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Abstract
Houzar, S., Šrein, V., 1998: Vltavín z Moravských Bránic. Ae{(l Mus. Moraviae, Sei. geol., 83:53-57
(with English summary).
Moldavite from Moravské Bránice (Moravia, Czech Republic].
Moldavite was found in Moravské Bránice near Brno. On the basis of the chemical composition, it corre
sponds to the ferrous moldavites. Shape and surface of moldavite as well as geological position of the
new occurrence are discussed.
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Úvod
Vedle klasických nalezišť moravských vltavínů mezi Třebíčí, Moravským Krumlo
vem a Znojmem jsou v literatuře občas zmiňovány nálezy vltavínů mimo tuto oblast. Ve
sběratelských i odborných kruzích je široce diskutováno především možné rozšíření vlta
vínových sedimentů směrem na východ, resp. jihovýchod, což souvisí s odolností vltaví
nů při říčním transportu. Východně od zaručených západomoravských nalezišť jsou
udávány lokality Brno (Jundrov, Černovice), Bratčice, Hlohovec u Valtic a lvančice
(SOUKENíK 1964, TRNKA a HOUZAR 1991). Vycházíme-li z ověřených' nálezových okol
ností, lze za značně pochybné lokality považovat Brno-Jundrov (SOUKENíK 1964) a Br
no-Černovice (PELÍSEK 1984). Jediný vltavín o hmotnosti 219,5 g z pískovny u Bratčic
uvádí KRUtA (1972). Starý nález vltavínu z Hlohovce u Valtic, údajně studovaný už
Suessem (TAUBER 1942), se ukazuje být velmi pravděpodobný (ČTYROKÝ 1998), stejně
jako nálezy vltavínů z Ivančic (nález ve štěrcích na úbočí Rény a z řeky Jihlavy), které se
však nedochovaly (DVORSKÝ 1898).
V roce 1997 nalezl pan Jan Šafář vltavín při výkopech na levém břehu Jihlavy
v Moravských Bránicích. Jde o novou lokalitu při řece Jihlavě, spojující ojedinělý nález
u Bratčic se západomoravskými nalezišti.
Charakteristika

v1tavínu

Vltavín o hmotnosti 66 g se vyznačuje otřelým po1olesk1ým povrchem. Má tvar mír
ně zploštělé koule o rozměrech 44x39x35 mm, s maximální projekční sféricitou 0,89
a koeficientem plochosti 1,19. Tyto údaje odpovídají typickým moravským vltavínům
(KONTA 1971), které prodělaly delší transport v říčním prostředí. Vltavín má hnědozele-

nou barvu, vzhledem k tvaru je však velmi málo průsvitný (připomíná spíše rohovec)
a upoutal nálezce až čerstvým skelně lesklým odlomem. Odlomená střepinovitá část to
hoto vltavínu o velikosti l,9xl,2xl,5
cm má hnědozelenou barvu a je uložena ve sbírce
tektitů mineralogicko-petrografického
oddělení Moravského zemského muzea v Brně.
Vltavín je pokryt velmi jemnou skulptací se srpovitými jamkami (obr.l), které
vznikly patrně rozšířením nárazových trhlinek chemickou korozí a připomíná tak obdob
né vltavíny z oblasti jz. od Oslavan (MRÁZEK et al. 1998). Byl nalezen v hlinitých delu
viích, charakter mikroskulptace tvaru zaoblených jamek však odpovídá původnímu
uložení spíše v relativně propustných písčito-štěrkovitých sedimentech, kde leptání skla
probíhalo v acidním prostředí (srovnej KONTA 1988). Nejpravděpodobněji šlo o pleisto
cénní terasové štěrky řeky Jihlavy, jejichž redepozicí (lokalita leží nedaleko potoka) se
vltavín dostal až do deluviálních sedimentů, ležících dnes zhruba 10m vysoko nad dneš
ní úrovní hladiny řeky Jihlavy.
Chemické

složení

Vltavín svým průměrným chemickým složením odpovídá moravským vltavínům,
jak je zřejmé z poměru CaO/Ti02, který pro rozlišení jednotlivých pádových polí použil

KOEBERL (1986). V porovnání s moravskými vltavíny má poněkud nižší obsah SiO" kte
rý je však v souladu s nižším obsahem tohoto oxidu ve vltavínech bohatších Fe (CÍLEK

Obr. I. Mikroskulptace

povrchu vltavínu

z Moravských Bránic (foto Y. Šrein).

te surface from Moravské Bránice (ph oto V. Šrein).
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Obr. 2. Vztah vltavínu z Moravských Bránic k železnatým vltavínům v diagramu FeO/AI103. Body (běžné
vltavíny) a křížky (Fe-vltavíny) odpovídají analýzám z přejatého diagramu BOUSKY a CILKA 1992).
Diagram shows the position of moldavite from Moravské Bránice to ferrous moldavites. Dots (com
mon moldavites) and crosses (ferrous moldavites) represent analyses from the diagram of BOUSKA and
CILEK (1992).
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Obr. 3. Chemické složení vltavínu z Moravských Bránic v diagramu FeO/MgO versus CaO/TiO podle
KOEBERLA (1986). Chemical composition of moldavite from Moravské Bránice plotted in the diagram
of FeOlMgO versus CaOITi01 according to KOEBERL (1986).
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et al. 1992). Těm odpovídá i vysokým poměrem FeOI Al203 a v diagramu (obr.2) spadá

mezi tzv. železnaté vltavíny, vyčleněné BOUSKOU a CfLKEM (1992) v jihočeském pádo
vém poli. Vysoký je i poměr FeOlMgO (obr. 3). Z kolísání obsahu FeO od 2,50 do
3,23 hm. % vyplývá nehomogenita složení vltavínového skla, opticky však nebyla zjiště
na přítomnost hnědých šmouh, popisovaných BOUSKOU a CILKEM (1992) z jižních Čech.
Tab. I.
Tab. I.

Složení vltavínu z Moravských Bránic.
Chemical composition of moldavite from Moravské Bránice.
n=6
Si02
Ti02
AIP3
FeOtot
MnO
MgO
CaO
Na20

~o

eso/no,
FeOlMgO

77,27
0,48
12,21
2,72
0,02
1,58
1,60
0,38
3,73
3,33
1,79

1,49
0,48
0,52
0,06
0,02
0,07
0,Q7
0,12
0,Q7

Mikrosonda SUPERPROBE JEOL 733, Fyzikální ústav AV ČR v Praze, n = počet bodových analýz, údaje
v hm %, analytik: ing. K. Jurek. Microprobe SUPERPROBE JEOL 733, Physical Institut Czech Academy of
Sciences, Praha, n = number of spot analyses, values in wt. %, analyst: Ing. K. Jurek.

V porovnání s Fe-vltavíny z jihočeských lokalit se vltavín z Moravských Bránic vy
značuje poněkud nižší hodnotou FeOIA1203, což odpovídá vyššímu průměrnému obsahu
AI v moravských vltavínech (BoUSKA et al. 1987, BouSKA a CILEK 1992). Dále je zřejmý
nízký obsah Ca s poměrem CaOlMgO 1,02, odpovídajícím rovněž moravským vltaví
nům (BOUSKA 1972). Kromě uvedených precizních bodových analýz byla ověřována ho
mogenita vltavínu ještě analyzátorem Jeol JXA-50A, EDAX PV 9400 (n = 16). Bylo
zjištěno, že složení vltavínu mírně kolísá; byly zjištěny i vyšší obsahy Fetot' až
3,23hm.%.
Závěr
Nový nález vltavínu u Moravských Bránic představuje důležitý doklad o tom, že
vltavíny byly v pleistocénu transportovány dále k východu, než naznačovaly starší studie
(např. BouSKA 1972, REJL 1980, TRNKA a HOUZAR 1991). Po ojedinělém nálezu vltavínu
u Bratčic a nejistých nálezech u Ivančic jde o další lokalitu v možné souvislosti s pleisto
cénním terasovým systémem řeky Jihlavy. Chemické složení vltavínu odpovídá typic
kým moravským vltavínům, obsah Fe je poněkud vyšší a odpovídá vltavínům
transportovaným ze severní části pádového pole od Třebíče směrem k jihovýchodu. Po
tvrzuje se, že ve vhodných podmínkách lze očekávat další objevy lokalit vltavínů i dále
od relativně bohatých výskytů v z. okolí Ivančic (Biskoupky, Hrubšice) směrem na vý
chod.
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SUMMARY
A one piece of moldavite has been found in a new occurrence Moravské Bránice south of Brno. The sha
pe of the moldavite is a slightly deformed sphere with maximal projection sphericity equels 0.89. It has a semi
lustrous surface covered by microsculpture of tiny and crescentic pits. It is brownish green in transmitted light.
The chemical composition of moldavite and CaOrri02 ratio correspond to the Moravian moldavites, and the
high FeO content (up to 3.23 wt %) classifies it among ferrous moldavites. Moldavite was found in deluvial

loam sediments into which had been probably redeposited from Pleistocene fluvial gravels of "Palaeojihlava"
river. New find of moldavite at Moravské Bránice spread the Moravian moldavite strewn field from Ivančice
towards the east.
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