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Valouny variských granitoidĤ v koĜeneckém slepenci a slepencích raþických; jejich provenience a význam pro studium
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V

minulých letech byly intenzívnČ studované
valouny vybraných typĤ hornin luleþských
slepencĤ (Drahanská vrchovina, Rhenohercynikum)
s ohledem na jejich možnou provenienci a interpretaci vývoje ve snosové oblasti. Podložní slepence
raþické a slepenec koĜenecký byly spíše opomíjené
a o jejich provenienci toho není mnoho známo. Valouny magmatických hornin, jak plutonických (biotitické granity až granodiority, nČkdy s amfibolem),
tak vulkanických (ryolity, dacity, ménČ andezity)
jsou v obou slepencích významnČ zastoupeny.
V koĜeneckém slepenci a spodní þásti raþických
slepencĤ pĜevažují vulkanity (11-17%) nad hlubinnými magmatity (1-5%), smČrem do nadloží, do
svrchnČjších þástí raþických slepencĤ výraznČ pĜibývá hlubinných magmatitĤ (11-17%) na úkor vulkanitĤ (1-5%). ZmČna ve valounovém složení od
koĜeneckého slepence a spodní þásti raþických slepencĤ (leukokrátní ortoruly, vulkanity > granitoidy,
kontaktní rohovce, klastické sedimenty) smČrem
do svrchní þásti raþických slepencĤ (leukokrátní ortoruly, granitoidy > vulkanity, kontaktní rohovce)
je odrazem prohlubující se eroze v rámci jedné snosové oblasti.
Valouny granitĤ až granodioritĤ jsou jemnČ až
stĜednČ zrnité, nČkdy hrubČ zrnité, šedé þi naþervenalé barvy. V biotitických granitech je þasto pozorovatelná granofyrická stavba. Horniny jsou tvoĜeny zonálním plagioklasem (An6-38), þasto oscilaþnČ
zonálním K-živcem, kĜemenem, z tmavých minerálĤ 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, nČkdy rutil a ilmenit, v nČkterých grani-

tech a v granodioritech titanit. Na základČ celohorninového chemismu pĜedstavují biotitické granity
vysoce draselné, vápenato-alkalické magmatity I typového charakteru, odpovídají synkolizním granitĤm vulkanického oblouku (Zachovalová 2003).
Monazit tvoĜí hypautomorfnČ až automorfnČ omezená zrna (10-40 Pm) v biotitických granitech. Jedná se o monazit-(Ce) s variabilním obsahem ThO2
(4,2-22,9 hm. % ThO2) a mírnČ vyšším obsahem
UO2 (do 1,03 hm.% UO2). Thorium a uran vstupují
do struktury monazitu pĜevážnČ huttonitovou substitucí (do 22 % huttonitové komponenty). Spoþtené
stáĜí monazitu je 333 ± 8 Ma.
Na základČ I-typové afinity granitoidĤ a jejich
sepČtí s vápenato-alkalickými vulkanity pĜedpokládá
Zachovalová (2003) jejich pĤvod z vulkanicko-plutonického komplexu obloukového charakteru. Chemické složení hornin a stavby živcĤ vyluþují jejich
pĤvod z oblasti moldanubického a žulovského plutonu. Štelcl (1965) považoval za zdroj granitoidĤ
koĜeneckého slepence brnČnský masiv, zejména na
základČ pĜítomnosti psaníþkovitého titanitu. Výsledky datování monazitu v tČchto granitoidech (333 ±
8 Ma) jejich pĤvod z oblasti brnČnského masivu vyluþují.
Valouny biotitických granitĤ až granodioritĤ
vykazují vysokou podobnost s I-typovými variskými
granitoidy, které nejblíže kulmské pánvi vystupují
v oblasti nasavrckého masivu. Data pro srovnání
celohorninového chemismu byla pĜevzata od Zachovalové (2003) a Táborské (1997). Valouny biotitických granitĤ jsou blízké tzv. granitĤm III (kĜižanovický granit) a žilným granitĤm pronikajícím granodiority, valouny amfibol-biotitických granodioritĤ
odpovídají granodioritĤm I nasavrckého masivu.
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Pro granitoidy nasavrckého masivu je charakteristická nízká hloubka intruze (granodiority I – 3-4
kbar, granity III – 2 kbar). Výskyt granofyrických
staveb ve valounech granitĤ dokládá rychlé chladnutí mČlce pod povrchem. Valouny granitĤ 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 relativnČ vysoký obsah Sr
v horninČ pĜi nízkém pomČru Rb/Sr (0,2 – 0,4 granodiority I; 0,3 – 1,4 granity III a granity z valounĤ). Zvýšený obsah Ba v K-živcích (až 2,5 hm.%
BaO) z valounĤ koresponduje s vysokým obsahem
Ba v granitoidech nasavrckého masivu (1000 –
3150 ppm Ba). KĜivka REE s nabohacením o LREE
a výraznou negativní Eu anomálií je typická jak pro
valouny, tak pro granity III, i granodiority I nasavrckého masivu. RovnČž složení hlavních horninotvorných minerálĤ (plagioklasu, K-živce, biotitu,
amfibolu) z valounĤ a granitoidĤ nasavrckého
masivu je srovnatelné. Ve vývoji granitĤ nasavrckého masivu hrála významnou úlohu fluida, která
se v závČru krystalizace odmísila (Táborská 1997).
Vysoký podíl fluid v magmatu koresponduje se
zvýšenými obsahy F a pĜípadnČ i Cl v biotitech
i amfibolech, zejména granofyrických granitĤ ve
valounech i v nasavrckém masivu. CHIME stáĜí

monazitu ve valounech granitĤ (333 ± 8 Ma) je
srovnatelné s CHIME stáĜím monazitu (334 ± 12 Ma)
i U-Pb datováním zirkonu (332 ± 1 Ma; Schulmann
et al. 2005) z granitu nasavrckého masivu.
I když ze souþasného erozního Ĝezu nejsou variské
vulkanity v oblasti nasavrckého masivu známé, lze
vzhledem k jejich malé hloubce intruze (2-4 kbar;
Táborská 1997) pĜedpokládat, že v dobČ sedimentace v kulmské pánvi, mohly být pĜítomné v rámci tohoto vulkanického oblouku i horniny vulkanické.
PĜítomnost biotitických granitĤ v koĜeneckém slepenci dokládá, že již protivanovském souvrství je
pĜítomný viséský materiál. Nástup flyšové sedimentace je dáván na hranici tournai a visé bez pĜímých
dĤkazĤ (DvoĜák et al. 1990). PĜítomnost granitoidĤ
ve valounech svČdþí proti nástupu sedimentace na
hranici tournai a visé (345 Ma) a výraznému diachronnímu ukládání flyšových souvrství a tedy pro
blízké stratigrafické rozpČtí protivanovského, rozstáĖského i myslejovického souvrství. Tyto výsledky potvrzuje i další nepĜímá indicie, a to pĜítomnost
stĜednoviséské foraminiferové fauny ve valounech
vápencĤ od KoĜence (Špaþek a Kalvoda 1996).
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