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ABSTRAKT
Problematika mikromorfologie křemenných zrn glacifluviálních sedimentů byla
nastíněna Mahaneym et al. (2001). Tato práce se zabývá diagnostickými mikrotexturami
glacifluviálních sedimentů a změnou frekvence výskytu mikrotextur s rostoucí délkou
fluviálního transportu.
Vzorky byly odebrány Mgr. Peterem Midou a Mgr. Martinem Hanáčkem na
Svalbardu v srpnu 2012. Dva glaciální vzorky a šest glacifluviálních vzorků bylo odebráno
v přilehlých oblastech ledovce Bertilbreen a jeden glaciální vzorek a sedm glacifluviálních
vzorků bylo odebráno v přilehlých oblastech ledovce Hørbyebreen. Vzorky byly zkoumány
elektronovým mikroskopem. Ke zjištění diagnostických mikrotextur glacifluviálních vzorků
byla použita korelační analýza a diskriminační analýza. Podobnost jednotlivých glaciálních a
glacifluviálních vzorků byla testována jednocestnou analýzou rozptylu ANOVA.
Zvyšující se frekvence výskytu V-jamek, zaoblených zrn, klikatých hřbítků a
mikrobloků je charakteristickým znakem glacifluviálních křemenných zrn, která byla
postižena delším fluviálním transportem. Křemenná zrna postižená výhradně glaciálním
transportem měla vyšší zastoupení polozaoblených zrn, rovných stupňů, rovných a
obloukových brázd, přilnavých částic, tečkování a vyleptaných orientovaných jamek.
Klíčová slova: exoskopie, mikromorfologie křemenných zrn, glacifluviální sedimenty

ABSTRACT
Micromorphology of glaciofluvial sediments were only partially shown by Mahaney
et al. (2001). This paper deals with the main diagnostic textures of glaciofluvial sediments
and changes of their micromorphology caused fluvial transport.
The samples were collected. All samples were collected by Peter Mida and Martin
Hanáček in Svalbard in August 2012. Two glacial samples and six glaciofluvial samples were
taken near the glacier Bertilbreen and one glacial sample and seven glaciofluvial samples
were taken near the glacier Hørbyebreen. Samples were examined under electron microscope.
The correlation analyses was used to set the main glaciofluvial microtextures. Similarity of
the samples was tested by one-way ANOVA.
Increasing numbers of V-shaped pits, rounded grains, meandering ridges and
microblocks are typical for characteristic microtextures of glaciofluvial grains which had
greater rate of fluvial transport. But the grains mainly transported by glacier had a greater
percentage occurence of subangular grains, straight steps, straight and curved grooves,
adhering particles, pitting and V-shaped etch pits.
Keywords: exoscopy, quartz grains micromorphology, glaciofluvial sediments
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1. ÚVOD
Exoskopická analýza je metoda umožňující získávat informace o morfologii a
povrchových znacích zrn, stupni sedimentace a genezi (Achab et al., 2005). Podstatou
exoskopie je vytřídění křemenných částic a jejich následné pozorování pod mikroskopem.
Aby bylo možno zachytit všechny detaily, používá se pro exoskopickou analýzu elektronový
mikroskop, který umožňuje mnohonásobné zvětšení zrn. Elektronového mikroskopu
k analýze povrchu sedimentárních zrn poprvé použili nezávisle na sobě autoři Biederman,
Porter, Krinsley a Takahaski v letech 1962 (Mahaney, 2002). V následujících desetiletích
byla snad nejlépe prozkoumána zrna glaciálních akumulací a byly vytvořeny dva atlasy
mikrotextur křemenných zrn v různých prostředích autory Mahaney (2002) a Krinsley a
Doornkamp (1973).
Cílem této práce je pomocí exoskopie definovat proměnlivost morfologie křemenných
zrn glacifluviálních akumulací se vzrůstající vzdáleností od ledovce a určit charakteristické
znaky pro glacifluviální transport. Protože glacifluviální akumulace vznikají ve vodním
prostředí, které je v přímém kontaktu s ledovcem, bude povrch křemenných zrn těchto
akumulací nést znaky prostředí glaciálního i fluviálního. V určité vzdálenosti od ledovce však
budou dominující glaciální znaky překryty a začnou dominovat znaky fluviální.
Mikrotexturami glacifluviálních akumulací se podrobněji zabýval pouze Mahaney a Kalm
(2000) a Whalley a Krinsley (1974). Tito autoři vytvořili histogram frekvence výskytu
jednotlivých mikrotextur na glacifluviálních akumulacích a srovnávali jej se zrny glaciálních
akumulací. Přítomnost fluviálních znaků byla u křemenných zrn glacifluviálních akumulací
prokázána, avšak v jaké vzdálenosti od ledovce se tyto znaky objevily, nebylo zatím
objasněno. Pro exoskopickou analýzu byly odebrány vzorky na Svalbardu, ze dvou
glacifluviálních toků ledovců Bertilbreen a Horbyebreen.
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2. MIKROTEXTURY KŘEMENNÝCH ZRN
Na povrch klastů působí po jejich oddělení od matečné horniny různé druhy sil a
procesů. Tyto procesy vytvářejí na povrchu klastů charakteristické mikrotvary a jejich
kombinace. Povrch zrn se mění působením chemických a mechanických procesů během
zvětrávání, transportu, eroze a sedimentace (Kleesment, 2009). Pomocí analýzy tvaru a
povrchové textury, resp. mikrotvarů, zrn je možné zjistit návaznost na různé typy
sedimentačního prostředí (Kleesment, 2009). Jelikož jednotlivá zrna mohou procházet i
několika typy prostředí, jako je tomu právě u zrn glacifluviálních, je zcela nemožné všechny
zachytit a interpretovat (Mahaney et al., 2001). Charakteristika mikroreliéfu povrchu zrn
závisí na délce trvání transportu a na energii transportního média (Alekseeva, 2005). Intenzita
chemických procesů závisí na klimatickém prostředí sedimentu, zrnitosti, topografii a pozici
v půdním profilu (Alekseeva, 2005). Některé mikrotextury mohou vznikat za spolupůsobení
několika geologických a geomorfologických procesů (Brown, 1973 in Mahaney et al., 2001).
Tomu se dle Mahaneyho et al. (2001) říká „the principle of equifinality“, jinak řečeno, různé
geologické a geomorfologické procesy mohou podmínit vznik podobných mikrotvarů.
Pro analýzu mikromorfologie zrn se nejčastěji používají zrna křemenná. Křemenná
zrna jsou rozšířena v každém typu sedimentačního prostředí a jsou relativně odolná vůči
zvětrávání, takže jsou na nich mikrotvary dobře zachovány (Bloss a Gibbs, 1963 in Mahaney,
2002). Odolnost křemene zajišťuje jeho chemické složení (čtyřstěn SiO4) a krystalická
struktura (Alekseeva, 2005; Mahaney, 2002). Křemenná zrna také dobře reagují na různé
typy událostí, protože u nich nebylo prokázáno štěpení zejména v hrubých frakcích
(Alekseeva, 2005; Mahaney, 2002). Dle Krinsleyho a Doornkampa (1973) morfologie
křemenných zrn odráží historii prostředí. Na křemenných zrnech lze rozeznat textury vzniklé
v původním prostředí, které jsou překryté čerstvými texturami nového prostředí (Mahaney,
2002).
Kromě různých mikrotvarů, lze na zrnech určit dále stupeň lesklosti (zda se jedná o
zrno lesklé, nebo matné) a tvar opracování zrn, tedy sféricitu (zakulacení) a míru zaoblení (od
ostrohranných po dokonale zaoblená) (Křížová, Křížek, Lisá, 2011).
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2. 1. Mikrotextury glaciálních křemenných zrn
Na glaciálních zrnech se v porovnání se zrny z jiných prostředí vyskytuje největší
množství mikrotextur (Mahaney, 2002). Glaciální zrna tvoří přibližně 40 – 50 % materiálu,
který je nalezen v tillu (Mahaney, 2002). Dalších 30 % tvoří tzv. zrna „předzvětralá“, tedy
taková, jejichž zvětralé povrchy jsou sice dotčeny čerstvými abrazními texturami, ale je
možné zjistit historii zrna před posledním transportem (Mahaney, 2002). Zbylé procentuální
množství zrn objevujících se v tillu jsou zrna jiných genetických typů, např. zrna svahovin
(Mahaney, 2002). Glaciální transport vytváří na zrnech velké množství zlomů, rýh a
abrazních mikrotextur, mohou se vyskytovat i chemické povlaky (Mahaney, 2002). Zrna,
která se nacházejí v glaciálních akumulacích, však nemusí být glaciálním transportem
výrazně poznamenána. Taková zrna se vyznačují pouze minimálními oděry a rýhami a jsou
na nich dobře patrné drobné jamky vzniklé leptáním, ke kterému došlo ještě před glaciálním
transportem (Mahaney, 2002). Na takových zrnech se nevyskytují ani textury vzniklé
kontaktem jednotlivých zrn (Mahaney, 2002).
Tvar glaciálních zrn je angulární až zaoblený, reliéf zrn je poměrně vysoký (Mahaney,
2002). Ostrohrannost je charakteristická pro zrna, která jsou čerstvě oddělena od horninového
základu (Whalley, Langway, 1980), což může nastat při pohybu ledovce. Na takových zrnech
se ještě nestihla projevit abraze hran a nevyskytují se na nich křemičité sraženiny (Whalley,
Langway, 1980). Dále je ostrohrannost glaciálních zrn dána např. glaciálním drcením, na
takových zrnech se již projevuje abraze a mohou se vyskytovat křemičité sraženiny (Whalley,
Langway, 1980). Ostrohrannost závisí také na poloze zrna vůči ledovci. Zrna pohybující se
na bázi ledovce jsou méně ostrohranná než zrna englaciální (Dowdeswell, 1982) a mohou
nést znaky fluviálního prostředí, jako jsou V-jamky. Na zrnech englaciálních se také více
projevuje interakce mezi zrny, která podporuje tvorbu zaoblených hran (Padley et al., 2002).
Zrna nacházející se na povrchu ledovce jsou více ostrohranná (Padley et al., 2002). Dalším
faktorem ovlivňujícím charakter mikrotextur je mocnost ledovce (Mahaney, 1991).
Expandující horský ledovec o mocnosti 500 ± 200 m obsahuje křemenná zrna, na nichž lze
najít širokou škálu lomů a abrazních tvarů (Mahaney, 1991). Lasturnatý lom a paralelní rýhy
v tomto případě pokrývají 10 – 40 % povrchu zrna. Hluboké brázdy a srpkovité rýhy se
objevují na zrnech transportovaných kontinentálním ledovcem o mocnosti větší než 800 m
(Mahaney, 1991). Hluboké brázdy a srpkovité tvary se však neobjevují na zrnech
transportovaných karovými ledovci s mocností menší než 200 m (Mahaney, 1991). Abraze
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hran je typickým znakem mocných údolních ledovců, které transportují materiál na dlouhou
vzdálenost (nejméně 50 km) (Mahaney, 1991).
Na menších zrnech se často uplatňuje glaciální drcení, které vede ke zvýšení
variability povrchu zrn. Glaciální drcení však nemá tendence zrna zakulacovat, jako spíše
zachovávat ploché tvary (Krinsley a Doornkamp, 1973). Menší zrna se také více zapojují do
chemických procesů a jejich vlivem jsou zaoblena (Krinsley a Doornkamp, 1973; Krinsley,
Margolis, 1971). Na glaciálních zrnech se projevují znaky předchozího prostředí, tzv.
preweathered surface (Mahaney, 2002). Tyto znaky jsou částečně překryté znaky ze
současného prostředí (Mahaney a Kalm, 2000).
Za reprezentativní mikrotextury ledovcového původu jsou považovány obloukové
brázdy, rovné brázdy, lasturnaté lomy a lineární paralelní lomy, srpkovité tvary, rovné a
obloukové stupně a štěpné plátky (Cremer a Legigan, 1989; Helland et al., 1997; Krinsley a
Doornkamp, 1973; Mahaney et al., 1996; Mahaney a Kalm, 2000; Mahaney et al., 2001;
Mahaney, 2002, Strand et al., 2003) (Tab. 1). Na glaciálních zrnech mohou být patrné různé
stupně drcení a zaoblení, které jsou způsobeny tavnou vodou ledovce (Mahaney et al., 2001).
Někdy jsou na zrnech přítomny štěpné plátky, způsobené odlamováním jednotlivých zrn od
horniny (Mahaney et al., 2001), jsou také důsledkem vysokého kryostatického tlaku, ale
v tillu chybí (Mahaney, 1991). Dle Marshalla et al. (2012) vznikají štěpné plátky nárazem
větších zrn do menších (zejména při eolickém transportu), jejich výskyt tak závisí na
pohybové energii zrna a na jeho tvaru.
Na některých zrnech se vyskytují křemičité povlaky a sraženiny, vzniklé během
diageneze (Mahaney et al., 2001). Hluboké textury tvaru V (nejedná se o mechanicky vzniklé
V-jamky) se vytvořily díky štěpení během glaciálního transportu (Mahaney et al., 2001).
Puklinové plochy jsou výsledkem uvolnění zrna od zdrojové horniny (Mahaney a Sjoberg,
1993 in Mahaney et al., 1996).
Přilnavé částice vznikají vlivem glaciálního drcení (Smalley, 1966) a objevují se na
nezaoblených zrnech (Padley et al., 2002). Na přilnavých částicích často dochází ke vzniku
křemičitých sraženin (Padley et al., 2002). Často jsou odlišného charakteru než je hostitelské
zrno (Mahaney, 2002), může se jednat např. o živce (Whalley, Langway, 1980). Na zrna
přiléhají díky elektrickému náboji na jejich povrchu (Nieter, Krinsley, 1976). Warnke (1971)
tvrdí, že glaciální prostředí může být pouze přechodné prostředí výskytu zrn s přilnavými
částicemi, glaciální transport může být pouze transportní médium, přilnavé částice tedy
nemusí nutně vznikat glaciálním drcením. Whalley a Langway (1980) tvrdí, že se přilnavé
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částice sice objevují na subglaciálních zrnech, ale původ přilnavých částic může být již před
zaledněním, nebo mohou vznikat ve fluviálním prostředí s vysokou energií.
Rovné stupně jsou charakteristické pro glaciální zrna (Krinsley, Donahue, 1968;
Mahaney, Kalm, 2001; Strand et al., 2003). Dle Madhavaraja et al. (2009) jsou rovné stupně
charakteristické pro zrna, která prošla pouze krátkou délkou transportu. Cremer a Legigan
(1989) tvrdí, že rovné stupně jsou impaktní tvary, které mohou vznikat při odloučení zrna od
zdrojové horniny a s postupným fluviálním transportem jsou tyto tvary vyhlazovány.
Folk (1975 in Mahaney, 2002) popsal výskyt srpkovitých tvarů a stop drcení
(chattermarked trails) na glaciálních zrnech. Bull et al. (1980) použil tzv. chattermarked
trails mikrotextury jako indikátory paleoklimatu a zalednění. Jejich původ zatím není dobře
vysvětlen (Bull et al., 1980).
Přítomnost mikrobloků na povrchu křemenných zrn svědčí o tom, že zrna se nacházejí
v prostředí mrazového zvětrávání, zejména v aktivní vrstvě permafrostu (Woronko, Hoch,
2011). Nejčastěji se mikrobloky vyskytují na konvexních částech zrn, které jsou nejvíc citlivé
vůči kontaktům zrno o zrno (Wright, 2000). K rozpadu dochází tak, že se voda dostane do
mikrostruktur v zrnech, během mrznutí zvětší svůj objem a dojde k rozpadu (Wright, 2000).
Objemová expanze je spojena s rychlým poklesem teploty, který brání vodě v odpaření a
současně ji tlačí hlouběji do diskontinuit (Lautridou, Ozouf, 1982 in Woronko, Hoch, 2011).
Narayana et al. (2010) považuje mikrobloky za indikátory glaciální eroze a transportu.
Mazzullo a Ritter (1991) uvádějí, že mikrobloky patří mezi mikrotextury, které dokazují
krystalický nebo litický původ horniny. Na neglaciálních křemenných zrnech se nevyskytují
(Mazzullo, Magenheimer, 1987 in Mazzullo, Ritter, 1991). Mikrobloky mohou také vznikat
v příhodných podmínkách kombinací rozpouštění a srážení SiO2 (Krinsley, Margolis, 1971).
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Tab. 1. Mikrotextury vyskytující se na glaciálních zrnech, terminologie dle Křížová, Křížek, Lisá
(2011). Literatura: 1 – Alekseeva (2005), 2 - Bull, Morgan (2006), 3 -

Cremer a Legigan (1989), 4 – Fitzpatrick, Summerson (1971), 5

- Higgs (1979), 6 – Kleesment (2009), 7 – Krinsley, Donahue (1968), 8 – Krinsley, Doornkamp (1973), 9 - Madhavaraju et el. (2009), 10 –
Mahaney (2002), 11 - Mahaney et al. (2001), 12 – Mahaney, Kalm (2000), 13 - Mahaney et al. (1996), 14 - Marshall et al. (2012), 15 Nieter, Krinsley (1976), 16 - Padley et al. (2002), 17 - Smalley (1966), 18 - Strand et al. (2003), 19 – Subramanian (1975), 20 – Warnke
(1971).

Český název

Anglický
ekvivalent

Popis

Příčina vzniku

Literature

Abraze hran

Edge abrasion

Obroušené plochy a hrany.

Mechanické drcení částic
během transportu.

10

Lasturnatý lom

Conchoidal
fracture

Hladce zakřivené plochy
s žebrovaným vzhledem. Bývají
znakem zrn pocházejících
z krystalických hornin.

Lineární subparalelní
rýhy

Subparallel linear
fractures

Hluboké i mělké lineární rýhy o
délce několika mikrometrů.

Obloukové brázdy

Curved grooves

Hluboké protáhlé deprese a
žlaby

Obloukové stupně

Arc-steps, arcshape steps,
arcuate steps

Hluboké trhliny nebo lomy o
délce větší než několik
mikrometrů.

Vznikají odlamováním od
horniny.

9, 10

Přilnavé částice

Adhering particles

Fragmenty a částice ulpívající
na minerálních zrnech.

15, 16, 17, 20

Puklinové plochy

Fracture faces

Velké, hladké a čisté lomy na
nejméně 25% ploše zrna,
mohou být ploché nebo mírně
zakřivené, na okrajích se mohou
vyskytovat paralelní rýhy.

Ulpívají na povrchu zrn
díky elektrickému náboji
povrchu zrna.
Vzniká při odlamování od
podloží.
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Rovné brázdy

Straight steps,
linear steps

Hluboké lineární trhliny
s mezerami většími než 5 μm.

Vzniklé abrazí během
ledovcového transportu,
kdy zrna s větší tvrdostí
abradují měkčí zrna.

5, 6, 7

Rovné stupně

Straight grooves

Protáhlé deprese nebo žlaby
s výraznou linearitou, vepsané
hluboko do povrchu zrna.

Vznikají odlamováním od
horniny.

9, 10, 12, 18

Srpkovité tvary

Crescenic gouges

Srpkovité a často hluboké rýhy.

Štěpné plátky

Cleavage plates,
upturned plates

Tenké plátky, částečně
oddělené od minerálního
povrchu zrna.

Tečkování

Pitting

Malé jamky na povrchu zrn,
které se postupně zvětšují a
spojují.

Grinding features

Kruhové a hluboce zaříznuté
textury s koncentrickými prvky,
často jsou propojeny
s lasturnatými lomy a
paralelními rýhami.

Tvary vzniklé
drcením
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Vznik při odlamování od
horniny vlivem nárazu.
Vyskytují se zejména u
ledovcových příkrovů.
Vznik při odlamování od
horniny vlivem nárazu
v periglaciálních a
glaciálních podmínkách.
Vzniklé abrazí během
ledovcového transportu,
kdy zrna s větší tvrdostí
abradují měkčí zrna.

1, 2, 3, 7

4

5, 7, 8, 10

Způsobeny nárazy ostrých
částic, jsou
charakteristické pro
vysokoenergetický
transport.
Odlamování zrn od
horniny/ změna objemu
vlivem vlhkosti kopíruje
nedokonalou strukturu
zrna a dojde ke štěpení.
Vznik díky nedostatečné
expozici vůči tavné vodě.
Za vysokého pH a nízké
energii fluida může dojít
k vytvoření vyleptaných
orientovaných jamek.

14, 11

Vznikají tlakem
vznikajícím mezi zrny.

3, 8

3, 10
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2. 2. Mikrtextury fluviálních křemenných zrn
Výskyt mikrotextur na křemenných zrnech ve fluviálním prostředí závisí především
na délce transportu, na energii toku a na koncentraci sedimentů (Mahaney, 2002). Ovšem
pokud je transport krátký nebo energie toku nízká, nejsou zrna fluviální činností ovlivněna a
procházejí téměř neporušena (Mahaney a Kalm, 2000). Manickam a Barbaroux (1987) tvrdí,
že zrna pohybující se po dně jsou více zaoblená a na jejich povrchu převládají spíše chemické
mikrotextury. Zrna pohybující se těsně pod hladinou jsou méně zaoblená a jejich povrch je
ovlivněn spíše mechanickými mikrotexturami (Manickam, Barbaroux, 1987).
V-jamky jsou charakteristickým znakem fluviálního transportu (Madhavaraju et al.,
2009; Kleesment, 2009; Krinsley, Donahue, 1968, Longuinos, 2009). Velikost V-jamek je
závislá na množství energie transportního média (Krinsley, Donahue, 1968). V-jamky
vznikají při vysokorychlostních srážkách částic, kdy se uvolňuje vibrační energie a způsobuje
právě drobné impaktní textury tvaru V (Mahaney, 2002; Krinsley, Donahue, 1968). Pokud
jsou V-jamky orientované v jednom směru, vznikly pravděpodobně během jedné kolize
(Krinsley, Donahue, 1968).
Dále se zrna vyznačují vyšší mírou zaoblení a abrazními mikrotexturami (Mahaney,
2002), jako jsou např. rovné a obloukové brázdy (Kleesment, 2009). Rovné a obloukové
brázdy jsou prezentovány jako impaktní tvary, charakteristické pro fluviální transport
(Krinsley, Donahue, 1968). Dle Krinsleyho a Donahua (1968) vznikají brázdy tak, že hrana
jednoho zrna vyryje charakteristický tvar na povrch jiného, měkčího, zrna. Helland et al.
(1997) a Mahaney (2002) tvrdí, že rovné brázdy mohou být buď tektonického původu, nebo
pokud jsou mnohočetné, jsou určující charakteristikou glaciálního transportu. Brázdy mohou
také vznikat v prostředí ledovců s teplou bází, kdy se materiál nachází ve zvodnělém
prostředí a dochází k rychlejším pohybům ledovce (Mahaney a Kalm, 1996 in Mahaney,
2002). Higgs (1979) uvádí, že brázdy jsou výsledkem kontaktu zrno o zrno a mohou se
vyskytovat v různých typech prostředí s vyšší energií transportu.
Na fluviálních zrnech se mohou vyskytovat i lasturnaté lomy a hluboké abrazní
brázdy, které svědčí o vysoké energii transportu (Kleesment, 2009). Jelikož fluviální zrna
bývají zhlazena a zaoblena, nevyskytují se na nich přilnavé částice (Kleesment, 2009).
Abraze vede k zaoblování zrn a v příznivých podmínkách překrývá textury vzniklé při
předchozím transportu (Mahaney, 2002). Mezi další časté mechanické mikrotextury patří
rovné a obloukové stupně (Udayaganesan et al., 2011).
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Klikaté hřbítky patří mezi mikrotextury vzniklé mechanicky a jsou charakteristickým
znakem eolického prostředí (Krinsley, Donahue, 1968). Vznikají jako síť zakřivených lomů,
která vzniká během četných nárazů zrno o zrno (Krinsley, Donahue, 1968). Tento proces
však může nastat i ve vodním prostředí, jak popsali Manker a Ponder (1978).
Fluviální

zrna

jsou

charakteristická

chemickými

mikrotexturami,

zejména

rozpouštěním a srážením (Manickam a Barbaroux, 1987). Manickam a Barbaroux (1987)
studovali chemické mikrotextury na fluviálních zrnech na řece Loiře. Zjistili, že chemické
mikrotextury se vytvářejí nejčastěji v letním období, kdy díky příhodným podmínkám
dochází k výkvětu řas a zvýšení obsahu organického materiálu, které podporují vytváření
chemických mikrotextur. Dále bylo zjištěno, že chemické rozpouštění probíhá při pH >> 8.
Pokud je pH < 8, dochází ke srážení. Toto tvrzení podporuje výzkum Mankera a Pondera
(1978), který dokládá, že rozpustnost křemene se zvyšuje s rostoucí pH. Manker a Ponder
(1978) se zaměřili na výzkum orientovaných vyleptaných jamek, které dle Margolise (1968
in Manker a Ponder, 1987) vznikají nejčastěji v mořském prostředí s nízkou energií a
vysokým pH, někdy až pH = 10. K rozpouštění křemene však dochází i v prostředí s nižším
pH, za poměrně vysoké energie vodního toku. To vysvětlili Manker a Ponder (1978) tak, že
rozpustnost křemene s klesajícím pH sice klesá, pouze však do hodnoty pH < 9. Pokud je pH
< 9, zůstává množství SiO2 téměř konstantní na hladině 10 ppm. Rozpouštění křemene tak
probíhá i za nižších hodnot pH, ovšem znatelně pomaleji, než v mořském prostředí.
Subramanian (1975) pozoroval dva typy leptání na křemenných zrnech. Jedním typem je
leptání NaOH, které vytváří vyleptané V-jamky a jamky tvaru U. K leptání pomocí
hydroxidu sodného (NaOH) dochází pomalu ve zředěných rozpouštědlech. Vyleptané Vjamky a U-jamky bývají orientovány v jednom směru, který kopíruje přirozené štěpené
plátky zrna (Joshi, 2009). Druhým typem je leptání kyselinou fluorovodíkovou (HF), které
vytváří trojúhelníkové orientované jamky. Leptání pomocí HF probíhá velice rychle ve
vysoce koncentrovaných rozpouštědlech. Charakter leptání závisí i na velikosti a tvaru zrna
(Subramanian, 1975) a také na hloubce zrn v půdním profilu (Wouatong et al., 2013). Pokud
se zrna nacházejí v hlubších částech půdního profilu, dochází k intenzivnějšímu rozpouštění
zejména na kontaktních místech mezi zrny (tj. na hranách) a zrna se stávají více zaoblená
(Wouatong et al., 2013). Větší intenzita rozpouštění ve větší hloubce půdního profilu je
spojená s eluviací (Wouatong et al., 2013). Voda postupně prochází profilem do hloubky,
postupně dochází k uvolnění SiO2 (Brantley et al., 1986 in Wouatong et al., 2013). Vodný
roztok se stává nasycen SiO2 a má tak vysoký rozpouštěcí potenciál (Brantley et al., 1986 in
Wouatong et al., 2013). Dle Brantleyho et al. (1986 in Wouatong et al., 2013) je dokázána
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přítomnost zaoblených a rozpouštěním poznamenaných křemenných zrn na bázi půdního
profilu.
Křemenné nárůsty jsou dalším mikrotvarem, který se na fluviálních zrnech vytváří
(Cremer a Legigan, 1989). Křemenné nárůsty jsou spojeny se vznikem křemičitého povlaku
(Cremer a Legigan, 1989). Dle Pittmana (1972) vznikají křemenné nárůsty ve velké míře
tlakovým rozpouštěním in situ. Tlakovému rozpouštění předchází kontakt mezi zrny. Tento
kontakt vede ke vzniku napětí. Tlak, kterému je zrno vystavováno, nepůsobí většinou na
celou plochu zrna homogenně. V místech největšího napětí dochází k rozpouštění křemene,
v místech s menším napětím pak dochází ke srážení křemene zejména podél nečistot, resp.
přilnavých částic, jako jsou např. jílové částice (Pittman, 1972) a tzv. sekundární křemen se
prostřednictvím iniciální vrstvy, jejíž atomová struktura je podobná atomové struktuře
podkladu (Waugh, 1970), připojí ke krystalové mřížce původního zrna. Jakmile k připojení
dojde, dochází k obrůstání zrna křemennými nárůsty. Mezi původním zrnem a křemenným
nárůstem vzniká dle Pittmana (1972) tzv. dust line, což je místo výskytu původních nečistot,
přes které došlo k nárůstu křemene. Protože k nárůstu křemenných krystalů dochází současně
na několika místech (Buckley, 1951 in Waugh, 1970), vznikají mezi nárůsty a původním
zrnem tzv. volná místa (Pittman, 1972). Postupně dochází k zaplnění jak těchto mezer, tak
„dust line“. Pokud k zaplnění nedojde, jsou křemenné nárůsty poměrně choulostivé a může
dojít k jejich odtržení od zrna (Wright, 2000). K tomu může dojít např. při mrazovém
zvětrávání, kdy a) dojde k průniku vody a jejímu následujícímu zmrznutí v mezerách mezi
zrnem a křemenným nárůstem, nebo b) vlivem tlaku na vnější povrchy křemenných nárůstu
během cyklu mrznutí a tání dochází ke zhroucení křemenných nárůstu na hostitelská zrna
(Wright, 2000). Anderhalt (1984) prokázal, že k oddělení křemenných nárůstů od
hostitelských zrn může dojít poměrně snadno i během fluviálního transportu. Vzhledem k
tomu, jak jsou křemenné nárůsty křehké, bývají při větší energii vodního toku odstraněny z
křemenných zrn a jejich absence pak značí vyšší rychlost fluviálního transportu, jemuž bylo
zrno vystaveno.
2. 3. Mikrotextury glacifluviálních křemenných zrn
Tavná voda ledovce vytéká zpravidla z jeho čela v období ablace a nese s sebou
suspendovaný materiál, který tvoří nerozpuštěné sedimenty (Padley et al., 2002), které
přecházejí z prostředí glaciálního do prostředí fluviálního. Na glacifluviálních zrnech se
vyskytují mikrotvary glaciálního i fluviálního prostředí. Při glaciálním transportu a na
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počátku fluviálního transportu dominují znaky glaciální, s rostoucí délkou a energií
fluviálního transportu začnou v určitou dobu dominovat znaky fluviální. Exoskopická studie
glacifluviálních zrn umožňuje identifikovat historii fluviálního a ledovcového transportu za
předpokladu, že fluviální energie bude dostatečně vysoká a vzdálenost fluviálního transportu
dostatečně dlouhá, aby se na zrnech projevily nově vzniklé tvary. Podle Jacksona (1996 in
Mahaney a Kalm, 2000) je dostačující transportní vzdálenost pro vytvoření čerstvých
mikrotextur 1 km.
Od glaciálních křemenných zrn se glacifluviální křemenná zrna odlišují zejména vyšší
stupněm zaoblení a četným výskytem V-jamek (Mahaney a Kalm, 2000) (Obr. 1). Na zrnech
se mohou vyskytovat i zvětralé plochy překryté čerstvými rýhami a oděry a v menší míře i
přilnavé částice (Mahaney a Kalm, 2000). Reliéf glacifluviálních zrn je nižší než v případě
zrn glaciálních a nevyskytují se hluboké brázdy (Mahaney a Kalm, 2000). Dle Bulla a
Morgana (2006) jsou charakteristickými znaky glacifluviálních zrn poloostrohranná až
polozaoblená zrna, mechanická abraze, V-jamky a tvary vzniklé chemickým rozpouštěním a
srážením. Podle Padleyho et al. (2002) nejsou k dispozici detailnější informace o tvarech
vyskytujících se na glacifluviálních zrnech.
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Obr. 1. Frekvence výskytu jednotlivých mikrotextur 1. ve Viselském tillu a 2. ve Viselských
glacifluviálních píscích dle Mahanyeho a Kalma (2000), upraveno. Poznámka. A – puklinové plochy,
B – lineární subparalelní lomy, C – lasturnatý lom, D – obloukové brázdy, E – rovné brázdy, F –
ostrohranné tvary, G – nízký reliéf (< 0,5 µm), H – středně vysoký reliéf (0,5 – 1 µm), I – vysoký
reliéf (> 1 µm), J – srpkovité rýhy, K – obloukové stupně, L – lineární stupně, M – hluboké rýhy, N –
mřížkovité tříštění, O - štěpné pláty, P – abrazní textury, R – tvary vzniklé rozpouštěním, S – zvětralé
plochy překryté čerstvými oděry, T – tvary vzniklé srážením z roztoku, U - drobné jamky vzniklé
leptáním kyselinou, V – přilnavé částice, W – V- jamky, X – zaoblené hrany, Y – výskyt čerstvých
textur překrývajících starší textury.
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3. FYZICKOGEOGRAFICKÁ CHARAKTERISTIKA ZÁJMOVÉ
OBLASTI
Vzorky pro diplomovou práci byly odebrány na dvou místech ostrova Spitsbergen,
patřící k souostroví Špicberky. Jedná se o největší ostrov souostroví, mající rozlohu okolo
39 000 km2. Vzorky byly odebrány z glacifluviálních toků ledovců Bertilbreen a
Hørbyebreen (Obr. 2).

Obr. 2. Poloha ledovců Bertilbreen a Hørbyebreen dle Rachlewicze et al. (2007), upraveno.
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3. 1. Geografická poloha a geologie
Ledovec Bertilbreen leží v centrální části ostrova Spitsbergen, cca 2,5 km od ruského
hornického města Pyramiden. Nachází se ve výšce 240 m n. m. Jedná se o údolní typ ledovce
se dvěma akumulačními oblastmi (Hanáček et al., 2011).
Podloží ledovce je tvořeno sedimentárními horninami (Obr. 3). Nejrozsáhlejší část je
tvořena jemně až střednězrnitými pískovci a prachovci devonského stáří, které jsou výrazně
ukloněny (Dallmann et al., 2004 in Hanáček et al., 2011). Ve východní části údolí překrývá
tyto facie klastická formace z období středního karbonu, která se skládá ze světlého pískovce,
šedých až černých prachovců a hojně se zde nacházejí také uhelné sloje (Dallmann et al.,
2004 in Hanáček et al., 2011). Svrchnokarbonské a permské vápence vycházejí na povrch ve
střední a severní části údolí a budují vyživovací kary ledovce (Dallmann et al., 2004 in
Hanáček et al., 2011).
Ledovec Hørbyebreen se nachází v severní části zátoky Petunia. Ledovec se nachází
v blízkosti zlomové zóny Billefjorden, v nadmořské výšce 55 m n. m. a zaujímá rozlohu
okolo 13,9 km2, jeho délka je 6,75 km (Rachlewicz et al., 2007). Hørbyebreen je polytermální
ledovec (Evans et al., 2012).
Podloží ledovce je tvořeno sedimentárními horninami, jílovci a uhelnými slojemi
(Dallmann et al., 1994 in Gibas et al., 2005). Hojně se zde nacházejí uhelné sloje a písčité
sedimenty (Gibas et al., 2005). Dle Harlanda et al. (1997) leží Hørbyebreen na
proterozoickém horninovém podloží. Na něm se nacházejí mladší sedimenty, jako jsou
pískovce, slepence, břidlice. Mocnost sedimentů se zvyšuje směrem na západ, a to od 57 m
až do 200 m (Harland et al., 1997).
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Obr. 3. Geologické poměry přilehlého okolí ledovce Bertilbreen dle Dallmanna et al., 2004 in
Hanáček et al., 2011, upraveno. Poznámka. 1 – osídlení, 2 – moře, 3 – ledovec, 4 – moréna a další
glaciální usazeniny, 5 – svahové usazeniny, 6 – glacifluviální usazeniny, 7 – svrchnopermské
vápence, dolomity a evapority, 8 – svrchnopermské vápence a dolomity, 9 – spodnokarbonské
pískovce, karbonáty a evapority, 10 – spodnokarponské pískovce a slepence, 11 – spodnokarbonské
vápence a evapority, 12 – spodnokarbonské pískovce, břidlice a karbonáty, 13 - spodnokarbonské
břidlice a slepence, 14 – svrchnokarbonské pískovce a břidlice s uhelnými slojemi, 15 – devonské
pískovce a břidlice.

3. 2. Klimatické poměry
Klima souostroví Špicberky se řadí k arktickému klimatickému pásu. Podnebí je zde
však znatelně teplejší díky působení Západošpicberského mořského proudu, který se odděluje
od Norského proudu. Dle Rachlewicze (2003) je průměrná roční teplota v zálivu Petunia za
období 1961 – 1990 -6,5°C (Obr. 4).
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Nejteplejším měsícem je červenec a srpen, s průměrnou teplotou okolo 5 – 6°C, někdy
až 7°C (vypočteno za sezónu 1961 – 1990) (Rachlewicz., 2003). Nejchladnějšími měsíci jsou
leden, únor a březen (Gibas et al., 2005). Srážky jsou zde poměrně nízké, dle Førlanda a
Hansses-Bauera (2003) dosahují srážky okolo 190 mm/rok (zjištěno za sezónu 1961 – 1990).
Teplota vzduchu překročí 0°C zpravidla v období červen – konec srpna, příp. polovina září
(Hanssen-Bauer et al., 1990 in Rachlewicz et al., 2007).

Obr. 4. Klimadiagram ostrova Spitzbergen dle Klimadiagramme Weltweit (2011). Poznámka. ET
značí dle Köppenovy klasifikace klima tundry.

Podle Nordi et al. (1996 in Rachlewicze et al., 2007) se od 60. let 20. století podnebí
na Špicberkách otepluje. Od konce malé doby ledové vzrostla průměrná roční teplota o 4°C.
Dochází také ke zvýšení průměrných ročních úhrnů srážek. Předpokladem je, že tento trend
bude trvat i nadále.
Měření sublimace nemá zatím v této lokalitě příliš vysokou vypovídací hodnotu.
Jedná se pouze o odhady, které využívají data o teplotě vzduchu. Killingtveit et al. (2003)
předpokládá, že průměrná roční sublimace z povrchu bez ledovců dosahuje na Svalbardu
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okolo 100 mm/rok. Průměrná roční sublimace z ledovců na Svalbardu není známa, doposud
nebyla uvedena žádná studie zaměřená na toto téma (Killingtveit et al. (2003).
Díky chladnému klimatu se na ostrově Spitzbergen vyskytuje spojitý permafrost,
jehož mocnost je u pobřeží okolo 100 m a ve vnitrozemí až 500 m (Hagen et al., 1993 in
Gibas et al., 2005). Činná vrstva má maximální mocnost okolo 2 m (Gibas et al., 2005). Pod
polytermálními ledovci se mohou vyskytovat taliky (Gibas et al., 2005).
3. 3. Hydrologické poměry
Kane a Yang (2004) uvádí, že k odtoku na Svalbardu dochází pouze ve čtyřech
měsících, a to v červnu až září (Obr. 5). V těchto měsících jsou vodní toky zásobeny nejprve
vodou z tajícího sněhu a poté vodou z tajících ledovců a ze srážek. Na podzim téměř všechny
řeky, které nejsou napájeny prameny nebo ledovci, zamrzají (Kane a Yang, 2004).

Obr. 5. Srovnání odtoků řek Bayelva na západním pobřeží Svalbardu a De Geerdalen, ústící do
zátoky Isfjorden ve středu ostrova Spitzbergen dle Kana a Yanga (2004).

Pulina et al. (1984) popsal průběh polárního hydrologického roku na příkladu ledovce
Werenskiold na ostrově Spitzbergen. Letní sezóna začíná, když ustane rychlý odtok z jarního
tání. Odtok se skládá z roztátého sněhu v horní části ledovce, z tavných vod ledovce a ze
srážek. Maximální odtok byl zaznamenán v polovině srpna a je spojen s vysokými teplotami
a vysokým úhrnem srážek. Letní sezóna končí, když nedochází k odtoku z povrchu ledovce.
Podzimní sezóna začíná, když se na odtoku nejvíce podílí voda z vnitřní části ledovce. Voda
je také více mineralizovaná. Podzimní odtok bývá dvakrát menší, než letní odtok. Zimní
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sezóna je nejdelší sezóna hydrologického roku. Začíná uzavřením odtoku z povodí, kapalná
voda uvnitř ledovce ztuhne na led. Zimní sezóna končí začínajícím odtokem z tajícího sněhu
a předpolí ledovce. Jarní sezóna je nejdynamičtější sezóna hydrologického roku. Začíná
táním sněhové pokrývky a ledu v druhé polovině května a pokračuje, dokud neodteče veškerá
voda z ablační oblasti ledovce, tj. ve druhé polovině července.
Mgr. Jan Kavan provedl měření odtoku z ledovce Bertilbreen v roce 2012. Dle
ústního sdělení Mgr. Jana Kavana začíná odtok v červnu (průměrná hodnota cca 0,6 m3/s).
Maximální odtok nastává v červenci, průměrně 1,6 m3/s. V srpnu byl průměrný odtok cca 0,9
m3/s. V září, resp. na konci září odtok ustává, průměrná velikost odtoku za měsíc září je 0,5 –
0,6 m3/s. Na Hørbyebreenu zatím takové měření provedeno nebylo.
3. 4. Charakteristiky ledovců Bertilbreen a Hørbyebreen
Ledovec Bertilbreen (Obr. 6) má celkovou rozlohu, naměřenou v roce 2002, 3,91km2
(Rachlewicz et al., 2007). Délka ledovce k roku 2002 je 4,69 km (Rachlewicz et al., 2007).
Největší mocnost ledovce byla v období malé doby ledové, od té doby ustupuje (Tab. 2).
Rachlewicz et al. (2007) zjistil, že od malé doby ledové do roku 2002 je průměrný úbytek
ledovce Bertilbreen 7 955 m2.a-1, což značí celkový úbytek za toto období o 17, 2 %. Čelní a
boční moréna se skládají z nevytříděného materiálu a nacházejí se cca 2 km od současného
čela ledovce (Hanáček et al., 2011). Boční moréna je na levé straně údolí silně antropogenně
ovlivněna ve spojitosti s odvaly a stavbou komunikací souvisejících s těžbou uhlí v okolí.
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Obr. 6. Letecký snímek ledovce Bertilbreen dle Toposvalbard.

Tab. 2. Úbytek ledovcového pokryvu v období od malé doby ledové do r. 2002 dle Rachlewicze et al.
(2007).

Název

Malá doba
ledová 1961

1961 1990

1990 2202

Celkový
úbytek

Průměrný
úbytek

811 440
5 338 370

m2.a-1
7 955
52 337

m2
Bertilbreen

Hørbyebreen

390 550
2 694 900

223 440
1 534 100

197 450
1 109 370

Úbytek
v období
malá doba
ledová 2002
%
17,2
27,7

Délka ledovce Hørbyebreen je 6,75 km (Rachlewicz et al., 2007) (Tab. 2). Rychlost
proudění ledovce Hørbyebreen se pohybuje mezi 3,0 – 12,1 m/rok (Rachlewicz, 2004 in
Rachlewicz et al., 2007). Maximální rozlohu měl ledovec v období malé doby ledové, z této
doby je zachována čelní moréna ve vzdálenosti 1,5 km od dnešního ledovce (Szuman,
Kasprzak, 2010). Maximální zalednění Hørbyebreenu dokládají čelní a boční morény a
lineárně uspořádané hřbítky s odtrženci ledovcového ledu (tzv. hummocks) (Evans et al.,
2012).
Okrajovou část ledovce Hørbyebreen tvoří hřeben čelní morény a pás nevytříděných
ledovcových sedimentů, které tvoří zejména vápenec, ryolit a pískovec (Gibas et al., 2005)
(Obr. 7). Sedimenty, překrývající oblouk morény, jsou špatně vytříděné a obsahují karbonáty
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(Gibas et al., 2005). Na morénový komplex navazuje rozsáhlá sandrová plošina, jejíž
sedimenty jsou hrubozrnné a jsou uloženy v říčním prostředí s poměrně vysokou transportní
energií (Rachlewicz, 1989 in Gibas et al., 2005) (Obr. 8). Materiál je nevytříděný (složený
z vyvřelých i sedimentárních hornin), na březích je mocnost sedimentů až 1,5 m a obsah
karbonátů činí 3,4 – 9,6 % (Gibas et al., 2005).

Obr. 7. Okrajová část ledovce Hørbyebreenu dle Karczewski (1989). Poznámka. 1 – boční moréna, 2
– pás nevytříděných ledovcových sedimentů, 3 – hřbítky s odtrženci ledovcového ledu, 4 – plochý
nebo zvlněný reliéf překrytý supraglaciálním materiálem, 5 – bazální moréna, 6 – pukliny - crevasse,
7 – starší výplavová plošina, 8 – mladší výplavová plošina, 9 – velké glacifluviální toky, 10 – menší
glacifluviálni toky, 11 – vyzdvižená marinní terasa ve výšce 45 m n. m., 12 – suťové svahy hor, 13 –
erozní tvary, 14 – proglaciální jezírka, 15 – ledovec, 16 – okraj ledovce k roku 1961.
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Obr. 8. Letecký snímek výplavové plošiny ledovce Hørbyebreen dle Toposvalbard.

Szuman a Kasprzak (2010) rozdělují oblast ledovce Hørbyebreen na tři subzóny: 1.
ledovcová oblast, 2. ledovcová oblast s obsahem englaciálního a subglaciálního materiálu a 3.
oblast tvořená morénami (Obr. 9). Ledovcová oblast se nachází v horní části ledovce a je
nakloněna od severozápadu k jihovýchodu. Ledovcová oblast je převážně tvořena čistým
ledem bez materiálu. V místech intenzivnějšího tání dochází k uvolnění englaciálního
materiálu a ledovcová oblast se tak mění v druhou subzónu s obsahem englaciálního a
subglaciálního materiálu. Úlomky postupně vyplňují trhliny a tvoří se striace a podélné
lineace (tzv. longitudal flutings and lineations), které svědčí o teplé bázi ledovce (Evans et
al., 2012). Tato oblast postupně přechází v oblast s morénami. V této oblasti jsou časté i
lineárně uspořádané řetězce hummoků.
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Obr. 9. Rozdělení oblasti ledovce Hørbyebreen na tři subzóny dle Szumana a Kasprzaka (2010),
upraveno.

4. METODICKÝ POSTUP
4. 1. Odběr vzorků
Kopanou sondou byly získány vzorky glacifluviálních a glaciálních sedimentů v okolí
ledovců Bertilbreen a Hørbyebreen (Tab. 3, Tab. 4, Obr. 10, Obr. 11). Vzorky byly odebrány
Mgr. Peterem Midou a Mgr. Martinem Hanáčkem v srpnu 2012. Jedná se především o vzorky
glacifluviálních toků a výplavových kuželů (Obr. 12, Obr. 13), glaciální vzorky byly
odebrány z morény a terminoglaciální oblasti v těsném předpolí ledovce. Vzdálenost vzorku
H21 od jižní části ledovcového splazu Hørbyebreenu byla cca 2000 m, vzdálenost vzorku B7
od ledovcového splazu Bertilbreenu byla cca 500 m. Byla snaha o to, aby od sebe byla
odběrová místa vzhledem k přístupnosti terénu stejně vzdálena, aby bylo možno zachytit
kontinuální vývoj mikrotextur na glacifluviálních zrnech a aby bylo možné porovnat změnu a
dominanci jednotlivých mikrotextur se vzdáleností od ledovce. Zároveň byla snaha o to, aby
glaciální vzorky byly odebrány s co největší pečlivostí, aby bylo skutečně možné je
považovat za vzorky čistě glaciální, a aby mohly být vhodně použity k porovnání
s glacifluviálními vzorky.
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Tab. 3. Poloha a charakteristika odebraných vzorků Bertilbreenu. Poznámka. Vzdálenost bodu B2 od
bodu B1 je brána jako nulová, protože oba glaciální vzorky jsou brány jako výchozí, bez prodělaného
fluviálního transportu. Vzdálnost bodu B7 od ledovcového splazu byla 500 m.
Geografická poloha
Kód
vzorku

Typ vzorku

Zeměpisná
šířka

Zeměpisná
délka

Charakteristika
Vzdálenost
vzorku od
předešlého
vzorku [m]

Poloha

B1

glaciální

78° 40´ 53,5´´

16° 15´ 44,2´´

0

Výchozí bod

B2

glaciální

78° 40´ 37,2´´

16° 16´ 13´´

0

Výchozí bod

1510

250 m severně
od čelní
morény z malé
doby ledové

B7

glacifluviální

78° 40´ 6,11´´

16° 16´ 23,3´´

B15

glacifluviální

78° 39´ 31,7´´

16° 17´ 15,2´´

2630

B16

glacifluviální

78° 39´ 23,8´´

16° 17´
30,33´´

2890

B17

glacifluviální

78° 39´ 15,2´´

16° 17´ 40´´

3170

B18

glacifluviální

78° 39´ 4,75´´

16° 17´ 56,2´´

3510

B20

glacifluviální

78° 38´ 58,1´´

16° 18´ 3,79´´

3730

30

730 m před
čelní morénou
z malé doby
ledové
1000 m před
čelní morénou
z malé doby
ledové
1250 m před
čelní morénou
z malé doby
ledové
1600 m před
čelní morénou
z malé doby
ledové
1800 m před
čelní morénou
z malé doby
ledové

Popis
Hřbet pravé
boční morény
z malé doby
ledové.
Hřbet pravé
boční morény
z malé doby
ledové.
Pravý okraj
výplavové
plošiny
v zápolí čelní
morény.
Středová část
výplavového
kužele.
Středová část
výplavového
kužele.
Protřední část
výplavového
kužele.
Okrajová část
výplavového
kužele.
Okrajová část
výplavového
kužele.

Tab. 4. Poloha a charakteristika odebraných vzorků Hørbyebreenu. Poznámka: Vzdálenost bodu B2
od bodu H1 je brána jako nulová, protože oba glaciální vzorky jsou brány jako výchozí, bez
prodělaného fluviálního transportu. Vzdálenost bodu H21 od jižní části ledovcového splazu byla cca
2000 m.
Geografická poloha
Kód
vzorku

H1

Typ vzorku

glaciální

Zeměpisná
šířka

78° 44´ 42´´

Charakteristika

Zeměpisná
délka

16° 24´ 50,7´´

Vzdálenost
vzorku od
předešlého
vzorku [m]
0

H21

glacifluviální

78° 44´ 6,69´´

16° 27´ 31,6´´

1460

H22

glacifluviální

78° 44´ 3,14´´

16° 27´ 58,6´´

1660

H23

glacifluviální

78° 43´ 59,4´´

16° 28´ 15,1´´

2840

H24

glacifluviální

78° 43´ 53,4´´

16° 28´ 41´´

3080

H25

glacifluviální

78° 43´ 47,3´´

16° 29´ 6,1´´

3340

H26

glacifluviální

78° 43´ 36´´

16° 29´ 6,96´´

3500

H27

glacifluviální

78° 43´ 36´´

16° 29´ 20,4´´

3720
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Poloha

Popis

Výchozí bod

Terminoglaciální
oblast v těsném
předpolí
ledovce.

Úroveň čelní
morény
z malé doby
ledové
200 m před
čelní morénou
z malé doby
ledové
550 m před
čelní morénou
z malé doby
ledové
750 m před
čelní morénou
z malé doby
ledové
1000 m před
čelní morénou
z malé doby
ledové
1200 m před
čelní morénou
z malé doby
ledové
1400 m před
čelní morénou
z malé doby
ledové

Proglaciální
glacifluviální
tok.
Proglaciální
glacifluviální
tok.
Proglaciální
glacifluviální
tok.
Proglaciální
glacifluviální
tok.
Proglaciální
glacifluviální
tok.
Proglaciální
glacifluviální
tok.
Proglaciální
glacifluviální
tok.

Obr. 10. Odběrová místa glaciálních a glacifluviálních vzorků Bertilbreenu. Poznámka. Podkladová
mapa dle Toposvalbard.

Obr. 11. Odběrová místa glaciálních a glacifluviálních vzorků Hørbyebreenu. Poznámka.
Podkladová mapa dle Toposvalbard.
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Obr. 12. Odběrová místa v okolí ledovce Bertilbreen. Foto: Hanáček, 2012.

Obr. 13. Odběrová místa v okolí ledovce Hørbyebreen. Foto: Hanáček, 2012.
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4. 2. Zpracování vzorků v laboratoři
V laboratoři fyzické geografie Přírodovědecké fakulty UK byly vzorky proplaveny
třemi síty o velikosti ok 500 µm, 250 µm a 125 µm. K další analýze byla vybrána křemenný
zrna o velikosti 250 – 500 µm. Proplavené vzorky byly vysušeny při teplotě 45 °C. Po
vysušení byly vzorky 10 minut vařeny v 35 % koncentrátu kyseliny chlorovodíkové (HCl),
aby byl odstraněn karbonátový povlak (Mathur et al., 2009). Vzorky byly poté promyty
destilovanou vodou. Zkouška přítomnosti HCl byla provedena nakapáním vody obsažené ve
vzorku do roztoku dusičnanu stříbrného, pokud byl takto smíchaný roztok čirý, vzorek byl od
HCl očištěn. Poté byly vzorky opět vysušeny při teplotě 45 °C. Pod binokulárním
mikroskopem bylo z každého vzorku vybráno 50 křemenných zrn, která byla následně
nanesena na uhlíkovou pásku a připevněna na nosič. V laboratoři elektronové mikroskopie
Přírodovědecké fakulty UK byly vzorky pozlaceny a snímkovány elektronovým
mikroskopem JOEL 6380 LV.
4. 3. Metody hodnocení vzorků
Na každém zrnu byl pozorován výskyt (značen 1) nebo absence (značena 0)
vybraných mikrotextur (Curry et al., 2009). Četnosti výskytu (neboli procentuální zastoupení)
jednotlivých mikrotextur ve vzorku byly zjištěny vydělením počtu zrn s určitou
mikrotextutou celkovým počtem zrn ve vzorku. Výsledek pro každý vzorek lze poté vykreslit
do histogramu nebo sloupcového grafu, kde na vertikální ose je vyneseno procentuální
zastoupení jednotlivých mikrotextur a na horizontální ose jsou vyneseny hodnocené
mikrotextury (Mahanney, 2002).
Takto zpracovaná binární data lze poté statisticky hodnotit pomocí různých
koeficientů podobnosti, jejichž základem je sestavení kontingenční tabulky (Curry et al.,
2009) (Tab. 5).
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Tab. 5. Kontingenční tabulka dle Curryho et al. (2009). Poznámka. a – počet mikrotextur přítomných
v obou vzorcích, b, c – počet mikrotextur přítomných jen v jednom vzorku, d – počet mikrotextur
absentujících v obou vzorcích.

Vzorek 1

Vzorek 2

1

0

Σ

1

a

b

a+b

0

c

d

c+d

Σ

a+c

b+d

a+b+c+d

Pomocí koeficientů podobnosti lze stanovit míru podobnosti vzorků z odlišných
prostředí. Jelikož se v hodnocení mikrotextur objevuje velký počet absentujících mikrotextur
(tedy označených 0), je vhodné použít koeficienty, které absentující mikrotextury vypouštějí,
nepočítají tedy s hodnotou d (Curry et al., 2009). Takové koeficienty jsou např. Jaccardův
nebo Sørensenův koeficient. Curry et al. (2009) uvádí jako nejvhodnější Sørensenův
koeficient, který je charakterizován vztahem:

𝑆𝐶 =

2𝑎

2𝑎+𝑏+𝑐

,

kde a, b a c vyplývají z Tab. 5 a dává dvojitou váhu pozitivnímu výskytu mikrotextur v obou
prostředích a absence zanedbává. Sørensenův koeficient nabývá hodnot <0,1>, přičemž 1
znamená absolutní shoda.
Další metoda, která umožňuje porovnání podobnosti dvou vzorků, je založena na
výpočtu koeficientu vzdálenosti d, který je dán vztahem (Mahaney et al., 2001):

𝑝

𝑑𝑖𝑗 = ��

𝑘=1

2

�𝑥𝑖𝑘 − 𝑥𝑗𝑘 � ,

kde vzdálenost d mezi dvěma prostředími, i a j, je měřena na dvojicích hodnot frekvence
výskytu každého znaku x ze dvou srovnávaných vzorků či prostředí. Tento koeficient
vypočítá přímou vzdálenost mezi všemi možnými páry vzorků. Koeficient vzdálenosti
nabývá hodnot (0, ∞), čím je hodnota vzdálenosti větší, tím jsou zrna rozdílnější (Curry et al.,
2009). Metoda výpočtu koeficientu vzdálenosti znázorňuje vzdálenost či podobnost každé
dvojice pozorování, výsledek lze vizualizovat ve formě dendrogramu (Curry et al., 2009).
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Tato metoda je spíše metodou matematickou, proto bývá obvykle doplněna statistickou
metodou Χ – kvadrát (Curry et al., 2009).
Metoda Χ – kvadrát test dobré shody je vhodná pro kategorické frekvence výskytu
mikrotextur a pro každé prostředí se vypočte jako:

𝑋 2 = ∑𝑟 ∑𝑘

(𝑂−𝐸)2
𝐸

,

kde r a k jsou příslušné tabulkové řádky a sloupce a O a E jsou sledované a očekávané
frekvence výskytu miktotextur, resp.

𝐸 = ∑𝑟 ∑𝑘/𝑁 ,

kde N je součet všech sledovaných frekvencí z obou prostředí (Curry et al., 2009).
Test Χ – kvadrát umožňuje kvantitativní posouzení případných rozdílů ve výskytu
mikrotextur mezi dvěma vzorky dvou různých prostředí (Curry et al., 2009).
Všechny výše uvedené metody byly různými autory použity pro porovnání míry
podobnosti vzorků dvou prostředí (Alekseeva et al., 2004; Mahaney, 2001; Mahaney, 2002;
Curry, 2009). Nejčastěji byly porovnávány glaciální vzorky tillů se vzorky glacifluviálními a
fluviálními.
V této práci bylo pro analýzu podobnosti vzorků využito metody výpočtu koeficientu
vzdálenosti a metoda Χ – kvadrát test dobré shody. Podobnost byla zjišťována ve všech
kombinacích mezi vzorky B1, B2, H1 (vzorky glaciální), B20, H27 (vzorky glacifluviální
s nejdelší délkou fluviálního transportu). Korelace byla použita pro zjištění lineární závislosti
mezi četností výskytu jednotlivých mikrotextur a délkou fluviálního transportu. Korelace
byla testována t-testem na hladině významnosti 0,05 v programu STATISTICA 7 (StatSoft,
2004). Nárůst fluviálních znaků a pokles glaciálních znaků s délkou fluviálního transportu
byl zjištěn jednocestnou analýzou rozptylu ANOVA prostřednictvím testovacího kritéria F na
hladině významnosti 0,05 v programu STATISTICA 7 (StatSoft, 2004). Závislou proměnnou
byly v analýze jednotlivé mikrotextury, grupovací proměnnou byl typ transportu (tedy G, GF)
(Tab. 6). Délka fluviálního transportu glacifluviálních vzorků byla brána vůči vzdálenosti od
zkoumaných glaciálních vzorků. Tedy glacifluviální vzorky s délkou fluviálního transportu
> 1 km byly takové, které byly od glaciálních vzorků vzdáleny více jak 1 km (tzn. všechny
glacifluviální vzorky). Glacifluviální vzorky s délkou fluviálního transportu > 2 km byly
takové, které byly od glaciálních vzorků vzdáleny více jak 2 km (tj. vzorky B15, B16, B17,
B18, B20, H23, H24, H25, H26, H27). Glacifluviální vzorky s délkou fluviálního transportu
> 3 km byly takové, které byly od glaciálních vzorků vzdáleny více jak 3 km (tj. vzorky B17,
B18, B20, H24, H25, H26, H27).
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Tab. 6. Rozdělení vzorků podle dominantního typu transportu. Poznámka. Glaciální vzorky (tj.

vzorky, které jsou ovlivněny výhradně glaciálním transportem) byly označeny indexem G.
Glacifluviální vzorky (tj. vzorky, na které působí výhradně fluviální transport, ale které
mohly být dříve postiženy transportem glaciálním) byly označeny indexem GF.
Bertilbreen

Hørbyebreen

G

B1, B2

H1

GF

B7, B15, B16, B17, B18, B20

H21, H22, H23, H24, H25, H26,
H27

4. 4. Stanovení charakteristických znaků glacifuviálních křemennýcz zrn – výpočet
standardu
Na povrchu křemenných zrn konkrétního prostředí se nacházejí mikrotvary, které jsou
pro dané prostředí typické, ale i mikrotvary objevující se jen zřídka. Cílem výpočtu a
vytvoření standardu je v této práci vybrat ty mikrotextury, které jsou charakteristické pro
glacifluviální prostředí a jimiž se toto prostředí liší od prostředí glaciálního.
Základní charakteristikou standardu je výpočet průměrných frekvencí výskytu
mikrotextur na glacifluviálních vzorcích a na glaciálních vzorcích. Oba standardy byly
znázorněny v histogramech a porovnány. Pro znázornění odlišností frekvencí výskytu
mikrotextur na glaciálním a glacifluviálním standardu byly odečteny frekvence výskytu
mikrotextur glacifluviálního standardu od frekvencí výskytu mikrotextur glaciálního
standardu. Rozdíly v absolutních hodnotách byly znázorněny do grafu. Pro zjištění, které
mikrotextury jsou k diskriminaci glaciálních a glacifluviálních vzorků nejdůležitější, bylo
použito vícerozměrných statistických metod (Diskriminační analýza) (sensu Meloun et al.,
2005). Princip testování vzorků kanonickou diskriminační analýzou použil např. Culver et al.
(1983), který zkoumal textury na osmi vzorcích křemenných zrn z různých prostředí. Culver
et al. (1983) pomocí kanonické diskriminační analýzy identifikovali 13 signifikantních
diagnostických znaků odlišujících jednotlivá prostředí. Metodu diskriminační analýzy dále
použil Williams et al., (1998) při studii textur na křemenných zrnech.
Na základě jednocestné analýzy rozptylu ANOVA testované F-testem (na hladině
významnosti 0,05) byly odlišeny charakteristiky, které signifikantně odlišují glacifluviální
vzorky od vzorků glaciálních v prvním, druhém i třetím kilometru fluviálního transportu.
Mezi těmito mikrotexturami byla zjištěna lineární korelace. Pro diskriminační analýzu byly
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vybrány ty mikrotextury, které spolu nekorelovaly. Výpočtem standardizovaných koeficientů
kanonické diskriminační funkce byly zjištěny váhy jednotlivých mikrotextur při diskriminaci.
Přesnost klasifikace byla zjištěna metodou Cross-validation.

5. VÝSLEDKY
5. 1. Porovnání podobnosti zkoumaných glaciálních vzorků s vybranými vzorky
uvedenými v literatuře
Procentuální zastoupení jednotlivých mikrotextur na glaciálních vzorcích bylo
porovnáváno s procentuálním zastoupením mikrotextur na glaciálních vzorcích Stranda et al.
(2003), Curryho et al. (2009), Mahaneyho et al. (1996) a Mahaneyho a Kalma (2000) (Tab.
7). Na vzorcích byly porovnávány pouze ty mikrotextury, které se vyskytovaly současně na
vzorcích Stranda et al. (2003), Curryho et al. (2009), Mahaneyho et al. (1996) a Mahaneyho a
Kalma (2000) a vzorcích B1, B2, H1. Některé mikrotextury znázorňují obrázky 14a, 14b,
14c.
Tab. 7. Stručné informace o vzorcích Stranda et al. (2003), Curryho et al. (2009), Mahaneyho et al.
(1996) a Mahaneyho a Kalma (2000).

Autor
Strand et al. (2003)
Curry et al. (2009)
Mahaney et al. (1996)
Mahaney a Kalm (2000)

Charakteristika
Proglaciální křemenná zrna z oblasti zálivu
Prytz na Antarktidě.
Křemenná zrna pocházející z tillu ledovce
Mont Miné v jižním Švýcarsku.
Křemenná zrna pocházející z tillu v zálivu
Prytz na Antarktidě.
Křemenná zrna tillu odebraná v Lotyšsku a
Estonsku.
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Obr. 14a. Vybrané mikrotextury vyskytující se na zkoumaných křemenných zrnech.
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Obr. 14b. Vybrané mikrotextury vyskytující se na zkoumaných křemenných zrnech.
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Obr. 14c. Vybrané mikrotextury vyskytující se na zkoumaných křemenných zrnech.

Vzorek B1 (Tab. 8) – Zastoupení ostrohranných a zaoblených zrn vzorku B1 je nižší, než
uvádějí vybraní autoři, avšak v případě ostrohranných zrn se nejedná o výrazný rozdíl. Nízký
a střední reliéf se na vzorku B1 objevuje častěji, než jak je popsáno v dané literatuře.
Frekvence výskytu vysokého reliéfu je ve vybrané literatuře výrazně vyšší, největší rozdíl byl
zaznamenán při porovnání vzorku B1 se vzorky Mahaneyho et al. (1996) a Mahaneyho a
Kalma (2000). Četnost výskytu lasturnatých lomů je vyšší na vzorcích uvedených v literatuře,
nicméně největší rozdíly jsou zaznamenány opět u vzorků Mahaneyho et al. (1996) a
Mahaneyho a Kalma (2000). Frekvence výskytu rovných a obloukových stupňů se liší v tom
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smyslu, že Strand et al. (2003) a Curry et al. (2009) popsali vyšší zastoupení těchto
mikrotextur, Mahaney et al. (1996) a Mahaney a Kalm (2000) uvedli nižší zastoupení těchto
mikrotextur, než na vzorku B1. Rozdíl frekvence výskytu puklinových ploch byl největší
mezi vzorkem B1 a vzorky Stranda et al. (2003), tento rozdíl byl 53 %. Vzorek B1 vykazoval
vyšší zastoupení abraze hran, nejvíce se lišil od vzorku Curryho et al. (2009). Rozdíl ve
frekvenci výskytu V-jamek a obloukových brázd nebyl tak vysoký, jako v případě rovných
brázd. Zejména frekvence výskytu rovných brázd na vzorcích Curryho et al. (2009) a
Mahaneyho a Kalma (2000) je výrazně nižší, než v případě vzorku B1. Rozdíl frekvence
výskytu přilnavých částic a křemičitých sraženin na vzorku B1 oproti vzorkům vybraných v
literatuře je poměrně vysoký. Větší zastoupení přilnavých částic a křemičitých sraženin je ve
vzorku B1 než ve vzorcích uvedených v literatuře. Ovšem Curry et al. (2009) tyto
mikrotextury vůbec neuvažovali. Při sečtení všech hodnot rozdílů frekvencí výskytu
mikrotextur vzorku B1 s frekvencemi výskytu mikrotextur vzorků uvedených v literatuře,
vykazuje vzorek B1 nejmenší rozdíly frekvencí výskytu mikrotextur se vzorky Mahaneyho et
al. (1996), což jsou vzorky tillu, nahromaděného po ústupu ledovce.
Tab. 8. Rozdíl procentuálních zastoupení mikrotextur vybraných autorů od procentuálního zastoupení
mikrotextur vzorku B1.
.

Strand et al.
(2003)
Curry et al.
(2009)
Mahaney et al.
(1996)
Mahaney,
Kalm (2000)

Strand et al.
(2003)
Curry et al.
(2009)
Mahaney et al.
(1996)
Mahaney,
Kalm (2000)

ostrohrannost

zaoblenost

nízký
reliéf

střední
reliéf

vysoký
reliéf

lasturnatý
lom

rovné
stupně

obloukové
stupně

25%

36%

-11%

-4%

15%

26%

12%

44%

18%

21%

-14%

-5%

20%

6%

20%

22%

5%

20%

-7%

-32%

40%

36%

-22%

-4%

10%

14%

-18%

-39%

58%

38%

-25%

-14%

puklinové
plochy

abraze
hran

Vjamky

rovné
brázdy

obloukové
brázdy

přilnavé
částice

křemičité
sraženiny

53%

12%

-3%

-2%

20%

-35%

7%

-2%

-60%

12%

-45%

-19%

-

-

-15%

-19%

18%

-20%

-11%

-50%

-58%

-25%

-19%

10%

-43%

-17%

-34%

-60%

Vzorek B2 (Tab. 9) – Frekvence výskytu ostrohranných a zaoblených zrn vzorku B2
v porovnání se vzorky uvedenými v literatuře se výrazně neliší, vyjma frekvence výskytu
zaoblených zrn při porovnání vzorku B1 se vzorkem Stranda et al. (2003). Nízký reliéf a
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vysoký reliéf je více zastoupen na vzorku B2, než na vzorcích vybraných autorů, ale ani
v tomto případě není rozdíl nijak vysoký. Rozdíl frekvence výskytu vysokého reliéfu je
minimální při porovnání se vzorky Stranda et al. (2003) a Curryho et al. (2009). Při
porovnání vzorku B2 se vzorky Mahanyeho et al. (1996) a Mahaneyho a Kalma (2000) je
frekvence výskytu vysokého reliéfu vyšší na vzorcích vybraných autorů. Rozdíl ve frekvenci
výskytu lasturnatých lomů vzorku B2 od vzorků uvedených v literatuře je poměrně nízký,
nejmenší rozdíl vykazuje vzorek B1 se vzorkem Curryho et al. (2009). Rovné a obloukové
brázdy jsou více zastoupeny na vzorcích Stranda et al. (2003) a Curryho et al. (2009) než na
vzorku B2, méně jsou zastoupeny na vzorcích Mahaneyho et al. (1996) a Mahanyeho a
Kalma (2000) než na vzorku B2. Puklinové plochy jsou zastoupeny podobnou frekvencí na
vzorku B2 a vzorku Curryho et al. (2009). Abraze hran je zastoupena podobnou frekvencí na
vzorku B2 a vzorku Stranda et al. (2003), vysoký rozdíl je zaznamenán mezi vzorkem B2 a
vzorkem Curryho et al. (2009). V-jamky se na vzorku B2 a vzorcích uvedených v literatuře
vyskytují v podobném zastoupení. Ve frekvenci výskytu rovných a obloukových brázd nebyl
při porovnání vzorku B2 se vzorky vybraných autorů zaznamenán vysoký rozdíl, dokonce
v případě Mahaneyho a Kalma (2000) je v porovnání se vzorkem B2 frekvence výskytu
totožná. Přilnavé částice se vyskytují ve vyšším zastoupení na vzorku B2 než na vzorcích ve
vybrané literatuře. Největší rozdíl byl zaznamenán v porovnání vzorku B2 se vzorkem
Curryho et al. (2003), což je opět proto, že tito autoři přilnavé částice ani křemičité sraženiny
nehodnotí. Při sečtení hodnot rozdílů frekvencí mikrotextur vzorku B2 s frekvencemi výskytu
mikrotextur ve vybrané literatuře, vykazuje vzorek B2 nejmenší rozdíly frekvencí výskytu
mikrotextur opět se vzorkem Mahaneyho et al. (1996).
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Tab. 9. Rozdíl procentuálních zastoupení mikrotextur vybraných autorů od procentuálního zastoupení
mikrotextur vzorku B2.
ostrohrannost zaoblenost
Strand et al.
(2003)
Curry et al.
(2009)
Mahaney et al.
(1996)
Mahaney,
Kalm (2000)

Strand et al.
(2003)
Curry et al.
(2009)
Mahaney et al.
(1996)
Mahaney,
Kalm (2000)

nízký
reliéf

střední
reliéf

vysoký
reliéf

lasturnatý
lom

rovné
stupně

obloukové
stupně

17%

38%

-18%

16%

2%

15%

12%

44%

10%

23%

-21%

15%

7%

-5%

20%

22%

-3%

22%

-14%

-12%

27%

25%

-22%

-4%

2%

16%

-25%

-19%

45%

27%

-25%

-14%

puklinové
plochy

abraze
hran

58%

-5%

-22%

16%

3%

-77%

-7%

-10%

-36%

-20%

-36%

přilnavé
částice

křemičité sraženiny

37%

-45%

21%

-27%

-2%

-

-

-1%

-2%

6%

-60%

-44%

-9%

-25%

0%

-44%

-46%

Vrovné obloukové
jamky brázdy
brázdy

Vzorek H1 (Tab. 10) – Frekvence výskytu ostrohranných a zaoblených zrn je vyšší na
vzorcích uvedených v literatuře než na vzorku H1. Nízký reliéf je více zastoupen na vzorku
H1 než na vzorcích vybraných autorů. Střední reliéf je podobně zastoupen na vzorcích
Stranda et al. (2003), Curryho et al. (2009) a vzorku H1. Četnost výskytu vysokého reliéfu je
výrazně vyšší na vzorcích uvedených v literatuře, dokonce při porovnání vzorku Mahaneyho
a Kalma (2000) se vzorkem H1 je rozdíl až 64 %. Frekvence výskytu lasturnatých lomů je
podobná na vzorku H1 a vzorku Curryho et al. (2009). Frekvence výskytu rovných stupňů
nevykazuje výraznější rozdíly mezi vzorkem H1 a vzorky v uvedené literatuře. U
obloukových stupňů lze konstatovat poměrně nízké rozdíly, kromě rozdílu mezi vzorky
Stranda et al. (2003) a vzorkem H1, zde je rozdíl v procentuálním výskytu 36 %. Vzorek H1
má téměř stejné zastoupení puklinových ploch jako vzorek Curryho et al. (2009). Ve
frekvenci výskytu abrazí hran se však vzorek H1 od vzorku Curryho et al. (2009) výrazně
liší, a to o 55 %. Frekvence výskytu V-jamek na vzorku H1 v porovnání se vzorky vybraných
autorů je podobné. Frekvence výskytu rovných a obloukových brázd je vyšší na vzorku H1
než na vzorcích Curryho et al. (2009), Mahaneyho et al. (1996) a Mahaneyho a Kalma
(2000). Ve frekvencích výskytu přilnavých částic a křemičitých sraženin jsou opět
zaznamenány poměrně výrazné rozdíly mezi vzorkem H1 a vzorky uvedenými v literatuře.
Při sečtení hodnot rozdílů frekvencí mikrotextur vzorku H1 s frekvencemi výskytu
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mikrotextur vzorků vybraných autorů, vykazuje vzorek H1 nejmenší rozdíly frekvencí
výskytu mikrotextur opět se vzorkem Mahaneyho et al. (1996).
Tab. 10. Rozdíl procentuálních zastoupení mikrotextur vybraných autorů od procentuálního
zastoupení mikrotextur vzorku H1.
ostrohrannost zaoblenost
Strand et al.
(2003)
Curry et al.
(2009)
Mahaney et al.
(1996)
Mahaney,
Kalm (2000)

Strand et al.
(2003)
Curry et al.
(2009)
Mahaney et al.
(1996)
Mahaney,
Kalm (2000)

nízký
reliéf

střední
reliéf

vysoký
reliéf

lasturnatý
lom

rovné
stupně

obloukové
stupně

34%

32%

-21%

-1%

21%

18%

13%

36%

27%

17%

-24%

-2%

26%

-2%

21%

14%

14%

16%

-17%

-29%

46%

28%

-21%

-12%

19%

10%

-28%

-36%

64%

30%

-24%

-22%

puklinové
plochy

abraze
hran

54%

17%

-7%

7%

-1%

-55%

8%

-14%

-14%

-24%

-14%

přilnavé
částice

křemičité sraženiny

27%

-39%

10%

-36%

-12%

-

-

14%

-11%

-4%

-54%

-55%

6%

-34%

-10%

-38%

-57%

Vrovné obloukové
jamky brázdy brázdy

5. 2. Porovnání podobnosti vybraných zkoumaných vzorků na základě koeficientu
vzdálenosti
Koeficient vzdálenosti sloužil k porovnání podobnosti zrn jednotlivých vzorků či
prostředí. Ze všech vzorků bylo vybráno pět reprezentativních vzorků (B1, B2 a H1
reprezentovaly glaciální křemenná zrna, vzorky B20 a H27 reprezentovaly glacifluviální
křemenná zrna, u kterých se předpokládalo, že byly v porovnání s ostatními zkoumanými
glacifluviálními vzorky podrobeny nejdelšímu fluviálnímu transportu). Každý reprezentativní
vzorek (B1, B2, H1, B20, H27) byl porovnáván se všemi zkoumanými vzorky (Tab. 11).
Vzájemná podobnost vzorků B1 a H1 nasvědčuje, že se jedná o vzorky, které prošly
podobným vývojem i přesto, že vzorek B1 byl odebrán z morény a vzorek H1
z terminoglaciální oblasti v těsném předpolí ledovce. Oba vzorky měly poměrně vysoké
zastoupení mikrotextur vznikajících v glaciálním prostředí, jako jsou přilnavé částice, abraze
hran, stupně, brázdy, puklinové plochy a poloostrohranná zrna. Lze je tedy považovat za
vzorky, které prošly výhradně glaciálním transportem.
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Tab. 11. Koeficient vzdálenosti určující podobnost vzorků B1, B2, H1, B20 a H27 vůči ostatním
vzorkům. Poznámka. Modře jsou zvýrazněny koeficienty vzdálenosti > 0, 90, oranžově jsou
zvýrazněny koeficienty vzdálenosti < 0, 50. Čím vyšší je hodnota koeficientu vzdálenosti mezi dvěma
vzorky, tím jsou vzorky rozdílnější.
Kód vzorku

Vzorek B1

Vzorek H1

Vzorek B20

Vzorek H27

-

Vzorek B2
0,84

B1

0,47

0,98

1,07

B2

0,84

-

0,94

0,97

1,23

B7

0,81

0,88

0,81

0,79

0,81

B15

1,00

0,95

0,90

0,58

0,66

B16

0,84

0,75

0,86

0,71

0,77

B17

0,82

0,79

0,80

0,57

0,70

B18

0,91

0,93

0,79

0,44

0,64

B20

0,98

0,97

0,84

-

0,72

H1

0,47

0,94

-

0,84

0,97

H21

0,66

0,95

0,70

0,96

0,84

H22

0,82

0,77

0,83

0,81

0,90

H23

0,79

1,01

0,69

0,78

0,72

H24

0,80

1,06

0,74

0,78

0,76

H25

0,74

0,90

0,70

0,71

0,69

H26

0,86

0,98

0,73

0,68

0,76

H27

0,97

1,23

0,97

0,72

-

Vzorek B2 nevykazoval podobnost s žádným vzorkem a jeho koeficienty vzdálenosti
neklesaly pod hodnotu 0,75. Vzorek B2 byl odebrán z morény nedaleko vzorku B1, přesto se
poměrně lišil v procentuálním zastoupení některých glaciální prostředí určujících
mikrotextur. Na vzorku B2 se vyskytoval proměnlivý reliéf, zastoupení nízkého reliéfu bylo
poměrně vysoké. Abraze hran a přilnavé částice měly vysoké zastoupení jako ostatní
glaciální vzorky. Vysoké zastoupení měly také V-jamky a křemenné nárůsty, které často
obrůstaly celý povrch zrna (Obr. 15).
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Obr. 15. Křemenné nárůsty objevující se na vzorku B2.

Vzorek B20 vykazoval největší podobnost se vzorkem B18. Vzorek B20 se nejvíce
odlišoval od vzorků B1, B2 a H21. V případě vzorku H27 nebyla dle koeficientu vzdálenosti
prokázána podobnost s žádným vzorkem. Největší rozdíl vykazoval vzorek H27 se vzorky
B1, kdy byla hodnota koeficientu vzdálenosti 1,07, a B2, kdy koeficient vzdálenosti nabyl
hodnoty 1,23.
5. 3. Vztah mezi délkou fluviálního transportu a četnostmi výskytu mikrotextur
Vztah mezi délkou fluviálního transportu a četnostmi výskytu mikrotextur byl
porovnáván na základě korelací znázorněných korelační maticí (Tab. 12). Korelace jsou
signifikantní na hladině významnosti < 0, 05.
S rostoucí délkou fluviálního transportu došlo k signifikantnímu nárůstu četnosti
výskytu zaoblených zrn, V-jamek, klikatých hřbítků a mikrobloků. Nejvyšší nárůst četnosti
výskytu s rostoucí délkou fluviálního transportu byl zaznamenán u V-jamek a klikatých
hřbítků.
S rostoucí délkou fluviálního transportu došlo k signifikantnímu poklesu četnosti
výskytu ostrohranných zrn, rovných stupňů, rovných brázd, přilnavých částic, tečkování a
47

vyleptaných orientovaných jamek. Nejvyšší pokles četnosti výskytu s rostoucí délkou
fluviálního transportu byl zaznamenán u rovných stupňů a rovných brázd.
V některých případech byla závislosti mezi frekvencemi výskytu mikrotextur a délkou
fluviálního transportu těsně pod hranicí statistické významnosti, např. v případě mísovitých
jamek.
Tab. 12. Hodnoty korelačních koeficientů mezi délkou fluviálního transportu a četnostmi výskytu
mikrotextur pro všechny studované vzorky na hladině významnosti < 0,05. Poznámka. Červeně
zvýrazněné korelační koeficienty jsou statisticky významné.
Textura

Hodnota korelačního
koeficientu

ostrohranné
poloostrohranné
polozaoblené
zaoblené zrno

-0,52

nízký reliéf

0,42

střední reliéf
vysoký reliéf
lasturnatý lom
rovné stupně
obloukové stupně
puklinové plochy
paralelní rýhy

-0,18

abraze hran

-0,27

V-jamky

0,82

mísovité jamky

0,47

0,03
0,30
0,59

-0,25
-0,33
-0,84
-0,43
-0,28
-0,39

Textura
rovné brázdy
obloukové brázdy
srpkovité útvary
klikaté hřbítky
nepravidelné
prohlubně
tvary vzniklé drcením
paralelní hřbítky
přilnavé částice
štěpné plátky
tečkování
křemičité sraženiny
křemičitý povlak
vyleptané orientované
jamky
nárůsty křemenných
krystalů
mikrobloky

Hodnota korelačního
koeficientu
-0,73
-0,50
-0,23
0,72
0,20
-0,17
-0,32
-0,67
0,43
-0,60
-0,23
0,42
-0,55
0,01
0,70

Korelace byla také vypočtena pro vztah mezi délkou fluviálního transportu a
koeficienty vzdálenosti (Tab. 13), jejichž hodnoty jsou uvedeny v kapitole 5. 2. S rostoucí
délkou fluviálního transportu došlo k nárůstu hodnot koeficientů vzdálenosti vzorků B1, H1 a
B2. S rostoucí délkou fluviálního transportu došlo k poklesu hodnot koeficientů vzdálenosti
vzorků B20 a H27.
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Tab. 13. Signifikantní hodnoty korelace délky fluviálního transportu s koeficienty vzdálenosti pro
vybrané reprezentativní vzorky na hladině významnosti < 0,05.
Kód vzorku

Hodnota korelačního koeficientu

Vzorek B1

0,68

Vzorek H1

0,52

Vzorek B2

0,54

Vzorek B20

-0,68

Vzorek H27

-0,74

5. 4. Odlišení glaciálních a glacifluviálních vzorků na základě frekvencí výskytu
mikrotextur v různých délkách fluviálního transportu
Diskriminace glaciálních a glacifluviálních vzorků na základě frekvence výskytu
mikrotextur v různých délkách fluviálního transportu byla zjištěna jednocestnou analýzou
rozptylu ANOVA na hladině významnosti < 0,05 (Tab. 14). Diskriminace umožňuje zachycení
nárůstu některých fluviálních mikrotextur s délkou fluviálního transportu či pokles některých
glaciálních mikrotextur s délkou fluviálního transportu.

V případě délky fluviálního transportu větší než 1 km byly statisticky významné
rozdíly (p hodnota < 0,05) mezi glaciálními a glacifluviálními vzorky v případě těchto
mikrotextur: rovné stupně, V-jamky, rovné brázdy, klikaté hřbítky, přilnavé částice,
tečkování, vyleptané orientované jamky a mikrobloky. Výrazné statistické rozdíly, kdy p <
0,01, byly v případě klikatých hřbítků, přilnavých částic, tečkování a mikrobloků. S délkou
fluviálního transportu větší než 2 km byl kromě výše zmíněných mikrotextur signifikantní
rozdíl mezi vzorky G a GF v případě obloukových stupňů a obloukových brázd. Výrazné
statistické rozdíly, kdy p < 0,01, byly ve stejných případech jako při délce fluviálního
transportu větší než 1 km. V případě délky fluviálního transportu větší než 3 km již nebyl
prokázán signifikantní rozdíl mezi glaciálními a glacifluviálními vzorky v případě
vyleptaných orientovaných jamek a obloukových brázd, navíc byl prokázán signifikantní
rozdíl v případě štěpných plátků.
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Tab. 14. Diskriminace glaciálních a glacifluviálních vzorků na základě frekvence výskytu
mikrotextur v prvním, druhém a třetím kilometru fluviálního transportu na hladině významnosti <
0,05. Poznámka. Červeně a tučně jsou vyznačeny hodnoty p < 0,05, černě a tučně jsou znázorněny
názvy mikrotextur, u kterých alespoň v jednom případě bylo prokázáno p < 0,05, tzn. takové
mikrotextury, které signifikantně odlišují glaciální a glacifluviální vzorky v určité délce fluviálního
transportu.

Mikrotextura
Ostrohranné
Poloostrohranné
Polozaoblené
Zaoblené
Nízký reliéf
Střední reliéf
Vysoký reliéf
Lasturnatý lom
Rovné stupně
Obloukové stupně
Puklinové plochy
Paralelní rýhy
Abraze hran
V-jamky
Mísovité jamky
Rovné brázdy
Obloukové brázdy
Srpkovité tvary
Klikaté hřbítky
Nepravidelné prohlubně
Tvary vzniklé drcením
Paralelní hřbítky
Přilnavé částice
Štěpné plátky
Tečkování
Křemičité sraženiny
Křemičitý povlak
Vyleptané orientované
jamky
Nárůsty křemenných krystalů
Mikrobloky

Fluviální transport
> 1 km
pF (1;14)
hodnota
1,9838
0,1808
1,1308
0,3056
0,0068
0,9355
2,0304
0,1761
0,0105
0,9199
0,0699
0,7953
0,0712
0,7934
0,7584
0,3985
6,2783
0,0212
3,4808
0,0832
0,3069
0,5883
0,5076
0,4879
0,5506
0,4703
7,7553
0,0146
0,4729
0,5029
6,4912
0,0232
3,4668
0,0837
1,3122
0,2712
9,8928
0,0072
0,0053
0,9429
0,005
0,068
3,9106
0,068
20,2909
0,0005
4,4765
0,0528
14,5459
0,0019
0,0344
0,8555
0,8007
0,386

Fluviální transport
> 2 km
pF (1;11)
hodnota
13,5193
0,0036
0,5505
0,4737
0,3082
0,5899
3,6319
0,0831
1,1686
0,3028
0,0495
0,828
0,2855
0,6038
1,2822
0,2816
36,8285 0,00008
5,8107
0,0346
0,5335
0,4804
0,9546
0,3495
0,6442
0,4392
15,9488
0,0021
1,4006
0,2616
14,0094
0,0032
4,9076
0,0488
1,1682
0,3031
24,6824
0,0004
0,0574
0,8151
0,1953
0,6671
2,9259
0,1152
16,5621
0,0019
2,9873
0,1118
15,0303
0,0026
0,2401
0,6338
1,5403
0,2404

Fluviální transport
> 3 km
pF (1;8)
hodnota
11,764
0,009
0,7746
0,4045
0,9416
0,3603
3,9907
0,0808
1,376
0,2845
0,0157
0,9032
0,6707
0,4365
0,8592
0,3811
29,4941
0,0006
8,0324
0,022
1,9641
0,1987
1,5813
0,244
0,277
0,6129
17,1153
0,0033
2,2984
0,1687
11,1424
0,0103
3,9
0,0837
0,5159
0,493
24,3921
0,0011
0,1589
0,7006
0,0048
0,9463
2,0399
0,1911
13,435
0,0064
5,9333
0,0408
11,4348
0,0096
0,0165
0,901
0,816
0,3927

7,0926

0,0185

6,0288

0,0319

4,5209

0,0662

0,2108
16,2511

0,6532
0,0012

0,0851
13,5193

0,7759
0,0036

0,0242
11,764

0,8801
0,009
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5. 5. Stanovení charakteristických znaků glacifluviálních křemenných zrn – výpočet
standardu
Z frekvencí výskytu mikrotextur glaciálního standardu a glacifluviálního standardu
jsou vidět patrné rozdíly v zastoupení jednotlivých mikrotextur (Obr. 16). Největší rozdíl je
patrný ve frekvenci výskytu přilnavých částic. Standard vypočtený pouze pro zkoumané
glacifluviální vzorky ze Svalbardu znázorňuje Obr. 17.

100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%

glaciální standard

10%

glacifluviální standard

0%

Obr. 16. Glaciální standard a glacifluviální standard zkoumaných vzorků ze Svalbardu.

Zkoumaná glacifluviální křemenná zrna jsou charakteristická zejména výskytem
středního reliéfu, abrazí hran, přilnavých částic, křemičitých sraženin, křemenných nárůstů,
V-jamek a klikatých hřbítků. Důležitými mikrotexturami pro identifikaci jsou však i takové,
které se vyskytují na zrnech v menším množství, důležitá je již jejich přítomnost. Mezi
takové mikrotextury patří mísovité jamky, mikrobloky, štěpné plátky. Je také dobré si
uvědomit, že některé frekvence výskytu mikrotextur jsou sice vysoké, avšak mnohem nižší,
než na glaciálních vzorcích (rovné brázdy, paralelní hřbítky, ostrohranná zrna). Některé
frekvence výskytu glaciálních mikrotextur jsou obdobné na glaciálních a glacifluviálních
vzorcích, jako např. frekvence výskytu vysokého reliéfu, lasturnatých lomů, puklinových
ploch.
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Frekvence výskytu
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Obr. 17. Standard glacifluviálních vzorků ze Svalbardu.

Po odečtení procentuálních frekvencí výskytu mikrotextur glaciálních vzorků od
procentuálních frekvencí výskytu mikrotextur glacifluviálních vzorků bylo možné tyto
výsledky v absolutních hodnotách zobrazit do grafu (Obr. 18). Standard vytvořený pro
glaciální vzorky má větší zastoupení zejména ostrohranných zrn, rovných brázd, paralelních
hřbítků, přilnavých částic, tečkování a vyleptaných orientovaných jamek. Největší rozdíl byl
zaznamenán u přilnavých částic (30,2 %) a tečkování (23 %). Standard vytvořený pro
glacifluviální vzorky má oproti standardu glaciálnímu vyšší zastoupení V-jamek, klikatých
hřbítků, štěpných plátků a mikrobloků. Největší rozdíl byl zaznamenán u V-jamek, 19,5 %.
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Obr. 18. Absolutní hodnoty rozdílu standardu glaciálních vzorků od standardu glacifluviálních
vzorků. Poznámka. Modře jsou znázorněny případy kladného rozdílu procentuálního výskytu
mikrotextur glaciálních vzorků od vzorků glacifluviálních, tzn. takové případy, kdy procentuální
výskyt mikrotextur na glaciálních vzorcích převyšuje procentuální výskyt mikrotextur na
glacifluviálních vzorcích. Červeně jsou znázorněny případy záporného rozdílu procentuálního
výskytu mikrotextur glaciálních vzorků od vzorků glacifluviálních, tzn. takové případy, kdy
procentuální výskyt mikrotextur na glaciálních vzorcích je menší, než procentuální výskyt
mikrotextur na glacifluviálních vzorcích.

Klikaté hřbítky, přilnavé částice a mikrobloky byly stanoveny jako mikrotextury,
které signifikantně odlišují glaciální vzorky od vzorků glacifluviálních v prvním, druhém i
třetím km fluviálního transportu na základě analýzy rozptylu ANOVA a mezi nimiž nebyla
zjištěna korelace. Pro zjištění, které znaky se podílejí na diskriminaci glaciálních a
glacifluviálních vzorků nejvíc, byla použita diskriminační analýza.
Standardizované koeficienty kanonické diskriminační funkce (Tab. 15) ukazují váhu
jednotlivých mikrotextur pro diskriminaci. Nejvěší váhu měly přilnavé částice, poté
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mikrobloky a klikaté hřbítky. Úspěšnost klasifikace byla v tomto případě 100 %.

Při

křížovém ověření byla úspěšnost klasifikace stále 100 %.
Tab. 15. Standardizované koeficienty pro kanonickou funkci.
Mikrotextura

Kořen 1

Klikaté hřbítky

0,575983

Přilnavé částice

-0,876221

Mikrobloky

0,788589

6. DISKUZE
6. 1. Porovnání podobnosti zkoumaných glaciálních vzorků s vybranými vzorky
uvedenými v literatuře
Rozdíl mezi skupinou glaciálních vzorků Mahaneyho et al. (1996), Mahaneyho a
Kalma (2000), Curryho et al. (2008) a Stranda et al. (2003) a skupinou vzorků B1, B2 a H1
ve frekvenci výskytu zaoblených a ostrohranných zrn je dán tím, že autoři hodnotili pouze
ostrohrannost či zaoblenost, zatímco v této práci byla zohledněna i poloostrohranná a
polozaoblená

zrna.

Pokud

by

poloostrohranná

zrna

byla

přiřazena

v hodnocení

k ostrohranným a polozaobnená zrna k zaobleným, jak uvádějí vybraní autoři, byly by
frekvence výskytu ostrohranných a zaoblených zrn vyšší na zkoumaných glaciálních
vzorcích, než na vzorcích uvedených v literatuře. Rozdíl mezi skupinou vzorků B1, B2 a H1
a skupinou glaciálních vzorků uvedených v literatuře ve frekvencích výskytu nízkého,
středního a vysokého reliéfu může být způsoben subjektivitou hodnocení. Žádný z autorů
nepopisuje, jak přesně definuje nízký, střední nebo vysoký reliéf. Výrazné rozdíly ve
frekvencích výskytu přilnavých částic byly zaznamenány při porovnání skupiny vzorků B1,
B2 a H1 se skupinou glaciálních vzorků uvedených v literatuře. Pokud by byla uvažována
hypotéza o vzniku přilnavých částic dle Smalleyho (1966), znamenalo by to, že glaciální
křemenná zrna vzorků B1, B2 a H1 byla podrobena intenzivnějšímu glaciálnímu drcení, než
křemenná zrna glaciálních vzorků uvedených autorů. Ovšem tvary vzniklé drcením nejsou na
zkoumaných glaciálních vzorcích příliš časté, vyskytovaly se pouze na 8 % křemenných zrn.
Vysoké zastoupení křemičitých sraženin na skupině vzorků B1, B2 a H1 oproti skupině
glaciálních vzorků Mahaneyho et al. (1996), Mahaneyho a Kalma (2000), Curryho et al.
(2008) a Stranda et al. (2003) dokládá zřejmě intenzivnější působení tavných vod v oblasti
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ledovců Bertilbreen a Hørbyebreen, protože přítomnost vody umožňuje vznik chemických
mikrotextur, jako jsou např. právě křemičité sraženiny. Samozřejmě vznik chemických
mikrotextur souvisí i s jinými faktory, jako je pH, mobilita křemenných zrn atd.
Hodnoty frekvence výskytu mikrotextur glaciálních a glacifluviálních vzorků byly
porovnávány s frekvencemi výskytu mikrotextur vzorků uvedených v literatuře, tj.
s glaciálními vzorky Mahaneyho et al. (1996), Mahaneyho a Kalma (2000), Curryho et al.
(2008) a Stranda et al. (2003) a s glacifluviálním vzorkem Mahaneyho a Kalma (2000). X2
testem dobré shody (na hladině významnosti 0,05) bylo zjišťováno, zda je rozdělení frekvencí
výskytu mikrotextur glaciálních vzorků popsaných v literatuře obdobné jako ve standardu
vytvořeném pro zkoumané glaciální vzorky. Při porovnávání standardu glaciálních vzorků
s glaciálními vzorky Mahaneyho et al. (1996), Mahaneyho a Kalma (2000), Curryho et al.
(2008) a Stranda et al. (2003) na základě výpočtu X2 testu dobré shody nebylo zjištěno
v žádném z případů obdobné rozdělení frekvencí výskytu mikrotextur. Jednocestnou
analýzou rozptylu ANOVA testovanou F-testem na hladině významnosti 0,05 bylo testováno,
které mikrotextury signifikantně odlišují skupinu vzorků B1, B2 a H1 od skupiny glaciálních
vzorků Mahaneyho et al. (1996), Mahaneyho a Kalma (2000), Curryho et al. (2008) a Stranda
et al. (2003). Signifikantní rozdíl mezi skupinou vzorků B1, B2 a H1 a skupinou vzorků
zmíněných autorů byl prokázán v zaoblenosti zrn, nízkém reliéfu a přilnavých částicích.
Z předešlého porovnání procentuálních zastoupení mikrotextur vyplývá, že zaoblenost zrn je
zastoupena více na vzorcích vybraných autorů, ovšem pokud by byla hodnocena zaoblenost
stejným způsobem (tj. zaoblená zrna by reprezentovala zaoblená i polozaoblená zrna),
převládala by zaoblená zrna na zkoumaných glaciálních vzorcích. Nízký reliéf a přilnavé
částice jsou zastoupeny více na zkoumaných vzorcích, než na vzorcích uvedených ve vybrané
literatuře. Takový výsledek však nepřináší statisticky významná zjištění, protože jak
zkoumaných vzorků, tak vzorků popsaných v literatuře bylo poměrně málo (v poměru 3 : 4)
vůči vysokému počtu hodnocených charakteristik. Jednocestnou analýzou rozptylu ANOVA
testovanou F-testem na hladině významnosti 0,05 bylo testováno, které mikrotextury
signifikantně odlišují skupinu všech zkoumaných glacifluviálních vzorků (vzorky B7, B15,
B16, B17, B18, B20, H21, H22, H23, H24, H25, H26, H27) od glacifluviálního vzorku
Mahanyeho a Kalma (2000). Signifikantní rozdíl mezi skupinou zkoumaných glacifluviálních
vzorků a vzorkem Mahaneyho a Kalma (2000) byl prokázán v zaoblenosti zrn, přilnavých
částicích, tečkování a křemičitých sraženinách. Zaoblenost zrn má vyšší zastoupení ve vzorku
uvedeném Mahaneym a Kalmem (2000), přilnavé částice, tečkování a křemičité sraženiny
mají vyšší zastoupení ve zkoumaných glacifluviálních vzorcích. Protože glacifluviální vzorek
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vybraný v literatuře byl pouze jeden oproti třinácti zkoumaným glacifluviálním vzorkům,
nelze z tohoto zjištění vyvodit zobecňující závěr.
6. 2. Porovnání podobnosti vybraných zkoumaných vzorků na základě koeficientu
vzdálenosti
Metoda výpočtu koeficientu vzdálenosti dává spíše informativní odhad, který lze
intuitivně provést již při vizuálním hodnocení vzorků. Po výpočtu koeficientu vzdálenosti
bylo zjištěno, že vzorek B2 se nejeví jako vzorek čistě glaciální. Na základě vysokého
zastoupení nízkého reliéfu a V-jamek lze předpokládat, že vzorek B2 mohl před uložením
projít výraznějším fluviálním transportem. Na druhou stranu se dá předpokládat, že zrna ve
vzorku musela být poměrně dlouhou dobu nedotčena fluviálním transportem, aby mohlo dojít
k nárůstům křemenných krystalů až do jejich vrcholné fáze. Pokud by křemenná zrna ve
vzorku prošla v nedávné minulosti fluviálním transportem, pravděpodobně by došlo
k odtržení křemenných nárůstů, jak popisuje Anderhalt (1984). Tedy na základě předešlého
lze předpokládat, že vzorek nejdříve prodělal fluviální transport a pak následně byl
v relativním klidu v supraglaciálním prostředí. V supraglaciálním prostředí nejsou křemenná
zrna ve velké míře přetvářena a tím pádem obsahují vysoké množství mikrotextur zděděných
po předchozím transportu (Whalley, Krinsley, 1974).
6. 3. Vztah mezi délkou fluviálního transportu a četnostmi výskytu mikrotextur
Pro pochopení vztahu mezi délkou fluviálního transportu a četnostmi výskytu
mikrotextur je důležité si uvědomit, které mikrotextury reagují na energii transportního
média. Jedná se zejména o impaktní tvary, jako jsou V-jamky, mísovité jamky, klikaté
hřbítky či rovné a obloukové brázdy, které vznikají různými kolizemi mezi zrny. Neméně
důležité se však ukázaly i mikrotextury vznikající chemickou cestou, jako jsou např,
mikrobloky.
Snížení ostrohrannosti a současně zvýšení zaoblenosti zkoumaných křemenných zrn
s rostoucí délkou fluviálního transportu nasvědčuje změnu charakteru fluviálního transportu
(sensu Madhavaraju et al., 2009). S rostoucí délkou fluviálního transportu došlo k zaoblování
zrn, které bylo pravděpodobně způsobené obrušováním jemnozrnným materiálem.
Hrubozrnný materiál byl s rostoucí délkou fluviálního transportu zřejmě poměrně rychle
vytříděn, na což ukazuje absence štěpení zrn na ostrohranné částice (sensu Russell, 1939), ke
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které by docházelo abrazí zrn hrubozrnným materiálem. Pokud by docházelo k abrazi
hrubozrnným materiálem, docházelo by často ke štěpení zrn na ostrohranné částice (sensu
Russell, 1939). Whalley a Krinsley (1974) uvádějí, že při pozorování sedimentu
z glacifluviálního toku v porovnání se sedimentem glaciálním nebyl nalezen žádný rozdíl
v četnosti výskytu ostrohranných a zaoblených zrn. Jejich vzorek glacifluviálního sedimentu
byl však odebrán jednorázově ve vzdálenosti 150 m od čela ledovce, takže je možné, že se na
něm fluviální transport ještě nestihl projevit. Zkoumaných glacifluviálních vzorků však bylo
v této práci odebráno větší množství a v určitém kroku od ledovce, takže je zvyšující se
zaoblenost zrn s rostoucí délkou fluviálního transportu dobře pozorovatelná a statisticky
prokazatelná.
Klesající četnost výskytu rovných stupňů a rostoucí četnost V-jamek na zkoumaných
vzorcích lze vysvětlit rostoucí délku fluviálního transportu, jak bylo popsáno Madhavarajou
et al. (2009). Na základě velikosti V-jamek by bylo možné zjistit, zda se mění i energie
fluviálního transportu. Velikost V-jamek je podle Krinsleyho a Donahua (1968) závislá právě
na energii transportního média. Protože na zrnech byla zjišťována pouze přítomnost či
absence mikrotextur, lze změnu energie fluviálního transportu pouze předpokládat např. na
základě zvyšující se zaoblenosti zrn.
Z výsledků plyne pokles výskytu rovných a obloukových brázd s délkou fluviálního
transportu. Někteří autoři, např. Kleesment (2009) nebo Krinsley a Donahue (1968) řadí
brázdy k abrazním mikrotexturám typickým pro fluviální transport. Rovné brázdy odpovídají
větší síle nárazu, než brázdy obloukové. Prostý mechanismus vyrytí brázdy tak může být u
obou prostředí podobný, dle Higgse (1979) nejsou brázdy indikátorem určitého prostředí,
vznikají mechanicky v příhodných podmínkách a Mahaney a Kalm (2000) zmiňují, že se
brázdy na glacifluviálních zrnech příliš nevyskytují. Klesající četnost výskytu rovných a
obloukových brázd by mohla být vysvětlena tak, že během glaciálního transportu došlo
k jejich vzniku, kdy tvrdší zrna vyryla díky tlaku při glaciálním transportu brázdy do měkčích
zrn (Krinsley, Donahue, 1968) a s narůstající délkou fluviálního transportu došlo postupně
k jejich zahlazování (Obr. 19). Také mohlo dojít k vyplnění brázd křemičitými sraženinami,
takže rovné brázdy (ani další impaktní tvary) nebyly na zrnech viditelné (Obr. 20). Nové
brázdy nevznikaly, protože fluviální energie nebyla natolik vysoká. Není vyloučeno, že
kdyby byl fluviální transport delší, mohlo by opět dojít k jejich vzniku, jak popisuje Krinsley
a Donahue (1968) nebo Kleesment (2009).
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Obr. 19. Křemenné zrno zaoblené fluviálním transportem (křemenné zrno ze vzorku H25).
Poznámka. V červeném oválu jsou zobrazeny stopy po zahlazení rovných brázd.

Obr. 20. Křemenné zrno, jehož povrch byl pokryt křemičitými sraženinami (křemenné zrno ze vzorku
H27).
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Frekvence výskytu klikatých hřbítků na rozdíl od brázd s délkou fluviálního
transportu roste. Protože klikaté hřbítky vznikají mechanicky (Alsharhan et al., 1998; Manker
a Ponder, 1978, Madhavaraju et al., 2009; Bull, 1986), je jejich rostoucí frekvence výskytu
důkazem častých kolizí zrno o zrno ve fluviálním prostředí. Ke vzniku klikatých hřbítků je
zřejmě zapotřebí mnohem menší energie fluviálního transportu než ke vzniku brázd, kdy
musí být energie natolik vysoká, aby bylo umožněno vyrytí brázdy hranou jednoho zrna do
povrchu jiného zrna (sensu Krinsley, Donahue, 1968).
Z výsledků plyne, že frekvence výskytu přilnavých částic s rostoucí délkou
fluviálního transportu klesá. Přilnavé částice se nevyskytují na zaoblených zrnech (Padley et
al., 2002). Dá se předpokládat, že na glaciálních zrnech se přilnavé částice vlivem glaciálního
drcení vyskytovaly (Smalley, 1966; Warnke, 1971), ale s rostoucí délkou fluviálního
transportu, jak je zrno zaoblováno, jsou postupně ze zrn odstraňovány (Padley et al., 2002).
U tečkování byl zaznamenán pokles frekvence výskytu s délkou fluviálního
transportu. Manker a Ponder (1978) zjišťovali lineární vztah mezi délkou říčního transportu a
četností výskytu různých mikrotextur, např. právě tečkování. Tito autoři zjistili, že křemičité
sraženiny mohly na křemenných zrnech vznikat ještě před tím, než byla transportována
vodou. Na křemenných zrnech, zkoumaných Mankerem a Ponderem (1978), byl výskyt
křemičitých sraženin spjat s chemickým zvětráváním in situ. Vlivem chemického zvětrávání
in situ, které bylo ovlivněno přítomností magmatických a metamorfovaných hornin v podloží,
došlo k rozpouštění povrchů křemenných zrn a následně k vytváření křemičitých sraženin.
Tuto hypotézu však nelze vztáhnout na zkoumaná křemenná zrna, neboť zdejší podloží je
tvořeno zejména sedimentárními horninami. Výskyt tečkování může také souviset se suchým
eolickým prostředím, protože i na eolických zrnech se mohou vyskytovat tvary vzniklé
rozpouštěním SiO2, resp. tečkování (Krinsley, Cavallero, 1970; Mahaney, 2002; Lisá, 2004).
Současně pokud tečkování na zrnech vzniklo ještě před tím, než se staly součástí fluviálního
prostředí, mohlo s rostoucí délkou fluviálního transportu dojít k jejich zahlazení vlivem
abraze jemnozrnnými částicemi (sensu Russel, 1939). Dle ústního sdělení Mgr. Jana Kavana
se pH okolních jezer pohybuje mezi 8,2 – 8,6. Právě pH > 8 je příznivé pro rozpouštění
křemene (Manickam, Barbaroux, 1987). Výskyt rozpouštění je na křemenných zrnech
podmíněn i nízkou mobilitou křemenných zrn (Higgs, 1979). Dá se předpokládat, že mobilita
křemenných zrn bude s délkou fluviálního transportu klesat, největší energii má fluviální
transport na svém počátku. Kdyby byl zachycen delší fluviální transport křemenných zrn,
mohla by se frekvence výskytu tečkování zvýšit právě vlivem příznivého pH a nižší mobility
zrn.
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Vznik vyleptaných orientovaných jamek je podmíněn leptáním hydroxidem sodným
(Subramanian, 1975), které probíhá velmi pomalu (Krinsley, Doornkamp, 1971). Příhodné
podmínky pro vznik vyleptaných orientovaných jamek jsou: dlouhodobý kontakt zrn
s alkalickými roztoky a nízká mobilita (Higgs, 1979). Dá se tedy předpokládat, že vyleptané
orientované jamky vznikaly při proměnlivé energii transportního média, protože odtok
z ledovců je omezen pouze na čtyři měsíce v roce (Kane a Yang, 2004).
Frekvence výskytu mikrobloků s délkou fluviálního transportu roste. Wright (2000)
popisuje mikrobloky jako textury vznikající mrazovým zvětráváním, kdy voda postupně
proniká do puklin v hornině a vytváří příhodné podmínky pro mrazové zvětrávání, zejména
při tání ledu a při dešťových srážkách (Prick, 2003). Původ vzniku mikrobloků na vzorcích ze
Svalbardu bude zřejmě odlišný, i proto, že jejich četnost roste s délkou fluviálního transportu.
Vznik mikrobloků může být způsoben kombinací rozpouštění a srážení SiO2 (Krinsley,
Margolis, 1971), což bylo patrné i při vizuálním hodnocení zrn (Obr. 21). Postupně
docházelo k rozpouštění a srážení SiO2 na povrchu křemenných zrn a k rozrušování povrchu
křemenných zrn, což způsobilo vznik mikrobloků. Frekvence výskytu tečkování, resp.
rozpouštění povrchu křemenných zrn vlivem SiO2, s rostoucí délkou fluviálního transportu
klesá. Ovšem vlivem postupného rozpouštění a srážení mohlo dojít k desintegraci povrchu
křemenných zrn na mikrobloky, tudíž vlastně rozpouštění SiO2 nebylo dále na zrnech
hodnoceno jako tečkování, nýbrž jako mikrobloky. Proto docházelo k nárůstu frekvence
výskytu mikrobloků s délkou fluviálního transportu. Vysoké zastoupení mikrobloků na
glacifluviálních zrnech popsal např. Bull (1986). Důvod poměrně vysokého zastoupení
mikrobloků zejména o velikosti > 10 μm však nevysvětluje.
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Obr. 21. Mikrobloky vznikající rozpouštěním a srážením SiO2 (křemenné zrno ze vzorku B18).

6. 4. Odlišení glaciálních a glacifluviálních vzorků na základě frekvencí výskytu
mikrotextur v různých délkách fluviálního transportu
6. 4. 1. Odlišení glaciálních a glacifluviálních vzorků na základě frekvencí výskytu
glaciálních mikrotextur v různých délkách fluviálního transportu
Ostrohrannost zrn prošla jistým stádiem vývoje během fluviálního transportu.
Signifikantně se glaciální a glacifluviální vzorky na základě ostrohrannosti zrn odlišují až
na druhém kilometru fluviálního transportu. Ostrohrannost, resp. zaoblenost závisí zejména
na přítomnosti hrubozrnného materiálu a na charakteru abraze (Russell, 1939). Dá se
předpokládat, že v prvním kilometru fluviálního transportu byly unášeny poměrně
hrubozrnné částice. V druhém kilometru fluviálního transportu mohlo částečně dojít k jejich
vytřídění. Pokud byly hrubozrnné částice vytříděny, docházelo k abrazi jemnozrnným
materiálem a k zaoblení křemenných zrn, aniž by došlo k jejich štěpení (sensu Russell, 1939).
Proto se podařilo na základě ostrohrannosti od druhého kilometru fluviálního transportu
glaciální a glacifluviální vzorky odlišit.
Obloukové stupně jsou dalším charakteristickým znakem glaciálního transportu
(Mahaney, 2002). Odlišit glaciální vzorky od vzorků glacifluviálních se s využitím frekvencí
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výskytu obloukových stupňů podařilo až v druhém kilometru fluviálního transportu. Lze
předpokládat, že energie potřebná k zahlazení obloukových stupňů je vyšší, než energie
potřebná k zahlazení rovných stupňů, protože ty odlišují obě prostředí již v prvním kilometru
fluviálního transportu.
6. 4. 2. Odlišení glaciálních a glacifluviálních vzorků na základě frekvencí výskytu
fluviálních mikrotextur v různých délkách fluviálního transportu
Fluviálními mikrotexturami, které na základě výsledků odlišují glaciální a
glacifluviální vzorky, jsou V-jamky, klikaté hřbítky, štěpné plátky. V-jamky jsou velice
silným indikátorem fluviálního prostředí. V-jamky odlišují glaciální a glacifluviální vzorky
již v prvním kilometru fluviálního transportu, stejně tak klikaté hřbítky. Protože obě
mikrotextury vznikají mechanicky, dá se předpokládat vyšší energie fluviálního transportu,
která tyto mikrotextury na tak krátkou vzdálenost vytvořila. Energie fluviálního transportu
však byla natolik nízká, aby se na zrnech vytvořily rovné a obloukové brázdy.
Štěpné plátky odlišují glaciální a glacifluviální vzorky až od třetího kilometru
fluviálního transportu. Štěpné plátky na zkoumaných křemenných zrnech mohly vznikat tak,
jak uvádí Marshall et al. (2012), tj. kolizí mezi zrny. Na základě štěpných plátků lze odlišit
glaciální vzorky od glacifluviálních vzorků až ve třetím kilometru fluviálního transportu. Dá
se sice předpokládat, že největší energie fluviálního transportu byla na jeho počátku, ale
s rostoucí délkou fluviálního transportu roste i pravděpodobnost vzájemných srážek zrn.
Štěpné plátky na zkoumaných křemenných zrnech mohly vznikat i chemickými procesy
rozpouštění a srážení, jak popisují Krinsley, Doornkamp (1971) a Hampton et al. (1978).
Jejich vznik mohl souviset se vznikem mikrobloků, což popisují i Krinsley a Doornkamp
(1971).
6. 4. 3. Odlišení glaciálních a glacifluviálních vzorků na základě frekvencí výskytu
ostatních mikrotextur v různých délkách fluviálního transportu
Ostatní mikrotextury, jakými jsou tečkování, vyleptané orientované jamky, rovné a
obloukové brázdy a mikrobloky, jsou zařazeny samostatně, neboť nejsou považovány za
jasné indikátory ani glaciálního ani fluviálního prostředí, nebo existují různé názory na jejich
vznik (sensu Subramanian, 1975; Krinsley, Doornkamp, 1971; Higgs, 1979; Krinsley,
Donahue, 1968). Tečkování a mikrobloky odlišují glaciální a glacifluviální vzorky již v
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prvním kilometru fluviálního transportu. Obloukové brázdy signifikantně odlišují glaciální a
glacifluviální vzorky jen ve druhém kilometru fluviálního transportu. Může jít o jistou
anomálii v průběhu fluviálního transportu, způsobenou např. lokálním zvýšením energie
toku, která má vliv na vznik obloukových brázd. Na odlišení glaciálních a glacifluviálních
vzorků pomocí obloukových brázd je třeba nahlížet velice kriticky. Bylo by zapotřebí odebrat
a zhodnotit ještě další vzorky směrem dále po toku, aby bylo možné shrnout jasné závěry.
6. 5. Stanovení charakteristických znaků glacifluviálních křemenných zrn – výpočet
standardu
Při zobrazení procentuálního zastoupení mikrotextur glacifluviálních vzorků si lze
všimnout důležitých mikrotextur, kdy se některé vyskytují poměrně hojně a některé, neméně
důležité, se vyskytují v menším počtu, ale jejich důležitost nelze přehlédnout. Nejčetněji
zastoupené mikrotextury ve vzorku z určitého prostředí tak nemusí být těmi nejdůležitějšími
mikrotexturami, které daný vzorek z určitého prostředí popisují. Protože glacifluviální
prostředí je vlastně kombinací glaciálního prostředí a fluviálního prostředí, kde se znaky
glaciálního prostředí ztrácejí, a roste význam fluviálního prostředí, je důležité, aby zrno neslo
patrné znaky jak glaciálního, tak fluviálního prostředí.
Z hlediska

diskriminace

glaciálních

a

glacifluviálních

vzorků

na

základě

diskriminační analýzy byly jako vůdčí charakteristiky určeny klikaté hřbítky, přilnavé částice
a mikrobloky. Největší váhu měly pro diskriminaci přilnavé částice.
Pro diskriminaci glaciálních vzorků od glacifluviálních vzorků by se dalo očekávat, že
vůdčí pro diskriminaci budou ty mikrotextury, které jsou charakteristické buď pro glaciální
prostředí (stupně, lasturnaté lomy, puklinové plochy, vysoký reliéf, ostrohrannost) nebo pro
fluviální prostředí (V-jamky, mísovité jamky, chemické mikrotextury dokládající přítomnost
vody). Při odlišení glaciálních vzorků od glacifluviálních vzorků pomocí kanonické analýzy
se ukázalo, že mikrotextury typické pro glaciální či fluviální nemají ze statistického hlediska
žádnou rozlišovací schopnost. Odlišení glacifluviálních křemenných zrn od glaciálních
křemenných zrn na základě frekvence výskytu mikrobloků, klikatých hřbítků a přilnavých
částic (tyto mikrotextury jsou výsledkem kanonické analýzy) dává smysl i z exoskopického
hlediska. Přilnavé částice jsou charakteristickým znakem glaciálního prostředí (Mahaney,
2002, Smalley, 1966). Četnost výskytu přilnavých částic na glaciálním standardu je 93 %,
četnost výskytu přilnavých částic na glacifluviálním standardu je výrazně nižší, pouze 62 %.
Přítomnost přilnavých částic na křemenných zrnech souvisí i s mírou abraze, protože pokud
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dochází k abrazi jemným materiálem, dochází k zaoblování zrn (Russell, 1939) a na takových
zrnech se přilnavé částice nevyskytují (Padley et al., 2002). Klikaté hřbítky a mikrobloky
nejsou typickým znakem glaciálních ani fluviálních křemenných zrn, autoři (Mahaney, 2002;
Krinsley, Donahue, 1968; Manker, Ponder, 1978) zabývající se problematikou glaciálního a
fluviálního prostředí z pohledu exoskopie je jako vůdčí mikrotextury daného prostředí
nezmiňují. Při zobrazení frekvencí výskytu mikrotextur na standardu glacifluviálních
křemenných zrn jsou klikaté hřbítky přítomny na 45 % zrn a mikrobloky na 20 % zrn. Klikaté
hřbítky vypovídají o energii fluviálního transportu, neboť vznikají kolizí mezi zrny (Manker,
Ponder, 1978). Energie fluviálního transportu nemusí být pro vznik klikatých hřbítků tak
vysoká, jako v případě vzniku brázd (sensu Krinsley, Donahue, 1968). Mikrobloky na
zkoumaných vzorcích vznikaly postupným rozpouštěním a srážením SiO2 na povrchu
křemenných zrn.

7. ZÁVĚR
Z výsledků této práce vyplývá, že zkoumané glaciální vzorky lze od zkoumaných
glacifluviálních vzorků poměrně dobře odlišit. Glacifluviální vzorky vykazují vyšší
zastoupení V-jamek, klikatých hřbítků, štěpných plátků a mikrobloků, naopak nižší
zastoupení mají ve frekvenci výskytu přilnavých částic, tečkování, rovných brázd a
ostrohranných zrnech.
Bylo prokázáno, že s rostoucí délkou fluviálního transportu na glacifluviálních zrnech
signifikantně roste frekvence výskytu zaoblených zrn, V-jamek, klikatých hřbítků a
mikrobloků. Tyto mikrotextury vyjma mikrobloků jsou považovány za indikátory fluviálního
transportu Mikrobloky se ukázaly jako velice důležitá mikrotextura při diskriminaci
glaciálních a glacifluviálních vzorků. Protože frekvence výskytu mikrobloků roste s rostoucí
délkou fluviálního transportu, byly uvažovány jako znak fluviálního prostředí. S rostoucí
délkou fluviálního transportu na glacifluviálních zrnech signifikantně klesá frekvence
výskytu ostrohranných zrn, rovných stupňů, rovných a obloukových brázd, přilnavých částic,
tečkování a vyleptaných orientovaných jamek. Vyjma tečkování a vyleptaných orientovaných
jamek jsou tyto mikrotextury považovány za indikátory glaciálního prostředí (Mahaney,
2002; Mahaney, Kalm, 2000; Strand et al., 2003). Klesající frekvence výskytu glaciálních
mikrotextur a rostoucí frekvence výskytu fluviálních textur byla s rostoucí délkou fluviálního
transportu dobře zachycena.
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Křemenná zrna glaciálních vzorků bylo možné odlišit od křemenných zrn
glacifluviálních vzorků v prvním, druhém i třetím kilometru fluviálního na základě rovných
stupňů, V-jamek, rovných brázd, klikatých hřbítků, přilnavých částic, tečkování a
mikrobloků. Přechod mezi glaciálním prostředím a glacifluviálním prostředím je poměrně
ostrý. Některé glaciální mikrotextury reagují na fluviální transport pomaleji a jsou
zahlazovány později. Mezi takové patří ostrohrannost a obloukové stupně, pomocí nichž bylo
možné odlišit glaciální a glacifluviální vzorky od druhého kilometru fluviálního transportu.
Co se týče fluviálních mikrotextur, statisticky významně se frekvence výskytu štěpných
plátků zvýšila až ve třetím kilometru fluviálního transportu. Jiné fluviální mikrotextury však
reagovaly na délku fluviálního transportu poměrně rychle. Pomocí klikatých hřbítků,
V-jamek a mikrobloků bylo možné odlišit glaciální a glacifluviální křemenná zrna již
v prvním kilometru fluviálního transportu. V případě mísovitých jamek nebyl prokázán žádný
statisticky významný rozdíl ve frekvencích výskytu mezi glaciálními a glacifluviálními
vzorky.
Z výpočtu standardu vyplynuly nejčetněji zastoupené mikrotextury (střední reliéf,
abraze hran, přilnavé částice, křemičité sraženiny, nárůsty křemenných krystalů, V-jamky,
klikaté hřbítky), neméně důležité byly i ty mikrotextury, které byly zastoupeny s nižší
frekvencí (např. mísovité jamky). Pro charakteristiku glacifluviálních křemenných zrn je
důležitá samotná přítomnost těchto méně frekventovaných mikrotextur. Na glaciálních a
glacifluviálních vzorcích byly velice podobně zastoupeny rovné brázdy, paralelní hřbítky a
ostrohranná zrna. Pro odlišení zkoumaných glaciálních vzorků od glacifluviálních vzorků se
na základě kanonické diskriminační analýzy jako nejvhodnější ukázaly přilnavé částice,
klikaté hřbítky a mikrobloky, přičemž přilnavé částice měly nejvyšší diskriminační sílu.
Výběr těchto mikrotextur k odlišení glaciálních a glacifluviálních vzorků dává smysl i
z exoskopického hlediska.
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