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Abstract: Carbon isotopic composition of graphite was deter-
mined in five samples of three rock-types from granulite massifs
of southern Bohemia (graphite content in the samples between
30 and 0.1 vol. %). The δ13C values of graphite-rich rocks from
Nebahovy are in the range from –18.3 to –19.3 ‰. Felsic
granulite from Smědeč showed δ13C data of graphite of –26.2 ±
0.5 ‰. The δ13C data of graphite-rich rocks from Nebahovy are
slightly higher than is the range of graphite in gneisses and
quartzites of adjacent metasedimentary rocks of the Varied Group
of the Moldanubian complex. The δ13C of accessory graphite
from felsic granulite from Smědeč are within the range of these
metasedimentary rocks.

Grafit je běžný akcesorický minerál v leukokratních granu-
litech některých částí jihočeského granulitového komple-
xu. Jeho obvyklý obsah lze jen přibližně odhadnout na
0,05–0,001 obj. %. Studium granulitů lišovského masivu
vedlo k poznání, že zdejší leukokratní horniny mají oxidic-
ký ráz (asociace magnetit-ilmenit, absence grafitu) na roz-

díl od leukokratních granulitů ostatních jihočeských granu-
litových masivů (redukční asociace ilmenit-grafit-pyrhotin;
Vrána 1992, Vrána – Šrámek 1999). Otázka podobnosti
nebo odlišnosti grafitu v granulitech a grafitu v metasedi-
mentech českokrumlovské pestré skupiny je zajímavá v sou-
vislosti s vysokotlakým rázem kyanit-granátických granuli-
tů a běžnými interpretacemi jejich obdukce a tektonické
implantace z hloubkových úrovní pláště (P 15–18 kbar,
Pin – Vielzeuf 1988; Kotková 2007) do středních úrovní
kůry (Vrána – Šrámek 1999).

Vzorky

Pro studium jsme použili pět vzorků ze tří různých druhů
hornin s obsahem grafitu.

Nebahovy, vzorky BD203A až 203C. Nebahovy je ves-
nice v prachatickém granulitovém masivu, 3 km v. od Pra-
chatic (obr. 1). Horniny obsahující 20–30 % grafitu se vy-
skytují přímo ve vsi, 300 m jz. od návsi, na zahradě přilehlé
za domy. V rámci hodnocení výskytů grafitu v jižních Če-
chách tuto lokalitu stručně zmínil Kodym (1955). Jeho
plán v měřítku 1 : 2880 uvádí kutací pokusy staršího data,
kdy byly na místě vyhloubené tři šachtice hluboké 16–22 m.
Provedlo se také měření profilu metodou spontánní polari-
zace a tři průzkumné vrty. Výskyt grafitické horniny vy-
značil Hejtman (1972) 250 m jz. od kapličky na okraji
Nebahov v mapě v měřítku 1 : 25 000. V době prohlídky lo-
kality bylo možné získat jen úlomky horniny bohaté grafi-
tem, 1–2 cm velké, rozptýlené v půdě. Ověřením mineralo-
gického složení grafitické horniny na mikrosondě byly
jako hlavní minerály zjištěny křemen, K-živec, grafit, pře-
měněný biotit a akcesorický muskovit, rutil, apatit a zir-
kon. Hornina má složité reakční struktury (obr. 2a, b), od-
lišné jak od běžných granulitů, tak od grafitických pararul
českokrumlovské pestré skupiny. Grafit je přítomen jednak
ve větších lupíncích, které jsou často zprohýbané, jednak
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Tabulka 1. Výsledky izotopové analýzy grafitů z jihočeského granulitového komplexu

vzorek lokalita hornina obsah grafitu (obj. %) použitá metodika δ13C (‰ vs. V-PDB)

BD203A Nebahovy grafit-křemen-K-živcová 30–40 spalování v O2, 950 °C –19,3

BD203B Nebahovy hornina s biotitem 30–40 spalování v O2, 950 °C –19,1

BD203C Nebahovy hornina s biotitem 30–40 spalování v O2, 950 °C –19,0

BD204 Nebahovy mafický granulit 1–3 spalování v O2, 950 °C –18,3

BD204* Nebahovy mafický granulit 1–3 FC-GC-IRMS –18,9

LV127 Smědeč leukokratní granulit < 0,1 FC-GC-IRMS –26,2

* nová separace grafitu ze stejného vzorku horniny



ve srůstech s částečně přeměněným biotitem, ale hojně
i jako součást jemnozrnných agregátů složených z K-živce
a grafitu. Petrologický vývoj této horniny je zatím nejasný,
jde pravděpodobně o horninu již původně náležející
do granulitového tělesa, nikoliv snad „zaklesnutý blok“
hornin pestré skupiny, jak se domníval Tichý (1975). Na-
značují to drobné nodulární a centro-radiální textury
(obr. 2a, b), které nejsou známé v horninách českokrum-
lovské pestré skupiny. Geologická pozice této horniny
však není jednoznačně dořešena.

Nebahovy, vzorek BD204. Volný kus mafického granu-
litu se vyskytl na okraji zahradní parcely, na níž je grafitem
bohatá hornina. Tento granulit je masivní, jemnozrnný, slo-
žený z mozaiky hnědého amfibolu (tschermakit blízký par-
gasitu), ortopyroxenu, plagioklasu An52–88 a ortopyro-
xen-spinel-plagioklasového symplektitu po granátu, který
původně tvořil 10–20 obj. % horniny. Grafit je přítomen
jako akcesorické lupínky srůstající s hlavními minerály
horniny (obr. 2c). Mineralogické složení a reliktní struktu-
ry horniny svědčí o přeměně granátické horniny během na-
ložené nízkotlaké metamorfózy při P přibližně 6–8 kbar.

Smědeč, vzorek LV127. Drobně zrnitý leukokratní gra-
nátický granulit tvoří bloky až 0,7 m velké na okraji lesa,
0,5 km s. od Smědče (obr. 1). Lokalita je při z. okraji granu-
litového masivu Blanského lesa. Hornina má jen slabou fo-

liaci, je téměř masivní a její chemické složení odpovídá
granitu/leukokratnímu granitu. Je složená z mezoperthitu,
křemene, několika % primárního oligoklasu a asi 4 obj. %
granátu; apatit, ilmenit a zirkon jsou akcesorické. Grafit
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Obr. 1. Lokalizace analyzovaných vzorků.

Obr. 2. a – struktura grafitické horniny z Nebahov zobrazená v odraže-
ných elektronech (grafit černý), Bt – biotit, G – grafit, Q – křemen,
K+G – jemnozrnný šedý agregát K-živce a grafitu; b – stejná hornina
a způsob zobrazení, foto P. Gadas; c – dobře omezené tabulkovité krysta-
ly grafitu v mafickém granulitu zobrazené v optickém mikroskopu v odra-
ženém světle (grafit bílý až světle šedý, silikáty šedé); foto S. Vrána.



v podobě individuálních lupínků ojediněle až 0,5 mm dlou-
hých je minoritní akcesorií v množství několika krystalů
v jednom výbruse. Podle pozorování velkého množství vý-
brusů a leštěných nábrusů hornin z masivu Blanského lesa
je akcesorický grafit běžnou součástí zdejších leukokrat-
ních granulitů v rámci asociace akcesorií ilmenit-grafit-
-pyrhotin.

Metodika analýz

Vzorky byly analyzovány ve dvou etapách odlišnou meto-
dikou. Ve všech případech byl grafit nebo grafitem bohaté
partie vzorků separovány ručním vybíráním pod binoku-
lární lupou. Vzorky první etapy byly zpracovány oxidací
v proudu kyslíku při teplotě 950 °C po dobu 10 minut. Za
spalovací sekcí byl případný podíl CO oxidován pomocí
CuO na CO2. Po vyčištění reakčních plynů od stop oxidů
síry byl získaný CO2 vymrazen kapalným dusíkem a jeho
izotopové složení bylo měřeno na hmotnostním spektro-
metru Finnigan MAT 251. Vzorek LV 127 s velmi nízkým
obsahem grafitu byl zpracován pomocí progresivní meto-
diky „flash combustion-GC-IRMS“, pro kterou postačuje
řádově nižší navážka uhlíku. Kontrolně bylo opakováno
touto novou metodikou také stanovení ve vzorku BD204
(nová separace grafitu ze vzorku horniny). Při této metodi-
ce je rozetřený vzorek velmi rychle spálen v prvkovém
analyzátoru Fisons 1108 v cíněném kelímku. Spálení vlast-
ního kelímku v kyslíku lokálně zvýší teplotu až na zhruba
1700 °C. Z reakčních plynů se chromatografickou separací
vydělí CO2, který je pomocí děliče vstupu plynu ConFlo
napuštěn „on-line“ do hmotnostního spektrometru Finni-
gan MAT 251. Výsledky jsou udány pomocí běžné hodno-
ty δ13C proti standardu V-PDB. Celková chyba stanovení
je u klasické metodiky ± 0,3 ‰, u nové při limitních níz-
kých navážkách uhlíku (jako bylo u vzorku LV127)
± 0,5 ‰ Výsledky analýz jsou v tabulce 1.

Diskuse

Převládající typy hornin v granulitových masivech jiho-
českého moldanubika byly interpretované na základě
geochemických a petrologických dat jako metamorfova-
né původní magmatické horniny (Fiala et al. 1987, Janou-
šek et al. 2004). V menším rozsahu jsou přítomné
granát-biotitické migmatity a jiné typy hornin, které je
možné interpretovat jako metasedimenty. Této druhé sku-
pině hornin se zatím věnovala malá pozornost. Vzhledem
k silné převaze magmatických protolitů by bylo možné
očekávat přítomnost grafitu magmatického původu, ale
přítomnost uhlíku pocházejícího se sedimentárního pro-
tolitu je také možná.

Interpretace izotopových dat uhlíku z metamorfitů vyso-
kého stupně metamorfózy (vyšší část amfibolitové facie
a výše) je značně složitá, protože za těchto teplotních pod-
mínek dochází k izotopové výměně a zpravidla i dosažení
izotopové rovnováhy mezi oxidovanými (CO2, karbonáto-
vé minerály) a redukovanými (CH4, grafit) složkami uhlí-

ku, což se za nižších teplot buď vůbec neděje, nebo děje jen
částečně. U hornin, které obsahují karbonát i grafit, potom
výsledná hodnota izotopového složení uhlíku grafitu závisí
nejen na teplotě a počátečním izotopovém složení karboná-
tu a grafitu, ale i na poměru zastoupení karbonátu a grafitu
v hornině. Nejvyšších hodnot δ13C (např. v českokrumlov-
ské pestré skupině až –5 ‰, Kříbek 1997) potom dosahuje
akcesorický grafit krystalických vápenců a nejnižších hod-
not grafit metamorfitů bez přítomnosti karbonátu (–23 až
–29 ‰). Uvážit je třeba i pro jihočeské granulity zatím ne-
diskutovanou možnost vzniku (raného) hydrotermálního
grafitu (Rumble et al. 1986) nebo jeho vznik redukcí CO2

a CH4. Jednoznačná interpretace zjištěných hodnot δ13C
grafitu v granulitech by tedy vyžadovala podrobnější stu-
dium. Význam běžné přítomnosti akcesorického grafitu
ve felzických granulitech masivu Blanského lesa a pracha-
tického masivu se v publikovaných studiích geochemie
granulitů ani neuvažoval (Fiala et al. 1987, Janoušek et al.
2004) a otázka vyžaduje další pozornost. Výsledky izoto-
pických analýz uhlíku grafitu v horninách českokrumlov-
ské pestré skupiny sumarizoval Kříbek (1997). Zjištěné
hodnoty δ13C grafitu jsou následující: pararuly –21 až
–23 ‰, kvarcity –23 až –29 ‰, erlany –20 až –22 a –15 až
–17 ‰, krystalické vápence –5 až –21 ‰.

Ve srovnání s tím izotopické složení uhlíku grafitu ve
vzorcích grafitem bohatých silikátových hornin v granuli-
tovém masivu u Nebahov je v úzkém intervalu hodnot δ13C
od –18,3 do –19,3 ‰. Jelikož tyto horniny jsou zcela odliš-
né od krystalických vápenců a erlanů a jsou složeny vedle
křemene ze silikátů, lze je srovnávat nejspíše s pararulami
s obsahem grafitu. Oproti pararulám mají analyzované
vzorky hodnotu δ13C zřetelně vyšší. Vzhledem k uvedené
komplexitě izotopové systematiky vysoce metamorfova-
ných hornin může být příčin tohoto rozdílu více, včetně
izotopové výměny grafitu a CO2 metamorfních fluid nebo
vlivu CO2 subkrustálního původu (s průměrnou hodnotou
δ13C ca –5 ‰). Data však naznačují, že u hornin s vysokým
podílem grafitu byla původní izotopová signatura, odpoví-
dající organickému sedimentárnímu protolitu, alespoň do
určité míry zachována. Vzorek leukokratního granulitu od
Smědče vykázal hodnotu δ13C akcesorického grafitu
–26,2 ‰, tedy v rozsahu hodnot metamorfovaných hornin
bez karbonátu českokrumlovské pestré skupiny

Závěry

Předložené výsledky izotopových analýz uhlíku grafitu
v pěti vzorcích tří různých typů hornin z granulitových ma-
sivů jsou pravděpodobně první data tohoto druhu pro jiho-
český granulitový komplex. Hodnoty δ13C grafitu v grafi-
tem bohatých horninách od Nebahov v rozmezí od –18,3
do –19,3 ‰ jsou mírně vyšší než rozsah typický pro grafit
v rulách a kvarcitech českokrumlovské pestré skupiny, tj.
geologické jednotky, s níž je část granulitových masivů
v přímém styku. Hodnota δ13C akcesorického grafitu v leu-
kokratním granulitu od Smědče –26,2 ‰ spadá do rozsahu
hodnot typických pro ruly a kvarcity českokrumlovské
pestré skupiny.
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Poděkování. První část dat vznikla v rámci projektů České geolo-
gické služby v době, kdy druhý z autorů pracoval v Oddělení izo-
topové geochemie ČGS (současný podíl na přípravě rukopisu
podpořen výzkumným záměrem AV0Z30130516). Za analýzy mi-
nerálů ve vzorku 203A na mikrosondě a fotografie 1a, b jsme po-
vinováni díky Mgr. P. Gadasovi. Za připomínky děkujeme také re-
cenzentům Z. Lososovi a J. Zachariášovi.
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