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Při práci na dokumentaci geologické mapy 1 : 25 000 na
území listu Horní Planá byl na v. úpatí vrchu Špičák
(1221 m) ca 4 km s. od Horní Plané (obr. 1) nalezen volný
kus grafitické ruly o váze 1 kg. Svah v tomto místě pokrý-
vají až 1 m velké bloky granulitové ruly, amfibol-bioti-
tického durbachitu a leukokratního dvojslídného granitu
(± turmalín). Grafitická rula je na povrchu zvětralá, agregá-
ty pyrhotinu a pyritu jsou zatlačené limonitem s dosahem
přeměn 5–10 mm do hloubky vzorku. Stav zvětrání horniny
odpovídá situaci jejího přírodního výskytu.

Plášť durbachitu v této části terénu tvoří granulitové ruly
křišťanovského masivu (Verner et al. 2008). Horniny česko-
krumlovské pestré skupiny se zde na povrchu nevyskytují.
Zjištěné projevy vysokoteplotní i nízkoteplotní kontaktní pře-
měny grafitické ruly zasluhují pozornost, protože zatím z ji-
hočeských lokalit nejsou známé. Výskyt grafitických hornin
jako občasných xenolitů v durbachitech popsal z okolí Zvíko-
va a z Písecka Holub (1977). Informace o kontaktní přeměně
grafitické ruly poskytují nová data k petrogenezi durbachitu.
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Grafitická rula byla studována pomocí optické mikrosko-
pie, termomagnetické analýzy, rentgenografické identifi-
kace některých minerálů, analýz minerálů na elektronové
mikrosondě a kvantitativní chemické analýzy hlavních
prvků a stopových prvků v ACME laboratoři v Kanadě.
Stanovení obsahu grafitu v hornině včetně jeho izotopické-
ho složení bylo analyzováno metodikou „flash combustion
– GC-IRMS“ a analýzou získaného CO2 v hmotnostním
spektrometru Finnigan Mat 251. Metodiku popsali Vrána
et al. (2010). Mikroskopické studium v procházejícím a od-
raženém světle využilo obvyklých postupů. Analýzy mine-
rálů elektronovou mikrosondou byly pořízené na přístroji
Cameca SX 100 ve společné laboratoři elektronové mikro-
skopie a mikroanalýzy Fakulty geologických věd Masary-
kovy univerzity a České geologické služby. Přístroj praco-
val v režimu vlnově disperzní analýzy s urychlovacím
napětím 15 kV a proudem svazku 10–20 nA o průměru
1–5 μm. Jako standardy byly použity dobře definované mi-
nerály a syntetické materiály.
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Identifikace hlavních minerálů práškovou difrakcí vzor-
ku se získala v laboratoři České geologické služby v Praze.
Termomagnetický výzkum vzorku byl proveden v geofyzi-
kální laboratoři AGICO s.r.o. v Brně.
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Hornina je složena z křemene (15 obj. %), flogopitu
(6 obj. %), pyrhotinu (6 obj. %), pyritu (1–2 obj. %), diop-
sidu (3 obj. %), prehnitu (5 obj. %), apatitu (1 obj. %), obje-
mově převládajícího jemnozrnného K-živce a vedlejšího

kyselého plagioklasu (ca 55 obj. % živců), a 6,8 hmot. %
grafitu. Uvedená objemová procenta jsou odhadnuta na zá-
kladě mikroskopie. Akcesorické jsou červený pleochroic-
ký titanit, béžově zbarvený Ca-bohatý dravit a ilmenit.
Chalkopyrit, sfalerit a galenit jsou velmi vzácné.

Minerální komponenty jsou jemnozrnné, převážně 0,1
až 0,2 mm velké. Převládající části horniny tvoří mozaika
živce, křemene, grafitu, flogopitu a nepravidelně rozmís-
těná zrna pyrhotinu a pyritu. Agregáty kostrovitého diopsidu
s drobným K-živcem tvoří nepravidelné domény dlouhé
až 1 mm (obr. 2a) nebo oválné sférule (obr. 2b). Lupínky
grafitu jsou v těchto místech odtlačené stranou (obr. 3),
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hlavní prvky (hmot. %) vedlejší a stopové prvky (ppm)

SiO2 49,09 Ag 0,5 In < 0,1 Tl 1,42 Gd 4,53

TiO2 0,70 As < 5 Mo 10 U 13,4 Tb 0,76

Al2O3 13,22 Ba 622 Nb 8,9 V 259 Dy 4,58

FeOt 7,64 Be < 1 Ni 80 W 6,2 Ho 0,94

MnO 0,10 Bi < 0,1 Pb 6 Zn 70 Er 2,77

MgO 1,84 Co 34 Rb 132 Zr 119 Tm 0,41

CaO 2,83 Cr 80 Sb < 0,2 La 25,3 Yb 2,64

Na2O 1,50 Cs 1,4 Sc 15 Ce 47,8 Lu 0,39

K2O 7,36 Cu 170 Sn < 1 Pr 5,41

P2O5 0,36 Ga 12 Sr 84 Nd 22

ztráta žíháním 14,54 Ge < 0,5 Ta 0,84 Sm 4,28

součet 99,15 Hf 3,4 Th 10 Eu 0,84



což podporuje interpretaci krystalizace diopsid-živcového
agregátu z lokální porce taveniny. Okolní matrix má řadu
znaků srovnatelných s typickými grafitickými rulami,
jako je zvýšené množství apatitu, akcesorický dravit se
zvýšenou uvitovou komponentou a poměrně hojný titanit

s velmi silným pleochroismem v červených odstínech.
Analýzy titanitu (tab. 2) ukazují významný obsah ytria
(2,29–2,31 hmot. % Y2O3) a dalších prvků skupiny vzác-
ných zemin, např. 0,29–0,31 hmot. % Ce2O3 (srov. tab. 2).
Mikroskopicky analogické červené titanity jsou běžné
např. v horninách na grafitové lokalitě Lazec z. od Českého
Krumlova. Drobné lokální agregáty sericitu pravděpo-
dobně vznikly přeměnou akcesorického cordieritu, jehož
někdejší přítomnost však není prokázána.

Izotopické složení grafitu δ13C jako průměr ze dvou sta-
novení je –14,77 ‰ VPDB. Odpovídá to hodnotám grafi-
tických rul, popř. hornin se složením na přechodu mezi ru-
lami a erlany (Kříbek 1997).
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Vzhledem k tomu, že nalezený vzorek grafitické ruly nepo-
chází přímo z primární pozice (výchozu), má význam srov-
nání chemického složení tohoto vzorku s grafitickými ru-
lami českokrumlovské pestré skupiny v okolí Českého
Krumlova. Pro srovnání je použito 18 nepublikovaných
analýz ze zprávy Kodymové (1985), diplomové práce Čížka
(1985) a Kadounové (1987). Tyto vzorky pocházejí převážně
z vrtů v Českém Krumlově a z lokalit v okolí Mokré, Bližné
a Vyšného-Lazce. Pro srovnání byly vybrány analýzy obsa-
hující nad 2 hmot. % C a méně než 5 hmot. % CO2. Obsah
grafitu v těchto vzorcích je v intervalu 2–11,87 hmot. % C.
Pro srovnání poměru obsahů K2O, Na2O a CaO byl nejprve
odečten karbonát na základě obsahu CO2 jako kalcit. Vý-
sledné vztahy v diagramu K2O–Na2O–CaO (obr. 4) ukazují
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diopsid K-živec titanit* flogopit dravit prehnit

SiO2 55,11 65,11 29,98 39,66 36,43 44,28

TiO2 0,04 30,08 2,90 1,39 0,03

Al2O3 0,30 18,26 2,47 15,99 31,45 24,58

Cr2O3 0,12 0,13 0,18 0,01

V2O3 0,30 0,00 0,48 0,65 0,05

FeO 1,35 0,05 0,08 3,29 1,09 0,06

MnO 1,88 1,34 0,11 0,11

MgO 17,28 0,02 21,51 11,37 0,00

NiO 0,00 0,01 0,00

ZnO 0,01 0,09 0,00 0,00

CaO 24,58 0,00 26,56 0,07 2,29 27,03

Na2O 0,27 0,60 0,04 0,13 1,89 0,08

K2O 0,01 15,10 0,01 10,02 0,05 0,01

BaO 0,00 0,05 0,06 0,00

F 0,06 0,21 0,44 0,37 0,09

Cl 0,00 0,06 0,00 0,01

B2O3 10,63**

součet 101,31 99,21 93,64* 96,16 97,91 96,35
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překvapivě stálý poměr K2O/Na2O blízký hodnotě 8 : 2.
Čtyři vzorky odpovídají erlanům téměř bez obsahu K a Na,
resp. jiné čtyři vzorky pararulám bez obsahu Ca, kdežto
většina vzorků odpovídá pararulám se zvýšeným obsahem
Ca (obr. 4). Studovaný vzorek z lokality s. od Horní Plané
je srovnatelný s daty pro grafitické ruly z okolí Českého
Krumlova.
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Vedle hlavní regionálně metamorfní přeměny horniny
v podmínkách amfibolitové facie se uplatnily pozdější na-
ložené termální události. Drobné sférule kostrovitého diop-
sidu a K-živce, lemované stranou odtlačenými vločkami
grafitu (obr. 3), dokládají parciální tavení části horniny
a vysokoteplotní krystalizaci v podobě sférulí. Pravděpo-
dobné podmínky kontaktní metamorfózy lze odhadnout
nad 1000 °C. Radiálně paprsčité agregáty prehnitu o prů-
měru až 3 mm prokazují vliv pozdějších hydrotermálních
podmínek. Data o stabilitě prehnitu svědčí o teplotě fluid
pravděpodobně v intervalu 240–380 °C (Liou 1971). Je
pravděpodobné, že grafitická rula představuje původně xe-
nolit, který byl dopraven do vyšší korové úrovně durbachi-
tovou intruzí z hlubšího podloží.

Poměrně vysoké poměry Mg/Fe ve flogopitu, dravitu
i diopsidu svědčí o výrazné sulfurizaci Fe, které by bylo ji-
nak do značné míry vázané v silikátech. Původní sedimen-
togenní pyrit v hornině se během metamorfózy měnil na
monosulfid pyrhotin, přičemž uvolněná síra se využila pro
tvorbu dalšího množství pyrhotinu. Tento pochod výrazně
snížil distribuci Fe do silikátů.

Provedené studium neobjasnilo důvody překvapivě vy-
soké vodivosti vzorku, která způsobuje reakci s elektric-
kým polem detektoru kovů srovnatelnou s kovy nebo pří-
padně s koksem. V tomto směru se studovaný vzorek
odlišuje od některých obyčejných grafitických rul molda-
nubika s obsahem ca 10–15 obj. % grafitu, které nemají
podobně vysokou vodivost. Podle mikroskopie se zdá,
že grafit v této hornině netvoří souvisle propojenou troj-
rozměrnou „síť“ lupínků grafitu. Lze vyslovit hypotézu,
že častá exfoliace lupínků do zkroucených dílčích vrstev
nebo snad intergranulární povlaky nano-vrstev grafitu na
povrchu zrn silikátů, nenápadné pro svoji průhlednost (po-
kud jsou přítomné), mohou způsobovat efekt trojrozměrné
vodivé sítě. Mimoto případná přeměna grafitu na „interca-
lated graphite“, tj. expandované struktury s vloženými ato-
my Na nebo Ca, by mohla vést k mimořádným vlastnostem
části grafitu. Tyto změny nelze vyloučit vzhledem k mož-
ným účinkům parciálního tavení horniny, nebylo však
možné je studovat v rámci této práce pro experimentální
náročnost.
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Grafitická rula nalezená na úpatí vrchu Špičák, 4 km s. od
Horní Plané, se celkovým chemismem i izotopovým slože-
ním uhlíku grafitu dobře srovnává s grafitickými rulami
českokrumlovské pestré jednotky.

Sférule kostrovitého diopsidu a K-živce lze interpretovat
jako agregáty krystalizované z parciální taveniny vzniklé
tavením grafitické ruly v procesu kontaktní přeměny. Ku-
lovité agregáty paprsčitého prehnitu o průměru až 3 mm
vznikly v hydrotermálním režimu za teplot přibližně v in-
tervalu 240–380 °C.

Uvedené vlastnosti grafitické ruly nasvědčují tomu, že
hornina pravděpodobně existovala jako někdejší xenolit
v durbachitu a uvolnila se následně během rozpadu a zvět-
rávání hornin. Grafitické horniny jako poměrně vzácné xe-
nolity v durbachitu popsal z jiných lokalit Holub (1977).
Příčiny mimořádně vysoké elektrické vodivosti horniny se
zatím nepodařilo vysvětlit.

Poděkování. Předložená práce byla zhotovena v rámci projektu
České geologické služby č. 390002. Autor děkuje Z. Petákové za
poskytnutí nepublikovaných analýz grafitických rul z okolí České-
ho Krumlova. F. Laufek (ČGS) provedl rentgenografické identifi-
kace minerálů, P. Gadas a R. Čopjaková analyzovali chemické
složení minerálů na mikrosondě, I. Jačková analyzovala izotopic-
ké složení grafitu, M. Chlupáčová provedla termomagnetický vý-
zkum vzorku horniny. Všem těmto odborníkům děkuji za spolu-
práci a recenzentům K. Žákovi a R. Škodovi za připomínky, které
vedly ke zlepšení článku.
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