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exemplified on the stretching lineation tectonic styles. In 
one type of rock the brittle-ductile deformation type is 
mostly conditionned by temperature but the time can be 
important as well. 

Strain inside the shear zone can be factorized into the 
pure and simple shear types. Strain data beside their 
importance for the strain path reconstruction are necessary 
in the most eases for the displacement estimation. To the 
stretching lineation parallel folds arc the typical 
phenomenon of shear zones and sheath, transpressional. 
eonstriclional. reoriented and sideways shear (drag) folds 
are the most representative types of them. 

In the deformed volumes shear zones are often grouped 
into associations from which the structural fan and/or 
flower structure and pull-aparts are very frequently found 
in relation whether the deformation was of the transpressi
onal and/or transtensional type. The kinematics and strain 
in individual shear zones in larger rock volumes is gover
ned by the compatibility rules. The sense of shear determi
nation is made using a wide variety of asymmetrical 
structures which occur on the XZ face of rock outcrops. 
They have microscopical, mesoscopical and larger dimen
sions. The mafic and/or leucogranilic magmatism can be 
used for judgement of the total crustal shortening and/or 
extension in the zone. 

Návod k používaní tektonické symboliky 

PETR RAJLÍCH 

Ztotožnéní vrásových os s osou b tektonického kríže 
(Sander, 1948. 1950) se na počátku 60. let ukázalo jako 
neudržitelné (Ramsay, 1962, 1967). Štruktúrni prvky štu

dované na výchoze jsou proto nejprve zaŕazovány do sou

fadnicového systému lokálního deformačního elipsoidu s 
označením os X, Y, Z, který posléze múžeme vztáhnout k 
tektonickému osnímu kríži a, b, c, charakterizovanému zá

roveň soustavou zemepisných soufadnie x, y, z. Polohu 
deformačního elipsoidu určíme podlé lineace (osa X), fo

líace (rovina X, Y) a osy maximálního zkrácení (Z). Osy 
a. b, c tektonického kríže souhlasí s osami X. Y, Z defor

mačního elipsoidu pouze ve zvláštním prípade čistého stri

hu. Pri vysokých duktilních pŕetvofeních jednoduchým 
stŕihem se osa X deformačního elipsoidu uhlové približuje 
ose a tektonického kríže a vrásy a lineace tohoto stadia 
bývaj í označovaný jako lineace a. Do indexových znamí

nek strukturních prvku múžeme zahrnout i označení strihu 
z Ricdelových experimentu (Riedi, 1929), protože se po

merné často vyskytuj í na výchozech strižných zón, a ozna

čení asymetrických štruktúr t. zv. mylonitú S & C. Pro 
označení strukturních prvku doporučujeme použít vclkých 
písmen stejným zpúsobem. jako jsou v matematice označo

vaný množiny. 

x, y, z — zemepisné souŕadnice 
u — osa maximálního tektonického pohybu smérem 

od stredu osního kríže 
b — osa minimálního pohybu 
c — osa maximálního pohybu smérem do stredu os

ního kríže 

X, Y, Z— osy deformačního elipsoidu, X— osa maximál

ního protažení, Z — osa maximálního zkrácení 
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Spodním indexem u strukturních prvku označujeme po

radí ve sledu udalostí, horním indexem múžeme specifiko

vat vlastnosti odlišující štruktúrni prvek v rámci jedné 
deformační udalosti. 
Ri. 2 —Riedelovy strihy 
SZ — strižná zóna 
Pi, ... , n — pukliny. 
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