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Abstrakt
Bakalářská práce se zabývá výzkumem kvartérních glacifluviálních sedimentů v pískovně
Kolnovice, která představuje glacifluviální výplavovou plošinu. V teoretické části je popsané období
kvartéru, paleografie a stratigrafie kontinentálního zalednění a rozdělení ledovcových sedimentů.
V další části predložená práce podává informace o samotné lokalitě pískovny, její geomorfologické
a geologické poměry. Podrobněji se věnuje petrologickému složení sedimentů této lokality, která je
obohacená o ledovcové souvky. Dále popisuje metodiku práce, která zahrnuje zrnitostní
a valounovou analýzu. V rámci druhé jmenované jde o petrologický rozbor, tvarovou analýzu,
analýzu zaoblení a kovarianční analýzu. Ve výsledcích jsou porovnávané jednotlivé provenienční
a petrologické skupiny ve studovaných zrnitostních frakcích, kde byla zjištěna dominance místních
hornin. Z tvarů a zaoblení klastů vyplývá, že sedimenty pískovny jsou tvořeny směsí starších
aluviálních, fluviálních a případne koluviálních uloženin. Tyto byly následně erodovány ledovcem
a při deglaciaci zapojeny do glacifluviálních procesů.

Abstrakt
Bakalárska práca sa zaoberá výskumom kvartérnych glacifluviálnych sedimentov na území
pieskovne Kolnovice, ktorá predstavuje glacifluviálnu výplavovú plošinu. V teoretickej časti je
opísané obdobie kvartéru, paleogeografia a stratigrafia kontinentálneho zaľadnenia a rozdelenie
ľadovcových sedimentov. V ďalšej časti predložená práca podáva informácie o samotnej lokalite
pieskovne, jej geomorfologické a geologické pomery. Podrobnejšie sa venuje petrologickému
zloženiu sedimentov tejto lokality, ktorá je obohatená o ľadovcové souvky. Ďalej popisuje metodiku
práce zahrňujúcu zrnitostnú a okruhliakovú analýzu. V rámci druhej menovanej ide o petrologický
rozbor, tvarovú analýzu, analýzu zaoblenia a kovariančnú analýzu. Vo výsledkoch sú porovnávané
jednotlivé provenienčné a petrologické skupiny v študovaných zrnitostných frakciách, kde bola
zistená dominancia miestnych hornín. Z tvarov a zaoblenia klastov vyplýva, že sedimenty pieskovne
sú tvorené zmesou starších aluviálnych, fluviálnych a prípadne koluviálnych uloženín. Tieto boli
následne erodované ľadovcom a pri deglaciácii zapojené do glacifluviálnych procesov.

Abstract
This thesis deals with the research of Quaternary glacifluvial sediments from the Kolnovice
sandpit, which represents a glacifluvial outwash plain. Quaternary, paleogeography and stratigraphy
of continental glaciation, and discription of glacial sediments are presented in the theoretical part.
In the next part, this thesis informs about the locality of the sandpit and geomorphological and
geological features. Further attention is devoted to petrological composition of the sediments
enricheds by erratic clasts. The methods of the thesis involve grain-size and clast litological analysis
which means analysis of clast petrology and provenance, together with clast shape and roundness
analyses.The results show petrological and provenance differences between the size fractions, where
the dominance of the local clasts was identified. Based on the results of clast shape and roundness
analyses we can assume that the sediments of the studied sandpit represent a mixture of elder alluvial,
fluvial and possibly colluvial sediments, which were subsequently eroded by the ice sheet and
involved in glacifluvial processes during the deglaciation.
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1

ÚVOD
Posledných zhruba 2,64 milióna rokov zahrňuje geologické obdobie, nazývané kvartér.

Napriek jeho krátkemu trvaniu, je obdobím, ktoré výrazne poznamenalo dnešný ráz krajiny. Zásluhu
na dynamickosti tohto obdobia má striedanie klimaticky odlišných období, ktoré spôsobovalo,
okrem iného, intenzívne rozrušovanie a hromadenie materiálu, čím sa vytváral súčasný reliéf.
Charakter

geologických

procesov

bol

v kvartéri

poznamenaný

existenciou

rozsiahlych

kontinentálnych ľadovcov, ktoré na územie Českej republiky zasiahli okrajovo.
Ľadovcové sedimenty vykazujú enormnú variabilitu. Mnohé procesy sedimentácie
ľadovcom sú náročné alebo dokonca nemožné pozorovať priamo na základe neprístupnosti alebo
nebezpečnosti prostredia, v ktorom sa vyskytujú. Preto je dôležité študovať tvary vzniknuté
sedimentáciou. V oblasti akumulácie ľadovcového materiálu sa nachádza aj aktívna pieskovňa
Kolnovice. Tá, podľa Hanáčka (2010), v súčasnosti predstavuje jednu z najlepšie odkrytých lokalít
glacifluviálnych sedimentov v celej moravskoslezskej oblasti. Sedimenty kolnovickej pieskovne sú
predmetom štúdia tejto bakalárskej práce.
Práca je založená na sedimentárne-petrologickom štúdiu štrkovej frakcie, pričom cieľom je
osvetliť variabilitu medzi jednotlivými študovanými frakciami, a to na základe výsledkov
laboratórnych analýz. Tie zahrňujú určenie petrológie, tvaru a zaoblenia klastov. Použitá je aj
kovariančná analýza, ktorá predstavuje spoľahlivý prístup pre rozlíšenie aktívne a pasívne
transportovaných ľadovcových sedimentov. Výsledky sú analyzované a prezentované použitím
štatistických a grafických metód, ktoré sú následne porovnávané s výsledkami analýz iných autorov
zaoberajúcich sa nielen lokalitou Kolnovice, za účelom osvetlenia vývoja kontinentálneho
zaľadnenia Jesenicka. Prínosom tejto práce je okrem iného aj štúdium zrnitostnej frakcie 4–8 mm,
ktorá zatiaľ chýba v analýzach iných autorov v tejto oblasti, a jej porovnanie s ostatnými frakciami.
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2

KVARTÉR
Kvartér je najmladším a zároveň aj najkratším obdobím v histórii Zeme. Synonymom

pre toto obdobie je tiež štvrtohory (Chlupáč a kol., 2002, s. 359). Je obdobím, kedy bol Český masív
po ústupe mora v priebehu mladšieho kenozoika výhradne súšou (Kachlík, 2003, s. 52). Delíme ho
na staršie obdobie pleistocén a mladšie obdobie holocén. Základným znakom kvartéru je striedanie
chladných – ľadových (glaciálov) a medziľadových (interglaciálov) období, pričom v glaciáloch sa
nachádzala prevažná časť Českej republiky v chladnom klimatickom páse (Chlupáč a kol., 2002,
s. 359). Charakter geologických, najmä exogénnych procesov, bol v kvartéri poznamenaný
existenciou rozsiahlych kontinentálnych ľadovcov, ktoré pokrývali značnú časť severnej Európy
(Kachlík, 2003, s. 52).

2.1 Paleogeografia a stratigrafia kontinentálneho zaľadnenia
V severnej Európe sú známe uloženiny kontinentálneho zaľadnenia z troch posledných
chladných období, nazývaných elster, saale a weichsel. Na územie Českej republiky zasiahol okraj
severského pevninského ľadovca trikrát, a to v predposlednom saalskom a v dvoch starších
elsterských

zaľadneniach

(Nývlt,

1998).

Územie

Českej

republiky

ležalo

v areáli

medzi kontinentálnym severoeurópskym zaľadnením na severe a veľhorským zaľadnením Álp
na juhu, tzn. v oblasti nazývanej periglaciálna, inak priľadovcová (Chlupáč a kol., 2002, s. 367). Išlo
o marginálnu oblasť zaľadnenia, kam ľadovec zasiahol len v relatívne krátkych obdobiach svojho
maximálneho rozsahu. Podľa súčasného stavu znalostí je uloženiny možné nájsť v Šluknovskom
a Frýdlantskom výbežku, v Hradeckej pánve a Podještědí, na severnej Morave a v Sliezsku,
v Moravskej bráne na Ostravsku, Opavsku, Krnovsku, Osoblažsku a Jesenicku (Nývlt a kol., 2011).
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Obr. 1: Rozsah kontinentálneho zaľadnenia severného predpolia Rychlebských hôr, Hrubého
Jeseníka a časti Nízkeho Jeseníka. Šedá farba – maximálny rozsah kontinentálneho zaľadnenia
v mladšom elsterkom zaľadnení, biela farba – nezaľadnená oblasť. Šípka ukazuje na študovanú
lokalitu Kolnovice. (podľa Hanáček, 2012, s. 17)
I keď sú kvartérne sedimenty najrozšírenejšími horninami pokrývky Českého masívu, ich
mocnosť sa pohybuje v rádoch maximálne niekoľko metrov. Výnimočne v oblastiach zasiahnutých
ľadovcom presahuje sto metrov (Kachlík, 2003, s. 52). Ide najmä o oblasti, kde elsterské ľadovcové
sedimenty boli pochované mladšími sedimentmi saalského zaľadnenia (Nývlt a kol., 2011, s. 40).
Kvartérne sedimenty delíme z genetického hľadiska na tri základné skupiny: ľadovcové
(glacigénne), terestrické uloženiny nezaľadnených oblastí a mimo Českej republiky sedimenty
morské (Chlupáč a kol., 2002, s. 367). Sú veľmi pestré v závislosti na genéze, prevažujú nespevnené
klastické horniny.
V areáli výskytu ľadovcových sedimentov sú známe výskyty eratik1, ktoré pochádzajú
prevažne z Fenoškandie2 a z Pobaltia (Pouba a kol., 1962, s. 130). Vytvárajú pomyselný pás
paralelný k severnej hranici horských chrbtov. Rozsah zaľadnenia je pritom určený ľadovcovými
sedimentmi alebo rozšírením nordických souvkov3 na povrchu. Táto hranica býva označovaná ako

Eratikom sa nazýva bludný balvan alebo klast presunutý z miesta pôvodu ľadovcom, a ktorý má odlišné
petrologické zloženie ako miestne horniny (Gába a Pek, 1999).
2
Fenoškandia zahŕňa územie Švédska, Fínska, Baltského mora a Nórsko.
3
Souvek je označenie pre kameň rôzneho petrologického zloženia, ktorý bol transportovaný ľadovcovou
činnosťou. Ide o obrúsené teleso, ktoré je vplyvom tlaku ľadovca tlačené po podloží, kde sa zráža s okolitými
klastmi (Kettner, 1955, s. 47). Podrobnejšie sa tomuto termínu venuje Kap. 2.
1
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línia pazúrikov4, pretože najviac reprezentujúcou litologickou skupinou je pazúrik z oblasti baltského
regiónu. V súčasnosti sa čoraz viac štúdií zaoberá nielen ľadovcovými sedimentmi, ale aj eróznou
činnosťou ľadovcov na morfológiu danej oblasti (Prosová, 1983; Perečková, 2008; Nývlt a kol.,
2011).

2.2 Rozdelenie ľadovcových sedimentov
Uloženiny kontinentálneho ľadovca, ktorý pokrýval severné a severovýchodné predhorie
východných Sudet do nadmorskej výšky väčšinou 450 m, sú zastúpené sedimentmi glacigénnymi 5,
glacifluviálnymi

a glacilakustrinnými.

Ako

už

bolo

spomenuté,

uloženiny

pochádzajú

z trojnásobného zaľadnenia, čo je dokázané geologicky (Nývlt a kol., 2011).

2.2.1 Glacigénne sedimenty
Všetky uloženiny vzniknuté priamym pôsobením ľadovca patria do skupiny sedimentov
glacigénnych. Buď vznikajú činnosťou akumulačnou a boli donedávna označované ako souvkové
hliny morén (Gába, 1972) alebo pôsobením ľadovcového tlaku, ktoré sú potom geneticky rôznorodé.
V súčasnosti sa pre označenie souvkové hliny alebo sedimenty používa termín till. Predstavuje
,,sediment, ktorý bol transportovaný a následne uložený ľadovcom alebo z ľadovca a pritom nebol
alebo bol iba málo vytriedený vodou‘‘ (Dreimanis a Lundquist, 1984, in Růžičková, 2003, s. 21).
V rámci tillu sa vyčleňuje niekoľko typov podľa jeho pozície vzhľadom k ľadovcu:
subglaciálny, supraglaciálny, prípadne okrajový. Podľa ďalších výskumov (Gába, 1977; Žáček
a kol., 2004b; Sikorová a kol., 2006; Hanáček, Nývlt, Nehyba, 2013) sú v jesenickej oblasti
identifikované 4 genetické typy tillu: lodgement till, subglaciálny melt-out till, supraglaciálny
melt-out till a glacitektonit (Prosová, 1983). Popis jednotlivých typov podáva napr. Růžičková a kol.
(2003).

2.2.2 Glacifluviálne sedimenty
Glacifluviálne sedimenty predstavujú na Jesenicku najrozšírenejší a rovnako najmocnejší
typ ľadovcových uloženín. Možné je ich študovať vo veľkých ťažobných odkryvoch a pieskovniach,
keďže predstavujú vyhľadávanú surovinu (Hanáček, 2010, s. 12). Za glacifluviálne sedimenty sú
považované tie, ktoré vznikali v prúdiacom vodnom prostredí v priamom kontakte s ľadovcom,
alebo ak ich ukladanie bolo v súvislosti s aktivitou topiaceho sa ľadovca. Rovnako aj pri týchto
sedimentoch je triedenie podľa vzdialenosti, sedimentačného priestoru a vzhľadom k ľadovcu. Delia
sa tak na sedimenty subglaciálne, englaciálne a supraglaciálne. Subglaciálne sedimenty vznikajú
prúdiacou vodou v podloží ľadovca, englaciálne vo vnútri telesa ľadovca a supraglaciálne zahrňujú
sedimenty vzniknuté na povrchu ľadovca (Benn a Evans, 2010). Zvláštnu skupinu tvoria sedimenty
Termín pazúrik (anglicky flint) je používaný pre kremité hľuzy v kriede západnej Európy. Je tvrdý,
kompaktný a primitívni ľudia používali jeho kusy ako nástroje (Pellant, 2005, s. 47).
5
Často sa v literatúre používa slovo „glaciálne” ako označenie pre ľadovcové sedimenty, avšak toto
označovanie nie je správne, pretože tento termín sa používa v zmysle klimatickom (Macoun a kol., 1965,
s. 27).
4
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proglaciálnej zóny, v predpolí ľadovca, kde sa ukladajú najmä sedimenty z prostredia divočiacich
riek. Ide o sedimenty výplavových kužeľov a plošín, glacifluviálnych delt a glacifluviálnych terás
(Růžičková a kol., 2003, s. 26).
Na území Českej republiky sa podľa Kachlíka (2003, s. 53) vyskytujú najmä výplavové
predľadovcové plošiny. Jednou z nich je podľa Hanáčka (2012) aj miesto výskumu tejto práce, a teda
pieskovňa pri Kolnoviciach. Glacifluviálne sedimenty v tejto lokalite je, podľa jeho litofaciálnej
analýzy, možné považovať za uloženiny divočiacej výplavovej plošiny proglaciálnej zóny.
Litologicky sú glacifluviálne uloženiny tvorené pieskami, štrkmi alebo štrkopieskami.
Obsahujú rôzne mocné ílové a prachové polohy. Z petrografických rozborov týchto sedimentov
vyplýva, že ich zloženie pozostáva z hornín domácich, no rovnako hornín prinesených zo severu
(Gába a Pek, 1999). O týchto horninách podrobnejšie v kapitole Petrologické zloženie sedimentov
v Kap. 3.2.1.2.

2.2.3 Glacilakustrinné sedimenty
Ku glacilakustrinným sedimentom sú zaradené sedimenty ukladané v jazerných panvách
vznikajúcich v ľadovcovom systéme. Členené sú podľa vzdialenosti a vzťahu k ľadovcu. Môžu tak
byť subglaciálne, supraglaciálne ako tie, ktoré vznikajú v jazerách na povrchu ľadovca, alebo
distálne, v jazerách pri čele ľadovca. Typickým sedimentom rozľahlých ľadovcových jazier sú
napríklad varvy. Ide o rytmicky zvrstvené laminované prachové a ílové sedimenty odrážajúce
sezónnu cyklickosť v sedimentácii (Růžičková a kol., 2005, s. 28).
Na Jesenicku ide o najmenej častý sediment a v mocnosti najmenší. Glacifluviálne
a glacilakustrinné uloženiny do seba navzájom prechádzajú, a z tohto dôvodu nie je jednoduché ich
od seba odlíšiť. Gába (1976, s. 57) preto používal termín zvrstvené vodne ľadovcové uloženiny, ktorý
prevzal z poľských klasifikácií pre pomenovanie týchto dvoch typov uloženín dohromady.
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3

LOKALITA

3.1 Jesenicko
Územie je zaradené do jesenickej oblasti kontinentálneho zaľadnenia, v práci ďalej
označovaná ako Jesenicko, definovanej ako severné podhorie Jeseníkov a Rychlebských hôr
ovplyvnená kontinentálnym zaľadnením. Na toto územie zasiahli pleistocénne ľadovcové masy,
ktoré tu uložili rôzne typy ľadovcových sedimentov a charakteristicky pozmenili miestny reliéf.

3.1.1 Geomorfologické pomery územia
Geomorfologicky spadá územie Jesenicka do provincie Česká vysočina a subprovincie
Krkonošsko-jesenická sústava. Podrobnejšie sa územie rozprestiera v Jesenickej oblasti a v oblasti
Krkonošsko-jesenické podhůří. V Jesenickej oblasti zahrňuje Jesenicko dva geomorfologické celky,
Rychlebské hory a Zlatohorskú vrchovinu. Krkonošsko-jesenické podhůří do oblasti zasahuje
rovnako dvoma geomorfologickými celkami, Vidnavskou nížinou a Žulovskou pahorkatinou
(Demek a kol., 2006). Do celku Zlatohorská vrchovina spadá práve študované územie tejto práce,
pieskovňa Kolnovice.
Zlatohorská vrchovina leží pri severnom úpätí Hrubého Jeseníka na hranici s Poľskom. Ide
o členitú kernú vrchovinu zloženú z kryštalinických hornín, zvrásnených a sčasti premenených
karbonských hornín. Tvoria ju rovnako aj terciérne a kvartérne usadeniny. Jednotlivé kry klesajú
od úpätia Hrubého Jeseníka k SV a V. V pleistocéne boli okraje pokryté pevninským ľadovcom,
vrcholy premodelované kryogénnymi pochodmi. Výsledkom sú izolované skaly a kryoplanačné
terasy (Demek a kol., 2006, s. 520).
Pieskovňa Kolnovice sa z podrobnejšieho geomorfologického členenia nachádza v podcelku
Bělská pahorkatina, pomenovanej podľa toku Bělá. Týmto územím pravdepodobne pretekala už
od terciéru a jej geomorfologická aktivita sčasti ovplyvnila glacifluviálnu sedimentáciu a zloženie
klastického materiálu (Cháb a kol., 2004b). Budovaná je hlavne rulami, migmatitmi, kvarcitmi,
kryštalickými vápencami, amfibolitmi a kvartérnymi sedimentmi. Geomorfologickým okrskom
pieskovne je Supíkovická pahorkatina. Toto územie bolo zasiahnuté kontinentálnym ľadovcom
dvakrát (Žáček a kol., 2004b). V pieskovni Supíkovice bol založený veľký odkryv týchto
sedimentov, ktoré vyplňujú pretiahnutú depresiu vyhĺbenú v rozpadavých pararulách. Ide
o subglaciálne prostredie, v ktorom sa glacifluviálne sedimenty uložili, pokiaľ tavná voda prenikala
pod ľadovec a prehlbovala staršie riečne údolia v kryštalinickom podloží (Gába, 1987 in Hanáček,
2010, s. 13). Analýze týchto sedimentov sa ďalej venovala Sikorová (2004) a Sikorová a kol. (2006).
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Tab. 1: Geomorfologické členenie územia pieskovne Kolnovice. (podľa Demek a kol., 2006)
Geomorfologické začlenenie
systém

Hercynský

provincia

Česká Vysočina

sústava

Krkonošsko-jesenická

podsústava

Jesenická

celok

Zlatohorská vrchovina

podcelok

Bělská pahorkatina

okrsok

Supíkovická pahorkatina

3.1.2 Geologické pomery územia
Podľa Přehledné geologické mapy ČSSR 1 : 200 000, list M – 33 – XVIII Jeseník (Pouba
a kol., 1962) sa územie pieskovne nachádza v oblasti tvorenej biotitickou pararulou z obdobia
proterozoika v desenskej klenbe rejvízskej série. Táto klenba má rulové jadro, na ktorom leží
súvrstvie devonských hornín, tvoriacich ich obal. Dnes je jadro desenskej klenby rozdelené mladými
priečnymi poruchami na niekoľko segmentov, ktoré sú zoskupené v dvoch väčších krách, a to
v pradědskej a orlickej kre. Petrografické zloženie jadier týchto kier je dosť rozdielne (Pouba, 1962,
s. 68). Bazálnym členom devonských vrstiev sú kvarcity a kvarcitové zlepence, väčšinou svetlé
s chloritom a biotitom. Vystupujú tu aj rôzne druhy amfibolitov intruzívnej povahy (Pouba a kol.,
1962, s. 90).

3.2 Pieskovňa Kolnovice
V mieste prechodu horského údolia medzi Sokolským hřbetom a Zlatohorskou vrchovinou
do otvoreného plochého predpolia Sudet sa rozkladá rozľahlá aktívna pieskovňa Kolnovice
(Hanáček, 2014, s. 20). Nachádza sa približne 1,5 km severozápadne od mesta Mikulovice, v okrese
Jeseník v Olomouckom kraji, približne 500 m južne od štátnej hranice s Poľskom. Je sústredená
na západnom okraji obce Kolnovice. Ťažba bola obnovená v roku 1999 v opustenej neveľkej
pieskovni bývalého JZD. Najintenzívnejšie boli ťažené korytovo zvrstvené štrkopieskové sedimenty.
Od roku 2008 sa ťažba sústredí na vrchnú časť profilu, čím boli odkryté lavice hrubých štrkov
a šikmo zvrstvených štrkov a pieskov (kolnovice.cz, 2013).
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Obr. 2: Zobrazenie študovanej lokality: 1A Rekonštrukcia saalskeho a elsterského zaľadnenia
v širšej oblasti, 1B Vymedzenie základnej sídelnej jednotky Kolnovice a miesta pieskovne,
1C Ortofoto pieskovne Kolnovice s vyznačeným miestom odberu sedimentov. (1A Nývlt a kol.,
2011; 1B © ArcČR, ARCDATA PRAHA, ZÚ, ČSÚ, 2014; 1C © 2016 ČÚZK)

3.2.1

Geológia pieskovne Kolnovice
Územie pieskovne je zaradené medzi zaujímavé lokality registrované v Českej geologickej

službe, pričom dôvodom ochrany je lokalita v súčasnosti najlepšia na zber a štúdium nordických
souvkov. Rovnako je súčasťou geoparku Jeseníky (Geologické lokality, 2016). Zaradenie
ku geologicky významným lokalitám potvrdzuje Základní geologická mapa České republiky
1 : 25 000, list 14-222 Vidnava (Žáček a kol., 2004a).

3.2.1.1 Kvartérny pokryv
Podľa vysvetliviek k listu 14-222 Vidnava (Žáček a kol., 2004b) sa v priestoroch pieskovne
nachádzajú kvartérne uloženiny pochádzajúce

predovšetkým zo stredného pleistocénu,

pri ktorých ide o glacifluviálne piesky až piesčité štrky, ukladané na Jesenicku predovšetkým
v ústupových fázach v podobe proglaciálnych akumulácií. Niektoré glacifluviálne piesky a štrky
vypĺňajú subglaciálne korytá alebo preglaciálne fluviálne údolia ako v okolí Kolnovíc. Podľa
Hanáčka (2014, s. 20) predstavuje pieskovňa pri Kolnoviciach pravdepodobne proglaciálnu
glacifluviálnu výplavovú plošinu vzniknutú pred čelom ustupujúceho ľadovca. Dosahuje mocnosť
až 25 m, pričom sedimenty majú charakter kremenných strednozrnných pieskov, piesčitých štrkov
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a štrkov s korytovým, subhorizontálnym a horizontálnym zvrstvením. V nadloží sa v priebehu
vrchného pleistocénu usadili 1–2 m mocné sprašové hliny.
Štúdiom lokality pieskovne sa zaoberal a v súčasnosti stále zaoberá Hanáček (2010, 2012,
2014). Táto pieskovňa totiž predstavuje v súčasnosti jednu z najlepšie odkrytých lokalít, kde
mocnosť odkrytých glacifluviálnych sedimentov predstavuje viac ako 20 m. V moravskoslezskej
oblasti prebiehali výskumy založené na regionálnej sedimentologickej problematike (Gába, 1974;
Sikorová, 2004), avšak neexistovala detailná práca venovaná výhradne tomuto odkryvu. Hanáček
(2012, s. 19) definoval podľa zrnitosti a zvrstvenia jednotlivé litofácie6 a na základe ich vzájomných
vzťahov vyčlenil litofaciálne asociácie. Skúmaná vzorka tejto bakalárskej práce sa nachádza
v spodnej štrkovej litofaciálnej asociácii (G1), ktorá nastupuje výraznou eróznou bázou, ktorej
minimálny laterálny rozsah činí ~100 m a presahuje tak veľkosť sedimentárnych telies. Sedimenty
nad bázou sú horšie vytriedené ako v podloží. V miestach, kde je báza iba slabo zvlnená, ležia polohy
masívnych piesčitých štrkov, v niektorých miestach ležia klasty veľké až 50 cm. Väčšinou má báza
podobu veľkých korytových výmoľov, širokých ~4–15 m a vyplnených korytovito zvrstvenými
piesčitými štrkmi (GSe) mocnými ~1,25–2 m. Zvrstvenie má formu striedania štrkov s podpornou
štruktúrou klastov a vrstiev štrkovitých pieskov. V ich nadloží boli uložené šikmo planárne zvrstvené
piesčité štrky (GSp) a masívne piesčité štrky (GPm, GCm) s častými klastmi s veľkosťou ~5–15 cm.
Nasledujú masívne štrky s hojnými klastmi s veľkosťou ~10–20 cm, s prevahou štrkopieskovej
medzihmoty (GCm). Tieto štrky tvoria max. 2,5 m mocné ploché teleso s rovnou bázou uklonenou
k SSZ. Obrazovú dokumentáciu je možné vidieť v Prílohách.

Fácia predstavuje dôležitý súbor znakov, ktoré charakterizujú horninové jednotky alebo celky. Za litofácie sa
potom označujú opisné vlastnosti sedimentárnej petrológie ako veľkosť zŕn, minerálne zloženie a zvrstvenie.
Presnejšie ide o odlíšiteľnú časť vrstveného sledu.
6
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Obr. 3: Schématický profil pieskovne Kolnovice, poloha lokality, geologická mapa predkvartérnych
jednotiek, grafy vlastných okruhliakových analýz. (podľa Hanáček, 2012, 2014)
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3.2.1.2 Petrologické zloženie sedimentov
Ako už bolo uvedené, územie pieskovne Kolnovice sa nachádza v okrajovej časti
kontinentálneho zaľadnenia. V ďalšej časti bude nasledovať popis, rozdelenie a príklady souvkov
v oblasti pieskovne Kolnovice.
Souvky7, presnejšie ľadovcové souvky, sú horninové častice, transportované horským alebo
pevninským ľadovcom, s rozmermi nad 1 cm. Český termín vznikol ako preklad z nemeckého
„Geschiebe“, odpovedá anglickému „erratic boulder“. Práca podáva prehľad o výskyte a ich
geologickom význame v oderskej oblasti pleistocenného pevninského zaľadnenia. Najlepšie je
v rámci tejto oblasti preskúmaný región Jesenicka od Bílej Vody na západe po Zlaté Hory na východe
(Gába a Pek, 1999, s. 3).
Nálezy souvkov sú známe už od prvej polovice 19. storočia, kedy ale nebol ešte známy ich
pôvod. Prvá zmienka o souvkoch v Českej republike bola podaná od profesora Jeittelesa (1858a
in Gába a Pek, 1999, s. 4), ktorý hodnotí už aj ich pôvod, ale ich transport vysvetľuje podľa vtedy
široko uznávanej driftovej teórie. Ľadovcová hypotéza sa v západnej Európe síce začala objavovať
už v roku 1840 (L. J. R. Agassiz in Svoboda a kol., 1961), do strednej Európy však dorazila až
po roku 1875 (O. M. Torell). Na Jesenicku stanovil rozsah zaľadnenia podľa souvkov Magerstein
(1888 in Gába a Pek, 1999, s. 4). Po roku 1918 vzrástol záujem o veľké bludné balvany, ktoré sú
najznámejším príkladom souvkov. Výskyt a početnosť bludných balvanov boli na severnej Morave
a v Sliezsku systematicky mapované. Na Ostravsku to sú hlavne práce Vitáska (1926, 1938).
V západnej časti Sliezska, vrátane Jesenicka, potom bludné balvany mapoval napr. Urban (1937).
Celkový kvartérne geologický výskum sa zintenzívnil od 50. rokov 20. storočia, a to najmä
v Opavsku a Ostravsku, pričom nálezy souvkov boli použité k riešeniu otázok pevninského
zaľadnenia (Macoun a kol., 1965, Zapletal, 1966). O souvkoch moravskoslezskej oblasti publikovali
väčší počet prác Gába a Pek (najmä 1977, 1999) ktorí riešili aj metódu kvantitatívnych analýz
souvkov.
Ľadovcové souvky sa nachádzajú v sedimentoch kontinentálneho zaľadnenia. Južná hranica
bola stanovená podľa najzadnejších výskytov ľadovcových uloženín a souvkov. Vo vertikálnom
smere zasiahol ľadovec do rôznych nadmorských výšok, spravidla presahujúcich súčasnú vrstevnicu
400 m (Gába a Pek, 1999, s. 12).
Spravidla sa za souvky pokladajú častice nad 10 mm, avšak v širšom zmysle sa môžu
za souvky považovať všetky psefitické častice transportované ľadovcom, teda aj šterčíková a štrková
frakcia 2–10 mm. Každý petrografický typ souvkov má svoju hornú zrnitostnú hranicu. Tá je určená

Pre samotné slovo ,,souvky‘‘ nebol nájdený slovenský ekvivalent. Preklad z nemeckého ,,Geschiebe‘‘
znamená splavenina, z významového hľadiska by bolo možné použiť slovo vsuvky, ktoré však nie je
v slovenskom jazyku používané pre ľadovcové horninové častice. Z tohto dôvodu je v texte skloňovaný český
vžitý termín.
7
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vlastnosťami horniny, najmä hustotou puklín. Počas ľadovcového transportu dochádza
k zmenšovaniu rozmerov souvkov (Gry 1974 in Gába a Pek, 1999, s. 16).
Tvar souvkov závisí od ich pôvodného tvaru a opracovania pri ľadovcovom a vodnom
transporte. Čo sa týka zaoblenia, vyskytujú sa všetky stupne zaoblenia, typickými je ale zaoblenie
stredné až slabšie. Dokonale zaoblené predstavujú najmä kremeňové klasty. Za dôkaz ľadovcového
transportu sa pokladajú aj exaračné (glaciálne) ryhy, ktoré vznikli na povrchu souvkov
počas transportu v ľadovci (Gába a Pek, 1999, s. 18-19).
Geologický vek souvkov má rozpätie od proterozoika po kenozoikum. Proterozoické sú
všetky kryštalinické souvky. Paleozoikum reprezentujú najmä baltské vápence a pieskovce.
Mezozoikum zastupujú hlavne baltské pazúriky a lokálne aj pieskovcové souvky. Kenozoického
veku sú paleocénne pazúriky zo západnej časti Baltského mora (Gába a Pek, 1999, s. 28).

3.2.1.2.1 Rozdelenie souvkov
Podľa pôvodu je možné souvky oderskej oblasti rozdeliť na nordické, blízke a lokálne.
Za eratické sa pritom považujú souvky nordické a blízke, i keď nie je presne definované, na akú
vzdialenosť tieto souvky „blúdia”. Zvláštnu skupinu tvoria vodcovské souvky s dobre ohraničenou
oblasťou pôvodu, ľahko spoznateľné a umožňujú určiť smer a spôsob ľadovcového transportu (Gába
a Pek, 1999, s. 25).
Nordické souvky
Pre oblasť pleistocenného kontinentálneho ľadovca južne od Baltského mora, teda aj
pre územie Česka, sú nordickými souvkami tie, ktoré majú pôvod v Škandinávii, Fínsku, na dne a
na pobreží Baltského mora.
Kryštalinické nordické souvky sú tvorené granitoidmi, vulkanickými a žilnými horninami,
ortorulami, metakvarcitmi a ojedinele bazickými horninami. Tieto horniny pochádzajú z baltského
štítu. Na území Česka je 10–25 % dobre poznateľných nordických souvkov, ktoré majú určenú oblasť
pôvodu. Slúžia tak ako vodcovské souvky (Gába, Pek, 1999, s. 30). Podľa Hesemanna a Zandry
(1930, 1983 in Gába a Pek, 1999) bol zostavený prehľad zastúpenia týchto souvkov aj s oblasťami
ich pôvodu. Z jednotlivých hornín ide hlavne o červené až červeno-šedé rovnakozrnné alebo
porfyrické granity z pásma Småland-Värmland v južnom-juhovýchodnom Švédsku, rapakivické
granity z východnej časti baltského štítu z Alandského súostrovia, vulkanity a s nimi spojené horniny
z Dalarna v strednom Švédsku.
V sedimentárnych nordikách sú prítomné v hojnom počte červené arkózovité a kremenné
pieskovce z výchozov hlavne v kraji Dalarna v strednom Švédsku a kremenné pieskovce Hardeberga
z juhošvédskej oblasti (Gába a Pek, 1999, s. 51–53). Ďalšími sú šedé až šedo-žlté prachovce, mäkké
a rozpadavé. Niektoré obsahujú muskovit či glaukonit (Gába, 2006). K sedimentárnym nordikám sa
zaraďuje rovnako vápenec, ktorý má väčšinou šedú, žltú alebo hnedú farbu, vzácne načervenalú.
M. Hanáček (2010, s. 27) na základe svojich okruhliakových analýz identifikoval v kolnovickej
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lokalite beyrichiový vápenec, výrazne červený ortocerový vápenec, paleoporelový vápenec
a tehlovitý vápenec. Podrobný popis týchto sedimentárnych nordik podávajú Gába a Pek (1999).
Taktiež popisujú varietu silicitu zo slabo spevnených vápencových sedimentov, pazúrik. Ten je
vzhľadom k svojej odolnosti v ľadovcových uloženinách všadeprítomný a jeho nálezy v podstate
vyznačujú južnú hranicu zásahu pevninského ľadovca. V pieskovni Kolnovice sú podľa M. Hanáčka
(2010, s. 28) zastúpené maastrichtské, čierno-šedé s nesúdržnou bielou kôrou na povrchu, a dánske,
paleocénne, svetlo šedé pazúriky, ktoré sú menej časté.
Blízke souvky
Za blízke sú pokladané souvky pochádzajúce z územia poľského Dolného a Horného
Sliezska. Na Jesenicku bolo stanovených niekoľko vodcovských typov souvkov s pôvodom
na severozápade od nášho územia. Najdôležitejší je z nich sudetský porfýr (Gába, 1976 in Gába
a Pek, 1999, s. 43). Petrograficky ide o paleoryolity, teda kremenné porfýry fialovo-hnedej až
červeno-hnedej farby. Textúra býva kompaktná, souvky vynikajú pevnosťou, a teda majú nižší
stupeň zaoblenia (Gába a Pek, 1999, s. 43).
Sedimentárnymi souvkami blízkeho pôvodu sú klastické sedimenty, medzi ktoré sa radí
permokarbonský pieskovec z poľského Dolného Sliezska nájdený zatiaľ iba na Jesenicku (Gába
a Pek, 1999, s. 79). Ich výskyt však nie je príliš hojný, čo je podmienené ich neveľkou odolnosťou.
Rovnako sa v souvkoch blízkeho pôvodu vyskytujú silicity, ktorých odlíšenie od baltských
pazúrikov nie je vždy možné a silicity, ktoré by mohli mať pôvod v poľskej jure, o čom však
neexistujú isté dôkazy. Ide najmä o rohovce, lydity a jaspisy. Prvé menované sú stálou súčasťou
moravskoslezskej oblasti, ich vzhľad je variabilný, pričom prevládajú kubické tvary a šedá až hnedá
farba (Gába a Pek, 1999, s. 79).
Lokálne souvky
Lokálne souvky s pôvodom na území Českej republiky a blízkeho Poľska prevládajú
nad nordickými a blízkymi a niekde tvoria cez 90 % všetkých souvkov. Ich podiel sa na lokalitách
značne líši. Na Jesenicku bolo stanovených niekoľko vodcovských typov. Souvky kremeňa patria
z najväčšej časti medzi lokálne souvky, odlíšenie lokálneho, blízkeho a nordického pôvodu je však
v mnohých prípadoch nemožné. Preto sa pri okruhliakových analýzach kremeň zaraďuje do zvláštnej
skupiny (Gába a Pek, 1999, s. 28).
Oblasťou pôvodu lokálnych kryštalinických souvkov prichádza do úvahy, podľa Gáby
a Peka (1999, s. 45), iba územie Jesenicka, ktoré je práve horninami kryštalinika budované.
Vystupujú tu metamorfity orlicko-kladského kryštalinika a silezika, granitoidy žulovského masívu
a žilné horniny, pegmatity a aplity. Za lokálny sedimentárny souvek je možné považovať iba
miocénny xylit, ktorý bol zistený v tille tehelne v Dolních Skorošicích (Gába a Pek, 1999).
Najviac zastúpeným je na väčšine lokalitách kvarcit rôzneho vzhľadu a pôvodu, pričom
Gába (1977) stanovil grafitický a živcový kvarcit za vodcovské souvky. V menšom počte sú ďalej
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zastúpené rôzne ruly, amfibolity, fylity, pegmatit a aplit. Len na niektorých lokalitách sa vyskytujú
granitoidy žulovského masívu a bridlice, svory, kryštalinické vápence a kontaktné horniny (Gába
a Pek, 1999, s. 45). Zvláštny je výskyt a pôvod bazaltu, ktorý sa na Jesenicku správa ako lokálny
souvek, avšak jeho výskyt nie je možné vzťahovať na určité primárne východisko. Z tohoto dôvodu
boli horniny podobné bazaltu priradené v tejto práci k nerozlíšeným kryštalinickým horninám.

3.2.1.3 Petrologické zloženie sedimentov v samotnej pieskovni
Ako už bolo spomenuté, lokálne horniny pieskovne Kolnovice sú tvorené metamorfitmi
okolitého jesenického kryštalinika a granitoidmi žulovského masívu. Žulovský masív, tiež žulovský
pluton, je najväčším granitoidným masívom na severnej Morave (Gába, 2002, s. 272). Formuje
približne 20 km dlhý pás pri severovýchodnom okraji Českého masívu, v blízkosti hranice Českej
republiky s Poľskom. Je súčasťou silesika a tvorený je variskými granitoidmi. Prevládajúcou
horninou žulovského masívu sú granity, menej sú zastúpené diority, tonality a granodiority
(Zachovalová a kol., 2002).
Podľa Základní geologické mapy České republiky 1 : 25 000, list 14-222 Vidnava (Žáček
a kol., 2004a) sa územie pieskovne nachádza v oblasti desenskej jednotky predvarískeho
kryštalinika. Súbor patrí do silezika. V podloží vrbenskej skupiny vystupuje biotitická ortorula
pravdepodobne proterozoického veku. Na tomto liste je celá zakrytá kvartérnymi sedimentmi (Žáček
a kol., 2004a).
V ďalšej časti tejto práce je uvedený popis jednotlivých hornín tvoriacich štrkové klasty
v kolnovickej pieskovni. Tieto popisy vychádzajú zo štúdia okruhliakového materiálu M. Hanáčka
(2010).
Biotitický granitoid je jemnozrnná alebo strednozrnná hornina, bielo-šedej až šedej farby.
Nevýrazne porfyrická varieta s vyrastlicami draselného živca s veľkosťou max. 10 mm je vzácna.
Prevažne je to granitoid biotitický, aj keď sa ojedinele objavuje aj dvojslídny typ. Obsah biotitu
kolíše, niektoré horniny sú ním nápadne bohaté. Klasty týchto granitoidov bývajú silno zvetralé
a rozpadavé, v štrkovej frakci sú pomerne pevné.
Pegmatit a aplit ako bielo-šedé horniny, pegmatit so zrnami draselného živca až 25 mm
veľkými, aplity s občasnými biotitovými agregátmi. Kontakty biotitického granitoidu s aplitom
a pegmatitom dokazujú geologickú a rovnako tak provenienčnú súvislosť týchto hornín.
Pyroxenický pegmatit je biely pegmatit s kryštálmi a agregátmi zeleného pyroxénu (do 10
mm) a vzácne aj s drobnými kryštálmi titanitu.
Migmatitom sú klasty tvorené výhradne šedým a bielo-šedým metataktom, ktorý tvorí
jemno- až strednozrnná biotitická granitoidná hornina prekladaná paralelnými biotitovými pásmi.
Živcový kvarcit predstavuje jemnozrnnú až strednozrnnú horninu, väčšinou zreteľne
usmernenú. Farba sa pohybuje v odtieňoch svetlo šedej a bielo-šedej, avšak môže byť aj svetlo
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hnedá, žlto-hnedá. Živcové zrná majú bielo-šedú farbu, na povrchu okruhliakov sú ale silno zvetrané,
a tým získava kvarcit pórovitý vzhľad. Niekedy je hornina preniknutá žilkami šedého kremeňa.
Muskovitický kvarcit je výrazne plošne paralelný, iba zriedka ide o všesmernú horninu.
Hojne obsahuje sericit alebo muskovit, ktoré sú koncentrované hlavne na foliačných plochách8.
Hornina má rôzne odtiene šedej a hnedej.
Svor je dvojslídny a muskovitický, šedý, tmavo šedý alebo nahnedlý.
Biotitická rula predstavuje tmavo šedú, jemnozrnnú horninu, bohatú na biotit a často aj
na silimanit, ktoré tvoria dobre zreteľné vláknité agregáty. Biotitická rula nevykazuje žiadne zreteľné
usmernenie.

Foliačné plochy sú oslabené miesta hornín vznikajúce vyčlenením podstatných minerálov v dôsledku
tlakových a teplotných podmienok, kedy pod ďalšími tektonickými silami horniny tečú a rekryštalizujú sa
(Ramamurthy, 1993).
8
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4

METODIKA
Hlavným účelom práce je výskum odobraných vzoriek pomocou vhodných sedimentárne-

petrologických metód a laboratórnych analýz zahrňujúcich stanovenie petrológie, tvaru a zaoblenia
klastov. Základnou metódou je zrnitostný rozbor sedimentov, ďalej okruhliaková analýza, ktorá
zahrňuje výber vzorky, petrologický rozbor a analýzu tvaru a zaoblenia klastov.

4.1 Zrnitostná analýza
4.1.1 Odber sedimentov
Všetky vzorky sedimentov boli odobrané Jakubom Ondruchom v apríli 2014 v pieskovni
Kolnovice, podrobnejšie popísanej v Podkapitole 2.2. Lokalita je rovnako znázornená na Obr. 2.
Odber bol prevedený lopatkou priamo z odkrytých vrstiev južnej steny pieskovne. Obrazová
dokumentácia je znázornená v Prílohách. Hmotnosť odobraného vzorku predstavovala 187 kg.
Následne sa vzorky vysušili a boli dovezené do Environmentálneho laboratória Geografického
ústavu Prírodovedeckej fakulty v Brne, kde prebiehali všetky nasledujúce laboratórne analýzy.

4.1.2 Zrnitostná analýza sedimentov
Proces sitovania bol rovnako prevedený Jakubom Ondruchom k účelom jeho dizertačnej
práce. Vzorky boli presitované suchou cestou, čo je štandardnou metódou k rozdeleniu sypkých
a nesúdržných materiálov do jednotlivých frakcií (Evans a Benn, 2004). Predstavuje jednu
z najrýchlejších metód granulometrickej analýzy a používa sa pre častice väčšie ako 0,032 mm
(Borovec, 1992, s. 177). Sitá boli postavené na trepacie zariadenie, ktoré umožňuje upevnenie sít
nad sebou. Pre dané vzorky boli vybrané sitá s veľkosťou ok 64; 32; 16; 8; 4; 2; 1; 0,5; a 0,25 mm.
Podľa Krumbeina (1941) sú veľkosti zŕn vyjadrované tzv. fí – jednotkami (ϕ). V tejto logaritmickej
škále predstavujú použité sitá veľkosti -6, -5, -4, -3, -2, -1, 0, 1 a 2 fí. Usporiadanie sít je zostavené
tak, aby sito s najhrubším delením ôk (64 mm) bolo hore a najjemnejšie delenie (0,25 mm) dole.
Pod týmto sitom bola miska na prepad. Vzorky boli dávkované tak, aby nedošlo k preplneniu sít
a spomaleniu procesu. Optimálna dávka vzorky je taká, pri ktorej nedochádza k pretlačeniu sitom,
a tak ku zníženiu presnosti analýzy. Podľa hmotnosti navážky sa vzorka situje 5–10 minút (Borovec,
1992, s. 178). Po zastavení trepania boli vzorky zosypané do pripravených plastikových vriec
a označené veľkosťou zrnitostnej frakcie. Nakoniec boli jednotlivé zrnitostné frakcie vzoriek
odvážené na digitálnej váhe s presnosťou na desiatky gramu. Výsledky váženia boli použité
na zostrojenie zrnitostného histogramu, ktorý je možné vidieť v Príl. 5.

4.2 Okruhliaková analýza
4.2.1 Výber vzorky
Pre okruhliakovú analýzu vzorky boli použité zrnitostné frakcie 32–64, 16–32, 8–16 a 4–8
mm, išlo tak o štrkové frakcie. Z plastikového vreca bol vybraný náhodný počet klastov, vysypaný
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na podložku a dôkladne premiešaný, aby bolo zabezpečené rovnomerné rozloženie jednotlivých
častíc rozdielnej veľkosti. Aby vzorka vhodne reprezentovala skúmanú frakciu, bola použitá metóda
kvartácie (ISO ČSN 11464). Vzorka bola náhodne rozdelená na štyri rovnaké diely, kvadranty. Spoja
sa dva zo štyroch dielov a ostatné sa vyradia. Tento postup sa opakuje po dosiahnutie požadovaného
počtu klastov. Pre reprezentatívnosť rozboru by mala každá skúmaná vzorka obsahovať minimálne
250–300 okruhliakov, pri väčšom počte smerodajná odchýlka klesá a sú dosiahnuté presnejšie
výsledky (Bridgland, 1986). Pre výskum v tejto práci bol stanovený počet klastov na 500, čo
v prípade zrnitostnej frakcie 32–64 mm nebolo možné dosiahnuť z dôvodu nedostatku klastov.

4.2.2 Petrologický rozbor
Na základe petrologických rozborov Hanáčka (2010) boli popísané základné druhy hornín
vyskytujúcich

sa

v

pieskovni

Kolnovice.

Porovnaním

s

popismi

týchto

hornín

a podľa reprezentatívnych ukážok petrotypov nazbieraných v pieskovni boli určované klasty
jednotlivých vzoriek. Pred samotným petrologickým určovaním, ktoré bolo prevedené
makroskopicky, boli vzorky premyté a vysušené. Po rozradení klastov do jednotlivých skupín sa
okruhliaky spočítali a vložili do samostatných plastikových vreciek. Z provenienčného hľadiska boli
okruhliaky rozdelené do štyroch kategórií: miestne, blízke, nordické a neurčené, ako je opísané
v Kapitole 2.2.1.2.1. Samostatne bol vyčlenený kremeň, ktorého pôvod nie je jednoznačný (Gába
a Pek, 1999).

4.2.3 Tvarová analýza a analýza zaoblenia
Nasledujúcim krokom bola obrazová analýza jednotlivých skupín klastov, ktorá pozostávala
z určenia morfológie klastov. Morfológia sedimentov je široko uznávaný zdroj informácií, ktorý
vypovedá o pôvode sedimentov, typoch transportu a prostredí sedimentov.
Analýza a popis morfológie a tvaru klastov obvykle pozostáva z popisu dvoch až troch
rozmerových vlastností jednotlivých okruhliakov. Používané sú pri tom miery sféricita, plochosť,
forma, predĺženie či zaoblenie. Primárne dôvody štúdia morfológie klastov je zistenie špecifických
atribútov jednotlivých ložísk a ich následné rozlíšenie medzi sebou na základe týchto atribútov
(Bridgland, 1986, s. 43).
Podľa Evansa a Benna (2004, s. 78) sú dôležité tri typy charakteristík morfológie: tvar9
(,,shape‘‘) ako relatívny rozmer klastu, zaoblenie (,,roundness‘‘) ako rovnosť obrysov daného klastu,
a textúra ako povrchové rysy klastu.

Niektorí autori používajú slovo „form“ pre vyjadrenie tvaru a „shape“ pre celkovú morfológiu (Evans
a Benn, 2004).
9
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4.2.3.1 Tvar
Tvar klastov môže byť vysvetlený ako tvar najmenšieho telesa, do ktorého sa daný klast
zmestí. Rozmery tohto telesa sú pritom určené dĺžkou troch kolmých osí, označených v tejto práci
a – najdlhšia, b – stredná, c – najkratšia. Podľa vzťahov medzi týmito osami sú vyčlenené tri koncové
útvary:
-

kocka („a cube“) [a = b = c],

-

tyč („a rod“) [a > b = c]

-

disk („a disc“) [a = b > c].
Tieto sú zobrazené v trojuholníkovom, ternárnom, diagrame, kde predstavujú vrcholy

trojuholníka. Prvýkrát s nápadom prišli Sneed a Folk (1958) a geometricky podobné diagramy ďalej
navrhli Hockey (1970 in Benn a Ballantyne, 1993) a Ballantyne (1982). Jednotlivé klasty v tomto
diagrame zastupujú tvary medzi vrcholmi trojuholníka. Tvary blízko kocky sú označované ako
guľovité, tvary blízko tyče ako predĺžené či pretiahnuté a blízko koncového útvaru disk ako
doskovité. Sneed a Folk (1958) rovnako definovali aj niekoľko kategórií pre prostredné útvary, tie
však nie sú bežne používané.
Trojuholníkový diagram je zostrojený použitím pomerov medzi jednotlivými nameranými
osami. Pomer c:a označuje mieru guľatosti alebo kocky, pomer b:a označuje predĺženie alebo
pretiahnutie. Tieto dva indexy používané dohromady umožňujú určiť akýkoľvek tvar klastu. Tretím
indexom je ,,Disc-Rod Index‘‘, definovaný ako (a-b)/(a-c), ktorý rozlišuje diskovité a tyčovité klasty
(Sneed a Folk, 1958).

Obr. 4: Ternárne diagramy podľa Sneeda a Folka (1958). A – štandardizované tvary v trojuholníku,
B – ternárny diagram podľa pomerov osí klastov. (podľa Benn a Ballantyne, 1993)
Tento diagram nepracuje však so žiadnym softvérom. Preto Graham a Midgley (2000) prišli
s diagramom, ktorý vykresľuje Microsoft Excel, nazývaným TRI-PLOT. Do tohto listu sú
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jednoducho skopírované namerané osi klastov a program automaticky zobrazí body v ternárnom
diagrame.

4.2.3.2 Zaoblenie
Zaoblenie klastov je určujúcim hľadiskom pri interpretácii opotrebovania klastov. Klesá
lámaním, odštepovaním, a naopak vysoký stupeň zaoblenia indikuje nenáročné podmienky
(Waddell, 1932).
Existuje mnoho metód pre určovanie zaoblenia. Jedným z prístupov je použitie WentworthCailleux indexu (1922), ktorý dáva do pomeru uhol najostrejšieho vrcholu klastu a najdlhšiu os.
Krumbein (1941) porovnáva klasty so siluetami deviatich rôznych hodnôt zaoblenia. Táto metóda je
pomerne pomalá a zdĺhavá, pretože jednotlivé hodnoty sú veľmi blízko seba a nie je tak jednoduché
jednoznačne určiť správnu hodnotu. Powers (1953, s. 117–119) vytvoril škálu zaoblenia tvorenú 6
hodnotami, pričom interval 0,12–1,00 rozdelil do 6 kategórií. Škála začína na hodnote 0,12, pretože
okruhliaky s menšou hodnotou nie sú pozorovaním ľahko rozlíšiteľné. Každá kategória je ilustrovaná
v dvoch príkladoch, kde jedna zobrazuje klasty s vysokou sféricitou a jedna klasty s nízkou
sféricitou. Sféricita je pritom hlavným faktorom v triedení klastov pri valení, keďže sférické,
guľovité, tvary sa valia rýchlejšie ako hranaté. Je tak evidentné, že povrch ovplyvňuje správanie
klastu pri usadzovaní. Waddell (1932, s. 445) určil na základe tohto zistenia vzťah, ktorý určuje
stupeň sféricity klastu, porovnaním plochy povrchu skutočného a povrchu gule.

Obr. 5: Škála zaoblenia podľa Powersa (1953).
Pre hodnotenie stupňa zaoblenia sa tak môže využívať vizuálny opis, ktorý je veľmi
subjektívny a málo účinný (Orford, 1981 in Bridgland, 1986, s. 48), vizuálne porovnanie, rovnako
jednoduché, no často využívané. Pre túto metódu boli vypočítané indexy zaoblenia (Powers, 1953)
a vizuálne nákresy (Krumbein a Sloss, 1955 in Bridgland, 1986, s. 49). Najpresnejšiu metódu
predstavuje priame meranie indexov, kde sa do výpočtu (podľa Dobkins a Folk, 1970 in Bridgland,
1986, s. 49) berie zakrivenie najostrejšieho rohu a dĺžka najdlhšej úsečky.
V súčasnosti sa najčastejšie jednotlivé klasty priraďujú ku kategóriám zaoblenia
porovnávaním daného klastu so štandardizovanými obrázkami (napr. Krumbein, 1941) alebo
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pomocou opisných kritérií (napr. Benn a Ballantyne, 1994). Podľa tohto bolo vytvorených 6
základných kategórií zaoblenia podľa Powersa (1953):
Very Angular (VA) – veľmi ostrohranný
Angular (A) – ostrohranný
Sub Angular (SA) – poloostrohranný
Sub Rounded (SR) – polozaoblený
Rounded (R) – zaoblený
Well Rounded (WR) – dobre zaoblený.
V tejto práci je použitá metóda porovnávania s opisnými kritériami jednotlivých kategórií
zaoblenia, tak ako v Benn a Ballantyne (1994). Výsledky týchto meraní sú prezentované
v histogramoch, ktoré predstavujú stĺpcové diagramy.

4.2.3.3 Textúra
Textúra, alebo povrchová štruktúra klastov, nesie dôležitú informáciu o mechanizmoch
transportu a ukladania. Ide najmä o čerstvé povrchy so žiadnym opotrebovaním klastu od doby
zlomu, zvetrané nerovné povrchy, uhladené povrchy, ryhované povrchy, klasty tvarované eróznou
činnosťou piesku (Evans a Benn, 2004, s. 83).

4.2.4 Meranie jednotlivých klastov
Meranie jednotlivých okruhliakov všetkých zrnitostných frakcií bolo vykonané digitálnym
posuvným meradlom podľa Gale a Hoare (1991, s. 118). Klast sa drží medzi palcom a ukazovákom,
zmeria sa najdlhšia a-os. Klastom sa rotuje, pokiaľ sa nerozpozná najdlhšia os pravouhlá k a-osi.
Zmeria sa b-os. Rovina určená týmito dvoma osami určuje maximálnu projekčnú rovinu (maximum
projection plane). Klast sa drží stále pozdĺž a-osi a rotuje, pokiaľ sa nerozpozná najdlhšia os
pravouhlá k maximálnej projekcii roviny. Zmeria sa c-os. Za zmienku stojí, že aj keď sú všetky osi
navzájom na seba kolmé, nemusia sa pretínať v jednom bode. Už Krumbein (1941) použil pri meraní
tvaru klastov posuvnú tyč, ktorou odmeral tri osi, pričom sa nepretínali v jednom bode. Niektorí
autori tvrdia, že tri osi sa musia stretnúť v pravom uhle, iní, že osi musia byť v pravom uhle
voči sebe, ale nie je potrebný spoločný bod pretnutia.
Pre určenie zaoblenia sa klast položí tak, aby bola videná maximálna projekčná rovina.
Následne sa použije jedna z metód určujúca zaoblenie. V tejto práci bola využitá metóda
podľa Krumbeina (1941) a Powersa (1953), a to vizuálne porovnanie, kde sa maximálna projekcia
porovnáva s obrazmi v diagrame a určí sa tak stupeň zaoblenia.
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Obr. 6: A - stanovenie základných osí a zobrazenie maximálnej projekcie roviny, B – škála pre
určovanie zaoblenia použitá v tejto práci. (A: Gale a Hoare, 1991; B: Evans a Benn, 2004)

4.2.5 Kovariančná analýza
Kovariancia predstavuje závislosť medzi dvomi náhodnými veličinami. Analýzy, kde sa berú
do úvahy dva aspekty charakteristík klastov, prinášajú o veľa viac informácií ako štúdium len jednej
charakteristiky. Tento prístup však vyžaduje správny výber premenných, kde sa napríklad Boulton
(1978 in Evans a Benn, 2004) snažil zachytiť vzťah medzi sféricitou a zaoblením, so zámerom odlíšiť
glacigénne sedimenty. V tomto prípade však sféricita ukazovala malú alebo žiadnu variáciu medzi
vzorkami. Benn a Ballantyne (1994) vytvorili kovariančný diagram, kde do vzťahu priradili indexy
RA a C40 na opísanie tvaru a zaoblenia ľadovcom transportovaných klastov. Index RA predstavuje
percentuálny podiel veľmi ostrohranných a ostrohranných klastov a index C40 percentuálny podiel
klastov s pomerom c:a≤0,4. Tento index efektívne identifikuje klasty, ktoré boli predmetom
zvetrávania alebo transportu (Benn, 1990 in Benn a Ballantyne, 1994).
V práci Lucasa a kol. (2013) využívajú aj index RWR, ako percentuálny podiel dobre
zaoblených a zaoblených klastov, ktorý môže byť v niektorých prípadoch účinnejším, najmä
pri rozpoznaní fluviálne zaoblených klastov. V tejto práci rovnako dokazujú možnosť použitia
kovariancie vo viac ako 95 % sedimentárnych štúdií.
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5

VÝSLEDKY VÝSKUMU
V tejto kapitole budú vyhodnotené výsledky okruhliakovej analýzy, ktorá zahŕňa popis

vybranej vzorky, jej petrologický a provenienčný rozbor, ďalej tvarovú analýzu a analýzu zaoblenia
jednotlivých klastov, a na záver zhodnotenie výsledkov kovariančnej analýzy.

5.1 Okruhliaková analýza
5.1.1 Výber vzorky
Pre okruhliakovú analýzu bol stanovený minimálny počet klastov 500 k dosiahnutiu
štatisticky významných výsledkov. Vo frakcii 32–64 mm v b-ose bol počet analyzovaných klastov
191 z dôvodu obmedzenia veľkosťou vreca a veľkosťou klastov, a teda nedostatkom klastov.
V jemnejších frakciách 8–16 mm a 4–8 mm je počet skúmaných klastov o 1–4 klasty10 vyšší,
v dôsledku nepresnosti pri kvartovaní vzorky, tak aby bolo dodržané použitie aspoň 500 klastov.

5.1.2 Petrologický a provenienčný rozbor
Výsledkom petrologického rozboru je rozčlenenie okruhliakov do jednotlivých
petrologických a provenienčných skupín. Provenienčné rozdelenie je možné vidieť v Príl. 6, kde tieto
skupiny predstavujú jesenické kryštalinikum, teda miestnu provenienciu, Poľsko ako blízku
provenienciu a nordika ako nordické horniny. V rámci týchto skupín bolo popísaných niekoľko
druhov klastov a navyše horniny nerozlíšené11, kremeň a nakoniec horniny neurčené.
V rámci jesenického kryštalinika boli rozpoznané biotitický granitoid, pegmatit, aplit,
pyroxenický pegmatit, migmatit, biotitická rula a ostatné ruly, živcový kvarcit, muskovitický kvarcit,
ostatný kvarcit, svor a metatufit. Podiel hornín jesenického kryštalinika je v rámci študovaného
súboru najvyšší, čo sa týka všetkých zrnitostných frakcií. Avšak tento podiel klesá od najhrubšej
frakcie (32–64 mm), s percentuálnym podielom 70,16 %, k najjemnejšej (4–8 mm), 39,09 %, čo je
možné vidieť aj na Obr. 7, ktorý znázorňuje graf trendu zmien podielov jednotlivých frakcií. Naopak
pri kremeni podiel klastov v tomto smere stúpa, od 18,85 % do 34,72 %.
K blízkym, poľským, horninám boli pričlenené sudetský porfýr, pieskovec a silicit. Podiel
týchto klastov je najnižší zo študovaných provenienčných skupín hornín, pričom v najjemnejšej
frakcii sa táto proveniencia vôbec nevyskytovala a v najhrubšej frakcii tvorí ich podiel iba silicit, a to
1,59 %. Najvyšší podiel, 6,19 %, zaznamenáva táto proveniencia v zrnitostnej frakcii 8–16 mm.
Z nordických hornín sa vyskytujú nordický vápenec, nordický pieskovec, pazúrik,
glaukonitický prachovec a z kryštalinických hornín nordický granitoid a nordický porfýr. Najväčší

Tieto kusy však predstavujú 0,2–0,8% podiel, čo je v množstve kusov takmer zanedbateľné, ak sa berie
do úvahy, že výskumník by mohol nadbytočné kusy odobrať subjektívne podľa vzhľadu klastu, a tak ovplyvniť
výsledky výskumu.
11
Nerozlíšené horniny predstavujú horniny zaradené do istej provenienčnej skupiny, teda rozpoznané, ale
ťažko presne identifikovateľné petrologicky.
10
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podiel zaznamenáva táto provenienčná skupina vo frakcii 4–8 mm, a to 19,84 %. Podiel tejto
provenienčnej skupiny relatívne stúpa od najhrubšej frakcie k najjemnejšej, čo narúša frakcia 8–16
mm, kde dochádza k poklesu o 0,22 %, čo predstavuje jediný klast.
Na Obr. 7 je rovnako zobrazená stredná chyba priemeru (štandardná chyba priemeru,
„standard error of the mean“). Predstavuje smerodajnú odchýlku náhodnej veličiny výberový priemer
dát získaných ako náhodný výber zo základného súboru. Je relatívnou mierou variability a označuje
tak, ako veľmi sa získaný priemer náhodného výberu líši od strednej hodnoty základného súboru.
V prípade podielu jednotlivých provenienčných skupín v zrnitostných frakciiách ide o vyjadrenie
kolísania okolo relatívnej hodnoty podielu, a teda ako sa hodnoty náhodného výberu líšia
od jednotlivých podielov. Pri horninách jesenického kryštalinika je táto variabilita vysoká, čo
vyplýva z vysokého podielu tejto proveniencie, kde pri ostatných provenienciách je variabilita nižšia.
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Obr. 7: Lineárny graf podielov jednotlivých provenienčných skupín v študovaných zrnitostných
frakciách (v mm) so znázornením strednej chyby priemeru.
Grafické znázornenie podielov jednotlivých petrologických skupín predstavuje Obr. 8,
v ktorom vystupujú vybrané typy klastov. Je vidieť, že najväčší podiel z jesenického kryštalinika má
skupina hornín žulovského masívu: granitoid, aplit a pegmatit. Rovnako je možné vidieť pokles
podielu živcového a muskovitického kvarcitu od najhrubšej k najjemnejšej frakcii, pričom vo frakcii
4–8 mm sa živcový kvarcit nevyskytuje vôbec, čo môže spôsobovať pokles podielu celej
provenienčnej skupiny. Naopak stúpa podiel kremeňa a rovnako tak nordických hornín, až na frakciu
8–16 mm, čo už bolo popísané. Podiel svoru a biotitickej ruly je nízky vo všetkých frakciách, pričom
najvyšší podiel zaznamenávajú vo frakcii 4–8 mm, avšak ani v jednom prípade nedosahujú hodnoty
2 %. Ku skupine ostatné boli zaradené horniny pyroxenický pegmatit, migmatit, ostatné ruly, ostatný
kvarcit, metatufit a nerozlíšené kryštalinické horniny.
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Obr. 8: Kruhové diagramy podielu vybraných petrografických typov a skupín hornín v študovaných
zrnitostných frakciách.

5.1.3 Tvarová analýza a analýza zaoblenia
5.1.3.1 Tvar
Pre analýzu tvaru klastov boli zo vzoriek okruhliakovej analýzy vybrané skupiny kremeňa,
biotitického granitoidu, pegmatitu, živcového kvarcitu, poľských a nordických hornín. Obr. 9
zobrazuje vykreslenie výsledkov tvarovej analýzy v ternárnych diagramoch pre dané petrologické
skupiny klastov a študované zrnitostné frakcie. V každom diagrame je navyše zaznamenaná hodnota
koeficientu C40, percentuálny podiel klastov, ktorých pomer osí c:a ≤ 0,4.
Tvary kremeňa vo všetkých frakciách väčšinou spadajú do horných partií trojuholníka,
pričom koeficient C40 vykazuje hodnoty pod 20 % vo všetkých frakciách, čo znamená, že sa tvary
sploštené či pretiahnuté vyskytujú v malom množstve. Hodnota C40 je najnižšia vo frakcii 4–8 mm
a to 10 %, čo je zároveň najnižšia hodnota tohto koeficientu v celom študovanom súbore. Naopak
väčšina tvarov klastov sa vyskytuje v strednej časti trojuholníka, teda ide o tvary podobné kvádrom
podľa štandardizovaných tvarov v ternárnom diagrame (Evans a Benn, 2004). Pri všetkých frakciách
dochádza k prechodu medzi krajnými členmi trojuholníka. Najväčšie rozdiely v tvare klastov v rámci
zrnitostnej frakcie vykazuje kremeň vo frakcii 8–16 mm, kde tvary predstavujú bloky (v hornej časti
trojuholníka), no veľký podiel majú aj tvary blokovité s kratšou osou b. K týmto tvarom inklinuje
väčšina klastov tejto frakcie. Na druhej strane sa tu vyskytujú aj tvary blokovité s podobnými osami
a, b.
Biotitický granitoid vykazuje väčší rozptyl v rámci tvaru, rovnako tak vyššie hodnoty C40.
Najmenej variabilná, na rozdiel od kremeňa, je pri biotitickom granitoide zrnitostná frakcia 8–16
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mm, ktorá ukazuje podiely najmä blokovitých klastov v strednej časti diagramu. Vo frakciách
32–64 mm a 16–32 mm sa častejšie vyskytujú klasty tvarovo sploštené aj pretiahnuté. V najmenšej
frakcii je na druhej strane väčší výskyt tvarov v hornej časti trojuholníka, teda klastov s vysokou
sféricitou, blokovitých. Všetky frakcie však vykazujú najväčšie podiely klastov v strednej časti
diagramu.
Rovnako tvary pegmatitu väčšinou spadajú do stredných častí trojuholníka s hodnotou C40
vyššou ako 20 %. Rozdiely v tvaroch zaznamenáva frakcia 4–8 mm, kde sa vyskytujú tvary
blokovité, na druhej strane tvary tyčovité a rovnako tak tvary diskovité. Diskovité tvary sú podľa
trojuholníka aj vo frakcii 16–32 mm.
Živcový kvarcit sa nevyskytol v najjemnejšej frakcii, v ostatných frakciách vykazuje vysoké
hodnoty C40, vo frakcii 16–32 mm až 45 %. Prítomné sú klasty tvarovo diskovité s kratšou osou c
a tyčovité so skrátenými osami b i c. Rovnako sa však vyskytujú klasty čepeľovité.
Poľské horniny predstavujú skupinu hornín s najnižším podielom v rámci študovaných
provenienčných skupín. Vykazujú však pomerne veľkú hodnotu C40, vo frakcii 8–16 mm až 45 %,
rovnako ako pri živcovom kvarcite. Tieto hodnoty sa však pohybujú blízko hranice C40 a nevyskytujú
sa žiadne tvary okrajových častí trojuholníka. Veľká variabilita je spôsobená niekoľkými horninami,
ktoré boli do provenienčnej kategórie poľských hornín zaradené.
Skupina nordických hornín vykazuje najväčší podiel tvarov v stredných častiach diagramu,
kde sa nachádzajú kvádrovité tvary. Vo frakcii 4–8 mm majú väčšie podiely tvary čepeľovité,
no rovnako tak tvary blokovité. K okrajovým častiam diagramu sa blíži jeden klast vo frakcii 8–16
mm, ktorý je tvarom tyčovitý.
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Obr. 9: Ternárne diagramy tvarov vybraných petrotypov a provenienčných skupín v študovaných
zrnitostných frakciách so znázornením koeficientu C40 za použitia programu TRI-PLOT Grahama
a Midgleyho (2000).
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5.1.3.2 Zaoblenie
Pre analýzu zaoblenia boli vybrané rovnaké skupiny klastov ako pre analýzu tvaru. Výsledky
hodnotenia sú zakreslené v histogramoch na Obr. 10 pre študované zrnitostné frakcie. Zaznamenané
sú naviac hodnoty koeficientu RA. Kremeň sa vyskytuje vo všetkých stupňoch zaoblenia vo frakcii
8–16 mm, kde má najväčší podiel poloostrohranný tvar so 44,72 %. Dobre zaoblený je v tejto frakcii
iba jeden klast, čo je 0,62 %. Poloostrohranný tvar dominuje aj vo frakciách 4–8 a 32–64 mm, kde
má aj najväčší relatívny podiel – 47,22 %. Najlepšie opracované klasty zaznamenáva frakcia 16–32
mm, kde je vysoký podiel polozaoblených klastov – 39,68 %. Koeficient RWR, percentuálny podiel
zaoblených a dobre zaoblených klastov, má hodnotu 40 %, čo je vyššia hodnota ako hodnoty
koeficientu RA v ostatných frakciách. Ten je najvyšší vo frakcii 4–8 mm, 33 %. Pri kremeni sa
určoval aj podiel tzv. rozbitých okruhliakov, klastov, ktoré majú väčšinu povrchu v kategórii R
a WR, ale sú prirodzeným spôsobom rozlomené. Vo frakcii 32–64 mm predstavoval podiel týchto
tvarov kremeňa 11,11 %, v ostatných frakciách nebol podiel vyšší ako 5 %.
Ani v jednej zrnitostnej frakcii biotitického granitoidu nie sú zastúpené všetky stupne
zaoblenia. Najvyššia hodnota RA je vo frakcii 8–16 mm, kde je aj najvyšší podiel poloostrohranných
klastov, a to 42,86 %. Najlepšie opracovanie je znova vo frakcii 16–32 mm, kde sa nevyskytujú
žiadne veľmiostrohranné či ostrohranné klasty, naopak vysoké hodnoty majú zaoblené a dobre
zaoblené klasty, RWR pre túto frakciu predstavuje 72 %.
Priebeh histogramov zaoblenia v zrnitostných frakciách pegmatitu je pomerne podobný
kremeňu. Vo frakcii 8–16 mm chýbajú okrajové stupne zaoblenia, tie sa však objavujú vo frakcii
4–8 mm. Najväčšiu hodnotu koeficientu RA, 24 %, má pegmatit vo frakcii 8–16 mm a na druhej
strane najlepšie opracovanie je podľa histogramu vo frakcii 16–32 mm.
Podiel stupňa poloostrohranného zaoblenia pri živcovom kvarcite je vysoký vo frakcii
32–64 mm, kde jeho hodnota dosahuje 62,5 %. Vysoká je taktiež vo frakcii 8–16 mm, 52,94 %.
Podiel neopracovaných klastov vo frakcii 16–32 mm je rovnaký ako pri kremeni, RA=3 %. Ani
v jednej frakcii sa pri živcovom kvarcite nevyskytuje veľmi ostrohranné zaoblenie.
Pri poľských horninách stúpa počet málo opracovaných klastov smerom k najjemnejšej
frakcii, pričom vo frakcii 16–32 mm je RA 0 %, vo frakcii 4–8 mm je to už 75 %, čo je najväčšia
hodnota tohto koeficientu spomedzi všetkých študovaných skupín klastov aj frakcií. V tejto frakcii
sa nevyskytujú žiadne polozaoblené, zaoblené či dobre zaoblené klasty. Je tak možné vidieť pokles
miery opracovania klastov od hrubšej frakcie smerom k jemnejšej.
Opracovanie nordických hornín je najväčšie vo frakcii 16–32 mm, kde je 46,3 % zaoblených
a 22,22 % dobre zaoblených klastov. Opracovanie od tejto frakcie klesá smerom k frakcii 4–8 mm,
kde hodnota RA predstavuje 19 %.
Pri všetkých študovaných petrologických skupinách boli hodnoty RA najnižšie vo frakcii
16–32 mm, a zvyšovali sa k jemnejším frakciám, z čoho vyplýva, že frakcie 4–8 a 8–16 mm sú
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ostrohranejšie. Frakcia 16–32 mm disponuje aj najvyššími hodnotami koeficientu RWR v rámci
všetkých petrologických skupín, teda je zastúpená klastmi viac zaoblenými. Najmenšie zaoblenie je
podľa tohto koeficientu pri poľských horninách vo frakcii 4–8 mm a pri živcovom kvarcite vo frakcii
8–16 mm, kde sa nevyskytujú žiadne zaoblené a dobre zaoblené klasty.

Obr. 10: Histogramy stupňov zaoblenia vybraných petrotypov v študovaných zrnitostných frakciách
so znázornením koeficientu RA a RWR.
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5.1.4 Kovariančná analýza
V analýze závislosti dvoch veličín boli použité hodnoty koeficientov C40 a RA. Tieto
vykazujú najlepšie výsledky na opísanie tvaru a zaoblenia klastov (Benn a Ballantyne, 1994).
Najskôr bol zobrazený priebeh každej petrologickej skupiny samostatne, následne študované
petrologické skupiny klastov v rámci jednotlivých zrnitostných frakcií a na záver všetky hodnoty
dohromady.
Kovariancia vlastne ukazuje, ako sa dva koeficienty menia navzájom. Postupnosť tejto
zmeny v jednotlivých petrologických skupinách ukazuje Obr. 11, kde hodnota zrnitostnej frakcie
4–8 mm je konečným členom. Z týchto postupov je možné vyvodiť pokles hodnoty RA vo všetkých
skupinách od frakcie 32–64 mm k frakcii 16–32 mm a následný nárast tejto hodnoty vo frakcii 8–16
mm a 4–8 mm. Zároveň je možné vo väčšine skupinách (okrem živcového kvarcitu a poľských
hornín) vidieť pokles koeficientu C40 so zmenšujúcou sa frakciou.

Obr. 11: Kovariančné grafy C40 a RA vybraných petrotypov v študovaných zrnitostných frakciách.
V zrnitostných frakciách 32–64 mm a 16–32 mm majú oba koeficienty nízke hodnoty, teda
nízky spoločný rozptyl (Obr. 12). Vo frakcii 32–64 mm sa hodnoty RA nachádzajú všetky pod 20 %
a hodnoty C40 pod 40 %. Vo frakcii 16–32 mm sa hodnoty dokonca zhlukujú v okolí hodnoty 20 %
pri C40 a hodnoty RA predstavujú nízke hodnoty, do 5 %, čo už bolo opísané pri analýze zaoblenia.
Od tohto trendu sa odlišuje živcový kvarcit s hodnotou C40 45 %.
Vo frakcii 8–16 mm je možné vidieť väčšiu kovarianciu koeficientov, pričom hodnoty RA
nie sú vyššie ako 30 %. Od skupiny klastov s C40 nižším ako 20 % sa znova odčleňuje živcový kvarcit
spolu s poľskými horninami, ktorých hodnota C40 je vyššia ako 40 %. Podobný zhluk vytvárajú klasty
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vo frakcii 4–8 mm, kde sa hodnoty oboch koeficientov pohybujú v okolí 20 %. Ide pritom o rovnaké
petrologické skupiny klastov ako pri predchádzajúcich frakciách, pričom sa odchýlil kremeň
s vyššou hodnotou RA, 33 %. Živcový kvarcit nie je tentoraz zastúpený a odľahlú hodnotu
predstavujú poľské horniny s vysokým koeficientom RA ako aj zvýšeným koeficientom C40.

Obr. 12: Kovariančné grafy vybraných petrotypov v študovaných zrnitostných frakciách.
Obr. 13 znázorňuje kovarianciu medzi koeficientami C40 a RA v rámci zrnitostných frakcií
a rovnako jednotlivých petrologických skupín. Je možné vidieť zhluk skupín v ľavej dolnej časti
grafu v okolí hodnôt C40 20 % a pri RA najmä do 20 %. Najväčšie odchýlenie predstavujú už
spomínané poľské horniny s vyššou hodnotu C40 vo frakcii 8–16 a 4–8 mm a vysokou hodnotou RA
vo frakcii 4–8 mm. Nad hodnotu 35 % koeficientu RA sa nedostali žiadne iné petrologické skupiny.
Odčlenená je aj skupina živcového kvarcitu, síce s nízkymi hodnotami RA, ale vyššími hodnotami
C40.
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Obr. 13: Kovariančný graf vybraných petrotypov v študovaných zrnitostných frakciách.
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6

INTERPRETÁCIA A DISKUSIA
Okruhliakovými analýzami, či už na Jesenicku alebo v celej moravskoslezskej oblasti,

sa zaoberalo už mnoho prác. Petrografiu a textúru ľadovcových sedimentov na Jesenicku analyzuje
práca Sikorovej a kol. (2006), ktorá zahŕňa lokalitu Kolnovice. Podľa slabej vytriedenosti, netypickej
pre till, považuje túto pieskovňu za akumuláciu glacifluviálnych sedimentov. Detailnému výskumu
tejto lokality sa venuje Hanáček (2010, 2012), ktorý na základe litofaciálnej analýzy považuje
kolnovické glacifluviálne sedimenty za uloženiny divočiacej výplavovej plošiny proglaciálnej zóny,
ktorá vznikala pozdĺž čela kontinentálneho ľadovca.

6.1 Petrologický rozbor
Petrologické zloženie sedimentov výplavovej plošiny je variabilné najmä vertikálne, keďže
glacifluviálne toky transportovali na plošinu rôznorodý materiál. Na výplavovej plošine prúdilo viac
tokov zo širokého čela ľadovca, ktoré prinášali materiál s rôznymi pomermi provenienčných
a petrologických skupín (Hanáček, 2012, s. 23). Zo študovaných petrologických skupín sa iba
na území pieskovne Kolnovice nachádzali všetky, jedine poľské horniny chýbali vo frakcii 32–64
mm.
Asociácia G1, do ktorej spadá skúmaná vzorka tejto práce, sa podľa Hanáčka (2012)
vyznačuje širokou premenlivosťou podielov provenienčných a petrologických skupín klastov.
Materiál pochádza z erodovaných sedimentov podložnej asociácie a z prínosu nových klastov, najmä
miestnych hornín z jesenického kryštalinika. Výsledky petrologického výskumu tejto práce ukazujú
túto premenlivosť, kde rozpoznaných typov hornín je 22, pričom dominujú klasty jesenického
kryštalinika vo všetkých frakciách.
Hanáček (2010) pracoval so zrnitostnou frakciou 16–64 mm, v najhrubšom štrku 64–256
mm. Gába (1974) použil na analýzu okruhliaky s rozmermi 10–50 mm v b-osi. Sikorová a kol.
(2006) analyzovali frakcie 8–16 mm a 16–64 mm. Podiely jednotlivých petrologických skupín tejto
bakalárskej práce nie je tak možné porovnávať s prácami iných autorov, čo sa týka najjemnejšej
frakcie 4–8 mm, ktorej charakter je možné tak iba odhadovať.
Petrologický rozbor vzoriek tejto práce ukazuje dominanciu hornín jesenického kryštalinika,
čo ukázal už Gába (1974), kde podiely ukazovali 39,5 % a 65,3 %. Vo frakcii 8–16 mm tejto práce
to je 42,12 %. Podľa Sikorovej a kol. sa podiel pohybuje okolo 60 %, čo takmer zodpovedá výsledku
56 % v tejto práci. Čo sa týka najhrubšej frakcie 32–64 mm, relatívny podiel jesenických hornín je
vyšší ako vo vzorkách Hanáčka (2012). I keď vo všetkých frakciách prevláda podiel hornín
jesenického kryštalinika, ich podiel od najhrubšej frakcie smerom k najjemnejšej klesá. Prvotnou
príčinou ich nabohatenia v hrubšej frakcii môže byť rozpad granitoidov a miestnych kvarcitov, ktoré
tvoria najväčší podiel v tejto proveniencii, do hrubého detritu, drtených hornín. Z hrubého detritu sú
zložené aj kolúviá na dnešnom upätí Sokolovského hřbetu a Zlatohorskej vrchoviny (Cháb a kol.,
2004a; Žáček a kol., 2004a). V horských oblastiach, ešte pred vlastným zaľadnením, dochádzalo
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vplyvom glaciálnej klímy k intenzívnemu mrazovému zvetrávaniu východzov. Vzniknutý detrit bol
v tejto oblasti koluviálne, aluviálne a fluviálne transportovaný zo svahov a uložený na plochom
predpolí týchto hôr. Práve v predpolí Sokolského hřbetu a Zlatohorskej vrchoviny museli sedimenty,
vzhľadom k litológii pohorí, obsahovať živcový a muskovitický kvarcit (Hanáček, 2014). Tie,
po horninách žulovského masívu, tvoria najväčšie podiely v jesenickej proveniencii. Klasty
granitoidov žulovského masívu mohol ľadovec získať z preglaciálnych kvartérnych sedimentov,
prípadne z výchozov v priľahlom Poľsku, kde žulovský masív vystupuje k povrchu (Hanáček, 2014).
Pokles podielu muskovitického a živcového kvarcitu k jemnejším frakciám je spôsobený hrubým
detritovým rozpadom východzov týchto hornín a ich značnou odolnosťou (Hanáček, 2011).
Nízky podiel blízkych hornín z Poľska nie je prekvapujúci, v práci Hanáčka (2010) nestúpol
podiel týchto hornín nad 1 %, hodnoty sa tak skôr zhodujú so Sikorovou a kol. (2006). Najvyšší
podiel zaznamenáva táto provenienčná skupina vo frakcii 8–16 mm, kde dosahujú všetky skúmané
petrotypy tejto skupiny najvyššie podiely. V tomto prípade ide asi o materiál, ktorý ľadovec zbieral
z pôvodných preglaciálnych fluviálnych uloženín južného Poľska.
Naopak nordické horniny majú vyššie podiely klastov ako v iných štúdiách. Podiel je pri tom
vyšší práve vo frakcii 4–8 mm, čo vysvetľuje Sikorová a kol. (2006) v použití jemnejšej frakcie
na analýzu a použitie vzoriek z vyššej časti profilu. Vyšší podiel nordických hornín by mohol byť
vysvetlený podľa Nývlta a Hoare (2011) sedimentáciou počas ústupu ľadovca, kedy sa
do depozičného systému dostával vo väčšej miere materiál transportovaný vo vnútri ľadovca, a ten
obsahoval väčší podiel nemiestnych hornín. Podľa Hanáčka (2011) by mohol mať tento skokový
nárast v jemnejšej frakcii pôvod vo Fenoškandii, kde ľadovec získal väčšinu nordík eróziou
z pevného horninového podložia. Pri tejto ľadovcovej erózii dochádza k drteniu a rozpadu hornín
na malé kusy. Tento proces sa nazýva „crushing” a vysvetľuje ho Boulton (1978) ako aktívny
transport ľadovca. V tejto provenienčnej skupine je časté zastúpenie granitoidu, čo môže byť,
okrem jeho odolnosti, dané plošným výskytom, keďže baltský štít je tvorený z veľkej časti rôznymi
typmi granitoidov.
Medzi nordikami a jesenickými horninami je možné tak pozorovať obrátený trend
v zastúpení v rovnakom sedimente. Dokazuje to rozdielne typy zdrojov, kde nordika pochádzajú
z erodovaných pevných východzov vo Fenoškandii, odkiaľ boli vylomené a drtené, na druhej strane
jesenické horniny tvorili klasty v nespevnených hrubozrnných preglaciálnych sedimentoch. Tento
jav potvrdzuje interpretáciu pieskovne ako výplavovej plošiny (Hanáček, 2012), ktorej materiál bol
transportovaný už dominantne fluviálne a plošina bola dostatočne široká, aby do nej nezasahovali
postranné zdroje, z ktorých by sem mohli padať aj veľké balvany. Podobný nárast podielu nordik
smerom k jemnejšej frakcii bol zaznamenaný aj na lokalite Javorná (Hanáček, 2011).
K problematike určenia proveniencie kremeňa sa Gába (1976) vyjadril, že v glacifluviálnych
sedimentoch je kremeň prevažne miestneho pôvodu. Jeho podiel predstavoval 24–32 %, čo sa
zhoduje s výsledkami analýzy v tejto práci. Avšak podiel kremeňa sa, rovnako ako pri nordických
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horninách, zvyšuje smerom k jemnozrnnejšej frakcii. Zvyšovanie podielu kremeňa smerom
k jemnejším frakciám na úkor miestnych hornín môže byť zapríčinené litologicky, čo opisuje
Šimíček (2008) a Sedláček (2008), ako väčšiu odolnosť kremeňa voči obrusovaniu a drteniu, čo
vysvetľuje jeho nabohatenie vo frakcii 4–8 mm na úkor menej odolných typov hornín. Hanáček
(2014) určil, že bežnou súčasťou kremeňa v Kolnoviciach sú biele živce a slídy, ktoré indikujú
súvislosť s miestnymi pegmatitmi a živcovým kvarcitom. V pegmatitoch môžu byť niekoľko
centimetrové zrná kremeňa, pričom v samotnom žulovskom masíve sú roztrúsené kremenné žily
(Pouba a kol., 1962). Plynulý nárast klastov kremeňa do jemnejších frakcií tak môže odrážať
množstvo agregátov kremeňa v jesenických metamorfitoch, ktoré veľkosťou odpovedajú kremeňu
v zdrojových horninách. V metamorfitoch sa môžu vyskytovať zrná kremeňa niekoľko dm, ale aj
niekoľko mm veľkých (Žáček a kol., 2004b).
Výsledky analýz tejto práce potvrdzujú pôvodné názory na prevažne miestny pôvod
kremeňa. Na určenie proveniencie kremeňa je dôležitý stupeň zaoblenia, pričom kremeň nižších
stupňov zaoblenia je prevažne domáci a vyšších stupňov zaoblenia nordický (Gába, 1974, s. 53).
Tento trend spozoroval rovnako Hanáček (2014) v sedimentoch pri Javornej, pričom oválny kremeň
môže pochádzať z fluviálnych sedimentov Poľska alebo z nordickej oblasti. Kremeň analyzovaný
v tejto práci má vyššie hodnoty zaoblenia vo frakcii 16–32 mm, inak prevláda poloostrohranný tvar,
čím by sa dalo povedať, že väčšina klastov kremeňa je miestneho pôvodu. Nepriamou indíciou
pôvodu kremeňa z distálnejších zdrojov môže byť aj podiel tzv. rozbitých okruhliakov kremeňa, teda
klastov, ktoré majú väčšinu povrchu v kategórii R a WR, ale sú prirodzeným spôsobom rozlomené.
Podľa Hanáčka (2014), podiel týchto klastov kremeňa koreluje s podielom nordík. Tento predpoklad
by vo výsledkoch tejto práce platil iba vo frakcii 32–64 mm, kde podiel týchto tvarov kremeňa
predstavuje 11,11 %, pričom podiel nordik je 10,99 %. Avšak v ostatných frakciách je podiel
rozbitých okruhliakov kremeňa podstatne nižší.

6.2 Tvarová analýza a analýza zaoblenia
Analýza tvaru klastov je dôležitá v štúdiu glacigénnych sedimentov, a to pre rozlíšenie
subglaciálnych pozostatkov od englaciálnych, supraglaciálnych alebo fluviálnych sedimentov
a reflektuje tak transportnú históriu súboru klastov. V spojení s analýzou zloženia klastov, je
užitočná k vyvodzovaniu procesov subglaciálneho transportu a ukladania (Evans a Benn, 2004,
s. 78).
Tvar klastov je podmienený mnohými faktormi. Článkované horniny produkujú ostrohranné
klasty, rozštiepené ponechávajú čepelovité klasty a zvetrané zanechávajú skoro zaoblené klasty.
V tvarovom opracovaní materiálu sa odráža litológia klastov, predovšetkým odolnosť a usporiadanie
stavebných častíc, prítomnosť rôznych puklín, článkov (Gale a Hoare, 1991; Benn a Ballantyne,
1994, s. 109).
Ďalším z faktorov je čas a vzdialenosť transportu, triedenie v zmysle transportu a ukladania
sedimentov vo fluviálnom prostredí, kde sférické klasty majú v danej zrnitostnej frakcii väčšiu
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rýchlosť usadzovania ako diskovité klasty rovnakej veľkosti a objemu. Úlohu pri ukladaní
sedimentov hrá aj veľkosť jednotlivých klastov, kde malé klasty sú odnášané ďalej ako tie väčšie
(Gale a Hoare, 1991, s. 111). Materiál nesený na veľké vzdialenosti je pritom charakteristický
blokovitými tvarmi klastov (Benn a Ballantyne 1993, 1994). Väčšina klastov kolnovickej pieskovne
je blokového a izometrického charakteru, pričom zriedka sa vyskytli klasty tyčovité či diskovité. Ak
v klastoch bola miera c:a menšia ako 0,4, išlo predovšetkým o tzv. žehličkovité tvary, asymetrické
tvary vzniknuté obrusovaním ľadovcom (Evans a Benn, 2004, s. 82) alebo o klasty s primárne nízkou
sféricitou, ovplyvnenou litologickými vlastnosťami a rozpukaním horniny.
Nemenej dôležitým faktorom je aj prostredie, v ktorom sú klasty transportované či ukladané.
Určité procesy erodujú a triedia štrk špecifickými spôsobmi. Podrobne tieto spôsoby popísali
Dobkins a Folk (1970 in Bridgland, 1986) na príklade riečnych a pobrežných sedimentov. Podobné
štúdium, ale v prostredí ľadovcovom, učinil Boulton (1978), ktorý dal do vzťahu zaoblenie
a sféricitu, čím odčlenil sedimenty transportované supraglaciálne a englaciálne.
Benn a Ballantyne (1993) použili ternárne diagramy na štúdium ľadovca v Jotunheimen
v Nórsku, kde znázornením výsledkov odlíšili supraglaciálne sedimenty a tilly. Supraglaciálne
sedimenty predstavujú klasty predĺžené a ploché, zatiaľ čo vzorky tillu sú skôr kompaktné. Malé
podiely predĺžených a plochých klastov môžu tak znamenať, že sedimenty pieskovne boli primárne
transportované aktívne v podloží ľadovca, než sa dostali do proglaciálneho glacifluviálneho systému.
Zaoblenie klastov je viac ovplyvnené typom, dynamikou a dĺžkou transportu a menej
petrológiou hornín (Nývlt a Hoare, 2011). Pri zaoblení študovaných klastov klesá stupeň zaoblenia
od frakcie 16–32 mm k jemnejším frakciám, čo môže byť spôsobené drtením a lámaním klastov pri
dynamickom glacifluviálnom transporte či subglaciálnym drtením ľadovcom. Rovnako je
v jemnejšej frakcii slabšia interakcia drobných klastov počas fluviálneho transportu, a tak klasty
stredných veľkostí môžu byť viac zaoblované vzájomným narážaním než drobný materiál. Najlepšie
zaoblenie vo frakcii 16–32 mm ukazuje, že túto frakciu tvoria hlavne pôvodne riečne okruhliaky
z preglaciálnych fluviálnych sedimentov, pričom horšie zaoblenie frakcie 32–64 mm naznačuje, že
tieto klasty pochádzajú skôr z preglaciálnych alúvií, pričom hrubé klasty, v závislosti na svojej
veľkosti, zostali v úbočných a úpätných kolúviách a alúviách a menšie klasty prechádzali
do divočiacich tokov. Pre kolúviá je pritom typická ostrohrannosť klastov (Růžičková a kol., 2003).
Poľské horniny sa vyznačujú veľkým rozdielom stupňov zaoblenia medzi frakciami, kde
frakcia 16–32 mm má veľký podiel dobre opracovaných klastov, pričom frakcia 4–8 mm má vysoký
podiel neopracovaných klastov. To potvrdzuje lámanie klastov hrubších frakcií a produkciu menej
opracovaných klastov v jemnej štrkovej frakcii. Vysoký index RA môže byť však podmienený aj
litológiou, kde je vysoký podiel silicitov, ktoré predstavujú trieštivé horniny.
Široká škála stupňov zaoblenia v jednotlivých petrotypoch môže byť spôsobená miešaním
materiálu, kde lepšie opracované klasty boli transportované aktívne v podloží ľadovca a horšie
opracované boli aktívne transportované iba na kratšiu vzdialenosť, teda pôvodne supraglaciálne,
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pred čelom ľadovca. Sedimenty fluviálneho transportu sú charakteristické dobrým zaoblením
(Bennet a kol. 1997), čo by tak malo platiť aj pre kolnovickú glacifluviálnu výplavovú plošinu.
V prostredí proglaciálnych divočiacich plošín, kde je dynamické premiešavanie materiálu, rastie
priemerné zaoblenie klastov s dĺžkou transportu (Nývlt a Hoare, 2011). Avšak väčšina klastov
pochádza z bazálnej vrstvy ľadovca alebo z pevného podložia a následne boli transportované, čo
na krátku vzdialenosť nemenilo výrazne zaoblenie klastov. Naviac podľa Hanáčka (2010) prevládajú
v glacifluviálnych sedimentoch Kolnovíc polozaoblené tvary, keďže sedimenty vznikli najskôr
ľadovcovou a potom glacifluviálnou sedimentáciou starších fluviálnych uloženín. Veľké zastúpenie
poloostrohranných tvarov môže mať príčinu práve v pôvode sedimentov z kolúvií.

6.3 Kovariančná analýza
Tvar a zoablenie sa správajú rozdielne počas procesu transportu, preto sú dôležité
pri určovaní efektov transportných procesov na ukladanie sedimentov. Zaoblenie je extrémne citlivé
voči obrusovaniu a ostrohranné klasty menia pri pohybe vo veľkej miere stupeň zaoblenia. Naopak
tvar zostáva počas abrázie skoro nemenný (Krumbein, 1941, s. 71). Aj z tohto dôvodu je dôležité
tieto dve charakteristiky zobraziť naraz vo vzťahu, čo umožňuje kovariančná analýza. Osvedčila sa
ako účinná metóda k rozpoznaniu aktívne a pasívne transportovaných klastov v glacigénnych
sedimentoch, pričom za aktívne sú považované tie, ktoré sa vyskytujú v podloží ľadovca, teda
subglaciálne sedimenty, a za pasívne englaciálne a supraglaciálne (Benn a Ballantyne, 1993).
Porovnaním výsledkov tejto práce so štúdiami Lucasa a kol. (2013), Benna a Ballantyne (1994), je
možné povedať, že väčšina klastov mohla byť pôvodne transportovaná subglaciálne, pre ktoré je
charakteristická nízka hodnota RA a hodnota C40 sa pohybuje okolo 20 %. Odklon živcového
kvarcitu a poľských hornín by mohol znamenať fluviálny transport týchto klastov alebo rozlámanie
týchto menej odolných hornín. Príčinou však môže byť aj litológia, najmä pri poľských horninách.
Pri živcovom kvarcite prevláda zaoblenie poloostrohranné a vo frakcii 16–32 mm disponuje
hodnotou RWR 42 %. Ostatné skúmané skupiny hornín sa pomerne zhlukujú, majú podobné
správanie, čo by mohlo nasvedčovať aj nevhodnosti zaraďovať do tejto analýzy živcový kvarcit
a poľské horniny.
Podľa Bennetta a kol. (1997) je možné odlíšiť na základe kovariančnej analýzy RA a C40
subglaciálne a supraglaciálne klasty, avšak táto analýza neodlíši rôzne typy subglaciálnych
sedimentov, či sedimenty subglaciálne od sedimentov glacifluviálnych. Glacifluviálny transport
prenáša veľa sedimentov, zvyšuje sa zaoblenie a vytriedenie klastov (Boulton, 1978). S novým
prístupom prišli Hanáček a kol. (2013), ktorí efektívne odlíšili subglaciálne a glacifluviálne
sedimenty, na základe kovariančnej analýzy medzi podielom exaračných rýh na klastoch a podielom
RA. Prítomnosť rýh poukazuje na aktívny transport ľadovca, pričom tieto ryhy sú paralelné
s pohybom ľadovca. V štúdiu tejto práce však neboli skúmané ryhy jednotlivých klastov. Rovnako
nie je možné s určitosťou sa opierať o práce z prostredia horských a arktických ľadovcov, pretože
v nich bol analyzovaný materiál, ktorý ľadovec získal priamym rozrušením z podložia alebo
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napadaním zo stien údolí. Celá tvarová modifikácia je tak výsledkom ľadovcového a následného
glacifluviálneho transportu. Tvar a zaoblenie klastov ľadovcových uloženín Jesenicka vznikol
prevažne v preglaciálnej histórii materiálu, teda pri ich koluviálnom a fluviálnom transporte.
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7

ZÁVER
Glaciálne prostredie predstavuje jedno z najdynamickejších v kvartéri, počas ktorého bolo

erodované a následne uložené veľké množstvo sedimentov. V pieskovni Kolnovice boli analyzované
vzorky glacifluviálnych sedimentov štrkovej litofaciálnej asociácie. Ide o jedinečný odkryv v rámci
celej moravskoslezskej oblasti, ktorý umožňuje sledovať vývoj výplavovej plošiny pred čelom
roztápajúceho sa ľadovca, na ktorej migrovali divočiace toky. Detailnému štúdiu tejto výplavovej
plošiny už bola venovaná pozornosť, táto bakalárska práca mala za cieľ objasniť variabilitu vlastností
klastov v rámci jednotlivých zrnitostných frakcií v jednej lokalite. Pričom v iných prácach išlo skôr
o porovnanie viacerých lokalít v jednej či dvoch zrnitostných frakciách. Štúdiu frakcie 4–8 mm sa
pritom žiadna z prác ešte nevenovala, čo je hlavným prínosom tejto práce.
Ľadovec pri svojom postupe od centra svojho vzniku v Škandinávii zapracoval do svojej
hmoty veľké množstvo hornín, ktoré sa nachádzali v smere pohybu. Petrografické zloženie klastov
v glacifluviálnych sedimentoch tak odráža charakter horninového prostredia. V študovaných
vzorkách výplavovej plošiny pri Kolnoviciach je zastúpenie hornín pomerne pestré, pričom
prevládajú horniny jesenickej proveniencie. Na jej zložení sa podieľajú horniny tvoriace predpolia
Sokolského hřbetu a Zlatohorskej vrchoviny, kde sa pred zaľadnením akumulovali koluviálne,
aluviálne a fluviálne sedimenty, zložené z materiálu prineseného z pohorí. Ide tak o preglaciálnu
históriu materiálu. Podmieňuje to výskyt živcového kvarcitu, pyroxenického pegmatitu či granitoidu.
Ďalšie horniny ako muskovitický granit, pegmatit či metamorfované tufity, získal ľadovec eróziou
fluviálnych uloženín, pretože východzy týchto hornín sa nachádzajú mimo oblasť, cez ktorú ľadovec
postupoval.
Vďaka svojmu veľkému výskytu a mechanickej odolnosti má vysoký podiel kremeň,
pri ktorom je najvýznamnejší nárast podielu v najjemnejšej frakcii tejto práce 4–8 mm na úkor hornín
miestnej proveniencie, ktorej podiel klesá od najhrubšej frakcie 32–64 mm. Podiel nordik je v tejto
lokalite vysoký, k nárastu dochádza rovnako vo frakcii 4–8 mm, čo môže odrážať pôvodne
subglaciálny transport. Zaujímavá je naviac súvislosť vyšších stupňov zaoblenia s frakciou 16–32
mm, čo nepotvrdzuje predpoklad, že s väčšou vzdialenosťou stúpa stupeň zaoblenia klastov. Naopak
rastie podiel klastov, ktoré mohli byť zlomené aktívnym transportom v dynamickom prostredí
proglaciálneho divočiaceho toku alebo ide prevažne o pôvodne riečne okruhliaky. Mnohé výsledky
sú tak založené práve na najjemnejšej frakcii 4–8 mm, čo potvrdzuje význam tejto práce a splnenie
cieľu, ktorý bol vopred stanovený.
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Príl. 1: Južná stena pieskovne v Kolnoviciach. Modrý obdĺžnik ukazuje miesto odberu vzoriek.
Orig. M. Hanáček, 2013.

Príl. 2: Faciálna architektúra glacifluviálnych sedimentov litofaciálnej asociácie G1 (Hanáček,
2012) v kolnovickej pieskovni. Modrý obdĺžnik označuje miesto odberu vzorky.
Orig. M. Hanáček, 2013.

Príl. 3: Fácie gse – piesčité štrky so šikmým korytovitým zvrstvením
veľkej škály. Vzorkovaný sediment.
Orig. M. Hanáček, 2013.

Príl. 4: Fácie GSe – detail striedania vrstiev s rôznou zrnitosťou štrkov.
Prevláda podporná štruktúra medzihmoty.
Orig. M. Hanáček, 2013.

Príl. 5: Výsledky zrnitostnej analýzy:
Podiely jednotlivých zrnitostných frakcií a zrnitostný histogram.

Príl. 6: Zastúpenie a percentuálne podiely provenienčných skupín a jednotlivých petrografických
typov v študovaných zrnitostných frakciách.
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