
Univerzita Karlova 

Přírodovědecká fakulta 

 

Studijní program: Geologie 

Studijní obor: Geologie 

 

 

 

Štěpán Jaroměřský 

Charakteristika granátů z lokality Dolní Olešnice a problematika jejich zdrojových hornin 

Characteristics of garnets from the locality Dolní Olešnice and problematics of their source 

rocks 

Bakalářská práce 

 

Vedoucí práce: RNDr. Dobroslav Matějka, CSc. 

Praha, 2020 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prohlášení: 

Prohlašuji, že jsem závěrečnou práci vypracoval samostatně a že jsem uvedl všechny použité informační 

zdroje a literaturu. Tato práce, ani její podstatná část, nebyla použitá k získání jiného nebo stejného 

akademického titulu. 

 

V Praze dne 13. 8. 2020. 

 

__________________________ 

Štěpán Jaroměřský   

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Poděkování 

Rád bych poděkoval všem, kteří se na mé práci jakoukoli mírou podíleli. V prvé řadě je to školitel RNDr. 

Dobroslav Matějka CSc., který svými připomínkami a poznámkami velmi přispěl k ucelení informací i 

celého textu. Dále je to RNDr. Jiří Morysek z České geologické služby, bez kterého by praktická část 

pravděpodobně nevznikla. Poděkování patří i Tereze Jaroměřské a Davidu Novotnému, kteří se postarali 

o správnost, gramatiku a formát textu. V neposlední řadě bych chtěl poděkovat své rodině, která mě po 

celou dobu podporovala. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Abstrakt 

Pyropy jsou jedním ze zástupců superskupiny granátů, které jsou známé svým využitím ve šperkařství 

a v České republice mají bohatou historii. Nicméně i přes jejich dlouhodobé využití je část pyropů 

neprozkoumaná a u některých lokalit není jasná matečná hornina, která by vysvětlila vývoj ložiska a 

vznik okolních geologických jednotek.    

Tato bakalářská práce popisuje pyrop jako český granát a shrnuje názory na problematiku jeho primární 

pyroponosné horniny v Čechách. Dále se věnuje charakterizaci pyropů z lokality Dolní Olešnice a 

diskutuje jejich primární pyronosnou horninu, geologickou situaci okolí, způsob těžby a minerály těžké 

frakce. 

Na základě studia dostupné literatury se podařilo shromáždit množství informací o pyropech z Dolní 

Olešnice, které by mohly být základem k dalšímu detailnějšímu výzkumu dané oblasti a lokalizaci zdejší 

pyronosné horniny. Na lokalitě byla také provedena šlichová prospekce, která zhodnotila kvalitu 

pyroponosnosti jednotlivých doporučených toků v okolí. 

 

Klíčová slova: granáty, superskupina granátů, pyrop, Dolní Olešnice, Podkrkonoší, těžba, šlichová 

prospekce, těžké minerály, primární pyroponosné hornina  



 

 

Abstract 

Pyrope is one of the representatives of the garnet supergroup, which are known for their use in jewellery 

and have a rich history in the Czech Republic. However, despite their long-term use, a part of the 

supergroup is still unexplored and the source rock is unclear at some localities, which makes it difficult 

to explain the development of the deposit and the formation of surrounding geological units. 

This bachelor thesis describes pyrope as a Czech garnet and summarizes views on the issue of its primary 

source rock in the Czech Republic. This thesis also deals with characterizing of pyropes from the locality 

of Dolní Olešnice and discusses their primary source rock, the geological situation of the surrounding 

area, the method of mining and the minerals of the heavy fraction. 

Based on the study of available literature, a wealth of information about the pyropes from Dolní Olešnice 

was gathered, which could be the basis for further more detailed research of the area and the localisation 

of the pyrope source rock here. A geochemical heavy minerals prospecting was also carried out on the 

site to assess the quality of the pyrope drifting ability for several recommended flows in the area. 

 

Key words: garnets, garnet supergroup, pyrope, Dolní Olešnice, Podkrkonoší, mining, geochemical 

heavy minerals prospecting, heavy minerals, source rock of pyropes 
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1 ÚVOD 

Granát je jedním z nejznámějších minerálů na Zemi a klíčovým horninotvorným minerálem 

v krystalických horninách kůry a pláště (Yavuz a Yildirm 2020). Z krystalografického pohledu patří 

granáty do skupiny nesosilikátů (Hanus 2019). Vzhledem k početnému množství jednotlivých granátů, 

které mají mírně odlišné složení, ale velmi podobnou strukturu, se všechny známé granáty řadí do tzv. 

granátové superskupiny (Grew a kol. 2013). Metamorfované horniny, ve kterých se granáty nachází, 

jsou hlavně peridotity, eklogity, břidlice, kimberlity, granitové pegmatity, syenity, ryolity, skarny a 

granulit (Klein 2001). 

Jedním z granátu je pyrop, který se podle Boušky (1997) dá charakterizovat jako hlinitokřemičitan 

hořečnatý. Pyrop se skládá z několika granátových složek a na základě jejich přítomnosti můžeme pyrop 

označit jako český granát. Pyropy se nachází hlavně v ultrabazických horninách typu peridotitů, 

eklogitů, kimberlitů a lamprofyrů (Klein 2001). Český granát se těží v České republice už po mnoho let 

hlavně z kvartérních aluviálních sedimentů a dá se říct, že se za dlouhé roky se stal typicky českým 

drahokamem (Hanus 2019). 

Cílem této práce je zdokumentovat a popsat pyropy s bližším zaměřením na pyropy z lokality Dolní 

Olešnice, které by měly být předmětem navazující magisterské práce. Budou zde představeny významné 

minerály granátové skupiny, které jsou nejčastěji využívány ve šperkařství. Dále se tato práce zaměří na 

samotnou geologickou situaci ložiska Dolní Olešnice a problematiku primární pyroponosné horniny. 

V rámci praktického doplnění práce bude popsána provedená šlichová prospekce v ložisku Dolní 

Olešnice a přilehlém okolí. Práce shrne poznatky o českém granátu z mineralogického pohledu, těžbu 

v Dolní Olešnici a popíše jednotlivé názory na primární horninu, ze které se pyropy dostaly do 

kvartérních aluvií. 

Vznik práce byl podpořen projektem programu bezpečnostního výzkumu ČR VI20192022148 

„Komplexní instrumentální metodika pro charakterizaci vybraných minerálních fází s vazbou na 

konkrétní geografický původ“. 
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2 GEOLOGIE OKOLÍ LOŽISKA 

Území, kterému se tato práce převážně věnuje a kde se rozprostírají pyroponosné horniny, patří hlavně 

do oblasti saxothuringika. Už z historických záznamů můžeme rozdělit naleziště pyroponosných hornin 

či sekundárních aluvií na České středohoří, Podkrkonoší, Kolínsko, ale výskyty jsou i v Železných 

horách, Hornoslezské pánvi nebo Jižních Čechách (Kachlík 2003).  

saxothuringikum neboli sasko-durynská jednotka tvoří severní až severozápadní okraj Českého masívu. 

Na jihu je ohraničena tepelskou suturou od tepelsko-barandienské jednotky, na východ je ohraničena 

násuvnými liniemi moravskoslezské oblasti, na severu a severozápadě se saxothuringikum podsouvá 

pod platformní pokryv permokarbonských, mezozoických, terciérních a kvartérních sedimentů a na 

západ pokračuje do Německa (Kachlík 2003). 

Skladba saxothuringika je velmi různorodá. Objevují se zde horniny různých metamorfóz, s rozdílným 

stářím a část je navíc přikrytá sedimenty kvartéru a Českou křídovou pánví (Kachlík 2003; Mísař 1969). 

Existují zde i granitoidní intruze, ale hlavní jsou pro výskyt pyropů jednotky lherzolitů a granátických 

peridotitů. Vyznačení zájmové oblasti viz Obr. 1.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 1. Geologická mapa s vyznačenou zájmovou oblastí. Převzato a upraveno z 

(https://mapy.geology.cz/geocr50/). 

 

 

https://mapy.geology.cz/geocr50/
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3 SUPERSKUPINA GRANÁTŮ 

Superskupina granátů je skupina všech minerálů, které mají stejnou nebo hodně podobnou strukturu 

granátům. Podle Grewa a kol. (2013) má tato superskupina momentálně 32 zapsaných a uznaných druhů 

s tím, že dalších možných 5 druhů čeká na bližší zkoumání a schválení. Granáty mají převážně kubickou 

strukturu s prostorovou grupou Ia–3d, viz Obr. 2. 

 

Obr. 2. Možné krystaly granátu. Převzato od Boušky (1997). 

 

Podle Mohsovy stupnice tvrdosti se granát pohybuje mezi 6,5 až 8,5 s hustotou od 3,3 do 4,3 g/cm3. 

Granáty nemají žádnou štěpnost a vryp mají bílý. Pokud jde o optické charakteristiky, tak je granát 

izotropní a má skelný až smolný lesk. Zrna jsou často průhledná, poloprůhledná a mohou být někdy až 

opakní. Granáty nemají pleochroismus. Obecný vzorec granátu je {X3}[Y2](Z3)O12, kdy se na pozici X 

mohou objevovat kationty CaII, FeII, MnII, MgII a NaI. Na pozici Y se mohou objevovat kationty AlIII, 

FeIII (vzácně se může vyskytovat FeII), CrIII, MnIII, VIII, ScIII, ZrIV, TiIV a SiIV. Na pozici Z se nejčastěji 

vyskytuje SiIV, ale mohou zde být v menším množství i přítomny AlIII, FeIII, FeII nebo (OH)x. Jednotlivé 

obsazení pozic u koncových zástupců je zobrazeno v Tabulce 1. U syntetických forem si lze všimnout 

možnosti obsahu Sn, Sb, U na pozici kationtu B a obsahu As a Te u iontů Z (Fritsch a Rosseman 1993; 

Grew a kol. 2013; Webster 1970;).  
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Tab. 1. Přehled obsazení pozic koncových členů granátové skupiny podle Grewa a kol. (2013) a Hanuse (2019). 

 Koncové členy A B Z O12 

Almandin FeII
3 Al2 Si3 O12 

Andradit Ca3 FeIII
2 Si3 O12 

Calderit (MnIICa)3 (FeIII
, Al)2 Si3 O12 

Eringait Ca3 Sc2 Si3 O12 

Goldmanit Ca3 VIII
2 Si3 O12 

Grosulár Ca3 Al2 Si3 O12 

Knorringit Mg3 Cr2 Si3 O12 

Majorit Mg3 (Fe, Si, Al)2 Si3 O12 

Menzerit-(Y) (Y2, Ca) Mg2 Si3 O12 

Momoiit (MnIICa)3 VIII
2 Si3 O12 

Morimotoit Ca3 (Ti, FeIIFeIII)2 (Si, FeIII)3 O12 

Pyrop Mg3 Al2 Si3 O12 

Spessartin MnII
3 Al2 Si3 O12 

Uvarovit Ca3 Cr2 Si3 O12 

 

3.1 Krystalografická charakteristika 

Granát má převážně kubickou strukturu. Výjimkou jsou dva druhy s OH skupinou (henritermierit a 

holtstamit), které mají tetragonální symetrii. Rozložení kationtů X, Y a Z je na speciálních pozicích 

s Wyckoffovými symboly 24c, 16a, a 24d s tím, že anionty O12 jsou umístěny v obecné poloze 96h. 

Počet vzorcových jednotek v základní buňce je Z = 8. V této kubické struktuře jsou pouze čtyři 

symetrické atomy dodekaedrický {X3}, oktaedrický [Y2], tetraedrický (Z3) a aniont ve formě O, OH 

anebo F (Grew a kol. 2013). 

3.2 Gemologicky významní zástupci granátové superskupiny 

Za gemologicky významné zástupce granátové skupiny lze považovat ty, které splňují určitá kritéria, 

jako je lesk, barva, čistota, stálost, velikost, mechanická odolnost a vzácnost v přírodě. Za gemologicky 

významné koncové zástupce granátové skupiny můžeme považovat almandin, andradit, grosulár, 

hydrogrosulár, spessartin, uvarovit a hlavně pyrop (Hanus 2019), viz Obr. 3. 
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Obr. 3. Významní zástupci granátové skupiny a vztahy mezi nimi.  

Přepracováno podle Lina Jakaité, dostupné na (https://strike-dip.com/). 

3.2.1 Almandin 

Jeden z nejvíce nalézaných a využívaných granátů je almandin, jehož jméno pochází od G. Agricoly 

(Agricola 1546). Úplně čistý almandin lze charakterizovat vzorcem Fe3Al2(SiO4)3. V přírodě se však 

úplně čisté almandiny nevyskytují (Klein 2001). Almandin má velmi často příměsi pyropu, grosuláru či 

spessartinu, proto je již zmíněný vzorec hlavně teoretický. Tvrdost je 7,5 podle Mohse, což almandin 

dělá jedním z nejtvrdších granátů (Webster 1970). Jeho barva je převážně hnědočervená až 

fialovočervená, což je způsobeno příměsí AlII (Burns 1993). Almandin se může vyskytovat v některých 

metamorfovaných horninách, jako jsou svory, ruly, chloritické břidlice a granulity (Klein 2001). Při 

zvětrávání těchto hornin se almandin díky své vysoké odolnosti často zachovává v rozsypech, odkud je 

možné ho pak dále těžit. Almandin se v magmatických horninách téměř nevyskytuje, avšak může být 

nalezen v žulových pegmatitech, méně často pak v granitech a v efuzivech (Hanus 2019). 

Drahokamový potenciál almandinu je poměrně značný, jelikož si drahokamové kvality dokáže udržet i 

v relativně velikých krystalech. Často lze nalézt almandiny dokonale omezené krystalovými plochami 

(viz Obr. 4.), ale nacházejí se i ve formě již vodou obroušených valounů. Drahokamové vzorky mají 

relativně tmavou barvu. Tuto nevýhodu je možno kompenzovat brusy, které mají za úkol zlepšit světlost 

barvy a průhlednost. Dříve se u drahokamových vzorků používal brus „cabochon“, který se zespoda 

podbrušoval, aby se vzorek ztenčoval a prosvětloval (Webster 1970). 

https://strike-dip.com/
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Obr. 4. Dokonale omezený krystal almandinu v matečné hornině z lokality Garnet Hill, Ely, Robinson District, 

White Pine County, Nevada, USA. 

Autor: Rob Lavinsky, iRocks.com, licence: CC-BY-SA-3.0 / CC BY-SA 

(https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0), dostupné z 

(https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Almandine-22019.jpg). 

 

Inkluze v almandinu jsou relativně časté a někdy dokážou tvořit i gemologicky ceněné efekty. Velmi 

známá je inkluze „Zircon haloes“ neboli česky „moucha“, která je popsána ze vzorků almandinů ze Srí 

Lanky. Časté jsou též inkluze rutilu, apatitu, spinelu, křemene, biotitu a flogopitu (Manutchehr-Danai 

2009). 

3.2.2 Grosulár 

Grosulár je dalším významným zástupcem granátů, řazeným do ugranditové skupiny, která obsahuje 

vápentaté granáty (uvarovit, andradit, grosulár) (Grew a kol. 2013) Své jméno získal podle barvy 

angreštu Ribes grossularia. Ideální složení grosuláru je Ca3Al2(SiO4)3. Nachází se většinou ve formě 

opakních neprůhledných krystalů nebo nepravidelných zrn se zelenou nebo růžovou až oranžovou 

barvou (Webster 1970), ale vzácně může mít i dokonale omezené průsvitné krystaly, viz Obr. 5. Tento 

minerál se běžně gemologicky nezpracovává, ale jeho tři odrůdy – hesonit, tsavorit a hydrogrosulár si i 

přes to zaslouží pozornost díky svému výraznému zbarvení. Tento minerál se vyskytuje hlavně na 

kontaktech granitoidních a karbonátových hornin. Je zde však i možnost výskytu v jiných regionálně 

nebo kontaktně metamorfovaných horninách (Klein 2001). 

https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0)
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Almandine-22019.jpg
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Obr. 5. Dokonale omezený krystal grosuláru z lokality Jeffrey mine (Jeffrey quarry; Johns-Manville mine), 

Asbestos, Les Sources RCM, Estrie, Québec, Kanada.  

Autor: Rob Lavinsky, iRocks.com, licence: CC-BY-SA-3.0 / CC BY-SA 

(https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0), dostupné z 

(https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Grossular-47308.jpg).  

 

Hesonit je odrůda grosuláru, která je bohatá na železo. Tvrdost podle Mohsovy stupnice je 7,5 a má 

hustotu přibližující se k 3,65 g/cm3. Jeho barva se může pohybovat od hnědo-žluté, hnědo-oranžové až 

po tmavě červenou, která se pak může plést například se spessartinem. Časté a kvalitní nálezy 

šperkařského hesonitu jsou hlavně na Srí Lance a dalších lokalitách, jako jsou například Minas Gerais 

(Brazílie), řeka Vilui (Rusko) a Asbestos (Kanada) (Webster 1970). Můžeme tedy říct, že rozšíření 

hesonitů je celosvětové, ale gemologicky významné výskyty jsou lokální.   

Hydrogrosulár nebo též hydrogranát je další odrůdou grosuláru, která je gemologicky využitelná a dobře 

dostupná. Rozdíl je zde hlavně v nezanedbatelném množství vody ve vzorci. Hydrogrosulár (neboli 

hibschit) můžeme tedy charakterizovat vzorcem Ca3Al2(SiO4)3-x(OH)4x (Klein 2001; Rossman 1991). 

V současnosti se gemologicky využitelné hydrogrosuláry těží hlavně v Jihoafrické republice, Pákistánu 

a v Kalifornii (Hanus 2019).  

Tsavorit je zelená odrůda grosuláru. Jeho barva je způsobena příměsí vanadu a chrómu (Rossman 1991). 

Je to jeden z nejvzácnějších a nejdražších granátů ve šperkařství, jelikož se těží jen na několika místech 

na světě, a tak je jeho množství velice omezené. Jeho cena se v nejlepší kvalitě pohybuje okolo 2 200 

dolarů za karát (Mařík 2016).  

3.2.3 Spessartin 

Spessartin je poměrně zajímavá odrůda granátu, nejen svojí historií, ale i svým gemologickým 

potenciálem. Spessartin dříve nebyl vůbec znám jakožto zpracovatelný drahý kámen, jelikož z jeho 

první lokality Aschaffenburg v Bavorsku (oblast Spessart) byly známy pouze vzorky, které neměly 

gemologické kvality. Později se však objevilo více lokalit, především v Barmě (dnes Myanmar) a na Srí 

Lance, ze kterých jsou vzorky spessartinu s možným gemologickým využitím (Webster 1970).   

Čistou formu spessartinu můžeme charakterizovat vzorcem Mn3Al2(SiO4)3. V této formě se však 

většinou nevyskytuje, a tak se často stává, že MnII je z části nahrazeno skupinou FeO anebo Fe2O3 (Klein 

2001; Webster 1970), ale MnII způsobuje v kubické koordinaci jeho oranžovou barvu (Fritsch a 

Rosseman 1993), viz Obr. 6. 

https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Grossular-47308.jpg
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Obr. 6. Oranžový dokonale omezený krystal spessartinu. Vzorek pochází z lokality Wushan Spessartine Mine, 

Tongbei, Yunxiao Co., Zhangzhou Prefecture, Fujian Province, Čína.  

Autor: Parent Géry / Public domain, dostupné z 

(https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Spessartine,_microcline,_smoky_quartz_.jpg).  

 

Spessartin lze na pohled snadno zaměnit s hesonitem, který má téměř totožné zbarvení. Na rozdíl od 

grosuláru se spessartin vyskytuje nejen ve skarnech, ale hlavně v žilných a intruzivních horninách typu 

žulových pegmatitů (Klein 2001). Může se též vyskytovat v granitech, aplitech a dalších 

metasomatických horninách, které jsou bohaté manganem (Hanus 2019). Dalším dobrým identifikačním 

prostředkem jsou inkluze, které mají formu kapalnou anebo dvoufázovou, což je u ostatních zástupců 

granátové skupiny spíše raritní. Tyto kapalné inkluze se často vyskytují v rozpraskané struktuře a často 

tvoří „vějířkovité“ útvary (Hanus 2019; Webster 1970).  

3.2.4 Andradit 

Andradit je dalším z hlavních zástupců granátové skupiny využitelných pro broušení a následné 

šperkařské využití. Stechiometricky čistý andradit lze charakterizovat vzorcem Ca3Fe2(SiO4)3, avšak 

v chemicky čistě formě se v přírodě prakticky nenachází (Webster 1970). 

Existují tři andraditové odrůdy, které jsou barvou, množstvím nálezů, i optickými jevy hodnotné. 

Většina andraditů nalezených v přírodě má rezavě hnědou, žlutozelenou, oranžovou až červenou barvu. 

Nejcennější barvy jsou však u topazolitu, démantoidu a melanitu (Hanus 2019).   

Nejdražší druh andraditu je dématoid, odrůda, která vyniká svojí zelenou barvou. Tato barva je 

ovlivněna oktaedricky koordinovaným CrIII (Fritsch a Rosseman 1993; Hanus 2019). Pokud jde o tento 

granát, tak zde můžeme vidět jeden ceněný a charakteristický úkaz ve formě inkluzí. Jde o tzv. „koňský 

ocas“, který je tvořený inkluzemi chryzotilu ve vějířovitém uspořádání (Hanus 2019; Webster 1970) a 

vzácně může být ve formě paralelních jehliček vyvolávajících jev „kočičího oka“ (Hanus 2019). 

Barevnost andraditu může svojí podobností s uvarovitem a hesonitem způsobit komplikace v určení 

minerálu, avšak jednotlivé okem viditelné inkluze, jako jsou jehličky chryzotilu v dématoidech, zaručují 

přesnější identifikaci. Andradity jsou navíc typickým minerálem Fe-skarnů a erlánů (Hanus 2019), ale 

mohou se vyskytovat i v serpentinitech, viz Obr. 7. 

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Spessartine,_microcline,_smoky_quartz_.jpg
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Obr. 7. Zelený andradit - - dokonale omezený krystal z lokality Antetezambato (Tetezambato), Ambanja District, 

Diana (Northern) Region, Antsiranana Province, Madagaskar.  

Autor: Parent Géry, licence: CC BY-SA (https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0), dostupné z 

(https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Andradite_2.JPG). 

 

3.2.5 Směsné granáty 

Speciální místo v gemologicky významných granátových zástupcích májí směsné granáty, které jsou 

většinou přechodnými fázemi jednotlivých zástupců. Jejich názvy se většinou odvozují od místa nálezu 

nebo společenskovědního povědomí. Jde o jména, která nejsou přípustná v rámci nomenklatury, ale 

používají se při obchodování. Nejznámějším zástupcem této „skupiny“ je rhodolit. Dalším známým 

směsným granátem je malaya, který je odrůdou pyrop-spessartinu. Pyrop-spessartin má ještě odrůdu 

crimson, který je sytě karmínový a má navíc podobný podíl almandinové složky (tudíž by měl být 

správný název pyrop-spessartin-almandin) (Hanus 2019).  

Rhodolit je název pro granát, který odpovídá svým chemickým složením přechodu mezi pyropem a 

almandinem. Tato odrůda je pojmenovaná po rododendronu Rododendron catawbiense, který má 

podobnou barvu květů jako je barva právě rhodolitu. Jde o světle růžovo-červenou barvu (viz Obr. 8.) 

s lehce fialovými odlesky (Klein 2001). Tato specifická barva se pak nachází v několika dalších 

variantách, kdy jedna barva převažuje nad druhou a tyto granáty pak mají své vlastní názvy, například 

Raspberry, Cranberry, Cherry, Grape (Hanus 2019).  

 

 

 

 

 

https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Andradite_2.JPG
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Obr. 8. Krystaly rhodolitu z lokality Sierra de Cruces, Mun. de Sierra Mojada, Coahuila, Mexiko.  

Autor: Parent Géry / Public domain, dostupné z 

(https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Grenat_var._grossulaire_6.jpg).  

3.2.6 Pyrop 

Pyrop je pro Českou republiku nejdůležitějším granátem, jak z pohledu historického, tak šperkařského. 

Pyropy pod názvem „český granát“ jsou známy po celém světě díky své tmavě červené barvě, která 

připomíná holubí krev, viz Obr. 9. 

 

Obr. 9. Krystaly pyropu v matečné hornině z lokality Linhorky, Třebívlice, okres Litoměřice, Česká republika.  

Autor: Marie Čcheidzeová, licence: CC BY-SA (https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0), dostupné z 

(https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Linhorka,_pyrop_(1).jpg). 

Pyrop lze charakterizovat vzorcem Mg3Al2(SiO4)3. Jeho tvrdost je 7,5 Mohsovy stupnice. Pyrop má 

hustotu 3,65 g/cm3, což je hustota, která se dá velmi dobře využít na separační metody. Pokud jde o 

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Grenat_var._grossulaire_6.jpg
https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Linhorka,_pyrop_(1).jpg
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barvy, tak jeho tmavě červená barva je ovlivněna příměsí FeII a CrIII. Obsah Cr v některých českých 

pyropech dosahuje hodnot přibližně mezi 1,5–2,6 hm. % Cr2O3, což jsou hranice pro klasifikaci českého 

granátu. Bez těchto příměsí by byl pyrop úplně bezbarvý (Fritsch a Rosseman 1993; Hanus 2019; Klein 

2001; Webster 1970). Při vyšších nebo nižších obsazích je pyrop buď více světlý anebo jde až do tmavě 

hnědé barvy (Hanus 2019). Ostatní chemicko-fyzikální vlastnosti jsou uvedeny v Tabulce 2. 

 

Tab. 2. Základní chemické a fyzikální vlastnosti pyropu. 

třída: silikáty 

podtřída: nesosilikáty 

skupina: granáty 

složení: Mg3Al2(SiO4)3 

soustava: kubická 

barva: tmavě červená 

vryp: bílý 

štěpnost: neštěpný 

lesk: skelný 

průhlednost: průhledný, průsvitný 

lom: lasturnatý 

 

Klein (2001) uvádí, že výskyt pyropů je v nejčastějším případě podmíněn vysokoteplotními a 

vysokotlakými podmínkami. Proto primární matečnou horninou pro pyropy bývají hlavně plášťové 

ultrabazické vyvřeliny, které jsou často bohaté olivínem (peridotity, lherzolity,aj. a produkty jejich 

serpentinizace).  Zvláštním případem je výskyt pyropů v jihoafrických kimberlitech, kde se pyropy 

nacházejí v diamantonosných tělesech. Inkluze diamantů v pyropu jsou známé právě z těchto lokalit 

(Hanus 2019). 
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4 POROVNÁNÍ PYROPŮ Z LOKALIT ČESKÉHO MASIVU 

4.1.1 Pyropy Českého středohoří 

Pyroponosná oblast Českého středohoří, ve které se nachází jak primární, tak sekundární výskyty, má 

rozlohu přibližně 70 km2. Tato oblast je tvořena tzv. primárními a sekundárními ložisky. Sýkora (1952) 

píše, že primární ložiska jsou místa původů pyropů a sekundární ložiska jsou erodovaná a následně 

přemístěná primární ložiska, v tomto případě uložená do štěrkopísků. Nejrozšířenější jsou v této oblasti 

sedimenty svrchní křídy. Obecně je tato oblast tvořená hlavně rulami, migmatity, granulity, zvláště pak 

peridotity a lherzolity s vysokým obsahem pyropů (Turnovec a Blüml 1981). Tyto relativně hojné 

pyroponosné horniny se tektonicky nachází v relativně mělké, podpovrchové poloze a jsou přikryty 

mezozoickými sedimenty, které mají funkci nejvyšší vrstvy (Seifert a Vrána 2005). 

Velmi důležitou událostí v geologii Českého středohoří pro pyropy jsou efuze magmat terciérního stáří, 

kdy byla tvořena hlavně mafickými a ultramafickými horninami a vše bylo doprovázeno pyroklastiky v 

diatrémách. Zdrojem pyropů jsou ultramafické horniny, které byly vyzdvihnuty v rámci těchto procesů 

a vyskytují se ve formě komínových brekcií s xenolity. Tyto komínové brekcie jsou velmi hojné v 

diatrémách (např. Linhorka), které vznikly během terciéru, viz Obr. 10.  

 

Obr. 10. Schéma pyroponosných diatrém a redepozice pyropů (červených teček). 

Převzaté a upravené od Seiferta a Vrány (2005). 

 

Brekcie se skládají hlavně z úlomků křídových hornin ve formě slínovců a jílů, které byly následně 

žárem metamorfovány až na porcelanity. Dále je v brekciích obsažen bazalt, který je rozvětralý s úlomky 

pískovce, zuhelnatělého dřeva, rul, granulitů, pegmatitů a hadců (Sýkora 1952). Díky následnému 

zvětrávání ultramafických hornin v průběhu kvartéru se pyropy dostaly do kvartérních vrstev, které mají 

většinou formu deluvio-fluviálních sedimentů. Tyto sedimenty jsou sekundárním a nejdůležitějším 

zpracovatelným ložiskem. Rozsáhlé nánosy pyropových štěrků se vyskytují v proměnlivé mocnosti a 

jejich složení je velmi různorodé. Hlavní součástí těchto štěrků jsou valouny bazaltů, které se zde 

vykytuje v různých velikostech a v různém ohlazení (Sýkora 1952). Zbytek pyropových štěrků tvoří již 

zmíněné horniny obsažené v brekciích primárního ložiska. 
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4.1.2 Pyropy Kolínska 

Jednou z dalších významných oblastí historické těžby pyropů je Kolínsko. Pyropy z místních lokalit 

jsou obsaženy v granátických peridotitech, které se nejčastěji vyskytují v gföhlské jednotce 

moldanubické zóny a v kutnohorském krystaliniku. Tyto granátické peridotity, ze kterých se 

zvětrávacími procesy uvolňovaly pyropy, se v kutnohorském krystaliniku vyskytují hlavně ve formě 

menších těles v alochtonní pozici a jsou to tektonicky implantované vrstvy v metamorfní skladbě hornin 

kutnohorského krystalinika. Tato oblast je z veliké části pokryta kvartérními sedimenty a z části i českou 

horninami české křídové pánve. Výchozy granátických peridotitů můžeme vidět hlavně v menších 

říčních údolích, kde se toky zařezávají do terénu a odhalují vrstvy překryté právě kvartérními sedimenty. 

Pyropy se zde těžily právě z kvartérních sedimentů, které vykazují nejvyšší obsahy pyropů a jen malá 

část je recyklována z bazálních sedimentů (Vrána 2008). Přítomnost granátů v náplavech potoků souvisí 

nejen s výskytem granátických peridotitů, ale také s výskytem eklogitů, granulitů, ortorul, menších 

pegmatitických těles a svorů. S ohledem na erozi z těchto zdrojových oblastí lze i teoreticky vyvodit, že 

složení koncentrátů těžkých minerálů, může být poměrně pestré. „Při orientačním průzkumu 

provedeném v roce 2000 byly separovány tyto těžké minerály: amfibol, chlorit, ilmenit, kyanit, goethit 

(limonit), magnetit, monazit, muskovit, picotit, pyroxen, staurolit zirkon a anatas.“ (Běhal a Běhal 

2002).  

Běhal a Běhal (2002) uvádějí, že z dalších minerálů se zde našel almandin, který pravděpodobně pochází 

ze svorů, ačkoli izometrická zrna, která nepřesahují velikost 2 mm, jsou pravděpodobně z granulitů. 

Dále byl nalezen rutil, který má většinou formy krátce sloupcovitých až raritně kolenovitě srostlých 

krystalů o velikostech okolo 15 mm. Sloupcovitým minerálem je zde i turmalín, který se nalézá 

v zaoblených nebo sloupkovitých formách. Zaoblené turmalíny prošly nejpravděpodobněji křídovou 

sedimentací na rozdíl od sloupkovitých dravitů. Také je zajímavostí, že i v neveliké koncentraci se zde 

šlichovou prospekcí zjistilo zlato, které má hrudkovitý tvar a nepřesahuje velikost 0,5 mm. 

4.1.3 Pyropy Podkrkonoší 

Další velmi důležitou součástí jsou naleziště v Podkrkonoší, která jsou v mnohých ohledech záhadou 

ohledně jejich primární pyroponosné horniny. Podkrkonoší patří mezi důležité oblasti s momentálně 

aktivní těžbou v České republice (Pálenský a kol. 2011). V historii však bylo považováno za nějak 

vydatný zdroj, což je patrné ze sporadických zpráv většinou z 19. století, které zmiňují občasné nálezy 

při silničních pracích či na polích po dešti (Tuček 2000). V Podkrkonoší se v lokalitě Dolní Olešnice 

momentálně těží kvartérní aluvia s vysokou koncentrací pyropu v podorničních vrstvách. Ložiska 

pyropu v Podkrkonoší lze zhruba shrnout do pásu, který je 25 km široký a 80 km dlouhý a rozprostírá 

se mezi Dvorem Králové nad Labem a Mnichovým Hradištěm. Mezi nejvýznamnější naleziště pyropů 

v Podkrkonoší patří již zmíněná Dolní Olešnice, ale také Dvůr Králové nad Labem, Nová Paka, Horka, 

Jičín, Mnichovo Hradiště a další (Tuček 2000).  

Pravděpodobně nejdůležitějším obdobím pro ložiska pyropů v Podkrkonoší byl neogén. Neogenní 

vulkanismus velmi pravděpodobně stojí za pyroponosnými horninami, které byly vyzdvihnuty v rámci 

vulkanických procesů. Tyto procesy můžou být charakterizovány jičínským vulkanickým polem, které 

se rozprostírá na území mezi Železným Brodem, Turnovem, Mnichovým Hradištěm, Jičínem, Lázněmi 

Bělohrad, Novou Pakou a Lomnicí nad Popelkou. Neovulkanická tělesa, s výjimkou některých výskytů 

v oblasti Kozákova, mají charakter izolovaných těles olivinických bazaltoidů. Tělesa, která jsou 

převážně tvořena vulkanoklastickými horninami, se dříve považovala za intruzivní komínové brekcie, 

které byly z geologického hlediska velmi podobné komínovým brekciím v Českém středohoří. 

Subvulkanické brekcie jsou však spíše důkazem vývoje drobnějších struskových a tufových kuželů, 

které interagovaly s okolím v době aktivity (Cajz a kol. 2009).  
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4.2 Charakteristika pyropů z lokality Dolní Olešnice  

Pyropy z Dolní Olešnice mají v dnešní době převážný podíl materiálu využívaném ve šperkařství 

Družstva umělecké výroby Granát Turnov (ústně sděleno Jiřím Moryskem 16. 7. 2020). Z historického 

hlediska byly pyropy z Podkrkonoší zpracovávány do šperků jen velmi málo. Dříve se mělo za to, že 

pyropy z okolí Podkrkonoší (včetně Dolní Olešnice) jsou šperkařsky nezpracovatelné z toho důvodu, že 

se zde nacházejí malá, často popraskaná, silně korodovaná a tmavá zrna (Tuček 2000).   

4.2.1 Chemismus 

Chemismus pyropů z lokality Dolní Olešnice je poměrně stálý. Podle Hanuse (2019) se obsahy 

pyropové složky ze vzorků v Dolní Olešnice – Vestřev pohybují v rozmezí 77,8–83,4 hm. %. Obsahy 

almandinové složky se pohybují okolo 15,0–19,0 hm. % a obsahy grosulárové složky se pohybují okolo 

0,5–5,0 hm. %. Podle toho a obsahů dalších zjištěných prvků můžeme vypočítat následný empirický 

vzorec, který je charakteristický přímo pro pyropy z lokality Dolní Olešnice – Vestřev 

(Mg2,14FeII
0,48Ca0,35Mn0,01)2,98(Al1,81Ti0,03Cr0,11)1,95Si3,05O12 (Hanus 2019). Existují vzorky, které mají 

například vyšší podíl almandinové složky a vyšší obsah FeII, který barví pyropy do nažloutlé barvy. 

Zastoupení jednotlivých granátových složek můžeme také zjistit na základě hustoty a indexu světelného 

lomu podle Obr. 11 (Bouška 1997). Sytě červené pyropy z této lokality jsou výsledkem příměsi relativně 

vzácného granátu knorringitu (Mg3Cr2(SiO4)3), který dodává pyropu příměs Cr2O3. Oxid chromitý byl 

v minulosti měřen u pyropů z Podkrkonoší na 2–5 %, což přesahovalo limit pro šperkařské zpracování. 

Limit obsahu této příměsi, kvůli přesné charakteristické barvě, je mezi 1,5–2 % (Maharaj 2016; Seifert 

a Vrána 2005; Tuček 2000). 

 

Obr. 11. Plynulá řada mísivosti s granátovými složkami pyropu a almandinu. Převzato z Bouška (1997). 
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4.2.2 Optická charakteristika 

Vzhledem k tomu, že pyropy z lokality Dolní Olešnice složením odpovídají obecně gemologicky 

uznávanému názvu český granát (ačkoli je nepřijatelný z pohledu nomenklatury), bude zde 

charakterizován z pohledu optiky český granát jako takový. Podle Hanuse (2019) je index lomu českého 

granátu mezi 1,748–1,755. Pro představu vlivu indexu světelného lomu a obsahu Cr2O2 na barvu pyropů 

je přiložen obrázek grafu vzorků z Českého středohoří, viz Obr. 12.   

 

Obr. 12. Diagram vyjadřující pozitivní závislost indexu světelného lomu na obsahu Cr2O2 pro pyropy z Českého 

středohoří. Převzato z Bouška (1997). 

 

V tomto se pyropy z Dolní Olešnice neliší. Nebyl zjištěn žádný dvojlom ani luminiscence nebo 

fluorescence. Zrna měřených pyropů jsou izotropní a mají specifickou hmotnost mezi 3,700–3,790 

g/cm3. V rámci charakteristiky pyropů z Dolní Olešnice lze zmínit i tvar zrn. Pyropová zrna například 

z Podsedic mají většinou hladký povrch (Hanus 2019). Naopak na ložisku Dolní Olešnice je u často 

zploštělých a nepravidelných zrn vidět naleptaný povrch (viz Obr. 13.) s kuželovitými výstupky a 

lištovitým rýhováním (Řídkošil a kol. 1997). Podle Moravce a Pauliše (1997) tyto kuželovité výstupky 

snižují výraznost zbarvení a lesku, avšak po vybroušení jsou od ostatních pyropu z jiných lokalit 

prakticky k nerozeznání. Velikosti zrn bývají v případě Dolní Olešnice běžné do 3 mm a vzácně se lze 

setkat s velikostmi zrn nad 7 mm a víc (sděleno ústně RNDr. Jiřím Moryskem, 16. 7. 2020).  Zdejší zrna 

jsou, například oproti vzorku z Podsedic, méně pravidelná a mají často zploštělý tvar (Moravec a Pauliš 

1997). 
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Obr. 13. Přírodně naleptaný povrch pyropu z lokality Stupná (spodní hrana obrázku 1 mm).  

Převzato z Hanus (2019).  

 

4.2.3 Inkluze 

Pravděpodobně jedna z nejlepších metod, jak rozlišovat pyropy z českých lokalit, je studium inkluzí. 

Hanus (2019) uvádí, že charakteristické inkluze pro pyropy z lokality Dolní Olešnice a obecně 

Podkrkonoší jsou tzv. trichitické kanálky (viz Obr. 14.). Trichitické kanálky jsou formou vlasovitých 

dutin, které prochází krystalem a postrádají jakoukoli primární výplň. Jsou velmi hojné v pyropech, 

které prošly sedimentačními procesy a nachází se v sekundárních ložiscích. Díky sedimentačním 

procesům jsou někdy tyto kanálky vyplněny angulárními fragmenty křemene, které jsou tmelené 

jílovito-limonitovou směsí. Vznik těchto trichitických kanálků popisují Bauer a Hříchová (1966) a 

Hříchová (1966). Dle jejich názoru se vytvářejí v důsledku dlouho působící chemické reakce 

rozpuštěných fluoridů, fosforečnanů či chloridů na zrna pyropu. Práce Hříchové (1966) připouští i 

možnost, že za tvorbou těchto kanálků stojí tlakové rozpouštění či autigenní růst, avšak tyto možnosti 

jsou spíše nepravděpodobné. Další inkluze na této lokalitě nejsou nalézány v tak hojném počtu, jako 

například v Českém středohoří. Mezi ně patří například apatit, který hojně tvoří dobře omezené krystaly 

do velikosti 0,3 mm. Další mohou být inkluze limonitu (který je poměrně často obsažen v trichitických 

kanálcích), velmi vzácně ilmenitu, Cr-Al spinelu, Mg-karbonátu a zirkonu (Hanus 2019). 

 

Obr. 14. Trichitické kanálky v pyropu z lokality Dolní Olešnice – Vestřev (spodní hrana obrázku 0,4 mm). 

Převzato z Hanus (2019). 
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5 LOŽISKO DOLNÍ OLEŠNICE 

Ložisko Dolní Olešnice je aktivní už od roku 1995. Celé ložisko lze rozdělit na dvě části, a to na Dolní 

Olešnice – Vestřev a Dolní Olešnice v údolí Kalenského potoka. Dolní Olešnice – Vestřev byla aktivní 

mezi lety 1995–2007. Od roku 2019 Granát Turnov spustil těžbu v Dolní Olešnici v údolí Kalenského 

potoka. 

5.1 Geologická situace ložiska  

Soumar (2011) tvrdí, že sekundárně zdrojovou horninou pyropů a dalších minerálů těžké frakce ve zdejší 

oblasti jsou okolní permokarbonské formace čisteckých pískovců vrchlabského souvrství. Podle 

Kachlíka (2003) jsou tyto permské až triasové sedimenty zachovány převážně jen v podkrkonošské 

pánvi, avšak sled vrstev je obdobný jako v pánvi vnitrosudetské. Sedimenty vrchlabského souvrství 

(spodní autun) mají převážně formu cyklicky zvrstvených červených pískovců (viz Obr. 15.), arkóz a 

prachovců. Prosečské souvrství (střední autun) obsahuje aleuropelity, prachovce a lokálně zastoupené 

bitumenní jílovce s Cu-zrudněním.  Vulkanická činnost v období permu je v této oblasti rozdělována na 

starší a mladší fázi. Určitou část plochy zabírají bazaltandezity (melafyry) s polohami vulkanických 

brekcií a pyroklastik. Tyto vulkanity byly uloženy permským stratovulkánem mezi rozhraním souvrství 

vrchlabského a prosečského (Malec a Böhmová 2011). Na ložisku Dolní Olešnice se pyroponosná vrstva 

vyskytuje v holocénních aluviích. Aluvia v Dolní Olešnici je možné rozdělit na podložní a nadložní 

vrstvu. Podložní vrstva, která má mocnosti od 0,2 do 2,5 m, je tvořena hlavně jílovitými štěrkopísky a 

směrem do nadloží přechází do též červených hrubozrnných jílovitých písků s obsahy větších valounů 

(Pauliš 2000). V těchto vrstvách se i hojně vyskytují valouny štěrku, které jsou zde tvořeny až ze dvou 

třetin horninami krkonošského krystalinika. Ty se na toto území teoreticky mohly dostat v rámci 

rozšíření kontinentálního ledovce (sděleno ústně RNDr. Jiřím Moryskem, 16. 7. 2020). Zbylou část zde 

tvoří hlavně prachovce a melafyry permského stáří. V menší míře se zde vyskytují silicifikovaná dřeva, 

jaspisy a chalcedony (achátové struktury jen velmi vzácně) (Malec a Böhmová 2011). 

 

Obr. 15. Typické červené pískovce permokarbonu z lokality Kalenský potok. Autor, 16. 7. 2020. 
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5.2 Těžba 

5.2.1 Historie těžby v České republice 

Historie těžby českých granátů je velmi bohatá. Existují doklady o tom, že těžba a šperkařské využití 

pyropů na českém území byly už v 11. století. Doklady existovaly ve formě historických šperků, které 

jsou v dnešní době považovány za ztracené (Hanus 2019). První „těžby“ pyropů velmi pravděpodobně 

probíhaly formou ručního sběru na polích či přístupných plochách, kde mohl být viděn kontrast mezi 

podkladem a červenými pyropy. Později se začaly hloubit mělké šachtice nebo rýhy a z vytěžených 

štěrkopísků se vybíraly pyropy. Tento způsob byl mnohem efektivnější, jelikož se začala využívat přímo 

sekundární pyroponosná ložiska namísto pouhého sběru na povrchu. Je nutno podotknout, že se tehdy 

nejdříve odstranily vrstvy jedna po druhé, než se objevila těžitelná frakce a po následném vytěžení se v 

rámci rekultivace daly všechny vrstvy znovu na sebe, jak byly v původním stavu (Urbánek 1978). 

Zmíněný způsob rekultivace byl sice náročný, ale byla zachována úrodnost a oratelnost pole. V dnešní 

době se používá mnoho podobných procesů, avšak práci velmi usnadňuje novodobá těžká technika.  

5.2.2 Těžba českého granátu v současnosti 

Těžba pyropu v České republice je z dlouhodobého hlediska relativně málo invazivní a všechny procesy, 

které se při těžbě využívají, jsou čistě mechanické. Vytěžený materiál prochází procesem síťovaní a 

různých druhů separací a získává se pouze těžká frakce v rozmezí 2–8 mm. Ostatní frakce nad anebo 

pod normovanými velikostmi se dále dostávají zpět do jam (odkališť), kde jsou následně vrstveny na 

sebe a vzniká tak první stupeň rekultivace. V celkovém procesu se tedy vytěží docela malé procento 

frakce, která postupuje dál na zpracování, a zbytek zůstává na lokalitě. Při těžbě se využívá lomový 

způsob těžby, který je jak efektivní, tak bezpečný a dobře rekultivovatelný. Odpadá zde riziko závalů a 

propadlin, jelikož se zde vytěží všechny vrstvy štěrkopísku, které mohou být pyroponosné. V případě 

Českého středohoří se nejdříve dělá skrývka ornice a podornice, která má většinou mocnost okolo 60 

cm, a poté následují rovnou vrstvy pyroponosného štěrkopísku. V Podkrkonoší je situace složitější, 

jelikož po orniční a podorniční vrstvě následuje až 2 m mocná vrstva nadloží s minimálním obsahem 

pyroponosného štěrkopísku. Tuto spíše jílovitou vrstvu je nejdříve nutné odtěžit a pak ji následně uložit, 

aby mohla být později použita k rekultivaci. Bohužel v Podkrkonoší ložiska a obecně pozemky vhodné 

pro těžbu s povolením nejsou moc veliké (okolo 2 ha), a tak občas vznikají problémy s místem na 

uskladnění (Tvrzník a Boudný 2019). 

5.2.3 Úprava vytěženého materiálu 

Úprava vytěženého materiálu probíhá vždy přes drcení a pak následnou gravitační separací. Gravitační 

separace je zde používána kvůli její nízké nákladovosti. Granáty patří do tzv. těžké frakce, která je touto 

separací koncentrována. Nejdříve se vytěžený štěrkopísek dopraví na úpravnu, kde se pomocí 

dopravních pásu dostane do hrubotřídiče a bubnové pračky. Tyto dva stroje mají za úkol rozplavit 

materiál z důvodu obsahu jílovitých frakcí, které se nedají rovnou sítovat a vytřídit frakci kameniva nad 

8 cm. Dále frakce putuje na jednotlivá síta o různých velikostech a zároveň se proplachuje 

technologickou vodou, která se v úpravně recykluje. Síta jsou sestavená tak, aby se na úpravně dosáhlo 

frakce mezi 2–8 mm. Tato velikost je žádoucí z toho důvodu, že menší frakce jsou nezpracovatelné a 

větší frakce mají spíš raritní nálezy pyropových zrn. Takto vytříděná frakce následně putuje na separaci, 

kde se „obohatí“ jen na těžkou frakci a lehká frakce se odplaví. Koncentrace pyropu je ve frakci mezi 

8–12 %. Existují tří základní formy separace, které se využívají při úpravě pyroponosné suroviny. 

Zmíněna zde bude pouze nejpoužívanější metoda, která se využívá v ložisku Dolní Olešnice (Tvrzník a 

Boudný 2019), viz Obr. 16. 
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Obr. 16. Úpravna vytěženého materiálu v ložisku Dolní Olešnice. Autor, 16. 7. 2020. 

Touto metodou je rozdružování v sazečkách, které separují zrna s vyšší hustotou, mezi které patří i 

pyropy. Princip metody je práce s hustotou materiálu a následným odplavením lehčích zrn. Díky 

zmíněné hustotě dokáže tato metoda využívat gravitační separaci a při střídavém vzestupném a 

sestupném pohybu proudu vody dokáže oddělit zrna právě na základě jejich hustoty. Při vzestupném 

proudu se nejdříve nadlehčí lehká a malá zrna, která jsou následně odplavena přes splav, a při sestupném 

proudu nejdříve klesají nejtěžší a největší zrna. Produkt, který vyjde z této separační metody, je pak 

rozdružený materiál, který je rozdělený do různých vrstev podle hustoty.  

Rekultivace je jedno z nejdiskutovanějších témat v rámci všech aktivních ložisek v České republice. Jak 

bylo již zmíněno, tak je těžba českých granátů poměrně málo invazivní z dlouhodobého hlediska. Těžba 

lomovým způsobem má ve výsledku jen minimální vliv na životní prostředí, jelikož je rekultivace 

pyropových ložisek prováděna tzv. do původního stavu. To znamená, že když byla na ložisku dříve 

louka, tak následná rekultivace míří tímto směrem. Jsou zachovány jednotlivé vrstvy ornice i podornice 

a následně upravovány tak, aby odpovídaly pozemku před začátkem těžby (Tvrzník a Boudný 2019). 

5.3 Výskyty pyropů v okolních tocích na základě šlichové prospekce 

Na základě orientační šlichové prospekce, která proběhla v terénu, byla sestavena zjednodušená mapa 

výskytu pyropů v tocích okolo ložiska Dolní Olešnice. Šlichová prospekce byla provedena pouze za 

pomocí sít, nikoli pánví. Byla použita certifikovaná síta o velikosti ok 1 mm, 2 mm, 6 mm a 8 mm.  

Prospekce byla prováděna postupem dle Jelínka a kol. (1988). Místa pro odebrání vzorků byla vybrána 

dle hydrodynamiky vodních toků a pravděpodobné koncentrace těžkých minerálů (Jelínek a kol. 1988). 

Při výběru se také kladl důraz na toky s klesající unášecí schopností, ve kterých bylo možné 

předpokládat obohacení o těžké minerály. Též byla vybírána místa se širokým zrnitostním spektrem. 

Hlavním cílem prospekce bylo zjistit, jestli předpokládané toky budou pyroponosné či nikoli. Výsledky 

lze vidět v Obr. 17. a Tab. 3. Pro každé místo odběru byl použit nepřerýžovaný vzorek o objemu 10 

litrů. Zájmovou velikostí byla zrna mezi 2–6 mm.  
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Obr. 17. Vypracovaná mapa měřených pyroponosných toků v okolí Dolní Olešnice. Základem byla geologická 

mapa 1:50 000 dostupná z (https://mapy.geology.cz/geocr50/). 

 

Tab. 3. Výsledky měření z jednotlivých lokalit. 

Lokalita Souřadnice Velikost 

rýžované frakce 

Hmotnost 

sýtované frakce 

Počet 

nalezených zrn 

Dolní Olešnice 50.5246336N, 

15.7113369E 

1–8 mm 1488 g 43 

Kalenský potok 50.5185296N, 

15.7037688E 

2–6 mm 3937 g 31 

Veskova rokle 50.5185296N, 

15.7037688E 

2–6 mm 536 g 0 

Debrná 50.4985618N, 

15.7245229E 

2–6 mm 1543 g 0 

Haklův mlýn 50.5128086N, 

15.6433450E 

2–6 mm 1914 g 19 

Borovnice 50.5111683N, 

15.6437653E 

2–6 mm 1983 g 11 

Čistecká hůra 50.5162073N, 

15.5960948E 

2–6 mm 289 g 0 

  

5.4 Minerály těžké frakce  

Minerály těžké frakce jsou ty minerály, které projdou stejnými separačními metodami jako granát a 

separují se na principu své hmotnosti. Kvůli dosud neznámé primární ultrabazické hornině, ze které 

pyropy v Dolní Olešnici pochází (Bouška 1997; Hanus 2019; Malec a Böhmová 2011; Moravec a Pauliš 

1997; Žežulka 1989), je studium těžkých minerálů jednou z možností, jak odhadnout původ těchto 

https://mapy.geology.cz/geocr50/
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pyropů. Největší podíl v těžké frakci mají hematit, limonit, pyrop, rutil, baryt, skoryl a magnetit. 

Vzácněji se v těžké frakci může vyskytovat zlato či zirkon. Oproti Českému středohoří v zadním 

kaménku mezi těžkými minerály v Dolní Olešnici chybí mladší nerosty třetihorních vulkanitů, jako jsou 

augit, amfibol, olivín a například drobné limonitizované fosílie druhohorního stáří. Místní těžké 

minerály mají silně zaoblené strany a jsou prakticky bez zachovaných krystalových ploch. Tato 

skutečnost svědčí o dlouhém transportu, během kterého mohly v těžké frakci minerály přibýt nebo ubýt 

(Moravec a Pauliš 1997).  

Minerály těžké frakce se též z části zabývá Žežulka (1989), který jako jeden z prvních uvedl poznatky 

o zjištěném hematitu, který tvoří v určitých místech až 80–90 % koncentrátu. Podle Moravce a Pauliše 

(1997) se nejčastěji vyskytuje v podobě tmavě šedohnědých valounků, které mají strukturu 

jemnozrnných agregátů s náznakem vláknité struktury. Dalším vizuálně podobným minerálem, který se 

vyskytuje v těžké frakci, je limonit, který zde má několik makroskopických forem a barev. „Ve dvou 

případech byly zjištěny paprsčité agregáty hnědočervené barvy a silně kovového lesku, které byly 

identifikovány jako goethit.“ (Moravec a Pauliš 1997). Třetím nejvíce zastoupeným minerálem v těžké 

frakci je pyrop. Žežulka (1989) tvrdí, že se vyskytuje v koncentraci 65–109 g/t těženého materiálu. Méně 

častým minerálem, který se vyskytuje v těžké frakci, je rutil. Ten je zastoupen přibližně 30–50 g/t 

materiálu a má formu až 11 mm zaoblených zrn. Jedním z méně častých minerálu je i skoryl, který 

zaujímá až 4–6 g/t materiálu. Skoryl na tomto ložisku zaujímá dvě formy. Jednou formou jsou oválná a 

černá zrna a druhou formou jsou již dříve zmíněné sloupcovité krystalky (podobné jako u těžké frakce 

z Kolínska), které jsou lehce ohlazené. Byla zde nalezena i třetí forma, v podobě dokonalých černých 

kuliček, které měly lasturnatý lom, ale dle analyzační metody XRD (X-Ray Difraction) šlo o skoryl 

(ústně sděleno RNDr. Jiřím Moryskem, 15. 7. 2020). V podobném množství jako skoryl se nachází 

v těžké frakci i baryt, který zde tvoří až 7 mm velká omletá zrna. Dále následují minerály, které jsou 

raritnější a jedná se o magnetit, almandin, kasiterit, zirkon, apatit, zlato, korund (safír), platinu a 

iridosmin. Všechny zmíněné koncentrace jsou přibližné, jelikož vzorky byly získány z různě 

koncentrovaného materiálu (Moravec a Pauliš 1997).  
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6 ZDROJOVÁ HORNINA PYROPŮ 

Původní zdrojová (primární) hornina, která stojí za vznikem ložiska pyropů v aluviích v lokalitě Dolní 

Olešnice, prozatím není známa (Bouška 1997; Hanus 2019; Malec a Böhmová 2011; Moravec a Pauliš 

1997; Žežulka 1989; ústně sděleno RNDr. Jiřím Moryskem 15. 7. 2020). Existují různé dohady a názory, 

ale žádný z nich zatím není podložen jasnými důkazy. Dosud se nepodařilo v širším okolí lokality najít 

ultrabazickou horninu, která by v sobě obsahovala pyrop.  

6.1 Analýza názorů ohledně pyroponosných hornin v lokalitě Dolní Olešnice 

Podle Boušky (1997) existuje pouze jedna zmínka o dávném nálezu serpentinitu s obsahem pyropu 

v potoce Veselka, který dále ústí do Jizery. Tato informace je však tlumočena přes několik prací, a tak 

její informace ztrácí na věrohodnosti, jelikož tento nález už nikým nebyl potvrzen. I kdyby bylo vědecky 

potvrzeno, že zdejší pyropy pochází ze serpentinizovaných těles, tak tato lokalita leží 50 km východně 

od naší zájmové oblasti. Bouška (1997) však předpokládá, že pokud existují primární pyroponosné 

horniny, tak to budou pravděpodobně granátické peridotity, které jsou skryty pod mocnou vrstvou 

permokarbonských usazenin. Bouška (1997) uvádí v patrnost tvar podkrkonošských pyropů, které oproti 

pyropům z Českého středohoří mají zcela jiný povrch (viz výše). 

Další studie Malce a Böhmové (2011) byla provedena na základě analýzy minerálů Pt-kovů, právě u 

obce Vestřev. Cílem této práce nebylo nalezení pyroponosné horniny, ale objasnit výskyt minerálů Pt-

kovů v okolí obce Dolní Olešnice – Vestřev. Autoři zde zmiňují i geologii oblasti včetně 

předpokládaného ultrabazického tělesa, ze kterého by mohly místní pyropy pocházet. Navzdory 

provedeným analýzám slitin Os-Ir-Ru z lokality Dolní Olešnice – Vestřev, osmiridia, iridosminu, 

rutheniridosminu a ferroplatiny, je dle autorů těžké se vyjádřit k primárnímu zdroji nalezených minerálů. 

Snosová oblast Kalenského potoka a okolí podkrkonošské pánve nepoukázala na možnou indicii, která 

by podpořila důkaz o PGE (Platinum group elements) mineralizaci. Tato mineralizace by však mohla 

poukázat na ultramafickou horninu, která by teoreticky mohla být i primární horninou pro pyropy 

z Dolní Olešnice. Tato teorie se však rozchází ve faktu, že zrna zmíněných minerálů mají mnohem menší 

stupeň opracování oproti zdejším pyropům, a tak autoři předpokládají, že zdrojové horniny jsou 

pravděpodobně odlišné.  

Nejdiskutovanější téma obsahuje informace ohledně dvou nalezených krystalů diamantů v lokalitě 

Dolní Olešnice – Vestřev v letech 1997 a 2000 Luďkem Běhounkem ze Studence. Tomuto tématu se 

hlavně věnuje práce Moravce a Řídkošila (2008). První z krystalů, který byl nalezen v roce 1997, má 

rozměry 5,3 × 5,2 × 3,4 mm a váží 0,96 ct (0,192 g). Má světlou barvu, s jemným hnědavým nádechem 

a jinak je zcela čistý, s jedinou černou, blíže neidentifikovanou inkluzí. Druhý z krystalů má parametry 

7,0 × 5,2 × 4,3 mm a váží 1,6 ct (0,32 g). Oproti prvnímu krystalu má ještě světlejší žlutou barvu a 

obsahuje celkem šest inkluzí (Hanus 2019). Moravec a Řídkošil (2008) předpokládají, že inkluze jsou 

v obou případech grafitové. Autoři potvrzují, že nelze s přesností určit, jestli oba diamanty pochází 

z hornin, které vznikly za vysokých teplot a tlaků, nebo jestli pochází odjinud. V případě Českého 

středohoří, kde byly nálezy diamantů též potvrzené (ačkoli též ze sekundárních ložisek), je některými 

geology přijímán názor, že místní diamanty byly vyneseny v rámci třetihorního vulkanismu ve 

vulkanických brekciích. Brekciovité výplně totiž obsahují kusy metamorfovaných olivinických 

ultrabazických hornin (hadců)Sice neobsahují kimberlitové a lamproitové typy hornin, ale mohou 

obsahovat diamanty. Tyto hadce však obsahují již známé pyropy pocházející z Českého středohoří 

(Moravec a Řídkošil 2008). Úvahy o výskytech obou minerálů je možné propojit, jelikož pyropy jsou 

dost často doprovázejícím minerálem diamantů v kimberlitových horninách (Gurney 1984), které ani na 

ložisku Dolní Olešnice nelze vyvrátit. Samotné nálezy diamantů v Dolní Olešnici – Vestřev mohou však 

být zpochybňovány (sděleno ústně RNDr. Jiřím Moryskem, 16. 7. 2020). Důvodem je, že existují pouze 

dva exempláře, které našel stejný člověk za podmínek, kdy jde hlavně o štěstí. Následné pokusy o další 
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nálezy výrazně menších diamantů byly neúspěšné a nebyly ani provedeny další analýzy zmíněných 

diamantů, které by mohly poodkrýt vznik těchto exemplářů. 

6.2 Výsledky analýzy 

Názory ohledně primární horniny, která v rámci třetihorního vulkanismu vynesla pyropy v Podkrkonoší, 

se různí. Většina autorů, kteří zmiňují tuto primární horninu, se přiklání k názoru, že pyropy z aluvií 

v Dolní Olešnici pochází pravděpodobně ze serpentnizovaného granátického peridotitu (Bouška 1997; 

Hanus 2019; Malec a Böhmová 2011; Moravec a Pauliš 1997). Tento názor je však podložen pouze již 

známými výskyty pyropů v Českém masivu. Proč tato primární hornina chybí, je z části vysvětlováno 

erozí horninových sledů, které byly denudovány a oderodovaný materiál se časem dostal do 

permokarbonských pískovců.  

Proti této myšlence stojí dva nálezy diamantů, které by poukazovaly pravděpodobně na metamorfované 

olivinické peridotity nebo kimberlity (Moravec a Řídkošil 2008). Tyto horniny by musely být erodované 

a jejich obsah přemístěn stejným způsobem, jako v předchozím případě. Otázkou však zůstává, jestli 

tyto diamanty opravdu pochází z tohoto naleziště.   
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7 DISKUSE  

Pyropy z lokality Dolní Olešnice lze ze všech pohledů shledat jako český granát (Hanus 2019). 

Odpovídají charakteristice českého granátu v zastoupení pyropových, almandinových a grosulárových 

komponent, indexem lomu, barevností i inkluzemi. Pyropy v ložisku Dolní Olešnice jsou 

charakteristické pro své inkluze trichitických kanálků a pro nerovný povrch zrn, který je pravděpodobně 

způsoben přírodními kyselinami (Hříchová 1966), které dle mého názoru působily na povrch pyropů až 

v sekundárních horninách. Předpokládaná koroze pyropů v červených permokarbonských pískovcích je 

podle mě pravděpodobná, jelikož tyto pískovce mají dobrou propustnost pro různé vodní roztoky (Slavík 

2014). Tyto roztoky, i přes relativní chemickou stabilitu pyropu, pak interagují s povrchem krystalu a 

vytvoří lehkou skulptaci a myslím si, že též podporují vznik již zmíněných trichitických kanálků, které 

jsou pak někdy vyplněny křemito-jílovitým materiálem (Hanus 2019). Tento materiál může obsahovat 

fáze, které by mohly být předmětem zkoumání. 

Těžké minerály, které se vyskytují společně s pyropy, přímo neukazují na horninu, která by měla typické 

složení a ve které můžeme vidět minerální různorodosti pyroponosných štěrků. Poměrně zajímavý mi 

přišel nálezy skorylů, které měly formu dokonalých kuliček nebo oválů a při rozbití měly lasturnatý lom. 

Nicméně skoryl, který je také v těžké frakci relativně dosti zastoupen, pravděpodobně nijak nepřispěje 

k charakterizaci primární pyroponosné horniny.  

Pokud jde o samotné ložisko, domnívám se, že těžba pyropů je zde výhodná, čemuž nasvědčují i 

výsledky šlichové prospekce v lokalitě Dolní Olešnice. Těží se zde kvartérní sedimenty, které obsahují 

permokarbonské pískovce obohacené o pyrop. Těžba je ekologicky velmi šetrná. Lomovou těžbou 

vybagrovaný materiál dále putuje na pásový dopravník, odkud se materiál sype do bubnové pračky, kde 

je rozplavován. Rozplavený materiál se dál pohybuje na síta, která materiál roztřídí na zájmovou frakci 

2–8 mm a sázečka tuto velikostní frakci obohatí pouze na těžkou frakci, která je odvážena a ručně 

tříděna. Pyrop zde patří mezi tři nejčastější minerály těžké frakce spolu s hematitem a limonitem. Těžba 

by zde měla pokračovat ještě 2 roky, ale budoucnost těžby mimo Dolní Olešnici je nepravděpodobná. 

Jedním z důvodů jsou negativní ohlasy z okolních obcí, které si další těžbu nepřejí. Například v obci 

Dolní Kalná nebyl povolen ani geologický průzkum. Tamní obyvatelé si nepřejí, aby byl narušován 

jejich klid a chtějí, aby se neničila už takhle poničená příroda. Názor obyvatel nezměnil ani příklad 

Dolní Olešnice – Vestřev, kde po rekultivaci těžebních prostorů není poznat, kde těžba probíhala. 

Primární pyroponosná hornina stojí rozhodně za další hledání, jelikož by mohla výrazně přispět 

k pochopení vzniku místních pyropů a obecně celého ložiska. Názory na toto téma jsou z různých dob 

a lze tak předpokládat, že se budou časem vyvíjet. Zajímavé je, že zde to zcela neplatí. Hlavní, co 

ovlivnilo úvahy o tomto tématu, byly nálezy dvou diamantů, které vývoj názorů posunuly trochu jiným 

směrem. Jestli je tento směr správný, lze potvrdit podrobnějšími analýzami diamantů (pokud se podaří 

nějaké získat) anebo se zaměřit zpět na pyropy.  
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8 ZÁVĚR 

Z vypracované charakteristiky vyplývá, že pyropy z Dolní Olešnice mají hodnoty pyropové, 

almandinové a grosulárové složky odpovídající daným hodnotám pro český granát a lze je tedy nazývat 

českým granátem. Gemologické studie ukazují, že pyropy z Dolní Olešnice mají barvu tzv. holubí krve 

a jejich kvality jsou vhodné pro šperkařství. Těžba v Dolní Olešnici, která pokračuje od roku 2019 

v druhém těžebním prostoru Kalenského potoka, úspěšně získává frakci, která je dále brusičsky 

zpracovávána.  

Primární pyroponosné horniny v Dolní Olešnici zatím nebyly objeveny, ani popsány. Je to téma, které 

je poměrně diskutované a v některých verzích kontroverzní. V rámci šlichové prospekce, která byla 

udělána, se nepodařilo zjistit zdrojovou horninu. Podařilo se však lokalizovat jednotlivé doporučené 

toky, které ve svých sedimentech obsahují pyropy ať ve větším, či menším množství. Objevení 

pyroponosné horniny by mohlo pomoct k pochopení vzniku tohoto ložiska. 

 Pyropy z českých lokalit by měly být na základě moderních analytických metod porovnány s pyropy 

v Dolní Olešnici. Důležité je sledovat stopové prvky a porovnat je s jejich obsahy v pyropech, u kterých 

je známa primární pyroponosná hornina a následně lze zahrnout i světové lokality. Tímto by se mohly 

potvrdit anebo naopak vyvrátit zmíněné dva nálezy diamantů, které nejsou úplně signifikantní, vzhledem 

k jejich nálezu a k charakteristice primární pyroponosné horniny.    

Cíl této práce byl v připravení podkladů pro navazující magisterskou práci. V navazující magisterské 

práci bych se chtěl zaměřit na podrobnější analýzy, které by mohly přispět k řešení tohoto tématu a 

myslím si, že díky analytickým metodám, které se každým rokem vyvíjí, by bylo vhodné pokračovat ve 

výzkumu. Metody, které jsou nám dnes známé, mají veliký potenciál pro podrobnější analýzy, které 

zatím nebyly provedeny. Dle mého názoru by podrobnější zkoumání mohlo vyřešit tak dlouho 

diskutované téma jako je primární pyroponosná hornina, ze které pyropy pochází, a přispět tak k dalším 

vědomostem o geologii a mineralogii České republiky.  
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