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FYZIKÁLNĚ-CHEMICKÉ ROZBORY KORÁLKU Z LOKALITY 
BRECLAV-LÍBIVÁ 

Při fakultním výzkumu v r. 1998 na lokalitě Breclav-Líbivá byl v časně slo
vanském sídlištním objektu objeven korálek. Nebylo zcela jasné z jakého mate
riálu je předmět zhotoven, a proto se přistoupilo k jeho exaktnímu zkoumání. 
Analýzy předmětu byly provedeny ve spolupráci s Ing. Drahomírou Janovou 
(Fakulta strojní VUT Bmo) a doc. Miroslavou Gregerovou (Katedra mineralo
gie, petrografie a geochemie PřF M U Brno). 

Původní předpoklad, že předmět je vyroben ze skla, bylo nutné potvrdit či 
vyvrátit pomocí nedestruktivních metod. Nejjednodušší metodou bylo změření 
hustoty předmětu a v tabulkách ověřit, kterému typu materiálu odpovídá. Dále 
byla aplikována elektronová mikroskopie, která se osvědčila při zkoumání sklo
vitých povlaků na tzv. keramice s nataveninami neželezných kovů ze Starého 
Města (HLOŽEK 1997, 75-87). 

Naměřená hustota zkoumaného předmětu (podle metodiky LACH 1989, 59) 
byla p= 1,6597 g/cm3. Tato hodnota odpovídá vypálenému jílu. Zcela jsme 
mohli vyloučit, že se jedná o sklo jehož hustota se při 25°C pohybuje mezi 2,5-
3,9 g/cm3. 

Elektronová, mikroskopie byla zaměřena na analýzu lesklé povrchové vrstvy 
a bílé nitě. Další měření mělo určit, zda vnitřní hmota předmětu odpovídá svým 
složením keramice. Na základě naměřených hodnot uvedených v tabulce usu
zujeme, že lesklý povrch vytváří zemitá glazura (LACH 1992, 33), která jako 
barviva obsahovala oxidy kovů (obr. 2). Bílou niť na lesklém povrchu (obr. 1) 
můžeme charakterizovat jako olovnato-ciničitou glazuru, která byla hojně pou
žívána během středověku i novověku. Podle poměru a zastoupení oxidů prvků 
v základní hmotě předmětu můžeme charakterizovat materiál jako běžnou jem
nou keramiku. 

Chemické 
složení 

Vlastní ker. 
. hmota [%] 

Bílá glazura 
[%] 

Lesklá povrch, 
vrstva [%] 

A1A 9,4 6,8 7,3 
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Chemické 
složení 

Vlastní ker. 
hmota [%] 

Bílá glazura 
[%] 

Lesklá povrch, 
vrstva [%] 

Si0 2 50,4 37,9 34,3 

PA 12,5 10,0 22,6 

PbO, - 13,6 5,0 
Sn02 - 9,4 -
K,0 1,9 - 1,3 
CaO 10,8 7,9 15,7 

MnO - 6,2 -

MgO 1,0 - 1,2 
Fe 20 3 13,9 8,2 12,9 
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PHYZIKALISCH-CHEMISCHE ANALYSEN EINER PHERLE AUS 
DER LOKALITÁT BRECLAV-LlBIVÁ 

Bei der Pherle aus Břeclav-Líbivá war nicht ganz klar, aus welchem Materiál sie hergestellt 
war. Bei der Untersuchung des Gegenstandes war es nótig, nichtdestruktive Methoden zu nutzen. 
Die einfachste Methode war das Messen der Dichte des Gegenstandes, das bestátigt hat, dass der 
Gegenstand nict aus Glas, sondem aus Ton hergestellt ist. Mit hilfe der Elektronmikroskopie wur-
de die Oberflaschengestaltung des Gegenstandes untersucht. Die glanzende schmelzartige Ober-
fláche wurde offensichtlich von einer bedigen Glasur gebildet (Abb. 2), der weiBen Faden auf 
ihrer Oberflache lásst Blei-Zink-Glasur charakterisieren (Abb. 1). 



Obr. 2. Břeclav - Líbivá. Mikrosnímck lesklé glazury na povrchu korálku. 




