnitřní struktura (upheave), b) Peléjský dóm, c) Jehla, d)Coulée, e) Lakolit 

Obrázek převzat z publikace Wohletz et al. (1992) 

 

3.3 Kryptodóm 

Intruzivní dóm, jenž je tvořen viskózním magmatem, které ztuhlo v mělkých hloubkách 

pod povrchem a nadzvedlo vrstvy ležící nad ním. Vzniká postupnou akumulací 

magmatu. Kryptodóm se vyznačuje nadzvedáváním nadložních sedimentů či jiných 

hornin a následným vytvořením kopule. 
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3.4 Lakolit 

Vzniklá pod zemským povrchem utuhnutím magmatu. Mělce intruzivní konkordantní 

magmatická tělesa intrudující podél litologických rozhraní a vytvářející dómovitou nebo 

synklinální stavbu.  Magma proniká během vzniku lakolitu do vrstev okolních hornin, 

které postupně nadzvedává díky velkému tlaku magmatu. Lakolit může dosahovat 

mocnosti až několika desítek metrů. Nejčastěji má tvar připomínající klobouk hub. 

Vzniká v relativně mělkých hloubkách a je tvořen viskózním magmatem. Během 

pomalého chladnutí dochází k postupné krystalizaci a vzniku velkých krystalů. Povrch 

nad lakolitem často zcela oderoduje a zůstane pouze vyvýšenina tvořená vyvřelými 

horninami. Ukázka lakolitu viz obrázek 2. 

4. Stavby a textury extruzivních dómů 

Během extruze při teplotách kolem 800 – 950°C má ryolitová láva konsistenci skoro 

homogenního hustého fluida s proměnlivým množstvím rozptýlených sférolitů  živce či 

amfibolu hornblendu a biotitu, který mění místy množství a obsahuje méně než 20 % 

vyrostlic (Manley and Fink 1987). Během a po průniku lávy na povrch dochází k vývoji 

mnoha vezikulárních a devitrifikačních textur jako výsledek pěnění,  devitrifikace.  

Ale láva o vysoké viskozitě zamezuje růstu krystalů a dalšímu růstu fenokrystů.Ve 

vnějších částech proudu láva chladne, ale teplota přetrvávající uvnitř dovoluje 

devitrifikaci růstem sférolitů s radiálním vláknitým růstem alkalického živce a křemene. 

Míra devitrifikace spojená s vnitřním teplem lávových těles roste exponenciálně s jeho 

tloušťkou. Rozsáhlé lávové proudy rostou v měřítku desítek let.  

Povrchy lávových dómů jsou charakterizovány širokým spektrem textur, které vytváří 

barevné změny, laminaci, nebo odrážejí různou míru krystalizace a vezikulace. 

Z uspořádání fraktury a foliací můžeme interpretovat vnitřní strukturu lávových těles    

a také úroveň aktuálního erozního řezu, případně také lokalizovat přívodní kanály. 

V lávových dómech je často vyvinuta foliace a lineace. Můžeme v nich také pozorovat 

vývoj textur, které souvisí s chladnutím, vezikulací a krystalizací během extruze. 

Texturní facie výlevných dómů mohou být někdy mylně považovány za spečené tufové 

polohy pyroklastických proudů. Bazální vrstvy tefry se totiž často nachází v okolí 

dómů, protože vmístění extruzivních dómů většinou následuje poprvotní pyroklastické 

erupci proplyněného magmatu. Jestliže se proudová brekcie nachází nad vrstvou tefry, 
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můžeme stratigraficky rozlišit dómy a lávové proudy od sopečných pyroklastických 

proudů. 

Stratigrafická sekvence texturních typů láv je ve všech proudech podobná, ačkoli se 

tloušťka jednotlivých vrstev značně mění. Startigrafický sloupec na obrázku 3. 

V některých příčných sekcích mohou určité vrstvy chybět. Obsidiánová (OBS) vrstva je 

typicky vyvinutá na bázi a vrcholové vrstvě proudu je typická proměnlivým množstvím 

mikrolitů, některé taveniny mohou růst i během extruze. Střední a spodní OBS vrstva 

obsahuje sféruly, jejichž množství roste směrem k devitrifikované ryolitové zóně 

(RHY).  

Mnoho malých vezikul do 0,5mm charakterizují jemnou vezikulární pemzu (FVP). 

Obyčejná vezikulární pemza (CVP) má vezikuly větší, ale je jich méně než těch v FVP. 

Nízká hustota CVP vrstvy často dovoluje vytvoření diapirů přerušením horní texturní 

sekvence. K tomu dochází v místech, kde dojde ke snížení omezujícího napětí. Tato 

zóna je charakteristická střídáním vrstev obsidiánu v mocnostech několika centimetrové 

škále a vrstev vysoce vezikulární pemzy metrových mocností. RHY zóna sestává 

z devitrifikovaných či krystalických a růžových až šedých ryolitů. Všechny kontakty 

texturních zón jsou postupné, mění se od několika centimetrů až po několik metrů. 

Hlavní část dómů nebo lávových proudů se stratigraficky skládá z krystalické lávy. Tyto 

texturní typy přecházejí v sklovité a pemzové zóny, které se mohou spojit 

v krystalických částech proudu. 

V těchto komplexech je velmi složité rozlišit, zda jde o lávové textury nebo o textury, 

které vznikly zpečením pyroklastických nánosů. Původní textury dómů se nejlépe 

rozlišují pomocí optického polarizačního mikroskopu nebo elektronovým 

mikroskopem. Malé dómy mají malou texturní variaci a obvykle se lépe interpretuje 

jejich původní geometrie než u složitějších „komplexních“ dómů s velkou texturní 

variabilitou. 

Sférolitický nebo krystalický materiál obvykle indikuje centrální část proudu,              

ale v tenkých nebo dlouhých proudech či těch s tenkou bazální brekcií se krystalizace 

ryolitové zóny může rozšířit dolů až do bazální brekcie bez skla. Velmi tenké proudy 

(pod 40m mocnosti) mohou být kompletně sklovité, ukazují pouze malé množství 

sférulí v centru proudu a dobře definované devitrifikační zóny. 

Vezikulární textury se nevyskytují pouze ve svrchní části proudu ale často uvnitř 

svrchní sklovité a v centrální krystalické zóně. Vezikulace v těchto třech zónách se 
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vyvíjí odlišnými procesy a příslušné vezikuly ukazují odlišnou a charakteristickou 

morfologii. 

Některé vezikulární nebo nevezikulární textury mohou být přítomny v povrchových 

vrstvách mladých proudů.  

 

 

 

 

Obrázek 3 

Stratigrafický sloupec texturních typů lávy 

Curtis and Fink 

 

4.1 Vývoj textur 

Ve vývoji textur v lávových proudech rozlišujeme tři hlavní stádia. Prvním stádiem je 

krystalizace. Uvolnění volatil, které krystalizaci doprovází je spjato s rychlostí 

chladnutí. V další fázi dochází během postupu lávy k tvorbě mikrofraktur, které 

umožňují uvolněnému plynu unikat. Poslední stádium vývoje textur je spjato 

s chladnutím povrchu. Takto chladnoucí povrch vytváří krustu o velké mocnosti, která 

je odolná vůči proudovým deformacím.  

5. Bubliny 

 

Obrázek 4 

Fotografie vzorku ryolitu z lokality Panská hora, který obsahuje bubliny. 
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Během počátečního stádia vývoje bublin proudí voda v bublinách díky jejich vnitřnímu 

tlaku až do začátku nukleace. Růst bublin závisí na viskozitě taveniny, 

supersaturačnímu tlaku (rovnovážný tlak) a rychlosti radiálního růstu krystalů. Během 

konstantního tlaku je rychlost růstu přibližně exponenciální. V pozdějším stádiu klesá 

počáteční tlak, dojde k exponencionálnímu zpomalení radiálního růstu, které je řízené 

rychlostí difuze elementů, které tvoří krystaly. Přechod mezi těmito stádii je 

kontrolován dekompresí, viskozitou taveniny a Pekletrovým číslem systému. Blízko 

povrchu je silikátová tavenina tak viskózní, že efektivně brzdí krystalizaci po dlouhou 

dobu. Bubliny, které nukleují těsně před fragmentací, nemůžou vyrůst tak rychle, aby 

ovlivnily samotnou fragmentaci. Například malé bubliny v pemze představují druhé 

stádium nukleace těsně před nebo po fragmentaci. Růst a velikost bublin závisí na 

obsahu vody v tavenině. Tavenina s nízkým obsahem vody je tak vizkózní, že bubliny 

nemohou vyrůst do znatelných velikostí. Vnitřní tlak může být uchovaný v bublinách po 

dny. Energie v bublinách může být důležitá během rozpadu dómů a formování 

pyroklastických proudů. 

V tavenině s vyšším obsahem vody mohou vyrůst bubliny velmi rychle, ale jejich 

vnitřní tlak rychleji relaxuje na litostatickou hladinu. 

5.1 Vnitřní tlak bublin 

Vystavení částečně odplyněného a vysoce viskózního magmatu atmosferickému tlaku 

může vést k expanzi již existujících bublin. Díky tomu někdy dojde k nukleaci a růstu 

bublin v chladnoucí lávě. 

V okamžiku explozivní fragmentace bloků padajících z lávových dómů, které měly za 

následek pyroklastický proud, pozorujeme rozdílný stupeň odplynění a široký rozsah 

pórového tlaku ve vytlačených lávových dómech. Odhadovaný tlak je mezi 1-10Mpa, 

což stačí ke zrychlení fragmentace na rychlost 100km/s (Navon et al. 1998). Viskozita 

těchto tavenin je však nedostačující pro udržení tlaku déle než několik hodin. 

Láva, která je stará necelých 24 hodin je hladká se souvislým povrchem. Jak se 

pohybuje po svahu, míra pohyblivost klesá a povrch začíná fragmentovat. 

Přeměna hladkého povrchu na struskovitý závisí na spádu a obsahu vody extrudované 

lávy. Obsah volatil je kolem 0,3 – 0,4 váhových procent a dovoluje vezikulaci lávy na 

povrchu a hladká vrásová struktura se proměňuje v struskovitý povrch dómu. Láva 

s nízkým počátečním obsahem vody formuje plochý dóm, který chladne shora (Hurwitz 
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and Navon 1994). Vnitřní teplota takového dómu je přibližně 750°C a povrchová 

teplota je konstantních 27°C. Relativně vysoká viskozita může zvětšit schopnost dómu 

uchovat tlak v bublinách. Během postupného chladnutí dómu roste viskozita a díky 

tomu si bubliny uchovávají svůj vnitřní tlak delší dobu. Zpočátku bubliny rostou 

exponenciálně a udržují si vysoký vnitřní tlak,  jakmile dojde k poklesu okolního tlaku 

jejich vnitřní tlak se uvolňuje do okolí. Přechod mezi těmito dvěma režimy je velmi 

rychlý. 

V hloubce jednoho metru je chladnutí rychlejší, viskozita roste a bubliny si udržují 

vnitřní tlak. Ve větších hloubkách se ochlazování zpomaluje, což má za následek,        

že tlak v bublinách relaxuje do litostatického tlaku. 

Tlak může klesat se snižující se teplotou. Blízko povrchu je chladnutí mnohem silnější  

a bubliny nemají moc času na to, aby vyrostly. Jimi uzavíraná energie je menší. Vnitřní 

tlak bublin začíná prudce klesat, ale zastaví se zhruba na 0,65 MPa díky rychlému 

chladnutí v hloubce 1 metru (Navon et al. 1998). Uložená energie je vyšší v jednom 

metru než ve dvou metrech, kde je teplota stále vysoká. Zvyšování viskozity počáteční 

taveniny nebo rychlé zvýšení viskozity, ke které může dojít během krystalizace posune 

hloubku, v níž bubliny dosáhnou maximální uložené energie do větších hloubek. 

Krystalizace může vést ke zvýšení supersaturace a díky tomu udržuje vysoký tlak 

v bublinách po delší dobu. 

Rostoucí viskozita taveniny udržuje relativně konstantní hladinu tlaku, který je uložený 

v bublinách. 

Energie uložená v natlakovaném magmatu není zanedbatelná. Gravitační energie 

uvolněná během kolapsu v deseti metrech je 230kJ/m
3
 a závisí na vezikularitě (Navon et 

al. 1998). Vysoký vnitřní tlak v bublinách je důležitým zdrojem energie pro vytvoření 

pyroklastického proudu a následného kolapsu dómu. Energie může být v bublinách 

uložena po dny nebo týdny a může vést k explozivní desintegraci dómu. 

5.2 Vývoj vezikul v jednotlivých vrstvách dómů 

Vezikuly se vyvíjejí různým způsobem v závislosti na vrstvách dómů. Existují tři 

odlišné mechanismy řídící morfologicky odlišné vezikuly ve třech specifických zónách 

lávových proudů a dómů. Jedná se o vrstvy FVP, CVP, RHY. 

Pro některé bubliny, existující v tekuté lávě nebo jiné kapalině, musí být tlak vodní páry 

uvnitř bublin minimálně rovný omezujícímu napětí ležícího materiálu. U FVP forem 

povrchu proudu je omezující napětí zanedbatelné nebo neexistuje. Stále větší hloubky, 
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ve kterých nacházíme vezikularitu CVP a RHY vrstev, naznačují odpovídající vysoký 

tlak vodní páry uvnitř těchto bublin vznikající během jejich formování. 

FVP 

Křemičité magma před tím než extruduje jako dóm nebo proud, ztrácí značnou část 

rozpuštěné vodní páry v hloubkách okolo jednoho kilometru nebo menších. Odplynění 

nastane během expanze magmatu propustnou pěnou v přívodním kanálu, přičemž tato 

pěna se hroutí na obsidián během pohybu proudu po zemském povrchu. Kolaps nastane 

v přívodním kanálu během efuze, zatímco k druhotnému vyloučení plynů z  pěnění       

a ztrátě plynů dochází opět v nejsvrchnějších částech proudu. V této části není tlak 

nadloží dostačující k překonání tlaku vodní páry zbývající rozpuštěné vody. Naopak na 

bázi proudu tento proces vytvoří jemnou vezikulární pemzovou (FVP) texturu. Bubliny 

v této zóně nukleují ve velkém množství míst a proto nukleují primárně ve směru 

proudu.  

RHY 

Vývoj vezikularity lokálně roste díky tlaku vodní páry okolo sférolitických útvarů ve 

specifických vrstvách proudu. Křemen a živec vytvářející sféruly jsou bezvodé, takže 

paprsčitě krystalizují. Voda se pomocí difuze začíná koncentrovat v aureolách kolem 

paprsků. Pokud se místní tlak vodní páry rovná omezujícímu napětí, bubliny mohou 

nukleovat a následně růst díky difuzi páry z okolní lávy. Přítomnost krystalů 

v některých vrstvách může zvětšit pevnost, pomáhající zabránit kolapsu, který by za 

normálních okolností nastal vlivem omezujícího napětí. 

V rozsáhlých proudech mohou sféruly vyrůst napříč foliací proudu, zatímco raně 

vzniklé sféruly mohou rekrystalizovat v equigranulární strukturu křemene a krystaly 

alkalického živce.  

CVP 

Variace tvarů vezikul je od angulárních po kulové velikostně se pohybující v rozmezí 

od 0,1 do 1 cm v průměru. Některé vezikuly jsou popraskané koncentrickými puklinami 

a obsahují spousty angulárních fragmentů skla z matrix. 

Přítomnost vezikul v zóně CVP je více problematická než u FVP nebo RHY zóny, 

protože CVP leží pod úrovní primárního šumění a krystalizace způsobuje lokální růst 

tlaku vodní páry (obrázek 3). CVP je obohacená o vodu. Generelně lávový proud 

vykazuje 0,1 – 0,2 váhových procent vody, nicméně CVP má 0,3 – 0,5 váhových 

procent vody a izotopy kyslíku jsou důkazem toho, že voda obsažené v zóně CVP je 
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juvenilní a ne meteorická. Bubliny v CVP zóně vznikly díky lokálnímu tlaku vodní 

páry, rostoucímu díky migraci plynů skrz lávu. 

V bazaltových proudech láva migruje v podobě jednotlivých bublin, takže se začíná 

zdvihat a shromažďovat pod tenkou povrchovou kůrou. Viskozita ryolitových láv je tak 

vysoká, že poskytuje dostačující čas bublinám k dosažení potřebných rozměrů před tím, 

než proud začne relaxovat. Nízká tažná pevnost v ryolitech podporuje vývoj 

přechodných fraktur. Pára se uvolňuje a migruje skrz tyto fraktury. Spodní část proudu 

vytváří rigidní ucpávku, která může zabránit pronikání fraktur a tím pádem                      

i stoupajícímu pohybu plynu. 

5.3 Bubliny rostoucí před a po fragmentaci 

Během stoupání bublin přívodním kanálem dochází k účinnému odplynění taveniny, 

takže obsah vody je určen okolním tlakem. V horní části kanálu dochází těsně před 

fragmentací ke zrychlení pohybu taveniny. V tomto stádiu je viskozita taveniny 

relativně vysoká. Kombinace vysoké viskozity a rychlého poklesu tlaku zabrání 

rovnováze odplynění. Pokud tavenina začne supersaturovat, v principu to znamená,     

že nové bubliny mohou nukleovat. Jestliže k takovéto nukleaci dojde, je omezená 

fragmentací a nově vzniklé bubliny nemají dostatek času k růstu. Nedosahují tedy 

takových velikostí, aby mohly fragmentaci ovlivnit. Rychlost těsně před fragmentací je 

velmi vysoká, takže nově vzniklé bubliny mají méně než minutu na to, aby vyrostly. Při 

koncentraci bublin 10
12 

m
-3

 a rychlostí výstupu 1m.s
-1

 dochází k supersaturaci pouze 

pokud je obsah vody ~1% a viskozita se pohybuje v rozmezí 10
7
 – 10

8
 Pa (Navon et al. 

1998). Bubliny potřebují více jak minutu k růstu. Jejich růst trvá zhruba deset minut. 

V pemze je hustotní číslo bublin obvykle vyšší jak 10
6
 cm

3 
(Navon et al. 1998). K tomu 

dochází za nízkého tlaku a vysoké viskozitě. V případě bublin s tímto hustotním číslem 

je růst pomalý. 

Malé bubliny jsou výsledkem pozdní nukleace těsně před nebo po fragmentaci. Vývoj 

těchto bublin závisí na čase, teplotě, viskozitě a fragmentech, jejichž přítomnost může 

omezit viskozitu během fragmentace. Další vývoj je v čase mezi fragmentací                  

a chladnutím pemzy. Bubliny mohou růst v průměru ještě deset sekund po fragmentaci. 
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6. Metodologie, použité přístroje 

6.1 Stanovení hlavního magnetického minerálu 

Tato metoda nám pomůže určit hlavní feromagnetický minerál. Hlavní minerál se hledá 

za pomoci nízkých a vysokých teplot. 

6.1.1 Příprava vzorku, měření teplot, zpracování dat  

Vybraný vzorek nadrtíme v měděném hmoždíři. Měděný proto, aby úlomky z hmoždíře 

neovlivnily výsledek měření. Nadrcený vzorek by měl vypadat jako střednězrnný písek 

avšak nesmí být moc hrubý, aby bylo měření přesné a větší části nepoškodily teploměr. 

Stejně tak nemůže být prášek moc jemný. V tomto případě by došlo k porušení 

měřených minerálů a naměřené hodnoty by neodpovídaly skutečnosti. 

Dále se provádí měření teplot. Nadrcený vzorek vložíme do zkumavky a přidáme 

teploměr. Teploměry se liší podle toho, zda měříme nízké nebo vysoké teploty. 

Při měření nízkých teplot se pro zchlazení vzorku používá tekutý dusík. Nejprve 

nastavíme počáteční a konečnou teplotu měření. Do zkumavky vložíme teploměr           

a umístíme do měřícího můstku. Ke vzorku nalijeme tekutý dusík a počkáme, dokud se 

vzorek neochladí na námi požadovanou teplotu. Poté se dusíku zbavíme pomocí argonu 

a počkáme na výsledky měření. Při měření vysokých teplot se vzorek postupně zahřívá 

až na určitou teplotu a poté se opět zchladí na počáteční teplotu. Postupujeme skoro 

stejně jako při měření nízkých teplot. Tentokrát použijeme teploměr pro vysoké teploty. 

Stejně jako v prvním případě nastavíme počáteční a konečné teploty. Při měření za 

vysokých teplot se k rozpoznání feromagnetického minerálu používá Curieova teplota. 

Po překročení tohoto bodu se při vzrůstající teplotě feromagnetický minerál stává 

paramagnetickým  (obrázek 5). 

V obou případech se měří změna teploty v určitém intervalu. Ke konci jsou měřené 

hodnoty hustší než na konci. Nejdříve musíme měřit nízké teploty, protože při měření 

vysokých teplot dochází během zahřívání ke změně minerálních asociací. 

Celé měření trvá zhruba dvě a půl hodiny. 

Takto naměřená data vložíme do počítačového programu a vykreslíme grafy závislosti 

magnetické susceptibility na teplotě.  Grafy se vykreslují zvlášť pro vysoké a zvlášť pro 

nízké teploty. 
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Obrázek 5 

Ukázka křivky pro vysoké teploty 

Červená křivka představuje teploty 

naměřené během zahřívání vzorku. 

Modrá křivka ukazuje teploty během 

postupného chladnutí vzorku. 

 

6.2 CSD – Distribuce velikosti krystalů 

Tato metoda nám pomáhá zjistit jaké je zastoupení jednotlivých velikostí objektů ve 

zkoumaném vzorku a v magmatické nebo metamorfní petrologii umožňuje 

charakterizovat podmínky krystalizace a další procesy, které tuto distribuci ovlivňují. 

Tato metoda se opírá o vědu, která se nazývá stereologie. Stereologie je matematický 

vědní obor. Využívá přeměny dvojdimenzionálních dat na trojdimenzionální data. 

Pro tuto metodu musí být velmi dobře určena struktura zkoumané horniny a její 

orientace. Pokud odhadneme tvar a strukturu krystalů není velký problém určit CSD.  

Díky CSD můžeme zjistit zastoupení jednotlivých velikostí bublin v námi zkoumaném 

vzorku. Z toho se dá dále usuzovat, v jaké fázi vývoje se bubliny nacházejí. 

6.2.1 Charakteristika tvaru objektů 

Abychom mohli použít tuto metodu, musíme určit tvar krystalů změřením plochy, šířky, 

délky a poté se pokusíme se odhadnout jeho tvar a strukturu. 

V případě, že chceme změřit krystaly, použijeme jejich šířku nebo délku. Výběr toho, 

zda budeme měřit šířku nebo délku, se odvíjí od několika kroků. Pokud je výsledná 

distribuce velikostí krystalů strmá, rozhodujeme se, zda se jedná o pravidelný tvar. 

Jestliže se jedná o krychli, měříme její délku. V případě, že se nejedená o takto 

pravidelný tvar, měříme šířku. Pokud distribuce velikosti krystalů není strmá, jedná se 

většinou o krychli nebo hranol. Jestliže ano, měříme šířku. Jakmile se o ní nejedná, 

musíme změřit délku. 
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6.2.2 Měření CSD 

Distribuce velikosti krystalů může být měřena přímo v případě, že separujeme krystaly 

z celého objemu horniny. Separace krystalů se používá u nenasycených magmatických 

hornin. Tato metoda nedokáže separovat krystaly stejného minerálu, které se navzájem 

dotýkají. 

Z dvojdimenzionálního řezu horniny získáváme většinu potřebných dat. Pomocí 

digitálního obrazu vzorku obkreslíme tvary zkoumaných objektů, se kterými dále 

pracujeme. 

Dvojdimenzionální části jsou zobrazovány pomocí parametrů, jako je vzdálenost, šířka, 

plocha, obvod, orientace a umístění těžiště objektu. Takto získaná data můžeme 

zpracovávat buď manuálně, nebo automaticky. V případě manuálního zpracování se 

průsečíky určují vizuálně pomocí barevného rozlišení, dvojlomu, dvojčatění, puklin      

a dalších charakteristických vlastností. Manuální zpracování je velice pracné,              

ale dostaneme díky němu velmi přesná data. Automatické zpracování je rychlejší, méně 

komplikované avšak zatížené větším množstvím chyb, které můžeme vhodnými 

postupy částečně eliminovat. Využívá pouze barevných kategorií k separaci vybraných 

objektů. Data nejsou tak kvalitní jako u manuálního určování. Chceme-li ověřit 

správnost výsledků získaných automatickým zpracováním, můžeme na vybraném 

vzorku použít manuální analýzu. 

6.2.3 Texturní analýza 

Foliace a lineace jsou struktury, které jsou paralelní nebo kolmé k dominantní struktuře. 

Pokud máme v masivní hornině velké krystaly, můžeme použít stereologii. Většina 

těchto technik používá dvě paralelní části se známými rozestupy. 

Některé krystaly velkých rozměrů mohou být změřeny přímo na výchozu v terénu. 

Tímto způsobem je možné měřit megakrysty v granitu či oikokrysty v mafických 

horninách. Tyto krystaly mohou být změřeny přímo pravítkem nebo mohou být 

obkresleny a změřeny později v lepších podmínkách, než jaké mohou být v terénu. 

Dalším způsobem jak snadněji změřit tyto krystaly je utvořit jejich fotografie 

s měřítkem. V místech, kde dochází k intenzivnímu zvětrávání, mohou vyrostlice 

vystupovat na povrch a není problém změřit všechny jejich rozměry. Pro analýzu CSD 

je vhodné stanovit nejmenší možnou velikost krystalu. 
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Nařezané desky používáme pro horniny obsahující velké krystaly. Pro zvětšení 

kontrastu mezi odlišnými minerály je povrch těchto desek leštěný, leptaný nebo 

zbarvený. V deskách se minerály měří buď manuálně, nebo automaticky. Při 

automatickém měření se deska musí převést do digitální podoby. 

Použijeme-li automatickou analýzu, musíme obraz nejprve převést do binární podoby. 

Vybereme barevnou vrstvu, která obsahuje námi hledané minerály. Během této práce 

používáme programy určené pro obrazovou analýzu. 

Úzké profily můžeme měřit manuálně několika způsoby. Nejjednodušším způsobem pro 

změření délky a šířky krystalu je použít stupnici v okuláru mikroskopu. Při různém 

zvětšení a orientaci můžeme určit krystal. Musíme změřit všechny krystaly, větší než ty, 

které jsme stanovili jako nejmenší pro naše měření. Během práce je obtížné sledovat, 

které krystaly jsme již změřili. 

Více metod vyžaduje vytvoření fotografie buď určité části, nebo všech částí vzorku. 

Velikosti krystalů se měří několika způsoby. Prvním možným způsobem je, že délka a 

šířka krystalu je změřena pomocí pravítka. Dalším možným způsobem je obkreslení 

krystalů na průhlednou plochu a jejich naskenování následované automatickou 

analýzou. Poslední možností je převedení obrazu do digitální podoby a digitální 

zvýraznění obrysů každého krystalu. 

Fotografie oblasti zájmu mohou být pořízeny přímo z mikroskopu pomocí digitální 

kamery. Mnoho analýz dovoluje kombinovat více metod dohromady. Například obrysy 

krystalů mohou být vybrány manuálně z již zpracovaného obrazu. 

Mnoho různých metod udává stejné či velmi podobné výsledky. Těmito výsledky 

myslíme parametry jednotlivých objektů. Jedná se o délku, šířku, plochu, orientaci        

a plochu měřeného povrchu. Nejprve se spočítá distribuční frekvence četnosti velikosti 

krystalů na jednotku plochy. Takto získaná data mají většinou lognormální distribuci. 

Z tohoto důvodu je lepší pro měření délky a šířky použít logaritmickou velikost 

intervalu. 

6.2.4 Převod dvojdimezionálních dat na trojdimenzionální 

Orientační data krystalových velikostí jsou pouze mírou průsečíků krystalů s rovinou. 

Pro interpretace potřebujeme  trojdimezionální data. Převod dvojdimenzionálních dat do 

trojdimenzionálních CSD je složitý zvláště pro objekty se složitějšími nerovnoměrnými 

tvary. Tyto objekty jsou pomocí stereologie upravovány. 
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Stereologické řešení problému transformace dat může být rozděleno na přímé či 

nestranné metody, které neberou ohledy na tvar nebo velikostní distribuci částic. A také 

nepřímé metody, u nichž jsou nutné určité předpoklady založené např. na předem 

zjištěném nerovnoměrném tvaru částic.  

Výsledkem přímých metod by mělo být nejlepší řešení. Nicméně přímé metody jsou 

určené velikostí. Určení velikostní distribuce částic je velmi pracné, protože je potřeba 

použít řadu na sebe navazujících kroků. Ty používáme, pokud máme dostatečně velký 

objem materiálu. Kvůli tomu se nepřímé metody moc nepoužívají. 

Tyto metody jsou založené na předpokladu, že měřená část či viditelná část povrchu je 

v porovnání s velikostí objektu tenká. Pro měření tenkých částí pomocí přenosu světla, 

musí být krystaly větší než 0,03mm což je tloušťka výbrusu. Pokud bychom měřily 

krystaly, které by byly menší než stanovená hranice, musíme pro toto měření nastavit 

jiné podmínky. 

Pro převod dat do CSD se používá rovnice: 

 

  (   )    (   )
    

 

kde    (   ) je počet krystalů na jednotku objemu ve vzdálenostním intervalu od LX do 

LYa   (   )
    je počet průsečíků na jednotku plochy a průsečík délky je v intervalu od 

lX do lY. (Higgins 2000) 

Rovina průsečíku výjimečně protne střed každé částice. Tento jev je znám jako střižný 

efekt, který se vyskytuje v polydisperzní distribuci, u malých krystalů s menší 

pravděpodobností průsečíku s rovinou. Jedná se o efekt pravděpodobného průsečíku. 

6.2.5 Nepřímé metody 

U těchto metod musíme určit některé vlastnosti objektů. Čímž může být například 

nerovnoměrný tvar částic. Korekce nebo-li oprava se používá s třemi empirickými 

parametry, které závisí na tvaru a prostorové orientaci krystalů. Mezi syntetickými CSD 

daty s lineárním logaritmem CSD a daty CSD určenými metodami existuje velmi dobrá 

korelace. 

Použitím již zmíněné rovnice jsou výsledná křivka zakřivená. Snažit se určit výsledný 

tvar CSD dopředu není nejvhodnější způsob. 
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6.2.5.1 Efekt pravděpodobného průsečíku 

Používá se pro monodisperze (objekty mající jednotné rozptýlení) složené z objektů, 

které mají kulový tvar 

 

   
  
 

 

 

kde    je celkové číslo kulovitých objektů na jednotku objemu,    je celkové číslo 

kulovitých objektů na jednotku plochy a D představuje průměr všech kulovitých 

objektů. Tato rovnice se používá na polydisperzi (objekty rozptýlené do více směrů) 

složenou z kulovitých objektů, ale může se upravit tak, aby se dala aplikovat na 

polydisperzi složenou z jiných tvarů. K tomu dojde pouze v tom případě,  použijeme-li 

lineární (přímou) velikost částic namísto průměru. Velikost koulí je určena jejich 

průměrem, zatímco velikost objektů, které nemají kulovitý tvar, je definována jinak. 

Vyjádření efektu pravděpodobného průniku pro nekulové objekty: 

 

  (   )  
  (   )

 ̅  
 

 

kde  (   )je definováno jako v případě rovnice používané pro transformaci 

dat,  (   ) je počet krystalů na jednotku plochy ve vzdálenostním intervalu od LX po 

LY a  ̅   je MPH ve vzdálenostním intervalu od LX po LY. 

6.2.5.2 Cut-section effec 

Cut-section effect patří mezi přímé metody. Objekty ve zkoumaných řezech odpovídají 

středům blízko trojrozměrné částice. U této funkce stoupá maximum funkce blízko 

k průměru koule. V tomto případě je tedy nejpravděpodobnější průměr blízko maxima. 

Pro koule a izometrické (rovnoměrné) tvary je střední délka průsečíku blízká skutečné 

3D velikosti objektu. Pro monodisperzní populaci náhodně orientovaných 

anisometrických, tvarů mezi něž patří například hranol, je nejpravděpodobnější délka 

průsečíku blízká střednímu rozměru. Parametry středního rozměru jsou nastaveny na 1 

x 2 x 10 mm a nejpravděpodobnější průsečík délky má velikost 2 mm (Higgins 2000). 

Nejpravděpodobnější průsečík šířky je krátký rozměr, což platí i pro nerotační elipsoid, 

který má stejné rozměry. Toto tvrzení lze uplatnit i u polydisperzních populací. Modální 
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hodnoty průsečíku délky a šířky mohou být opraveny na skutečnou délku krystalů nebo 

další velikostní parametry v případě, že známe tvar objektu zájmové populace. Průsečík 

délek a šířek u polydisperzní koncové populace směřuje k menším a rozsáhlejším 

hodnotám navzájem kolem nejpravděpodobnějšího průsečíku délky. Malé průsečíky 

velkých objektů budou převedeny podle jejich zjevné délky a ne opravdové délky. 

Existuje metoda, která pomáhá odhalit populaci průsečíků délek ve skutečné velikosti 

použitím funkce průsečíku vzdáleností. Polydisperzní populace 3D distribuce délky je 

založena na aplikaci funkce pro monodisperzní populaci stejného tvaru jako 2D 

distribuce. 

Tvary složitých objektů jsou sestavovány matematicky po částech pomocí náhodně 

orientovaných ploch umístěných v náhodné vzdálenosti od centra modelu krystalu. 

Střední projekční výška může být spočítána pomocí stejného modelu. 

Tato metoda se dobře hodí pro kulové a isometrické objekty. Pro jiné tvary tato metoda 

není zcela vhodná, protože modální 2D délka objektů je mnohem menší než maximální 

2D délka objektu. Proto se během korelace 3D délky objektu objevují chyby. 

V mnoha případech užitím průsečíku šířky místo délky redukujeme počet nezbytných 

oprav. 

V režimu průsečíku délky nebo šířky můžeme použít maximální hodnoty, kdy škála 

průsečíku délky nekoresponduje se skutečnou škálou délky. Kde LX  ≠ lx a LY ≠ lY. Pro 

kolmé bloky o krátké velikosti S, střední velikost I, dlouhá velikost L, modální hodnoty 

v náhodně orientovaných plochách jsou I. 

 

pro délku: 

       ⁄        ⁄  

pro šířku: 

       ⁄        ⁄  

 

kde L/I = 1 je mnohem lepší pro získání testovacích dat. 

Tato metoda je používána v CSD pro korekci a nazývá se Saltikova. Saltikova metoda 

může být použita pouze pro isometrické objekty. Pravděpodobnost průsečíku a faktory 

představující průsečík délky a šířky skutečné velikosti krystalů může být upraven na 

isometrické objekty v případě, že známe parametry nebo je můžeme odhadnout. 

Pravděpodobnost průsečíku záleží na tvaru krystalů. 
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Pro stereologickou projekci je znalost tvaru krystalů nezbytná. Celkové tvary krystalů 

jsou zjednodušené a definovány pomocí procent a stupně rotace. 

Používají se tři parametry. Jedná se o krátkou, střední a dlouhou vzdálenost (S:I:L). 

Tvar krystalů může být změřen přímo v tom případě, pokud jsme schopni separovat 

jednotlivé krystaly z matrix. Pro určení CSD není kvantitativní separace nezbytná. 

V mnoha případech je separace krystalů z matrix nemožná a jejich tvary jsou 

odhadovány pomocí vztahu distibuce průsečíku šířky/délky. Jak bylo zjištěno, vztah 

šířky/délky pro krystaly vzniklé jako hranoly nebo pro krystaly pocházející z hornin bez 

přednostní orientace je roven poměru S/I. Zatímco vztah I/L může být odhadnut pomocí 

zešikmení distribuce šířky/délky pomocí vztahu: 

 

      í   (  ř   í   ⁄        ⁄ )          í           ⁄⁄  

 

  ⁄        í      

 

Tyto rovnice nejsou zcela přesné pro rovnoměrné tvary. Přesnější hodnoty pro S/I a I/L 

získáme v tom případě, má-li hornina foliaci či lineaci a režim šířka/délka je kolmý 

nebo paralelní se strukturou horniny. 

Stupeň zaoblení se mění od angulárního po elipsoid. Konkávní a rozvětvené krystaly 

mohou být změřeny pouze přímou stereologickou metodou. Zaoblenost funkce je 

definována mezi 1 představující elipsoid a 0 představující angulární krystaly. Faktor 

zaoblení se rovná podílu I/S. 

Struktury v horninách mohou být definovány pomocí přednostní orientace krystalových 

tvarů nebo orientací krystalové mřížky. Stereologickou přeměnu v CSD můžeme 

ovlivnit pouze změřením přednostní orientaci mřížky. Struktury mohou mít lineaci či 

foliaci. Pomocí numerického modelu pak můžeme spočítat efekt přednostní orientace na 

velikost průsečíku. 

Při velmi malém intervalu velikostní kategorie, jsou některá políčka frekvenční 

distribuce prázdná.  Jestliže se objeví nespojitost distribuce, je to kvůli nedostatku dat. 

Poté tedy můžeme šířku binů rozšířit pomocí většího počtu krystalů. Nemáme žádný 

skutečný důkaz, že všechny CSD by měli být kontinuální a proto se musíme umět 

přizpůsobit takto vzniklým nespojitostem. Obvykle se jedná o liniový graf nebo             

o skupinu nespojených bodů. Z tohoto důvodu nemůže být liniový typ CSD zakreslen 

skrz prázdné biny. Nespojité body neukazují, jestli jsou zde prázdné biny. 
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CSD se generelně zakresluje do grafu závislosti Ln, představující logaritmus míry 

sklonu kumulativní křivky velikostní distribuce a velikosti (Cashman K.). Graf funkce 

CSD na obrázku 6. 

Nepřesnost v určení populace hustot máme hlavně ze tří pramenů. Nejsnadnější na 

pochopení a počítání je sečtení chyb. Obvykle je to významné pouze pro velké velikosti 

intervalů s méně než 20 průsečíky. 

Druhý zdrojem chyb je hodnota pravděpodobnosti paramentu PXY, který je definován 

pro konvexní tvary. Krystaly v přirozeném systému mají tvary spíše nepravidelné. Další 

zdroj chyb je ten, že průsečík je větší než modální interval. Z tohoto důvodu je velmi 

těžké odhadnout příspěvek tohoto zdroje k celkové chybě. Můžeme spočítat přispění 

součtu chyb dalšího průsečíku intervalu v celkové opravě intervalu. Tento zdroj chyb je 

velmi důležitý pro malé velikosti intervalu, kde jsou korekce velmi důležité. 

Třetí zdroj chyb je přeměna střední velikosti krystalů na malou velikost krystalů. Chyby 

ve stanovení krystalových tvarů budou vytvářet systematické chyby v populaci hustoty 

a velikosti. 

 

Obrázek 6 

Ukázka grafu metody CSD.  

6.3 AMS – Anizotropie magnetické susceptibility 

Tato metoda se používá pro měření magnetické susceptibility hornin. Z naměřené 

magnetické susceptibility odvozujeme směr magnetické foliace a lineace. Magnetická 

foliace a lineace se odkazuje na populaci magnetických částic v hornině. 
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6.3.1 Tektonity 

U této metody se soustředíme na horniny, které vykazují penetrativní stavby. Těmto 

horninám se říká tektonity a rozeznáváme dva druhy. Prvním je S-tektonit, zde 

dominuje břidličnatosta planární stavba. Tvary zrn v těchto tektonitech jsou oblátní       

a osy jsou rozptýleny v rovině. Druhým typem je L-tektonit, kde dominují lineární 

stavby. L-tektonity se vyznačují prolátním tvarem, kde jsou osy rozptýlené kolem 

jednoho směru.  Pomocí těchto tektonitů rozdělujeme struktury na ploché a protáhlé. 

Ploché se řadí k S-typu a protáhlé k L-typu tektonitu (obrázek 7). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 7 

Schématické znázornění S a 

L typů tektonitů ( Lexa) 

 

6.3.2 Magnetická susceptibilita 

 

Magnetické vlastnosti látek vznikají díky pohybu elektricky nabitých částic kolem 

jádra. Tyto vlastnosti mají všechny látky, jejichž teplota je vyšší než absolutní nula. Pod 

touto teplotní hranicí nedochází k pohybu částic. 

Účinek času na magnetizaci je označován jako čas relaxace. Magnetizace je uchována 

v zrnech a během času dochází k jejímu postupnému uvolňování. Doba relaxace záleží 

na velikosti zrn. Pokud se jedná o velmi malá zrna, čas relaxace se pohybuje v rozmezí 

sekund až minut. 

Magnetická susceptibilita je schopnost látek magnetizovat se ve vnějším magnetickém 

poli. Všechny horniny mají magnetickou susceptibilitu. 

AMS vyjadřuje odlišnou schopnost horniny se „namagnetovat“ v různých směrech a 

graficky se vyjadřuje elipsoidem anisotropie magnetické susceptibility (obrázek 8). 
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Tento elipsoid má tři ortogonální osy korespondují s maximem, středem a minimem 

hlavních os. Orientace os v prostoru je nejčastěji zaznamenávána pomocí Kartézských 

souřadnic. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 8 

Elipsoid anisotropie magnetické susceptibility. 

 

6.3.3 Dělení látek na základě magnetické susceptibility 

 

Díky magnetické susceptibilitě rozlišujeme tři základní druhy látek. Jedná se o látky 

diamagnetické, paramagnetické a ferromagnetické. 

Magnetické pole látek působí v opačném směru než vnější magnetické pole v případě, 

že má látka úplné elektronové obaly. Tím, že tyto látky působí svým magnetickým 

polem proti vnějšímu magnetickému poli, slabě zeslabují jeho účinek. K tomuto jevu 

dochází díky záporným hodnotám magnetické susceptibility. Pokud okolní magnetické 

pole přestane působit, zmizí i magnetické pole pozorované látky. Látky mající tyto 

vlastnosti jsou označovány jako diamagnetické. Jako paramagnetické látky označujeme 

ty, které mají neúplné elektronové obaly. Paramagnetické látky slabě zesilují vnější 

magnetické pole, protože s ním mají stejný směr. Hodnoty magnetické susceptibility 

jsou kladné. Stejně jako u již zmiňovaných diamagnetických látek, tak                             

i u paramagnetických látek zmizí magnetické pole, pokud přestane působit to vnější. 

V případě diamagnetických a paramagnetických látek vzniklá magnetizace přímo 

souvisí s vnějším magnetickým polem. Magnetizaci látek lze spočítat pomocí vztahu: 
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Kde M představuje schopnost látek magnetizovat se. Přesněji magnetický dipólový 

moment na jednotku objemu. H představuje intenzitu magnetického pole, kdyby 

nedošlo k jeho ovlivnění magnetickými vlastnostmi okolních látek. Jednotkou intenzity 

magnetického pole je A/m. B je magnetické pole nebo také magnetická indukce, jedná 

se o skutečnou hodnotu magnetického pole. Veličina μ0 představuje permeabilita dané 

látky. Jedná se o konstantu o velikosti 4π x 10
-7

 H/m, K je magnetická 

susceptibilita(Tarling and Hrouda 1993). 

Látky s velmi silnou magnetickou susceptibilitou jsou označovány jako látky 

ferromagnetické. Tyto látky mají také silnou remanentní magnetizaci. Tyto látky mají 

náhodně spojené elektronové spiny a vytvářejí magnetické pole i v případě 

nepřítomnosti vnějšího magnetického pole. Tento jev je často označován jako spontánní 

magnetizace. V případě, že díky vnějším vlivům jako je třeba teplota dojde ke zničení 

původní ferromagnetické látky, tato látka se stane paramagnetickou. Celkovou 

magnetizaci hornin nejvíce ovlivňují feromagnetické minerály. Mezi tyto minerály 

řadíme např. magnetit nebo pyrhotin. Nejvíc těchto minerálů je obsaženo v bazických 

horninách. S rostoucím obsahem Titanu v krystalové mřížce, klesá i magnetická 

susceptibilita hornin. 

Antiferromagnetická látka je ta, jejíž elektronové spiny vytvářejí dvě opačné 

magnetizace. V těchto látkách se vyskytují dvě mřížky se stejnou magnetizací. Jestliže 

má však jedna mřížka silnější magnetizaci než ta druhá, látku označíme jako 

ferrimagnetickou. 

V přírodě se často vyskytují minerály, jejichž mřížky nemají přesně stejnou 

magnetizaci. Většinou k tomu dochází díky nějakému defektu mřížky. V tom případě se 

již nejedná o antiferomagnetické látky, ale o příklad parazitické magnetizace. 

 

6.3.4 Magnetické domény 

 

Pokud jsou ferromagnetická zrna malá, mají magnetizaci orientovanou ve směru 

specifických krystalografických os. Za malá zrna jsou považována ta, jež mají velikost 

pohybující se kolem 1μm. V případě větších zrn je magnetizace objemových částic 

orientovaná kolem magnetických os. Většími zrny máme na mysli ty, jenž jsou větší než 

100μm. Objemové částice jsou označovány jako magnetické domény. Každá 
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magnetická doména má severní a jižní pól. Od svých sousedů jsou jednotlivé domény 

odděleny Blochovou stěnou, kde elektronové spiny mění směr jedné domény na jiný. 

 

6.3.5 Remanentní magnetizace 

 

Remanentní magnetizace je magnetizace, která zůstane zachována ve feromagnetických 

látkách po odstranění vlivu vnějšího magnetického pole. Vzniká v tom případě, jsou-li 

feromagnetické horniny vystaveny magnetickému poli. Ferromagnetické látky jsou 

schopny zachovat orientaci magnetického pole působícího v době jejich vzniku. 

Ke sledování postupné magnetizace nám slouží tzv. hysterezní smyčka (obrázek 9). Na 

této smyčce můžeme pozorovat postupnou magnetizaci. Tato magnetizace roste 

s rostoucí intenzitou magnetického pole. Růst magnetizace není ovšem neomezený. 

Růst pokračuje pouze do úrovně nasycení. V tomto bodě dochází k orientaci 

feromagnetických minerálů shodné s orientací působícího magnetického pole. Podobně 

by tomu bylo při snižování intenzity magnetického pole. Pokud bychom intenzitu snížili 

až na nulu, hodnota magnetizace by dosáhla tzv. Remanentní magnetizace. Magnetizace 

se může rovnat nule v tom případě, začne-li působit magnetické pole, které je k tomu 

původnímu opačné. 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 9 

Hysterezní smyčka 

Mr představuje remanentní magnetizaci, HC je koercivní 

síla a MS je nasycená megnetizace. 

 

6.3.6 Příprava vzorku 

 

Za pomoci tektonického znaménka si připravíme plochu pro vrtání. Pro lepší orientaci 

rozdělíme vzorek pomocnými liniemi paralelními s tektonickým znaménkem a šipky ve 

směru orientace. Pomocí geologického kompasu a sádry vyrovnáme vzorek do 
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vodorovné polohy. Po zatvrdnutí sádry vyvrtáme pomocí jádrové vrtačky minimálně tři 

vzorky. Počet vzorků si lze upravit podle potřeby.  Jádra vyjmeme ze vzorku                  

a připravíme k dalšímu zpracování. 

Pro použití vzorku na metodu AMS je potřeba jej nařezat na válečky o velikosti dvou 

milimetrů. Pro zachování původní orientace označíme vzorek středovou linií, která je 

,,pokračováním“ linií, kterými jsme označili vrtanou plochu. To nám usnadní pozdější 

práci. Pomocí pily nařežeme vrtná jádra do potřebné velikosti. Vzorky na ,,seříznuté“ 

straně označíme šipkou, která je opětovným pokračováním původní orientační linie. 

 

6.3.7 Měření anisotropie magnetické susceptibility 

 

V počítačovém programu pro měření AMS nastavíme orientaci měřené plochy. Můstek 

nakalibrujeme nejprve na prázdný držák. Je to důležité pro správné měření. Po 

správném nakalibrování si vytvoříme ged pro konkrétní vzorek. Přístroj měří vzorek ve 

třech osách. Proto se musí vzorky do můstku vkládat ve třech, respektive ve čtyřech 

krocích (obrázek 10). Poslední pozice je shodná se třetí a slouží ke změření celkové 

magnetické susceptibility. 

 

Obrázek 10 

Měřící můstek pro metodu AMS. 

 

6.3.8 Zpracování dat 

 

Data se zpracovávají v počítačovém programu Anisoft. Tento program vynáší získaná 

data do stereografické projekce a umožňuje přesnou interpretaci. V konečném stádiu 

nám vyjdou tři směry K1, K2, K3. Kde K3 odráží nejmenší magnetickou susceptibilitu, 
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která je kolmá k foliaci. K1 zde reprezentuje největší magnetickou susceptibilitu, která 

je paralelní s lineací. K2 představuje střední směr magnetické susceptibility. 

 

6.4 PolyLX 

PolyLX je jakási nástavba pro počítačový program MATLAB, který ho podporuje. 

Jedná se o program vytvořený pro texturní analýzu mikrostruktur. Tento program se 

používá pro porozumění vzniku a růstu zrn. Zkoumá vliv povrchové energie, 

metamorfózy a chladnutí magmatu na vznik krystalů. PolyLX je velmi vhodný pro 

zjištění přednostní orientace hranic zrn v závislosti na jejich frekvenci. Díky těmto 

údajům můžeme zkoumat pohyblivost hranic zrn, srážení jednotlivých minerálů nebo 

zánik jiné minerální fáze. 

6.4.1 Kvantitativní texturní analýza 

Pokud chceme utvořit kvantitativní texturní analýzu, potřebujeme velmi spolehlivá        

a přesná data týkající se velikosti zrn, jejich tvarů, přednostní orientace zrn. Pro 

pracování v tomto programu musíme náš vzorek převést do digitální podoby pomocí 

nějakého softwaru, který je kompatibilní s polyLX. Vhodným programem je například 

GIS, který umožňuje topologickou korekci geometrií. V GISu můžeme ke každému 

zrnu přiřadit polygon, který má stejný tvar jako zrno. 

Takto upravené hranice zrn převedeme do MATLABu jako shapefiles. V MATLABu 

již nepracujeme s hranicemi zrn jako geometrickým objektem, ale jako souborem 

vlastností zrna. Těmito vlastnostmi jsou například: obvod, identifikační číslo, druh 

objektu, osa rotace, plocha, šířka, délka. 

Tvary zrn se velmi těžko měří díky své velké nepravidelnosti. Pokud jsou si tvary 

podobné, je velmi pravděpodobné, že dostaneme podobné výsledné hodnoty výsledků 

dílčích metod. V tomto případě nehraje žádnou roli velikost objektu ani jeho případná 

přednostní orientace. 

Pomocí polyLX jsme schopni zjistit případnou přednostní orientaci sledovaných 

objektů.  Předností orientaci získáme pomocí metody, kterou můžeme uplatnit jak pro 

jednotlivá zrna, tak pro skupinu zrn. K určení přednostní orientace používáme funkci 

prose, jejímž výsledkem je růžicový diagram nebo paror. 

 

 



 
 

30 
 

6.4.2 Prose 

Funkce prose charakterizuje míru přednostní orientace na základě hlavní těžišťové osy. 

Za hlavní těžišťové osy považujeme ty, které mají moment setrvačnosti maximální (xc) 

a minimální (yc). Pro zjištění hlavních těžišťových hmot musíme nejdříve spočítat úhel 

natočení těžišťových os. Tento úhel značíme α0. 

Pro zjištění úhlu natočení nejprve použijeme transformační vzorce: 

 

 

              

              

 

Po dalším zpracování transformačních vztahů dostaneme rovnici pro získání úhlu 

setrvačnosti hlavních těžišťových os: 

      
    
     

 

 

Počet těžišťových os se odvíjí od počtu os symetrie. V případě jedné osy symetrie, je 

tato osa také hlavní těžišťová osa průřezu. Pokud se jedná o dvě osy, jsou totožné 

s hlavními těžišťovými osami. Výsledek je dobře čitelný z grafické prezentace ve formě 

růžicového diagramu (obrázek 9) 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 11 

Ukázka růžicového diagramu. 
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6.4.3 Rfphi 

Jedná se o výběr nejčetnějšího osního poměru a orientace. Obvyklý postup pro výpočet 

množství přednostní orientace a osního poměru v napěťové elipse paralelní se směrem. 

Minimalizací množství osního poměru získáme hodnotu Rs. Pro výpočet této hodnoty 

využijeme vzorec: 

 

   ∑(   
  

∑   
 
   

)

 

   

 

 

kde Rn představuje osní poměr n-tého počtu zrn a wn  je váha zrn po aplikaci napětí 

představovaného RS. 

Během práce v programu polyLX se používají následující příkazy: 

 

[      ]         ( ) 

[      ]         (        ) 

[      ]         (        ) 

[      ]         (               ) 

 

g zde představuje vektor zrna nebo hranici sledovaného objektu, ar je sloupcový vektor 

osního poměru la/sa nasazené elipsy přestavující délku zrna, ang je orientace zrn a w je 

plocha zrna. 

Pokud se hodnota vygenerovaná automaticky nekonverguje, musíme použít nsteps pro 

ruční nastavení počtu opákování. 

,,rs“ je sloupcový vektor poměru napětí používaného v iteraci, wrs je sloupcový vektor 

představující vážený osní poměr pro jednotlivé poměry zrn. 

 

 

 

 

 

Obrázek 12 

Ukázka rfphi diagramu. 
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6.4.4 Paror 

Funkce, jejíž pomocí provádí analýzu obrazu a určujeme tvary zrn a jejich orientaci. 

K obkreslení hranic zrn dochází buď přímo z fotografie, nebo z již naskenovaného 

obrázku. Dále se tyto obrysy rozčlení na části s jednotnou délkou, která je 2mm. 

Na projekční linii vynášíme všechny ostatní linie. K vynášení linií dochází díky 

postupné rotaci projekční linie. Tato linie se otáčí kolem úhlu, který je stanoven na 1°. 

Tímto způsobem dostaneme celkovou délku, která je získána ze 180 úhlů projekce. 

Tento úhel značíme (α). 

Pokud jsou zrna protáhlá a definovaná jednoduchými tvary s přednostní orientací, tak 

poměr projekčních délek definuje elipsoidní poměr. 

Orientace maximální projekční délky představuje orientaci foliace, která je dána 

nejdelší osou zrna. 

 

 

 

 

 

Obrázek 13 

Ukázka grafu funkce paror 

 

6.4.5 Aortentot 

Spočítá matici momentu setrvačnosti vrcholů zrn pro všechny zrna. Pro hranice zrn 

spočítá matici momentu setrvačnosti hranic segmentů. Osa elipsy a orientace elipsy jsou 

spočítány díky vlastnímu vektoru a vlastnímu vektoru matice. 

 

 

 

 

 

Obrázek 14 

Ukázka grafu funkce paror. 
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6.4.5.1 Orientační tenzor 

Jedná se o směrový cosinus z i-tého jednotkového vektoru z N pozorování (xi, yi, zi). 

Definice direktního součinu ze směrového kosinu je matice orientačního tenzoru: 

 

 

 
 

[
 
 
 
 
 ∑  

 ∑    ∑    

∑    ∑  
 ∑    

∑    ∑    ∑  
 
]
 
 
 
 
 

 

 

Vlastností vlastních vektorů je jejich rovnost nule (τ1 + τ2 +  τ3 = 1). Díky tomuto 

tenzoru můžeme určit deformaci sledovaných objektů (Tang-Tat Ng 2001). Určit, zda 

jde o prolátní nebo oblátní deformaci nám pomáhá Flinnův diagram, který je založený 

na osních poměrech deformovaných objektů (obrázek 15). 

 

Obrázek 15 

Flinnův diagram 

 

 

 



 
 

34 
 

V programu polyLX použijeme následující příkazy: 

 

[             ]            ( ) 

[             ]            (    ) 

[             ]            (    ) 

 

Parametr g zde představuje vektor nebo hranici sledovaného objektu. ch ukazuje, zda 

byly použity všechny vrcholy zrn. ch=0 je použito v případě standardní situace, pokud 

použijeme pouze vrcholy konvexního obalu, dosadíme ch=1. 

la je sloupcový vektor dlouhých os elipsy, sa je sloupcový vektor krátkých os elipsy, 

lao je sloupcový vektor orientace dlouhých os, sao je sloupcový vektor orientace 

krátkých os. 
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7. Aplikace metod na reálném příkladu ryolitu Panská hora 

 

 

Obrázek 16 

Desky, které byly nařezané podle výsledků AMS a orientované do patřičné polohy 
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Během své práce jsem zkoumala vzorky ryolitů pocházejících z extruzivního dómu, 

odebrané na lokalitě Panská hora. Přesněji se jednalo o vzorky označené jako Pan 18A   

a Pan 20. Na těchto vzorcích jsem aplikovala několik metod. 

Nejprve jsem ze vzorků odebrala vrtná jádra. Jádra jsem vyvrtala podle znaménka 

orientace. Tyto jádra jsem rozřezala na válce o průměru 2,5mm a délce 2mm. Tyto jádra 

jsem následně použila pro metodu AMS (obrázek 16). Po ukončení měření anizotropie 

magnetické susceptibility jsem jeden válec rozdrtila v hmoždíři na prášek. Tento prášek 

jsem použila pro měření teplota zjištění hlavního magnetického minerálu ve vzorku. 

Tento prášek jsem nejprve prudce zchladila a měřila jeho teploty během postupného 

zahřívání. Poté jsem udělala to samé s tím rozdílem, že tentokrát jsem vzorek zahřála na 

vysokou teplotu (obrázek 17, 18). 

Dalším krokem v mém zkoumání vzorků, bylo jejich nařezání na desky podle výsledků 

metody AMS. Z každého vzorku jsem získala 3 orientované řezy. Jejich orientace je 

podle směrů AMS K1K2, K2K3 a K1K3. Tyto desky jsem pomocí skeneru na výbrusy 

převedla do digitální podoby. Takto digitalizované vzorky jsem v programu na úpravu 

obrázků orientovala do požadované polohy (obrázek 15) a převedla jsem je do 

programu QGIS. V tomto programu jsem ke každé bublině přiřadila polygon, který 

kopíruje její hranice. 

Vzniklé shapefiles jsme nahrála do programu MATLAB s nahraným programem 

polyLX.  Před začátkem práce v tomto programu jsem musela provést normalizaci 

velikosti vzorku. Tuto normalizaci jsem provedla pomocí nařezaných desek a programu 

QGIS. Určitou vzdálenost jsem změřila na reálném vzorku a tu samou jsem poté 

změřila i na digitalizované podobě vzorku. Takto zjištěné hodnoty jsem pomocí patřičné 

funkce v polyLX normalizovala. Díky tomuto programu jsem na mnou vytvořené 

polygony nasadila elipsy, které jim odpovídají (příloha 1). Dále jsem pomocí různých 

funkcí vytvořila růžicové diagramy, grafy pro 2D a3D distribuci bublin. Dále jsem 

pomocí několika metod zjistila orientaci a Rf pro jednotlivé směry, které jsem následně 

porovnávala. 
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Obrázek 17 

Výsledky metody AMS. Vzorek Pan18A (vlevo) a vzorek Pan 20 (vpravo) 

Pan 18A: z výsledků měření je patrné, že směry K1, které představují lineaci se uklánějí 

k VSV. Směry kolmé k foliaci reprezentované směry K3 jsou vertikální. 

Pan 20: U tohoto vzorku je lineace, kterou představuje K1 ukloněna směrem k východu. 

Zatímco K3 upadá k severo-západu. 

 

 

 

Obrázek 18 

Křivka pro měření nízkých teplot. Z grafu 

jenž vyšel je patrné, že za nízkých teplot 

nedošlo k překročení hranice magnetitu. 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 19 

Křivka měřená za vysokých teplot pro Pan 18A. Za vysokých teplot se v grafu objevuje 

zlom okolo 600°C jenž představuje curieovu hladinu. Z těchto výsledků vyplývá, že se ve 

vzorku vyskytuje oxidovaný magnetit, jenž je označován jako maghemit. 
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8. Závěr 

Bubliny v ryolitech se vytváří během výstupu ryolitového magmatu k povrchu. 

Postupem magmatu k povrchu dochází ke snižování obsahu vody a vzniku bublin. Tyto 

bubliny mají svůj vlastní vnitřní tlak, který jsou schopny si udržet po dlouhou dobu. 

Některé bubliny mohou vznikat až po fragmentaci lávy. 

Cílem mé práce bylo zjištění, zda mají bubliny v ryolitech nějakou předností orientaci    

a jestli nejsou nějak deformované. Tuto domněnku nám potvrdilo hned několik metod. 

Podle AMS orientace vzorku Pan 18A je lineace orientovaná ve směru             

východo-severo-východ. A směr kolmý k foliaci je vertikální. U druhého vzorku 

označeného Pan 20 se lineace uklání k východu a směr představovaný K3 zapadá 

k severo-západu. Oba vzorky jsem nařezala podle výsledků již zmiňované metody AMS 

na orientované desky. Tyto desky jsem převedla do digitální podoby. Pomocí programu 

QGIS jsem ke každé bublině přiřadila polygon. Ten přesně kopíroval jejich hranice. 

Data jsem dále zpracovávala v programu polyLX. Na bubliny jsem nasadila elipsy, 

které nám pomáhají rozpoznat jejich orientaci. Po porovnání výsledků zpracování jsem 

zjistila, že bubliny jsou orientované a jejich orientace se shodují. Dále jsem porovnávala 

osní poměry elips nasazených na bubliny. Pro porovnání osních poměrů těchto elips 

jsem použila několik metod, které nabízí program polyLX. Průměrná hodnota Rf se 

pohybuje okolo 1,5 a orientace kolem 100. 

 Na několika deskách jsem rozeznala míru páskování bublin a tuto páskovanost mi 

potvrdil i graf vykreslený pomocí polyLX (příloha ). Bubliny se ve vzorcích vyskytují 

v několika velikostech. To je dáno tím, že nevznikají ve stejnou dobu, ale postupně. 

Námi zkoumaná distribuce velikosti bublin ukazuje, že nejvíce jsou zastoupené bubliny 

střední velikosti.  

Další věcí, na kterou jsem se zaměřila, bylo zjištění hlavního magnetického minerálu 

v hornině. Po změření hornin na můstku, který měří jak nízké, tak vysoké teploty nám 

jako hlavní magnetický minerál vyšel maghemit. Maghemit je oxidovaný magnetit. 

Z mé práce je patrné, že bubliny získávají svou přednostní orientaci díky pohybu lávy. 

Z orientace bublin můžeme určit směr, kterým tekla láva. 
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10. Přílohy 
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Příloha 1 

Znázorňuje bubliny v jednotlivých řezech, na které jsou nasazeny elipsy. V pravém 

horním rohu je růžicový diagram znázorňující přednostní orientaci vzorku. V levém 

dolním rohu je prostorový 2D diagram. Modrá zde představuje frekvenci velikostí a 

červená kolik zabírají plochy. 
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  Pan 18A Pan 20 

vzorek α n0 α n0 

K1K2 0,78246 1,3998 1,6499 0,0783 

K1K3 1,0573 0,4316 0,86383 0,84376 

K2K3 1,9273 0,0351 3,9144 0,003376 

 

Přéloha 2 

Tabulka znázorňující hodnoty CSD získané pomocí programu poyLX. 

 

Pan 18A 

  Prfphi Aortentot Rfphi Paror 

vzorek Orientace Rf orientace Rf orientace Rf orientace Rf 

K1K2 90,06 1.00 55,93 1,45 76,89 1,06 53 1,08 

K1K3 91,34 1,29 83,44 2,34 80,13 1,13 60 1,14 

K2K3 128,64 1,16 132,02 1,9 120,34 1,07 133 1,08 

Pan 20 

  Prfphi Aortentot Rfphi Paror 

vzorek Orientace Rf orientace Rf orientace Rf orientace Rf 

K1K2 157,21 2,07 158,29 3,75 151,84 1,5 152 1,5 

K1K3 73,43 1,48 64,48 2,04 66,6 1,14 57 1,15 

K2K3 19,15 2,49 18,42 8,48 14,76 1,95 15 1,93 

 

Příloha 3 

Tabulka, která porovnává osní poměry ve 2D pomocí několika metod. 

 

  Pan 18A Pan 20 

vzor R Z-value R Z-value 

K1K2 1,019 1,2005 0,8023 6,7239 

K1K3 1,0038 0,28633 0,8031 6,1305 

K2K3 0,9549 2,8454 0,9446 0,90582 

 

Příloha 4 

Vyjádření prostorové distribuce  v ploše. 
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Příloha 5 

Znázornění frekvence velikostí a jejich četnost ve 3D pomocí histogramu 

Modrá představuje frekvenci velikosti a červená četnost 
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Příloha 6 

Grafické vyjádření CSD. 
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Příloha 7 

Grafy vyjadřující přednostní orientaci vzorku. Jinými slovy by se dalo říct, že vyjadřuje 

míru páskování vzorku. 
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Příloha 8 

Grafy funkce paror. 
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Příloha 9 

Grafy funkce prfphi. 

 


