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o enecký slepenec vystupuje na povrch v n -
kolika výchozech v okolí obcí Ko enec                

a Okrouhlá. Jedná se o nejspodn jší polohu slepen-
c  (mocnost <50 m) kulmu Drahanské vrchoviny. 
Objemov  rozsáhlá t lesa slepenc  (starší slepence 
ra ické a mladší lule ské) jsou charakteristická pro 
nejmladší sedimenty myslejovického souvrství, 
zejména jeho jv. ást. Zm na ve valounovém slože-
ní od ko eneckého slepence a spodní ásti ra ic-
kých slepenc  (leukokrátní ortoruly s muskovitem, 
vulkanity > granitoidy, kontaktní rohovce, klastické 
sedimenty)  sm rem do svrchní ásti ra ických sle-
penc  (leukokrátní ortoruly s muskovitem, granito-
idy > vulkanity, kontaktní rohovce) je odrazem 
prohlubující se eroze v rámci jedné snosové oblasti.  

Alterace REE,Y-fosfát  (monazitu a xenotimu) 
byly studované ve dvou významn  zastoupených 
typech hornin ve slepenci ko eneckém a ve slepen-
cích ra ických, a to v biotitických granitech a leu-
kokrátních ortorulách. Biotitické granity jsou tvo-
eny plagioklasem (An6-38), K-živcem, k emenem, 

z tmavých minerál  je zastoupen biotit, ojedin le
amfibol. Akcesoricky se vyskytuje apatit, allanit, 
zirkon, monazit, n kdy rutil, ilmenit i titanit. Jedná 
se o vysoce draselné, vápenato-alkalické I-typové, 
synkolizní granity vulkanického oblouku (Zachova-
lová 2003). Leukokrátní ortoruly jsou tvo ené k e-
menem, perthitickým K-živcem, albitem, z vedlej-
ších minerál  je zastoupen muskovit, biotit, n kdy 
granát a typickou akcesorií je zirkon, apatit, mona-
zit a xenotim. 

Monazit v obou horninových typech tvo í p e-
vážn  hyputomorfn  až automorfn  omezená zrna 
(10-100 m). V obou p ípadech se jedná se o mo-
nazit-(Ce). V monazitu z granit  vstupují Th a U 
(4,2-22,9 hm.% ThO2; <1,03 hm.% UO2) do struk-

tury monazitu p evážn  huttonitovou substitucí (do 
22% huttonitové komponenty), oproti tomu v orto-
rulách (2,0-13,4 hm.% ThO2; <1,30 hm.% UO2)
p evažuje obvykle cheralitová (do 10%) komponen-
ta nad huttonitovou (do 8%). U xenotimu dosahuje 
podíl REE 0,2-0,3 apfu. 

Monazit v obou horninových typech vykazuje 
výrazné známky alterací, p i nichž dochází k jeho 
rozpoušt ní od okraj  a podél prasklin a vniku no-
votvo ených minerál  v jeho blízkosti. Rozpoušt ní 
monazitu v biotitických granitech je doprovázené 
vznikem novotvo eného fluorapatitu, allanitu-(Ce), 
rhabdophanu-(Ce) a thoritu. P i kontaktu s korodo-
vaným reliktem monazitu, v oblasti p vodního zrna 
monazitu tvo í fluorapatit, rhabdophan-(Ce) a thorit 
obvykle jemnozrnnou sm s, asto s velikostí jednot-
livých fází pod hranicí rozlišení EMP. V okolí p -
vodního zrna monazitu vznikají v tší zrna a agregá-
ty (až 100 m) apatitu a allanitu-(Ce). Ve vzorcích 
ortorul docházelo k rozpoušt ní monazitu a jeho za-
tla ování nej ast ji rhabdophanem-(Ce) a thoritem, 
vzácn ji apatitem a ojedin le i florencitem.  Rhab-
dophan-(Ce) zde tvo í jehli kovité až sloupe kovité 
agregáty velké až 40 m. Dále od korodovaného 
monazitu, bez p ímého kontaktu s ním, vzniká hojn
allanit-(Ce). R st allanitu v obou typech hornin byl 
pozorován pouze v p ípad  výskytu chloritu (chlori-
tizovaného biotitu) v blízkosti monazitu. Obdobné 
známky alterací jako monazit vykazuje v ortorulách 
i xenotim. V bezprost edním okolí xenotimu vzniká 
nej ast ji apatit, dále i blíže neur ená Si,Al,Ca,Y 
fáze. Fluida obohacená REE+Y, Th a U migrují od 
alterovaných fosfát  dále, zejména podél trhlin a zón 
rozpoušt ní ve valounech, až do okolního poji-
va(droba). Podél trhlin ve valounech i v okolní 
drob  dochází ke krystalizaci až >100 m velkých 
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agregát  autigenních REE+Y-, Th-, U- obsahují-
cích minerál , zejména rhabdophanu-(Ce) a allani-
tu-(Ce) až REE epidotu, asto s drobnými inkluze-
mi thoritu. Vznik REE+Y-, Th-, U- a P- minerál  je 
provázen r stem autigenního TiO2 a Fe-oxid .

Rhabdophan-(Ce) vykazuje ve srovnání s mona-
zitem nízký obsah Th (0,5-6 hm.% ThO2) a U (ob-
vykle 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 p i nízkém obsa-
hu U a Th poukazuje na vstup Pb, které se uvolnilo 
p i rozpoušt ní monazitu, do struktury rhabdopha-
nu-(Ce). Pro thorit je v obou horninových typech 
charakteristický vysoký obsah P (0,3-0,5 apfu, n -
kdy tedy p evaha P nad Si) a Zr (0,21-0,34 apfu). 
Obsah Y a REE je prom nlivý (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 asto
zvýšený obsah Zr (do 4,2 hm.% ZrO2). Zvýšený 
obsah Zr je typický pro novotvo ený allanit i thorit 
v obou horninových typech. Blíže neur ená Si, Al, 
Ca,Y fáze vznikající p i alteraci xenotimu vykazuje 
texturní podobnost s allanitem-(Ce) v okolí monazi-
tu a chemicky je blízká allanitu-(Y), avšak obsahuje 
pouze nízký obsah Fe (cca 1 hm.% FeO)  a vysoký 
obsah Ca+Y+REE. P i p epo tu na 3 Si je obsah 
Al+Fe+Ti = 3 apfu; Ca+REE+Y = 3 apfu, p i emž 
Y = 1 apfu. Mezi prvky (mimo t ch, pocházejících 
z rozpoušt ných REE+Y-fosfát ), které se vý-
znamn  podílely na tvorb  novotvo ených fází pat í
zejména F, Ca, Si, Al, Fe a Zr. V tšina z t chto
prvk  se uvol ovala p i alteraci biotitu, plagioklasu 
a zirkonu. 

Intenzita alterací REE,Y-fosfát  od okraje valou-
nu sm rem k jeho st edu klesá. P i okraji valounu, 
p ípadn  v blízkosti prasklin, jsou mnohdy p imární 
fosfáty zcela rozpušt ny a je možno pozorovat pou-
ze novotvo ené minerály (obvykle asociaci n kolika 
z minerál  - fluorapatit, rhabdophan-(Ce), thorit, al-
lanit-(Ce)). V centru v tších valoun  jsou mnohdy 
p ítomné REE-fosfáty bez známek alterací, zejména 
pokud jsou uzav eny v k emeni i K-živci. V mlad-
ších slepencích ra ických podobné projevy alterací 
u REE-fosfát  nebyly zjišt ny. Tato pozorování do-
kládají, že se jedná o alterace v souvislosti s ú inky
diagenetických fluid. Sm rem od nadloží do podloží 
roste intenzita diageneze, p i emž pro b idlice
v okolí ko eneckého slepence byla na základ  od-
raznosti vitrinitu stanovena teplota p i diagenezi 
170-200°C. P i této teplot  a ú inku F-, Si-, Al-, Ca-, 
Fe-, Zr- bohatých fluid se monazit a xenotim stávají 
nestabilní. V biotitických granitech byl dob e patrný 
vztah mezi alterací monazitu a p ítomností biotitu. 
Zrna monazitu p i  hranici biotitu a jiného minerálu 
(k emen, živce) vykazovaly p i kontaktu s chloriti-
zovaným biotitem výrazn  vyšší postižení alterací. 
Vysoký podíl novotvo eného apatitu ve valounech 
granit  odráží vyšší obsahy F v biotitu a Ca v pla-
gioklasu i vyšší modální zastoupení t chto minerál
v hornin . Tyto skute nosti dokládají zna ný význam 
vlivu lokálního chemického složení na intenzitu a 
charakter alterací REE, Y-fosfát .
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