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Tectonics of shear zones 

Shear zones which represent basic structure of the earth's crust are characterized as well as the 
outline of methods oľ their field and laboratory study is given. Their descriptive properties comprise 
ductility, foliation with stitching lineation attitude and the asymmetrical structures. They may be 
classified into three basic kmematical types such as strikeslips, normal and/or reverse faults. The strain 
in the shear zones can be partitionned into pure shear and simple shear components, their basic 
associations arc transpression. transtension and twofold simple shear. Strain analysis helps to determine 
shear type, strain path and amount of displacement. One of the most important factors in their builtup 
is their metamorphism and grain size change. Special problem is posed by afolds parallel to the shear 
zone finite strain X axis trajectory and/or parallel to the stretching lineation. Shear zones can be grouped 
into associations related to the compatibility of their movement. To the thrust and/or cxtcnsional 
character a special type of magmalism can be attributed and the field study often reveals that thev could 
live over a considerable time span. 

Uvod 

Strižné zóny jsou definovaný jako planární nebo 
zakrivená pásma vysoké deformace s pomerem délkv 
ku šíŕcc pŕevyšujícím 5 (Ramsay a Huber, 1987) 
a obklopené horninami, vykazujícími nižší stav ko

nečného pretvorení. Mohou být rozdelený na duktil

ní. duktilné krehké nebo krehké, podlé toho. zda 
došlo k prerušení souvislosti horniny nebo ne. Krehké 
strižné zóny odpovídají tedy zlomúm. Konečná štruk

túrne tektonická charakteristika strižných zón je včtši

nou výsledkem ruzných. postupných fází pohybu, 
které mohou byt oddelený i delšími časovými úseky. 

Tektonika strižných zón zpúsobila zásadní obrat ve 
štruktúrne geologické metodice a interpretaci jejích 
výsledku v posledním období. Za mezní událost v této 
oblasti múžeme považovat publikaci práce Ramsayho 
a Grahama (1970) a empirické overení faktu, že smer 
pohybu krustálních jednotek je možno uréovat 
z orientace planárních a lineárních strukturních 
prvku (Mattauer. 1975: Mattauer a Mercier. 1980). 
Teoreticky a empiricky bylo zároveň oveŕeno. že smer 
pohybu udáva tzv. lineace a, zahrnujíci kromé jiného 
strice. lineací roztažení a vrásy a. 

V tomto príspevku jsem se pokúsil podat základní 
charakteristiky strižných zón. abvch doplnil určitou 
mezeru v jej ich výzkumu. která u nás vznikla. Soubor 
modelových situací je určen pro aplikaci této metodi

ky v československých terénech. Z tohoto dúvodu b\l 
text co nejvíce proložen obrazovými prílohami. 

Duktilita v pohybu 

Vezmeme si voskovou destičku. Když ji trochu 
podchladíme. podarí se nám ji patrné velmi snadno 
zlomit. Pokud budeme mít vice destiček a budeme 
brat jednu po druhé a stále vice je zahŕívat. je zrejmé, 
že jednotlivé destičky se už nebudou lámat. ale búdou 
se ohýbat a vytahovat ve smeru, ve kterém jsme je 
chtéli zlomit. Dokážeme si i pŕedstavit. že v určité m 
okamžiku postihne duktilní roztahování celou destič

ku. To. co jsme si ŕekli o uvedeném príkladu, platí 
vlastné pro celou zemskou kúru. Na povrchu máme 
chladnou voskovou destičku. která praskne, a čím 
vice pújdeme do hloubky. tím vice se búdou destičky 
chovat duktilnčji. Predstavme si dále. že do uvedené 
situace zasáhne eroze, nebo že kernými pohyby byly 
nékteré oblasti vyzdviženy. Bude to. jako bychom 
odŕezávali nebo snímali opétovné jednu destičku po 
druhé. Čím hloubéji se dostaneme, tím vice bude 
ubývat diskontinuitního porušení a pŕibývat plastické 
deformace. rozkládající se zároveň do vétšího objemu 
horniny (obr. I). Podíl teploty na tvorbe strižných zón 
zpúsobuje, že se na jejich stavbe účastní horniny od 
ľylitú až po magmatity. Teplota zároveň ovlivňuje 
jejich duktilitu: chladný proces vede k mylonitizaci. 
vyšší teplota k plastické deformaci. 

Lineace protažení 

Horninv. které zastihneme v hlubší časti erozívní
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ZÁKLADNÍ KINEMATICKÉ 
TYPY A DUKTILITNÍ PROFILY 
STRIŽNÝCH ZÓN 

Obr. I. Základni kinematické typs a duktilní profily strižných zón. A — krustální roztahování. B — krustální zkráceni (Ramsav. 1980). 
C — duktilní profil horizontáínim posunem (Ramsav a Huber. 1987). D — prechod štruktúr duktilního a krehkého porušení pfí 
progresivním — duktiinim vývoji strižné zóny. E — základní kinematické typy strižných zón (šípky a šrafovaní udávají polohu lineací a: 
a — pokles, b — násun. c — horizontálni posun, d — šikmý pokles, e — šikmý násun: Nicolas. 1984). 
Fig. 1. Basic kincmalical tvpes and ductile profiles through the shear zones. A — crustal extension. B — crustal shortening (Ramsay. 1980). 
C — ductile profile of the strikeslip shear zone (Ramsay and Huber. 1987). D — transition of the ductile to brittle structures in the 
progressive brittleductile development of shear zone. E — principal kinematical types of shear zones (arrows and hatching indicate the 
attitude of alineation: a — normal fault, b — reverse or thrust fault, c — strikeslip, d — oblique slip, e — oblique thrust: Nicolas. 1984). 

ho fezu strižnou zónou, búdou mít své typické 
štruktúry. Rýhování na zlomech v nejsvrchnéjších 
částech zemské kúry bude stále vice nahrazovat 
protahování častí hornin ve stejném smeru, jako 
bylo rýhování, tj. ve smeru pohybu. V horninách se 
nám počne vytváfet lineace protažení (obr. 2). Ta 
múze mít rozdílné duktilní formy, počínaje vyše 
zmĺnčným rýhováním a konce stebelnatou stavbou. 
Tektonický styl lineace protažení je dán materiálem 
— horninou, ve které vzniká. Pekný tektonický styl 
s velkou radou zajímavých podrobností vytváŕejí 
rúzné agregátní stredné zrnité až hrubozrnné horni

ny, ať už se jedná o vyvreliny nebo sedimenty. 
U hrubozrnnéjších materiálu múze dojít i k tomu. že 

se matrix deformuje duktilnč a ostatní častice, jako 
jsou valouny nebo vétší kryštály, jsou pouze otáče

ny. Rýhované a stebelnaté stavby jsou jedním 
z hlavních projevú tzv. lineace a (podlé os a. b a 
c Sanderova tektonického kríže) a udávají smer 
pohybu v deformované zóne. Jak uvidíme dále. 
mohou patŕit do kategórie lineací a i vrásy. tj. tzv. 
vrásy a, poprípade i jiné štruktúry (obr. 3). 

Asymetrické štruktúry 

Jedním z velmi dúležitých charakteristických jevú 
strižných zón jsou asymetrické štruktúry, které udá

vají smysl tektonického transportu (obr. 4a. 4b). 
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Obr. 3. Vznik mullíonových štruktúr rovnobežných s lineací 
roztažení bočním stŕihem ( (y2), kolmým na hlavní osu tektonického 
transportu (podlé Cobbolda in Nicolas. 1984). 
Fig. 3. Origin of mullion structures parallel with stretching 
lineation in the sideways shear (y2). perpendicular to the main axe 
of the tectonical transport (Cobbold in Nicolas. 1984). 

I Obr. 2. Systematika lineací a (I), striace a lineace protažení. 
I — rýhování na zlomech. R, — Ricdelovy strihy. 2 — rýhování 
v kfehce duktilních horninách se štruktúrami S — C, 3 — lineace 
syntektonických vláken v minerálních žilách a v tlakových stínech 
rigídních částic. 4 — protažení fosilií. 5 — agregátní lineace 
protažených valounú ve slepencích, 6 — lineace biotitu vznikající 
na úkor granátu a lineace daná orientací rigidních kryštálu (napr. 
staurolitu). 7 — lineace stebelnatých staveb (ortorul) vznikající 
V prostredí bez viskózního kontrastu živce a kŕemene. 8 — lineace 
agregátu kŕemene v metamorfovaných horninách. 9 — lineace 
usmernených jehlicovitých kryštálu a zonárné usmernených tabul

kovitých kryštálu. 10 — minerálni lineace jehlicovitých a tabulko

vitých kryštálu. 

Fig. 2. Systematica of alineation (I), striatums and the stretching 
lineation. I — striation on faults. R, — Riedel shears, 2 — striation 
in the brittle — ductile rocks containing S — C structures, 3 
— lineation of the synteclonic fibres in the mineral veins and in the 
pressure shadows of the rigid particles, 4 — stretching of fossils, 
5 — aggregate lineation of stretched pebbles in conglomerates, 
6 — lineation of biolite formed at the expense of garnet in 
granulites and lineation of orientation of rigid crystals (e. g. 
staurolite). 7 — lineation of pencil structures (orthogneisses) 
formed in the conditions without the viscosity contrast of quartz 
and feldspath. 8 — lineation of quartz aggregates in metamorphic 
rocks. 9 — lineation of oriented needle shaped crystals and the 
zonal oriented platy crystals. 10 — mineral lineation of needle and 
platy crystals. 

Sem patrí známe plochy S—C (Berthé et al.. 1979). 
asymetrické tlakové stíny: štruktúry o\ otáčené 
štruktúry cr = štruktúry ô. ohyb kliváží. asymetrické 
vrásy. Riedelovy strihy, strižná pásma (shear bandsj 
vznikající pfi kompenzaci objemových zmén (Platt. 
1984: Dennis a Secor. 1987). asymetricky umísténý 
soubor eliptických částic v grafu R ľ / 0 (Choukroune 
et al.. 1987) aj. Stylolity určující smer napétí. 
doprovodné Riedelovy strihy a ostatní štruktúry 
karbonátových souvrství. dovolují rovnčž určit smysl 
tektonického transportu. 

Zde je nutno podotknout. že vývin asymetrických 
štruktúr má zákonitý vztah k duktilité a typu 
deformace. Nejlépe jsou patrné v materiálech 
s vétším duktilním kontrastem. v materiálech bez 
duktilního kontrastu, jako jsou napr. stebelnaté 
stavby, jsou húŕe zjistitelné. 

Nejlépe jsou pozorovatelne ve výbrusech nebo 
skalních odkryvech orientovaných kolmo k foliaci. 
rovnobežné s lineací protažení. Múze se však i štát, 
že v prípade vice pohybu smerové odlišných búdou 
i na nčkolika odlišné orientovaných ŕezech horni

nou asymetrické štruktúry rúzných generací. 

Kinematické typy strižných zón 

Plocha kliváže ve strižné zóne predstavuje hlavní 
plochu, po které dochází k pohybu, a múžeme ji 
pŕirovnat i ke zlomové ploše. s tím rozdílem, že 
kluzných plošek máme v tomto prípade vice. Podlé 
smeru a sklonu je možno podobné jako u zlomú 
rozlišit násunové nebo poklesové strižné zóny 
a horizontálni posuny (obr. I). 
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Obr. 4a. Katalóg vybraných indikátoru srnyslu pohybu ve strižných zónach. A — asymetrické uspoŕádáni Riedelových strihu (Ramsav 
a H uber. 1987) a 1.2.3 —jednotlivá stadia jejich deformace (Ramsay a Huber. 1983): B — vzájemná asociace štruktúr budináže a vrásnéni 
určuje sektor stlačení a rozlaženi. tj. polohu deformační elipsy a smysl strihu (Ramsav a Huber. 1987): C — asymetrické vrásy (Nicolas. 
1984): D — mylonil) S — C (Bcrthé et al.. 1979: Lister a Snoke. 1984): E — rotované kryštály nebo kryštály současné dorústající 
s deformací: F — asymetrické, dynamicky rekrystalizované tlakové stíny (Passchier a Simpson. 1986). medianová linie nekfiží prumérný 
trend foliace (línie X. X'j: G — štruktúry 6 ukazující následnou rotaci tlakových stínú: tato štruktúra je charakteristická pro oblasti velkých 
strižných pretvorení, kde rýchlosti rekrystalizace jsou menší než rýchlosti otáčení (Passchier a Simpson. 1986): H — ..knihový". nebo také 
..knihovničkovv skluz (b(x>k.shelf sliding), daný pohybem fragmentu rigidniho materiálu (kryštálu) mechanismem podobným padajíci radé 
kníh. dalši deformace vede k jejich separaci a vyplňovaní mezer materiálem tlakových stínú: I — dislokované kryštály, a. b — jednotlivá 
stadia odtaženi: tento typ deformace postihuje minerály s dobrou štépnosti. jako jsou muskovity apod. (Lister a Snoke. 1984): J 
— dvnamická rekrvstalizace (Schmid et al.. 1981) — pásky kŕemene nebo kalcitu obsahují malá. šikmo uspofádaná zrna s výrazným 
pŕednostním usmernením: K — prednostní optická orientace vznikajíci deformací kryštálu ve strihu: jednoduchý strih vede k rozlahováni 
ve smeru osv X (-45c) a zkracováni (+45') ke smčru strihu: púvodni kryštálový tvar je modifikován tak. že se blíži tvaru pfirústkové 
deformační elipsy (obr. 5). skutečná deformace však probihá podel aktivizovaných kluzných systému p nebo q: kluzný systém se stačí 
a podlé neho i optické osy; v prípade aktivniho systému p se optická osa otáči ke smeru zkrácení. v pŕipadé systému q smérem k ose 
roztažení. souhlasnč se smyslem strihu (Ramsav a Huber. 1987: Bouchez et al.. 1983 aj.): L — typické asymetrické štruktúry pŕedstavuji 
foliační ryby. které jsou vlastné malými duplexy (obr. 8) foliací nebo štépnosti dobre stepných minerálu, jako je muskovil apod.: M 
— smysly strihu udávají deformované ngidnéjší štruktúry odtaženi (pull aparts — Hanmer. 1986). 
Fig. 4a. Catalogue of selected indicators of shear sense in shear zones. A — asymmetrical arrangement of Riedel shears (Ramsay and 
Huber. 1987) and I. 2. 3 — stages of their development (Ramsay and Huber. 1983): B — association of boudinage and folding delimitates 
stretching and compressional sectors and altitude of deformational ellipse and shear sense (Ramsay and Huber. 1987): C — asymmetrical 
folds (Nicolas. 1984): D — S—C mylonites (Berthé el al.. 1979: Lister and Snoke. 1984): E — rotated crystals and crystals growing 
contemporaneouslv with deformation: F — asymmetric, dynamically recrystallized pressure shadows (Passchier and Simpson. 1986). 
median line does not cross the foliation trend (X—X' line): G — ó-structures originated in the following rotation of pressure shadows: this 
structure is characteristic for regions of high shear strain where the speed of recrystallization is lower than that of rotation (Passchier and 
Simpson. 1986): H — bookshelf sliding of rigid material (crystals) with mechanism similar to falling books in library, protracted 
deformation leads to their separation and filling of the voids by the material of pressure shadows: I — dislocated crystals, a. b — single 
pull-apart stages: this tvpe of deformation affects the crystals with good fissibility e. g. muscovites (Lister and Snoke. 1984). J — dynamical 
recrvstallization (Schmid ct al.. 1981) — quartz and calcite bands contain small, obliquelly oriented graines with the pronounced preferred 
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orientation: K — preferred optical orientation originated in the simple shear deformation of crystals which leads to stretching in the X axe 
(-45°) and shortening at 45° with respect to shear direction; original crystal shape Is modified on such a way that it approaches the shape 
of incremental deformational ellipse (Fig. 5). real deformation takes place along p and q slip systems: the slip system is rotated, p close 
to shortening direction and q close to stretching direction conformably to shear sense (Ramsay and Huber. 1987: Bouchez et al.. 1983 etc.): 
I. — typical asymmetrical structures represent foliation fishes (duplexes) of foliations (Fig. 8) and of fissibility of well fissiblc minerals, 
muscovite etc.. M — asymmetrical pull-aparts in rigid structures (Hanmer. 1984). 

Obr. 4b. Kombinace štruktúr v karbonátových horninách dovolují určit smysl pohybu. Stylolity určuji smer púsobicího napéti. A — násun. 
B — ro7tažení. C — horizontálni posun (podlé Maltauera. 1973. upraveno). 
Fig. 4b. Shear sense read from combination of structures in carbonate rocks. Stylolites determine the direction of principal stress axe. 
A — thrust. B — extension. C — strikeslip (according to Mattauer. 1973. modified). 

Základní typy pretvorení ve strižných zónach 

Dvéma hlavními typy deformací ve strižných 
zónach jsou jednoduchý a čistý stfih. Jednoduchý, 
nebo také prostý strih je rovinná deformace. dochá

zí pri ném k vzájemnému uhlovému posunu častí 
horniny (obr. 5). Dúležitým parametrem je defor

mační elipsa a úhel strihu, tzv. y = tg y a. je pŕímým 
výrazem jednotek posunu pro danou mocnost. 

Kombinaci jednoduchého a čistého strihu je trans

prese (čistý stfih kolmo na rovinu XY). nebo 
transtenze (čistý strih kolmo na rovinu XZ). Mohou 
existovat i jiné kombinace (dvojitý strih. obr. 9B). 
Púsobení jednotlivých mechanismú lze zjistit pro

slŕednictvím asymetrických štruktúr, nebo méŕením 
konečné deformace ve strižných zónach, tj. pomoci 
deformační analýzy, jejímž účelem je rekonstrukce 
pŕcddeformačního stavu horniny a určení celkové 
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Obr. 5. Základni systém pretvorení. 1 — jednoosé zkrácení. 2  j ednoduchý (prostý) strih. 3 — základni uhlové parametry jednoduché 
transprese. S — zkrácení (Harland. 1974). 4 — uhlové vztahy štruktúr v transpresi. jednoduchém strihu a transtenzi. C — stlačení. 
E — roztaženi. T — násunv. F — vrásy. V — žily. N — poklesové zlomy. E — Riedelovy strihy (podlé Sandersona a Marchiniho. 1984). 
5 — systém deformačnich souŕadmcových os v transpresi. a"1 — zesileni mocnosti transpresního bloku. 
Fig. 5. Basic shear type system. I — uniaxial shortening. 2  simple shear. 3  basic angular parameters of simple transpression. 
S _ shortening (HarTand. 1974). 4 — angular relations of structures in transpression. simple shear and transtension. C — compression. 
E — extension. I — thrust. F — folds. V — veins. N — normal faults. E — Riedel shears (Sanderson and Marchim. 1984. modified). 
5 — system of deformational coordinates in transpression. a  1 — increase of thickness of transpressional block. 

konečné deformace. poprípade deformačnich dráh 
(blíže viz Ramsav a Huber. 1983). 

Zjišťování pohybu ve strižných zónach 

K mčŕeni pohybu ve strižných zónach, ale i k jiným 
účelúm. jako je dešifrovaní jejich vývoje, se používa 
vyše zmĺnéné deformační analýzy. Nejjednodušší jsou 
pŕímá zjišténi odsunutí téles. ale často jsme nuceni 
v monotónních sériích odhadovat odsunutí téles po

moci planimetrie plochy pod krivkou y (obr. 6). Zde 
je možno využít i prepočtu vztahu elipsy deformace 
k pohybu (obr. 6). Jednou z nejznáméjšich technik 
méfení konečné deformace je tzv. graf Ri /0 (Ram

say. 1967; Lisle. 1985) s ..cibulovými" krivkami 
(Dunnet. 1969). určujícími distribuci konečného tvaru 
eliptických částic v závislosti na jejich výchozí uhlové 
pozici (obr. 7). 

Metamorfóza 

Významným doprovodným fenoménem strižných 
zón je metamorfóza hornin. Protože strižné zón) 
pronikají rúznými hloubkovými úrovnémi kúry. závi

sí její stupeň na úrovni v zemské kúfe. kterou strižná 
zóna promká. a na tepelném toku. Dva jevy se zde 
navíc mohou navzájem podporoval — pohyb vytváfí 
diskontinuitu, která naopak usnadní prúnik tepla 
a fluid. Ty opét ovlivní reologický stav tak. že usnadní 
deformací horninových částic a uvolní napčtí (White. 
1984). Ve strižných zónach se podlé úrovne jejich 
denudace setkáváme s metamorfity. které jsou svédky 
téchto procesu. Jsou to napf. granulity. migmatity 
a rúzné diaftority. Pŕikladem usnadnčni násunové 
tektoniky prúnikem fluid jsou násunové štruktúr) 
na Z Spojených štátu, doprovázené migrací nafty 
(Huber a Rubey. 1954). Zde mUžeme konstatovat. 
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Obr. 6. Geometrické a deformační charakteristiky strižných zón. A — uhlový ohyb foliací v závislosti na úhlovém stŕižnčm pretvorení. 
B — poloha a tvary deformačnich elipsoidu ve strižné zóne. C — Flinnúv kgraf klasifíkace deformačnich elipsoidu. D — výpočet pohybu 
ve strižné zóne s využitím ohybu foliací nebo deformačnich elipsoidu. F. — konvergence lineárních prvku ve strihu do smeru osy X (Ramsav. 
1980). F — rcoríentacc stavby vrás ve stfižné zónč do smeru lineace a. definované lineací protažení tlakových stínú granátu (Williams. 1978. 
upraveno). 

Fig. 6. Geometrical and deformational characteristics of shear zones. A — angular deviation of foliatons in dependence on angular shear 
strain. B — attitude and shape of deformational ellipsoide in shear zone. C — Flinn's kgraph of classification of deformational ellipsoids. 
D — calculation of displacement in shear zone with use of foliation deflection and deformational ellipsoide. E — linear elements 
convergence into X finite strain axe (Ramsay. 1980). F — reorientation of folds in shear zone into direction of alineation defined by 
stretching of pressure shadows (Williams. 1978. modified). 

že s výjimkou kontaktní metamorfózy vzniklý 
všechny metamorfity v podstate ve strižných zó

nach. Metamorfóza v nich múze mít jak progresívni, 
tak i retrográdní charakter. K jejímu studiu slouží 
rovnovážne asociace minerálu. 

Duktilita a zmeny velikosti zrna 

Podlé reologického chovaní hornin je rovnéž 
možné určit metamorľni stupeň, ve kterém došlo 
k deformací. Horniny, jako jsou napr. granity. 
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fig. 7. ..Onion" curves (Dunnet. 1969) relating shape of final ellipse R, and tp angle to initial ellipticity (R,) and orientation (0) . 
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Obr. 8. Strižné zóny povrchové čili tence laminární tektoniky. A — jednostranné stlačení souvrstvi vytváfi násuny. jejichž úklon je dán 
mocností souvrstvi a gravitaci zatéžujíci čelo souvrstvi: nejintenzivnéjší násuny se vytváŕejí ze strany pusobíciho napéli (Huber a Rubey. 
1959). B — klasifikacc systému duplexú (zdvojení) (Boyer a Elliot. 1982). 
Fig. 8. Shear zones of thin skinned (superficial) tectonics. A — thrusts originated in one sided shortening, their inclination is given by the 
sirata thickness and gravitational loading in the front of thrusts: the most intense thrusts are from the direction of the acting stress (Huber 
and Rubey. 1959). B — classification of duplex system (Boyer and Elliot. 1982). 
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obsahují radu minerálu, jež mají rozdílná teplotní 
pole duktility. Napr. kremeň se začne chovat duktil

nč již pfi teplotách ca 350 °C. živec až v amfibolito

vé facii (Ciapais. ústni sdélení). Stebelnaté stavby 
vznikají v poli. kdy již živec a kremeň se chovají 
stejné. to jest v teplotách kolem 600 °C. Tektonický 
styl zde tedy ukazuje na metamorfní podmínky 
deformace. Totéž se múze lýkat vzájemného chova

ní rul a amfibolitú aj. Ďalším „termometrem" 
deformace je napf. typ skluzu v mŕížce kŕemene 
(Tullis et al.. 1973). Bazálni skluz indikuje nízke 
teploty, prizmatický vysoké. V krehkých, nebo i 

v totálne suchých podmínkách dochází k myloniti

zaci hornín — zjemňování zrna. V podstate zde platí 
pravidlo, že čím vétší je tektonický transport, tím je 
hornina jemnozrnnéjší (Draper. 1976). K rozlíšení 
tektonického stylu krystalinického fundamentu 
a pokryvu se nékdy používa pojmú ..thick skinned" 
(silné laminární) a ..thin skinned" (tence laminární) 
tektonika (napr. Coward. 1983. viz rovnéž obr. 8). 

Vrásy a 

Vrásy upoutávaly hlavní pozornost geologú. i když 

* 

m* * 
- s 

Obr. 9. Systematika lineací a (II). vrásy. A — tvarové zmeny a prolahování vrás v prostém strihu (Ramsav, 1980). B — vznik vrás souča.sne 
smerové orientovaných vrásovou osou do smeru X deformačniho elipsoidu pfi dvojí složce y (Coward a Potts. 1983). C — príklady 
tektonického stylu vrás rovnobežných s osou X deformačniho elipsoidu (Mattauer et al.. 1981). D — loulcové vrásy. a — tvarové 
charakteristiky v deformační soufadnicové soustavé. b — tektonický styl v pfirozených výchozech (Faure a Malavieíllc. 1980). E — vznik 
vrás rovnobežných s osou X deformačniho elipsoidu v deformací s konštantní osou Z modelu podlé Watkinsona (1975). F — progresívni 
vývoj toulcových vrás z nerovností ve foliované strižné zóne, G — charakter zárodečných nerovností dávajících vzniknoul touleovým vrásám 
či ostatnim vrásám ve strižné zóne 1 —ľ. 2—2'. 3—3'. 4—4' (podlé Nicolase. 1984. upraveno). H. I — vrásy ..en échelon". vznikající'v terénech 
omezených horizonlálními posuny. K — mechanismus tvorby a príklady vrás konstrikčniho toku v alpských peridotitech (podlé Nicolase 
a Boudiera. 1975. upraveno). 
I ig. 9. Systematica of alineations (II). folds. A — form changes and stretching of folds in simple shear (Ramsay. 1980). B — origin of folds 
parallel with their axe with X axe of deformational ellipsoid in two shear component (Coward and Potts. 1983). C — examples of tectonic 
styles of folds parallel with X axe of deformational elipsoid (Mattauer et al.. 1981). D — sheath folds, a — shape characteristics in the 
deformational coordinate system, b — tectonic style of sheath folds in natural outcrops (Faure and Malavieille. 1980). E — origin of folds 
parallel with X axe of deformational ellipsoid with constant Z axe of model (Walkinson. 1975). E — progressive development of sheath 
folds from the foliation protuberations in the foliated shear zone. G — character of the incipient inequalities in the shear zone from which 
the sheath folds can be formed I —ľ. 2—2'. 3—3'. 4—4' (Nicolas. 1984. modified). H. I. ..en echelon" folds originated in the wrench folded zones: 
K — mechanism of folding and examples of folds of constnctional flow m alpine peridotites (Nicolas and Boudier. 1975. modified). 
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Obr. 10. Strižné zóny kontincntálnich rozmeru. A — himalájske pásmo, šípky udávají 
smčr lineace roztažení (Brunei. 1983). B — lineace roztažení ve škandinávskych 
kaledonidách (Shackleton a Rieš. 1984). C — profil strižnou zónou himalájskeho 
pásma: 1 — čelni platforma. 2 — pozdné tektonická molasa. 3 — svrchní paleozoikum 
a mezozoikum. 4 — foliace Si v parautochtonu. 5 — foliace S3 ve spod nich pfikrovcch. 
6 — deformovaná zóna tibetské rímsy. 7 — zóna Indu (ofiolity a oblouk Ladakhu). 
8 — kontinentálni zahimálajské pásmo. 9 — prekambrický štít. 10 — sedimentárni série 
proterozoika a mezozoika. 11 — zóna významné duktilní deformace (bŕidličnalost 
toku). 12 — teoretický prúbéh mctamorfní izogrády. 13 a 14 — označení relativniho 
pfemísténí jednotek: HON — hlavni okrajový násun. HCN — hlavni centrálni násun. 
HKN — hlavni karákóramský násun. HPN — hlavni plášťový násun: a. 
— jednotlivá štádia vývoje strižné zóny. 

Fig. 10. Shear zones of crustal dimensions. A — Himalaya belt, arrows indicate the stretching lineation direction (Brunei. 1983). B 
— stretching lineation in the Scandinavian Caledonides (Shackleton and Ries. 1984). C — crosssection through the shear zone of the 
Himalaya belt: 1 — frontal platform. 2 — late tectonic molasse. 3 — Upper Palaeozoic and Mesozoic. 4 — S3 foliations in parautochtone. 
5 _ S/foliation in Lower nappes. 6 — deformed zone of the Tibet ledge. 7 — Indus zone (ofiolites and the Ladakh bow). 8 — continental 
Transhimalavan belt. 9 — Precambnan shield. 10 — sedimentary series of Proterozoic and Mesozoic. 11 — zone of the prominent ductile 
deformation (flow cleavage). 12 — theoretical course of the metamorphic Lsograde. 13 and 14 — sign for the relative movement indication: 
HON — Main Boundary Thrust. HCN — Main Central Thrust. HKN — Main Caracorum Thrust. HPN 
e — single stages of development of shear zone. 

Main Mantle Thrust: a. b. 

jejich podil na celkové deformací horniny je menši. 
Podlé zkušeností z povrchových výchozú vznikají 
kolmo na smer tektonického transportu (s výjimkou 
transpresních zónj a tato zkušenost prenesená do 
duktilních domén velmi ztížila jejich tektonickou 
interpretaci. V duktilních doménach je naopak velmi 
častý prípad, že vrásy jsou rovnobežné s lineací 
roztažení (Balk. 1953). Zde je možno uvažovat zhruba 
5 mechanismú deformace. jejichž konečným výsled

kem jsou vrásy rovnobežné s osou tektonického 
transportu (Rajlich. 1987a. b): 

a) reorientaci púvodních vrás (obr. 6). b) transpresi 
(obr. 9). c) toulcové vrásy. d) konstrikční tok a e) 
dvojí strih (obr. 9). 

U a) až c) je rovnobéžnost vrás a s lineací roztažení 
závislá na úhlovém stŕižném pretvorení y. 

Tektonické asociace strižných zón 

Strižné zóny jsou štruktúry ru/.ných méŕitek 
— pásma mocná od zlomku milimetru až. po stovky 

Obr. 12. Nčkteré varianty vzájomného pohybu biosférických desek 
(podlé Maltauera. 1973). I — komprese a kulisovitý posun. 2 
— šikmé stlačení. 3 — roztažení a kulisovitý posun. 4 — rozta

žení a komprese. 5 — dve šikmá roztažení. 
Fig. 12. Several variants of mutual lithospheric plates movement 
(Mattauer. 1973). 1 — compression and the wrench fault. 2 
— oblique compression. 3 — extension and wrench fault. 4 
— extension and compression. 5 — two oblique extensions. 
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VYBRANÉ ASOCIACE STRIŽNÝCH 
ZÓN 
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Obr. 11. Vybrané asociace strižných zón I a 2. geometrická pozíce zpeŕených zlomú. dávající vzniknout transpresnímu a transtenznímu 
režimu. 1A a 2A — zlomy uspoŕádané ..en échelon" jsou rovnobežné s osou roztažení prírastkové deformační elipsy čili kolmé na hlavní 
smer zkrácení. To vede k vytváfení kosočtverečných hrástí a šikmo orientovaných vrás (transpresi podlé Harlanda. 1974). poprípade 
k formovaní rozsáhlých násunú. Ďalší rolace zlomu až do pozice rovnobežné s hlavními horizontálními posuny vede až k vytvorení tzv. 
strukturniho vejíŕe (5). kde zlomy s násunovým charakterem mají i komponentu horizontálního posunu: IB a 2B — jestliže zlomy ..en 
échelon" jsou kolmé na hlavní osu roztažení. vede jejich pohyb k roztahováni v sektoru jimi vymezeném. Mohou vzniknout pfíkopy 
odtaženi nebo tzv. ..rhombochasmy" (Carey, 1976). Zmeny mocností uvnitŕ takovýchto pfikopú ukazují na snos sedimentu z topograficky 
vyšších oblastí v jejich okolí (Ramsav a Huber. 1987), 3 — vertikálni pohyb hornin v sousedstvi horizontálního posunu (Chinnery. 1966) 
vede k vytváfení štruktúr typu A. B. C. 4 — současný pokles a výzdvih v boku horizontálního posunu vede k formovaní transpresního 
a transtenzního sektoru a vytváfení odpovídajících současných poklesových a násunových štruktúr. 6 — poklesové zlomy mohou být 
prepojený pfi uklonéném horizontálním posunu tzv. „pŕevodním" zlomem (transfer fault). 7 — zlomy spojené do komplexního systému 
vytváfcjí systém nepravidelné vvzdvižených hrástí a pfikopu Relatívni výzdvih hrástí vyžaduje extenzi v horninách tvoŕícich podloží 
pŕíkopu. Toto druhotné roztažení muže být kompenzováno druhoradými poklesovými zlomy, zhruba kolmými k hlavním zlomúm. 

Fig. II. Selected associations of shear zones 1 and 2 and geometrical position of feathered faults with transpressional and transtensional 
characteristics. 1A and 2A — „en échelon" faults are parallel to the stretching axe of the incremental strain ellipse and perpendicular to 
the main shortening direction. This configuration results in the rhomb-shaped horsls and in oblique folds originated in transpression 
(Harland, 1974), or leads to the formation of extensive thrusts. Further fault rotation towards the attitude of the main boundary strike-slips 
leads to formation of structural fan (5). where faults of thrust character have the component of strike-slip; IB — 2B — if the ,.en échelon" 
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faults are perpendicullar on the main stretching axe their movement leads to the extension and pull apart basins (rhombochasms of Carey. 
1976) are formed. Thickness changes in such basins point to erosion of topographical heights in their surrounding (Ramsay and Huber. 
1987). 3 — vertical movement in the vicinity of strike-slip (Chinnery. 1966) is responsible for the formation of structures of the A. B and 
C tvpes. 4 — contemporaneous sagging and uplift in the strike-slip wall create the transpressional and translensional sector and thrust and 
normal fault with corresponding structures formation. 6 — normal faults can be related in the inclined strike-slip by transfer fault. 
7 — faults of the complex system form the system of horsts and grabens. The upheaval of the most elevated horsts necessitates the extension 
in the grabens basement, fhis secondary extension may be compensated by the secondary normal faults approximativelly perpendicular 
to the main faults. 
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Obr. 13. Kompatibilita krížení strižných zón. 1 — mladší stfižná zóna (a) odsazuje starší strižnou zónu (b), c — zona prechodu prolátnich 
elipsoidu do oblátnich. 2 — deformační vzory vznikající pri krížení strižných zón (podlé Naruka. 1986. upraveno). A — model výhradné 
plošné deformace. B — model neplošné deformace (ve smeru k pozorovateli dochází ke zmenám mocnosti) (Ramsay. 1980. upraveno). 
Fig. 13. Compatibility of the shear zone crossing. 1 — younger shear zone (a) offsets the older shear zone (b), c — zone of the transition 
of prolate to oblate ellipsoids. 2 — deformational pattern of the crossing shear zones (Naruk. 1986. modified). A — model of the plain strain 
deformation. B — model of nonplane strain deformation (with thickness changes in direction towards observer) (Ramsay. 1980. modified). 

kilometru (obr. 10). Tato pásma prodélala deformace 
nižných typu. jako je vyše zmĺnéný jednoduchý strih 
apod.. pŕičemž vnitŕní nehomogénni deformace je 
rozdelená do systému strižných zón s ruznou orientaci 
nebo i smyslem pohybu (obr. 11). Ten je výsledkem 
celkové kompenzace pohybu a ve svém souhrnu dáva 
určitý konečný typ celkové deformace (Gapais et al.. 
1987). Tím se dostávame k problému kompatibility 
deformací a jejich vzájemných asociaci. které vytváŕe

jí určitá velká pohybová pásma (obr. 12). Nejcharak

terističtéjším typem této deformace jsou napr. štruk

túrni véjífe nebo také tzv. štruktúra palmového 
stromu, kde jsou kombinovaný násuny nebo také 
pŕíkrovy v transpresní zóne s horizontálním posunem 
(obr. 11—5). Kŕížící se strižné zóny zachovávaji pri 
téchto deformacích kompatibilitu smyslu pohybu 
nebo deformace (obr. 13). 

leukogranitú (Le Fort et al.. 1987). Naopak krustál

ní extenze býva doprovázena bázickým až ultraba

zickým magmatismem. 

Progresívni vývoj strižných zón v čase 

Strižné zóny mívají velmi často dlouhodobv vý

voj, i v rozmezí od archaika až po současnost. napr. 
strižné zóny v okoli Bajkalského jezera. Nejvýznam

néjší z nich mívají vzhledem k vétší dlouhodobosti 
pohybu rovnéž progresívni vývoj. To je nejlépe 
patrné na metamorfóze, které múze buďto ubývat. 
to znamená, že s postupujícím pohybem se defor

mace soustŕeďuje do stále užších, kŕehčích pášem 
(obr. ID), nebo naopak. Opačný vývoj je možné 
vidét u nejprve krehké aktivizace hranie sedimen

tárních souvrstvi. 

Magmatismus 

S kinetickým plánem strižných zón souvisí do 
určité míry i typ magmatismu. U velkých násunú. 
jako je Himálaj apod.. dochází k prohŕáií kúry 
a natavení jejich velkých častí. tj. ke vzniku migma

titu a granitoidú. špecifických pro Himálaj. tj. 

Záver 
Tektonika strižných zón je jednotícím pohledem 

na vývoj zemské kUr\ a doplnila chybéjící článek 
\ prenosu tektoniky litosférických desek do konti

nentálni kúry. Současné do ní zavedla i pohyb 
a zapojila tím do velké tektoniky tzv. drobnou 
tektoniku. Obé bvlv v minulosti umele oddélovám 
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Obr. 14. Príklady asymetrických štruktúr a lineací protažení. A — foliační ryba v pararulách českokrumlovské skupiny. B — velký 
asymetrický kryštál živce a foliační ryby v granulilech. lom Plešovice. Blanský les. C — zmenšovaní zrnitosti ve strižné zóne v choustnických 
ortorulách. D — asymetrická rotacc — ..knihovničkový skluz (bookshelf sliding) v amľibolitových budinách českokrumlovské pestré 
skupiny. E — lineace roztažení ve stfižné zóne v choustnických ortorulách. F — postupné stáčeni stebelnaté stavby do nového smeru, lom 
Sudéjov. kutnohorské krystalinikum. G — foliační ryba ve svorech. žlutická série. 50 x zvélšeno. H — téméf subparalelní strižná pásma 
s foliací určuji smysl pohybu v púvodné gigantoporfyrické stfižné deformované koufimské ortorule. Barchovice. 

Fíg. 14. Examples oľ asymmetrical structures and of stretching lincations. A — foliation fish in the Český Krumlov paragneises. B — large 
asymmetrical porphynxJast and foliation fishes in granulites of Plešovice quarry. Southern Bohemia. C — grain size decrease in the shear zone 
ol C houstnik orthogneisses. D — asvmmelrical rotation-bookshelf sliding in the amphibolite boudins of the český Krumlov Varied Group. 
E — stretching lineation in the shear zone of Choustnik orthogneisses. F — successive rotation of pencil structure into new direction. 
Sudéjov quarry. Kutná Hora crystalline. G — foliation fish in micaschists. Zlutice series. 50 x magnified. II — nearly subparallel shear 
bands and foliation determine the faulting sense top to left in the originally megaporphyric granite of Kourim orthogneiss. Barchovice. 
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Obr. 15. Príklady ruznych lineaci a. A — lineace hrubých tyčí (rods) v amfibolitech násunu českokrumlovské pestré skupiny, Cerná 
\ Pošumas í, B — lineace protažcni v melavulkanitech stfedočeské strižné zóny. Solenice. C — lineace protažení definovaná syntektonickými 
\lákmtými žilami. Horní Mesto. D — lineace protaženi v metadíorítech stfedočeské strižné zóny. Počaply. E — lineace prolaženi 
— muliionové štruktúry v erlanech českokrumlovské pestré skupiny. F — dvojí lineace protaženi — starší v amfibolitových uzavfeninách. 
mladší jako biotit tvofící se na úkor granátu v granulitech. Plešovice. G — agregátní lineace protažení v kfcmenných metakonglomerátech 
desenské klenby. Medvédí vrch. H — muliionové štruktúry ve smeru lineace a ve vápencich sušičke pestré skupiny. Sušiče. I — rýhování 
a svntektonické žily z násunové plochy v kulmu, lom Jakubčovice. Oderské vrchy. 
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Obr. 16. Vrásy ve strižných zónach. A — vrása a. rovnobežná s lineaci protaženi. v amfibolitové žile v pararulách českokrumlovské pestré 
skupiny. Český Krumlov. B — touleové vrásy v erlanech. Culut Cagan Del. Mongolsko. C — asymetrické vrásy indikujíci pokles 
\ českokrumlovské pestré skupine. D — strižná zóna v choustnické ortorule. 
Fíg. 16. Folds in shear zones. A — a-fold parallel with stretching lineation in amphibolite dyke in paragneisses of the Český Krumlov Varied 
Group. B — sheath folds in calc-silicate rocks. Culut Cagan Del. Mongolia. C — asymmetrical folds indicating normal faulting in the Český 
Krumlov Varied Group. D — shear zone in Choustnik orthogneiss. 

< ■ — 

Fig. 15. Various examples of a lineation. A — lineation of rods in amphibolites of the Český Krumlov Varied Group thrust. Cerná in 
Bóhmerwald. B — stretching lineation in the metavolcanites from the Central Bohemian Shear Zone. Solenice. C — stretching lineation 
defined by the syntectonic fibres in keralophyre bomb. Horní Mesto. Jeseniky area. D — stretching lineation in the metadiorites of the 
Central Bohemian Shear Zone. Počaply. E — stretching lineation as mullion structures in the calc-silicate rocks of the Český Krumlov 
Varied Group. F — two generatioas of stretching lineations — older in the amphibolite enclaves and younger as biotite formed at the 
expense of garnet in granuliles. Plesov ice quarry. G — aggregate lineation in the quartz metaconglomerates of Desná dome (Devonian). 
Medvedi Hill. Jeseniky area. H — stretching lineation as mullion structures in Sušiče Varied Group marbles. 1 — striation and syntectonic 
veins from the thrust plane of Culmian rocks. Jakubčovice quarry. Odra Hills. 
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ajejich vzájemná spojitost nebyla jasná. Ukázalo se. 
že ..drobné tektonické" štruktúry, se kterými se 
setkáváme v deformovaných terénech, jsou odrazem 
pohybu vétších krustálních celku. Jejich oddélování 
v minulosti poznamenalo tektonickou interpretaci 
rady terénu. Pŕíkladem je práce Mášky (1954) 
z Krkonoš. kdy rovnobéžnost lineaci (protažení. 
pozn. autora) v nasunutvch jednotkách byla pova

žovaná za dúkaz popírající jejich existenci. Moderní 
štruktúrni geológie zároveň ukázala, že v horninách 
nemúže být pohyb, aniž by zde nebyly vytvorený 
odpovídající štruktúry (Wilson. 1961). 
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Tectonics of shear zones 
The shear zones as a basic structural character of crustal 

deformation and a longterm crustal evolution are classi

fied according to their kinematics into three basic types 
e.g. strikeslips, thrusts and normal faults, whereby the X 

i stretching lineation. "a" — type folds) and XY (foliation) 
finite strain trajectories are of the primary importance. 
Their inner tectonic style is the brittle a n d / o r ductile 
behaviour of rocks and material dependent, as it can be 
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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 

L
 a: 

s a
: ■■ 
i... 

— lineace 
, n 

F 
1, 

- foliace 

— vrasy 

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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