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MORAVSKÝCH VLTAVíNŮ- ZNOJEMSKÁ PODOBLAST

BEITRAG ZUR KENNTNlS DES CHEMISMUS MÁHRISCHER MOLDA VITE - ZNAIMER GEBIET
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Abstract 
Šmerda, J., 1999: Příspěvek k poznání chemického složení moravských vltavínů - znojemská podoblast.
Acta Mus. Moraviae, Sci. geol., 85:97-103 (with German summary).
The contribution to knowledges about chemical composition oj Moravian moldavites - Znojmo area. 
Chemical composition of moldavites (10 analysis) were studied at localities Kuchařovice and Suchohrd
ly near Znojmo in Moravia (Czech Republic). Results of search show some differences between compo
sition of moldavites from Znojmo area and the other localities in Moravia.
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Úvod
První publikované zprávy o vltavínech ze Znojemska jsou z počátku století (Po

KORNY a VRBKA 1901, PEŘINKA 1905). Ojedinělé a nepřesně dokumentované nálezy po
cházely ze štěrků Jevišovky v okolí Hrušovan nad Jevišovkou. O nálezech vltavínů v tzv.
znojemské podoblasti se dozvídáme až v 60. letech po objevení relativně bohatých nale
zišť vltavínů u Kuchařovic a Suchohrdel panem Rudolfem Rychlíkem.Vltavíny a charak
ter jejich výskytů v oblasti nejdříve popsal KAFKA (1964, 1965). Z množství odborných
statí je třeba zmínit zásadní příspěvky k poznání nalezišť v okolí Znojma publikované
MRÁZKEM (1976; - charakteristika nálezů) a ČTYROKÝM (1980; - stratigrafické údaje).
Přehlednou bibliografii obsahuje práce TRNKY a HOUZARA (1991). Patrně díky špatné do
stupnosti vhodného materiálu došlo jen v několika málo případech k porovnání analytic
ky získaných údajů o chemickém složení vltavínů a poměrů některých oxidů -
FeOlMgO, CaO/Ti02, Al203 aj., podle metodiky užívané k rozlišení dílčích pádových
polí (viz KOEBERL 1986; BOUSKA a CtLEK 1992). Pro Znojemsko (Suchohrdly) byly do
sud k dispozici údaje uvedené v pracech LUFfA (1983), BOUSKY et aJ. (1991). Ojedinělý
nález z Konic byl takto popsán v práci HOUZARA, LANGROVe a ŠMERDY (1993). Význam
předkládané práce spočívá především v tom, že k analýze byly použity - možná vůbec
poprvé, vltavíny přesně lokalizovaného a nezpochybnitelného původu.

Přehled geologie a petrografie sedimentů s vltavíny
V nejbližším okolí Znojma u Kuchařovic a Suchohrdel jsou vltavíny nalézány povr

chovým sběrem na polích s ostrůvky štěrkovitých půd i v hlinitých svahovinách. Štěrky
a štěrkopísky ze kterých vltavíny pochází, jsou v úzké prostorové vazbě na menší de
nudační relikty neogénu a produkty jejich destrukce a redepozice. Jejich plošně nej
rozsáhlejší výskyty jsou jv. od obce Suchohrdly. Původně rozsáhlejší fluviální
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a fluviolakustrinní štěrkopískové akumulace vznikly podél toků drénujících po ustoupení
neogenního moře plochý reliéf. Podle ČTYROKÉHO (1980) leží vltavínové štěrky u Su
chohrdel a Kuchařovic diskordantně v nadloží spodního miocénu. Pozicí asi 100 až
130 m nad úrovní dnešní Dyje a Jevišovky a porovnáním s pleistocénními terasami Dyje
byl jejich vznik nepřímo datován do časového úseku svrchní baden až pliocén.

Mocnost sedimentů, které lze charakterizovat jako hrubozrnné a s vysokým stup
něm zaoblení valounů, dosahuje až 3 m (Kuchařovice - Vůrka, Nivky). Mezi valouno
vým materiálem převládá nažloutlý, bílý i šedohnědý křemen (žilný křemen, kvarcit
a rohovce). Horniny jsou zastoupeny granitoidy dyjského masívu, rulami a amfibolity lu
kovské jednotky moravika a moldanubika, ze sedimentámích hornin byly zjištěny např.
valouny pískovce. Zajímavou součástí sedimentů jsou prokřemenělá dřeva, fragmenty
železitých konkrecí, BOUŠKA (1964) ze sedimentů poprvé popsal valounky maghemitu.
Kvantitativní i kvalitativní přehledy o složení štěrkopísků podávají práce MRAzKA
(1976), ČTYROKÉHO (1980), SMERDY (1992) ajiných autorů.

Popis analyzovaných vltavínů
Typickým znakem vltavínů z oblasti je existence jemné sekundární skulptace

překrývající starší nerovnosti na povrchu. Pokrývá často i lomné plochy nepravidelných
a zjevně poškozených neúplných vltavínů, což svědčí o jejich dávné redepozici při níž
došlo k poškození a o následném delším období uložení v relativním klidu, kdy došlo ke
vzniku této skulptace.

Předložený soubor vltavínů (obr. 1a-e) reprezentuje materiál z lokalit v katastrech
obcí Kuchařovice (lx lokalita "meteorologická stanice") a Suchohrdly (2x lokalita Me
zicesti; lx "třešňový sad"; lx Kozí vrch - též Kasperk, výskyt sedimentů zasahuje až na
k.ú. Kuchařovice).

e) c) d)

b) a)

3cm

Obr. l(a-e). Tvary a skulptace analyzovaných vltavínů ze znojemské podoblasti.
Abb. l(a-e). Formen und Skulptation Moldaviten analyzierten des Znaimer Gelande.
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Vltavín č. 1 (obr. la)
Neúplný plochý valounek s mělkým miskovitým prohnutím. Hmotnost vltavínu

5,31 g a rozměry 25x20x9 mm. Povrch je matný, na vnější straně nese výrazné stopy po
transportu, na vnitřní straně jsou patrné zbytky původní nepravidelné skulptace s jamka
mi 2-3 mm velkými. V příčném směru je na vltavínu několik matných starých lomových
ploch i čerstvá poškození. Barva skla je hnědozelená. Vltavín byl nalezen na severozá
padním okraji obce Suchohrdly (směr Kozí vrch).

Vltavín č. 2 (obr. lb)
Plochý nepravidelný valounek o hmotnosti 8,08 g a rozměrech 32x19xll mm je ze

lené až hnědozelené barvy. Jeho povrch je mírně zvlněný, pokrytý jemnou skulptací
z kruhových jamek, srpečkovitě prohnutými jamkami a několika jamkami většími než
3 mm. Vltavín je poškozen starou korodovanou lomovou plochou. Místo nálezu - Su
chohrdly, třešňový sad.

Vltavín č. 3 (obr. lc)
Je částí malého jemně skulptovaného valounku původně eliptického tvaru (obr. lc).

Skulptace je na jedné straně tvořena mělkými kruhovými jamkami o průměru do 2 mm,
na druhé straně jemnou skulptací pod 1 mm, povrch vltavínu je lesklý. Hmotnost 0,5 gra
mu, rozměry 13xllx5 mm. Barva skla je světlezelená. Nalezen byl v k.ú. Kuchařovice,
meteorologická stanice.

Vltavín č. 4 (obr. Id)
Neúplný, nepravidelného tvaru o hmotnosti 2,45 g má rozměry 16x14xlO mm. Na

vltavínu je nápadná větší prohlubenina (mimo nákres na protilehlé straně). Povrch vltaví
nu je lesklý a pokrytý jemnou jamkovitou skulptací. V jeho zbytnělé části jsou hojné
jemné srpečkovité útvary vyplněné sloučeninami Fe. Barva skla je hnědozelená. Místo
nálezu Suchohrdly - Mezicestí.

Vltavín č. 5 (obr. le)
Eliptický valounek s jemnou jamkovitou skulptací a rozšířenými srpečkovitými

útvary do 2 mm. Vltavín má lesklý povrch, hmotnost 2,5 g a rozměry 28xl4x7 mm. Je
poškozen několika čerstvými lomovými plochami. Barva skla je zelená až hnědozelená.
Nalezen v k.ú. Suchohrdly, Mezicestí.

Chemické složení
• Jak vyplývá z výsledků nově analyzovaného souboru vltavínů z nalezišť u Kuchařovic

a Suchohrdel (tab. 1) - svým chemickým složením nevykazují zdejší vltavíny nápad
ných rozdílů od hodnot běžně uváděných pro moravské tektity (viz tab. 2). Uvedené
hodnoty hlavních oxidů leží v rozptylovém pásmu s menšími odchylkami od jejich
středních hodnot. U vltavínů ze Znojemska jsou patrné např. poněkud nižší obsahy
Si02 a CaO. Velmi nízké jsou celkové hodnoty FeO. Analyzovaný soubor naopak cha
rakterizují mírně vyšší obsahy A1203, Na20, K20 a MgO .

• Možnost vzájemného porovnání dat se nabízí i v grafickém vyjádření příslušnosti
k tzv. dílčím pádovým polím (obr. 2 a 3). Zatímco v grafu vyjadřujícím poměrný
vztah FeOIMgO a CaOrri02 leží znojemské vltavíny mimo oblast vymezenou pro
moravské tektity, v diagramu hodnotícím vztah obsahu FeO a AI203 představují vlta
vínová skla z okolí Kuchařovic a Suchohrdel nejkrajnější část z vymezené moravské
oblasti. Nízký obsah FeO neumožňuje přiřadit analyzované vltavíny mezi typické mo
ravské vltavíny, pro něž uvádějí BouSKA a CILEK (1992) orientační hodnotu 2,5
hmotn. % (z 10 údajů zjištěna hodnota 2,04 hmotn. %).
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• Vzájemným porovnáním údajů z analýz vltavínů ze znojemské podoblasti se soubory
charakterizujícími vltavíny i z dalších nalezišť, např. v jižních Čechách, na západní
Moravě, v Rakousku, Lužici, se potvrzuje určitá chemická příbuznost vltavínů ze
Znojemska s vltavíny z lužické oblasti v Německu. Lze ji vyjádřit blízkými hodnota
mi poměrů FeO/MgO, CaOrri02 i v diagramu odrážejícím vztah FeO a A1203. S ra
kouskými vltavíny mají vltavíny ze znojemské podoblasti podobný poměr obsahu
FeOaMgO.

Tab. I. Chemické složení vltavínů ze znojemské podoblasti (v hmot.%).
Tab. I. Chemische Zusammensetzung der Moldavite von Znaimer Gebiet.

Vzorek č. 2 3 4 5 průměrná
hodnota

Si02 77,25-78,49 79,54-80,54 79,14-79,38 77,61-78,90 79,59-79,95 79,04
Ti02 0,28-0,40 0.27-D,44 0,34-D,45 0,44-D,51 0,39-0,49 0,40
AI.O) 11,54-11,96 10,51-10,70 10,79-10,81 11,26-11,52 10,76-10,80 11,07
FeO* 2,23-2,28 1,79-1,93 2,00-2,18 2,17-2,20 1,78-1,79 2,04 .
MnO 0,07-0,12 0,06-0,07 0,07-D,08 0,03-D,05 0,05-0,09 0,07
MgO 1,95-2,05 1,42-1.86 1,70--1,93 1,48-1,89 1,53-1,59 1,74
CaO· 1.63-1,78 1,61-1,73 1,53-1,55 1,52-1,63 1,46-1,55 1,59
Nap 0,59-0,82 0,55-D,64 0,51-0,87 0,64-0,78 0,67
K20 3,25-3,35 3,36-3,44 3,37-3,51 3,68-3,71 3,34-3,43 3,44

U každého vzorku byly provedeny dvě analýzy mikroanalyzátorem Jeol-JXA-50 A (analytik: A. Langrová,
Geologický ústav A V CR, Praha). Materiál je uložen ve sbírkách Jihomoravského muzea ve Znojmě. * Celko
vé Fe jako FeO.
An jeden Probe wurden zwei Analysen mit dem Mikroanalysator Jeol-JXA-50A (Analitik: A. Langrová,
Geologisches Institut der Akademie der Wiessenschaften der Tschechischen Republik, Prag). Das Material ist
in der Sammlung des Sudmahrischen Museums in Znojmo hínterlegt.

Tab. 2. Chemické složení vltavínů z dílčích pádových polí (v hmot.%).
Tab. 2. Chemische Zusammensetzung der Moldavite aus der einzelnen Streufelder.

Morava znojemská jižní Čechy Radomilice Rakousko Lužice (SRN)
podoblast

n=46 n = 10 n = 89 n = 11 n=7 n = 15

Si02 79,28 79.04 79.97 83.17 79,73 79,30
Ti02 0,42 0,40 0.33 0,33 0,30 0,34
Alp 11,01 11.07 9,95 8,04 9,81 10,5
FeO* 2,26 2,04 1,81 0,39 1,54 1.84
MnO 0,07 0,07 0,08 0,08 0,06 0,06
MgO 1,39 1,74 1,97 1,89 1,72 1,75
CaO 1,64 1,59 2,71 2.23 2,41 2.00
Nap 0,57 0,67 0,46 0,30 0,39 0,47
KP 3,38 3,44 3,39 2,50 3,49 3,46
pp. 0,02

Literatura TRNKA BOUSKA BouSKA TRNKA LANGE 1995
& HOUZAR 1991 t al. 1987 et al. 1987 & HOUZAR 1991

* Celkové Fe jako FeO (FeO total)

Závěr
S pomocí diagramů znázorňujících poměrné zastoupení vybraných oxidů ve vltaví

novém skle je možné jednoduše porovnat příbuzn st a rozdíly materiálu jednotlivých pá
dových polí. Předložený soubor údajů naznačuje, že vltavíny z okolí Znojma mohou
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Obr. 2. Vltavíny ze znojemské podoblasti v diagramu odrážejícím závislost obsahu FeOlMgO a CaOrri02 -
KOEBERL 1986 (o - střední hodnota analyzovaného vltavínu).

Abb. 2. Moldavite der umgebung von Znojmo im FeOlMgO und CaOrri02 - Diagram nach KOEBERL 1986
(o - Mittelwerte der analysierten Moldavite).

FaO
hm.%

2

1

"

radomilic:ká
oblast

.••... , ..'".:. :.
\ .s»: O. ... .. ... . . '-_.:.:,.:- ". \= .
..: '\':': .

.' ..'

mOravská
obIaat

časkob~vicko
-thtboňská oblast

5 7& 8 9 1310 11 12

Obr. 3. Vltavíny v diagramuodrážejícím závislost obsahu FeO a Alz03 (BouSKA& CILEK 1992 - upraveno; 0-
průměrná hodnota z 10 analýz).

Abb. 3. Moldavite im Diagram FeO/AI203 (BoUSKA & CILEK 1992; - erganzt; o - Mittelwerte aus 10 Ana1ysen).
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pocházet z dílčího pádového pole charakterizovaného vzhledem k moravskému standar
du (in TRNKA a HOUZAR 1991) nižším obsahem FeO a CaO a mírně zvýšeným obsahem
AI203 a K20. Rozdíly v chemickém složení je možné hledat v nehomogenitě taveniny
jednotlivých pádových polí a jejich dílčích částí, a také v procesech ovlivňujících trans
port a redepozici sedimentů s vltavíny. Chemické vlastnosti vltavínového skla z nalezišť
znojemské podoblasti (Kuchařovice a Suchohrdly) ukazují na možnou existenci dalších,
dnes zřejmě denudovaných dílčích částí pádového pole ležícího na západ od Znojma. To
mohlo být po rozplavení mladých sedimentů a zvětralin zdrojem části redeponovaných
vltavínů, které se na Znojemsku nachází. Tato možnost byla naznačena již dříve, a to
v souvislosti s předpokládanou existencí nepříliš identifikovaných toků a průtočných je
zer najihu Moravy (HOUZAR a POSMOURNÝ 1990), při zpracovávání tvarové analýzy vlta
vínů a křemenných valounů v oblasti (ŠMERDA 1992) i při interpretaci nálezu vltavínu na
pravém břehu Dyje u Konic (HOUZAR, LANGROvA & ŠMERDA 1993). Takovým prostorem
mohla být např. západní část území Citonické plošiny, tj. území mezi elevací Čížovské
klenbové kry a Znojma. Známé jsou odtud štěrkopískové a písčito-jílovité sedimenty po
dobného složení i stratigrafie, jaké doprovázejí nálezy vltavínů u Suchohrdel, Kuchařo
vic, resp. Konic. Jejich výskyty v okolí Lukova a Podmolí popisuje Čtyroký (in BATIK
1995). K řešení otázky původu nehomogenní porce znojemských vltavínů v moravské
oblasti a k objasnění existence hypotetického dílčího pádového pole by vedle dalších ná
lezů vltavínonosných sedimentů mohlo přispět i bližší poznání vývoje říční sítě v oblasti.
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ZUSAMMENFASSUNG

In der Region Znojmo sind die bedeutensten Fundfelder die aus der Umgebung von Kuchařovice und
Suchohrdly (KAFKA 1964). In den bisher veroffentlichen Untersuchungen zum Chemismus der Moldavite wur
den, mit kleinen Ausnahmen (LuFT 1983, TRNKA & HOUZAR 1991, HOUZAR, LANGROvA & SMERDA 1993), vor
allen chemische Analysen aus den reicheren Fundstellen aus Sudbčhmen und aus der Umgebung von Třebíč
publiziert.

Mittels der Diagramme ist es einfach moglich, einige chemische Parameter der Moldavite aus der Znoj
mo mit denen aus Sudbohrnen und aus Westrnahren zu vergleichen. Die Unterschiede der chemischem Zusam
mensetzung kann:

- in Inhornogenitaten der Schmelze der einzelnen Streufelder und deren Teilstreufelder;
- bei Prozessen, die im Zusammenhang mit dem Transport und die Umlagerung der Moldavite, bei wel-

cher eine Vermischung von Moldaviten einzelner Teilfallfelder stattfand, gesucht werden.
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