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 minulých letech byly intenzívn  studované 
valouny vybraných typ  hornin lule ských

slepenc  (Drahanská vrchovina, Rhenohercynikum) 
s ohledem na jejich možnou provenienci a interpre-
taci vývoje ve snosové oblasti. Podložní slepence 
ra ické a slepenec ko enecký byly spíše opomíjené 
a o jejich provenienci toho není mnoho známo. Va-
louny magmatických hornin, jak plutonických (bio-
titické granity až granodiority, n kdy s amfibolem), 
tak vulkanických (ryolity, dacity, mén  andezity) 
jsou v obou slepencích významn  zastoupeny. 
V ko eneckém slepenci a spodní ásti ra ických
slepenc  p evažují vulkanity (11-17%) nad hlubin-
nými magmatity (1-5%), sm rem do nadloží, do 
svrchn jších ástí ra ických slepenc  výrazn  p i-
bývá hlubinných magmatit  (11-17%) na úkor vul-
kanit  (1-5%). Zm na ve valounovém složení od 
ko eneckého slepence a spodní ásti ra ických sle-
penc  (leukokrátní ortoruly, vulkanity > granitoidy, 
kontaktní rohovce, klastické sedimenty)  sm rem
do svrchní ásti ra ických slepenc  (leukokrátní or-
toruly, granitoidy > vulkanity, kontaktní rohovce) 
je odrazem prohlubující se eroze v rámci jedné sno-
sové oblasti. 

Valouny granit  až granodiorit  jsou jemn  až 
st edn  zrnité, n kdy hrub  zrnité, šedé i na erve-
nalé barvy. V biotitických granitech je asto pozo-
rovatelná  granofyrická stavba. Horniny jsou tvo e-
ny zonálním plagioklasem (An6-38), asto oscila n
zonálním K-živcem, k emenem, z tmavých minerá-
l  je zastoupen biotit (Fe/(Fe+Mg) = 0,46-0,55; TAl
= 2,4-2,5 apfu) a amfibol (magnesiohornblend; 
Mg/(Mg+Fe2+) = 0,60-0,65; Altot 1,18-1,27 apfu). 
Akcesoricky se vyskytuje apatit, allanit, zirkon,  
monazit, n kdy rutil a ilmenit, v n kterých grani-

tech a v granodioritech titanit. Na základ  celohor-
ninového chemismu p edstavují biotitické granity 
vysoce draselné, vápenato-alkalické magmatity I ty-
pového charakteru, odpovídají synkolizním grani-
t m vulkanického oblouku (Zachovalová 2003). 
Monazit tvo í hypautomorfn  až automorfn  ome-
zená zrna (10-40 m) v biotitických granitech. Jed-
ná se o monazit-(Ce) s variabilním obsahem ThO2
(4,2-22,9 hm. % ThO2) a mírn  vyšším obsahem 
UO2 (do 1,03 hm.% UO2). Thorium a uran vstupují 
do struktury monazitu p evážn  huttonitovou substi-
tucí (do 22 % huttonitové komponenty). Spo tené
stá í monazitu je 333 ± 8 Ma. 

Na základ  I-typové afinity granitoid  a jejich 
sep tí s vápenato-alkalickými vulkanity p edpokládá 
Zachovalová (2003) jejich p vod z vulkanicko-plu-
tonického komplexu obloukového charakteru. Che-
mické složení hornin a stavby živc  vylu ují jejich 
p vod z oblasti moldanubického a žulovského plu-
tonu. Štelcl (1965) považoval za zdroj granitoid
ko eneckého slepence brn nský masiv, zejména na 
základ  p ítomnosti psaní kovitého titanitu. Výsled-
ky datování monazitu v t chto granitoidech (333 ±  
8 Ma) jejich p vod z oblasti brn nského masivu vy-
lu ují.

Valouny biotitických granit  až granodiorit          
vykazují vysokou podobnost s I-typovými variskými 
granitoidy, které nejblíže kulmské pánvi vystupují 
v oblasti nasavrckého masivu. Data pro srovnání         
celohorninového chemismu byla p evzata od Zacho-
valové (2003) a Táborské (1997). Valouny bioti-
tických granit  jsou blízké tzv. granit m III (k ižano-
vický granit) a žilným granit m pronikajícím grano-
diority, valouny amfibol-biotitických granodiorit
odpovídají granodiorit m I nasavrckého masivu. 
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Pro granitoidy nasavrckého masivu je charakteris-
tická nízká hloubka intruze (granodiority I – 3-4 
kbar, granity III – 2 kbar). Výskyt granofyrických 
staveb ve valounech granit  dokládá rychlé chlad-
nutí m lce pod povrchem. Valouny granit  i granity 
III nasavrckého masivu vykazují nabohacení o LIL 
prvky (Sr, Cs, Rb, Ba, K) a ochuzení o HFS prvky 
(Nb, Hf, Zr, Ti a Y). Zvýšený obsah Sr (do 0,5 hm. 
% SrO) v  živcích odráží relativn  vysoký obsah Sr 
v hornin  p i nízkém pom ru Rb/Sr (0,2 – 0,4 gra-
nodiority I; 0,3 – 1,4 granity III a granity z valou-
n ). Zvýšený obsah Ba v K-živcích (až 2,5 hm.% 
BaO) z valoun  koresponduje s vysokým obsahem 
Ba v granitoidech nasavrckého masivu (1000 – 
3150 ppm Ba). K ivka REE s nabohacením o LREE 
a výraznou negativní Eu anomálií je typická jak pro 
valouny, tak pro granity III, i granodiority I nasa-
vrckého masivu. Rovn ž složení hlavních horni-
notvorných minerál  (plagioklasu, K-živce, biotitu, 
amfibolu) z valoun  a granitoid  nasavrckého      
masivu je srovnatelné. Ve vývoji granit  nasavrc-
kého masivu hrála významnou úlohu fluida, která 
se v záv ru krystalizace odmísila (Táborská 1997). 
Vysoký podíl fluid v magmatu koresponduje se 
zvýšenými  obsahy  F a  p ípadn   i  Cl  v  biotitech   
i amfibolech, zejména granofyrických granit  ve  
valounech i v nasavrckém masivu. CHIME stá í

 monazitu ve valounech granit  (333 ± 8 Ma) je 
srovnatelné s CHIME stá ím monazitu (334 ± 12 Ma) 
i U-Pb datováním zirkonu (332 ± 1 Ma; Schulmann 
et al. 2005) z granitu nasavrckého masivu. 

I když ze sou asného erozního ezu nejsou variské 
vulkanity v oblasti nasavrckého masivu známé, lze 
vzhledem k jejich malé hloubce intruze (2-4 kbar; 
Táborská 1997) p edpokládat, že v dob  sedimenta-
ce v kulmské pánvi, mohly být p ítomné v rámci to-
hoto vulkanického oblouku i horniny vulkanické. 
P ítomnost biotitických granit  v ko eneckém sle-
penci dokládá, že již protivanovském souvrství je 
p ítomný viséský materiál. Nástup flyšové sedimen-
tace je dáván na hranici tournai a visé bez p ímých 
d kaz  (Dvo ák et al. 1990). P ítomnost granitoid
ve valounech sv d í proti nástupu sedimentace na 
hranici tournai a visé (345 Ma) a výraznému dia-
chronnímu ukládání flyšových souvrství a tedy pro 
blízké stratigrafické rozp tí protivanovského, roz-
stá ského i myslejovického souvrství. Tyto výsled-
ky potvrzuje i další nep ímá indicie, a to p ítomnost 
st ednoviséské foraminiferové fauny ve valounech 
vápenc  od Ko ence (Špa ek a Kalvoda 1996).  
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