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oĜenecký slepenec vystupuje na povrch v nČkolika výchozech v okolí obcí KoĜenec
a Okrouhlá. Jedná se o nejspodnČjší polohu slepencĤ (mocnost <50 m) kulmu Drahanské vrchoviny.
ObjemovČ rozsáhlá tČlesa slepencĤ (starší slepence
raþické a mladší luleþské) jsou charakteristická pro
nejmladší sedimenty myslejovického souvrství,
zejména jeho jv. þást. ZmČna ve valounovém složení od koĜeneckého slepence a spodní þásti raþických slepencĤ (leukokrátní ortoruly s muskovitem,
vulkanity > granitoidy, kontaktní rohovce, klastické
sedimenty) smČrem do svrchní þásti raþických slepencĤ (leukokrátní ortoruly s muskovitem, granitoidy > vulkanity, kontaktní rohovce) je odrazem
prohlubující se eroze v rámci jedné snosové oblasti.
Alterace REE,Y-fosfátĤ (monazitu a xenotimu)
byly studované ve dvou významnČ zastoupených
typech hornin ve slepenci koĜeneckém a ve slepencích raþických, a to v biotitických granitech a leukokrátních ortorulách. Biotitické granity jsou tvoĜeny plagioklasem (An6-38), K-živcem, kĜemenem,
z tmavých minerálĤ je zastoupen biotit, ojedinČle
amfibol. Akcesoricky se vyskytuje apatit, allanit,
zirkon, monazit, nČkdy rutil, ilmenit þi titanit. Jedná
se o vysoce draselné, vápenato-alkalické I-typové,
synkolizní granity vulkanického oblouku (Zachovalová 2003). Leukokrátní ortoruly jsou tvoĜené kĜemenem, perthitickým K-živcem, albitem, z vedlejších minerálĤ je zastoupen muskovit, biotit, nČkdy
granát a typickou akcesorií je zirkon, apatit, monazit a xenotim.
Monazit v obou horninových typech tvoĜí pĜevážnČ hyputomorfnČ až automorfnČ omezená zrna
(10-100 Pm). V obou pĜípadech se jedná se o monazit-(Ce). V monazitu z granitĤ vstupují Th a U
(4,2-22,9 hm.% ThO2; <1,03 hm.% UO2) do struk-

tury monazitu pĜevážnČ huttonitovou substitucí (do
22% huttonitové komponenty), oproti tomu v ortorulách (2,0-13,4 hm.% ThO2; <1,30 hm.% UO2)
pĜevažuje obvykle cheralitová (do 10%) komponenta nad huttonitovou (do 8%). U xenotimu dosahuje
podíl REE 0,2-0,3 apfu.
Monazit v obou horninových typech vykazuje
výrazné známky alterací, pĜi nichž dochází k jeho
rozpouštČní od okrajĤ a podél prasklin a vniku novotvoĜených minerálĤ v jeho blízkosti. RozpouštČní
monazitu v biotitických granitech je doprovázené
vznikem novotvoĜeného fluorapatitu, allanitu-(Ce),
rhabdophanu-(Ce) a thoritu. PĜi kontaktu s korodovaným reliktem monazitu, v oblasti pĤvodního zrna
monazitu tvoĜí fluorapatit, rhabdophan-(Ce) a thorit
obvykle jemnozrnnou smČs, þasto s velikostí jednotlivých fází pod hranicí rozlišení EMP. V okolí pĤvodního zrna monazitu vznikají vČtší zrna a agregáty (až 100 Pm) apatitu a allanitu-(Ce). Ve vzorcích
ortorul docházelo k rozpouštČní monazitu a jeho zatlaþování nejþastČji rhabdophanem-(Ce) a thoritem,
vzácnČji apatitem a ojedinČle i florencitem. Rhabdophan-(Ce) zde tvoĜí jehliþkovité až sloupeþkovité
agregáty velké až 40 Pm. Dále od korodovaného
monazitu, bez pĜímého kontaktu s ním, vzniká hojnČ
allanit-(Ce). RĤst allanitu v obou typech hornin byl
pozorován pouze v pĜípadČ výskytu chloritu (chloritizovaného biotitu) v blízkosti monazitu. Obdobné
známky alterací jako monazit vykazuje v ortorulách
i xenotim. V bezprostĜedním okolí xenotimu vzniká
nejþastČji apatit, dále i blíže neurþená Si,Al,Ca,Y
fáze. Fluida obohacená REE+Y, Th a U migrují od
alterovaných fosfátĤ dále, zejména podél trhlin a zón
rozpouštČní ve valounech, až do okolního pojiva(droba). Podél trhlin ve valounech þi v okolní
drobČ dochází ke krystalizaci až >100 Pm velkých
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agregátĤ autigenních REE+Y-, Th-, U- obsahujících minerálĤ, zejména rhabdophanu-(Ce) a allanitu-(Ce) až REE epidotu, þasto s drobnými inkluzemi thoritu. Vznik REE+Y-, Th-, U- a P- minerálĤ je
provázen rĤstem autigenního TiO2 a Fe-oxidĤ.
Rhabdophan-(Ce) vykazuje ve srovnání s monazitem nízký obsah Th (0,5-6 hm.% ThO2) a U (obvykle do 0,1 hm. % UO2) a naopak vysoký obsah
Ca (obvykle 3-5 hm.% CaO) a Pb (obvykle kolem
0,5 hm.% PbO). Vysoký obsah Pb pĜi nízkém obsahu U a Th poukazuje na vstup Pb, které se uvolnilo
pĜi rozpouštČní monazitu, do struktury rhabdophanu-(Ce). Pro thorit je v obou horninových typech
charakteristický vysoký obsah P (0,3-0,5 apfu, nČkdy tedy pĜevaha P nad Si) a Zr (0,21-0,34 apfu).
Obsah Y a REE je promČnlivý (0,03-0,15 apfu Y;
0,09-0,30 apfu REE). Allanit-(Ce) vykazuje nízký
obsah Th a U (blízko meze detekce EMP) a þasto
zvýšený obsah Zr (do 4,2 hm.% ZrO2). Zvýšený
obsah Zr je typický pro novotvoĜený allanit i thorit
v obou horninových typech. Blíže neurþená Si, Al,
Ca,Y fáze vznikající pĜi alteraci xenotimu vykazuje
texturní podobnost s allanitem-(Ce) v okolí monazitu a chemicky je blízká allanitu-(Y), avšak obsahuje
pouze nízký obsah Fe (cca 1 hm.% FeO) a vysoký
obsah Ca+Y+REE. PĜi pĜepoþtu na 3 Si je obsah
Al+Fe+Ti = 3 apfu; Ca+REE+Y = 3 apfu, pĜiþemž
Y = 1 apfu. Mezi prvky (mimo tČch, pocházejících
z rozpouštČných REE+Y-fosfátĤ), které se významnČ podílely na tvorbČ novotvoĜených fází patĜí
zejména F, Ca, Si, Al, Fe a Zr. VČtšina z tČchto
prvkĤ se uvolĖovala pĜi alteraci biotitu, plagioklasu
a zirkonu.

Intenzita alterací REE,Y-fosfátĤ od okraje valounu smČrem k jeho stĜedu klesá. PĜi okraji valounu,
pĜípadnČ v blízkosti prasklin, jsou mnohdy pĜimární
fosfáty zcela rozpuštČny a je možno pozorovat pouze novotvoĜené minerály (obvykle asociaci nČkolika
z minerálĤ - fluorapatit, rhabdophan-(Ce), thorit, allanit-(Ce)). V centru vČtších valounĤ jsou mnohdy
pĜítomné REE-fosfáty bez známek alterací, zejména
pokud jsou uzavĜeny v kĜemeni þi K-živci. V mladších slepencích raþických podobné projevy alterací
u REE-fosfátĤ nebyly zjištČny. Tato pozorování dokládají, že se jedná o alterace v souvislosti s úþinky
diagenetických fluid. SmČrem od nadloží do podloží
roste intenzita diageneze, pĜiþemž pro bĜidlice
v okolí koĜeneckého slepence byla na základČ odraznosti vitrinitu stanovena teplota pĜi diagenezi
170-200°C. PĜi této teplotČ a úþinku F-, Si-, Al-, Ca-,
Fe-, Zr- bohatých fluid se monazit a xenotim stávají
nestabilní. V biotitických granitech byl dobĜe patrný
vztah mezi alterací monazitu a pĜítomností biotitu.
Zrna monazitu pĜi hranici biotitu a jiného minerálu
(kĜemen, živce) vykazovaly pĜi kontaktu s chloritizovaným biotitem výraznČ vyšší postižení alterací.
Vysoký podíl novotvoĜeného apatitu ve valounech
granitĤ odráží vyšší obsahy F v biotitu a Ca v plagioklasu i vyšší modální zastoupení tČchto minerálĤ
v horninČ. Tyto skuteþnosti dokládají znaþný význam
vlivu lokálního chemického složení na intenzitu a
charakter alterací REE, Y-fosfátĤ.
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