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V r. 2011 probíhalo odbahňování a stavební úpravy ryb-
níka Staroměstský na jv. okraji Telče.  Při souběžně prová-
děném archeologickém průzkumu bylo zkoumáno zejména 
středověké sídliště (s řadou archeologických nálezů: kera-
mika, nástroje, ozdoby, kovové slitky, mince, skleněné 
předměty, struska atd. - Zimola 2012). V rybničních sedi-
mentech byla při archeologickém průzkumu zjištěna hojná 
přítomnost nerostu později určeného jako vivianit.

Vivianit byl zjištěn v litologicky i  stratigrafi cky odliš-
ných (různě starých) vrstvách rybničních sedimentů, nej-
častěji jako práškovité, fi alové nebo modrofi alové povlaky 
na zrnech sedimentu. Vzácněji tvořil přímo v sedimen-
tech drobné (max. 0,X mm) tabulkovité krystaly. Relativně 
běžné byly i povlaky, drobné krystaly nebo bradavičnaté 
agregáty fi alového vivianitu na archeologických nálezech 
– kostech, železných předmětech, dřevech apod. (viz obr. 
1 a 2). Největší krystaly vivianitu byly nalezeny v dutinách 
kostí: tabulkovité, modré krystaly dosahovaly maximální 
velikosti kolem 5 mm.

Vivianit byl potvrzen rentgenovou práškovou difrakcí: 
hlavní d-hodnoty odpovídají velmi dobře tabulkovým hod-
notám vivianitu (rentgenové práškové difrakční analýzy 

provedl V. Vávra z Ústavu geologických věd PřF MU Brno 
na difraktometru STOE Stadi-P, za použití záření CoK 
s germaniovým monochromátorem; identifi kace fází byla 
provedena srovnáním spekter s databází JCPDS). Hlavní 
difrakční linie vyjádřené jako d-hodnoty/relativní inten-
zita: 7,913/38; 6,717/100; 4,903/28; 4,548/18; 4,346/15; 
4,075/15; 3,856/23; 3,346/12; 3,208/29; 2,981/20; 2,726/18; 
2,705/16; 2,535/16; 2,321/10; 2,231/11.

EDX analýza tabulkovitých krystalů vivianitu z dutiny 
v kosti nezjistila obsah jiných prvků než Fe a P (analýza na 
elektronovém rastrovacím mikroskopu JEOL JSM-6490LV 
s připojeným EDX analyzátorem, urychlovací napětí 15 kV, 
délka načítání EDX spektra 60 s. Analýzu provedl J. Štelcl 
v Ústavu geologických věd PřF MU Brno).

Pro zjištění celkového obsahu fosforu bylo zkou-
máno několik vzorků různých typů rybničních sedimentů 
– výsledky shrnuje tabulka 1 (analýzy provedl P. Kadlec 
v Ústavu geologických věd PřF MU Brno: stanovení P2O5 
fotometricky, Fe metodou AAS; ze vzorků byl pod bino-
kulární lupou mechanicky odstraněn detritický organický 
materiál – úlomky kostí a dřev).
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Tab. 1. Obsah Fe a P2O5 v sedimentech (hmot. %).
Tab. 1. Iron and P2O5 content in sediments (wt. %).

Sediment Obsah vivianitu Fe (hmot.%) P2O5  (hmot. %) Pozn.
Te1 prachovitý, šedohnědý X 12,75 5,25

Te2 jemně písčitý, černohnědý X 3,10 2,30 makroskopicky velký obsah 
organické hmoty

Te3 prachovitý, šedý V sedimentu chybí, povlaky na kostech 2,79 3,94 obsahuje úlomky kostí

Te4 prachovitý až jemně písčitý, 
světle hnědožlutý

V sedimentu chybí, povlaky na kos-
tech a dřevu 2,30 0,69 obsahuje úlomky kostí a dřeva

Te5 jemně písčitý, světle hnědý XX 1,61 0,37

Te6 prachovitý, světle žlutohnědý V sedimentu chybí, povlaky na kostech 12,69 20,91 obsahuje úlomky kostí

Te7 jemně písčitý, světle hnědý XX 1,88 0,32
Te8 jemně písčitý, světle hnědý XX 2,14 0,56

(obsah vivianitu byl posuzován subjektivně makroskopicky podle intenzity zabarvení sedimentu: X – nízký obsah, XX – relativně vyšší obsah)
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Obsah vivianitu v sedimentech nekoresponduje s obsa-
hem fosforu a železa – je tedy pravděpodobné, že fosfor je 
v sedimentech vázán i na jiné fáze (včetně organických). 
Pro vznik vivianitu nebyl limitujícím faktorem obsah 
železa nebo fosforu v sedimentu, ale spíše lokální oxidač-
ně-redukční podmínky a pH prostředí.

Souvislost mezi vysokými obsahy fosforu a přítomností 
organických makrozbytků (kostí, dřeva) ukazuje, že hlav-
ním zdrojem fosforu v širším slova smyslu byla lidská 
(středověká) činnost (nikoli tedy např. recentní antropo-
genní znečištění vody fosforečnany). 

V ČR je vivianit popsán z několika typů výskytů: z trhlin 
kyzových ložisek a ložisek železných rud Barrandienu, jako 
produkt alterace trifylínu z pegmatitů, konkrece vytváří 
v Soosu u Františkových Lázní, je v terciérních sedimen-
tech podkrušnohorských pánví, v koprolitech z permských 
lupků v Podkrkonoší, v rašeliništi ve Vidnavě a je uváděn 
z bahna Podměstského rybníka v Čáslavi aj. (Bernard et al. 
1981, Pauliš, 2011). 
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Obr. 1. Tabulkovité krystaly vivianitu z dutiny v kosti (foto J. Štelcl).
Fig. 1. Vivianite crystals from cavity in a bone (foto J. Štelcl).

Obr. 2. Bradavičnaté agregáty vivianitu na železném hřebíku (foto 
J. Štelcl).
Fig. 2. Globular vivianite aggregates on an iron nail (foto J. Štelcl).


