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Abstract 
A mode! of brittle, brittleductile and ductile deformations of ore veins in shear zones has been worked 
out on the basis of a large amount of data on deformation of ore veins in mining works in the largest 
ore district of Slovakia. We have defined S and L deformations, simple and complex shear zones and 
deformations. Arc course of veins is not explained as primary phenomenon from regional point of view, 
but it is explained as secondary phenomenon according to structural analysis (transposition of veins into 
the NW—SE and NE—SW strike of shear zones). The beginning of the activity on shear zones is given, 
according to geological data, to the last stage of Variscan events and significant movements finished on 
the same structures in Neogene. Shear zones destruct ore veins. Only calcite and quartz veins were 
generated in shear zones. 

Introduction 

During prospection and exploitation of ore depo

sits we meet with different types of •'dislocations". 
which sheared an ore deposit without shift, others 
shifted its individual parts at remarkable distance, or 
the deposit was strongly debased by them. In other 
cases, ore shoots in fault zones and along their sides 
have very different strike. There are some areas, in 
which ore shoots are preserved very well, elsewhere 
the course of vein is marked only by fragments and len

ses of ore in mylonite zone. The overwhelming part 
of deformations of ore shoots, which were observed 
from microscopical up to regional scale, were caused 
by faults, fault zones (narrow, wide, subparallelv 
duplexed) with clear discontinuity at both sides or 
only with ductile deformation, or with the deform

ation of transition, ductilebrittle type. These zones 
are named as shear zones and their analysis and 
generalization of knowledge on them is the scope of 
the article. 

Types of shear deformations of ore veins 

Deformations in shear zones manifest in a best 
way on vein deposits. They are the most evident and 
directly observable at mesoscopic scale. In regional 
scale, shear zones are defined on the basis of geologi

cal, deposit and geophysical maps, as well as zones of 
mylonitization. In detail, as well as at regional scale, 
shear zones and connected deformations are of 
brittle, brittleductile and ductile type respectively (in 

the sense of Ramsay. 1980: Rarnsav and Hubert. 
1987). 

Brit lie shear zones 

They are characterized by the presence of a distinct 
discontinuity (fault) or by the assemblage of parallel 
discontinuities. The vein body is shifted or segmented 
by shear zone on fault, individual parts of veins being 
shifted from each other (Fig. I). If it is only one 
discontinuity, the shear of vein is without fracturing 
of ore filling. If it is a large number of shears, ore 
shoot is fractured (tectonic breccia) and it is very 
often debased. The vein preserves the original strike 
and dip at both sides of shear or shear zone respecti

vely and it is in most cases undeformed. 
Brittle deformation of veins occurs most often in 

homogenous rigid environments. 

Brittle-ductile shear zones 

They differ from brittle shear zones by the pre

sence of both brittle and ductile deformations of 
rocks and ore veins at both sides of a discontinuity. 
This is the most frequent type of shear zones with 
various types of deformations. Continually and dis

continually boudinaged veins occur very frequenth 
in initial brittleductile shear zones (Fig. lb). This 
phenomenon is typical for incompetent rocks, but 
brittle deformation with initial stage of vein bending 
prevails in competent rocks (Fig. 1c). Bending conne

cted with boudinage is the most abundant type of 
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Fig. 1. Types of deformations of ore veins al mesoscopic scale — examples from mining works. I — ore vein. 2 — shear zones, a — brittle 
deformation in zone right-slip shear (the map of the Michal vein horizon. Jedľovec locality. Návesňák. 1968). b — brittle-ductile 
deformation — segmentation of vein connected with bending in shear zone (the Mier pit in Rožňava locality, the 24th horizon), c 
- brittle-ductile deformation in rigid environments (the Rožňava-Sadlovský pit. the 35th horizon), d - the transposition of vein into the 
strike of shear zone (the Rožňava-Mier pit. the 24th horizon, south of point 24. 157). e - shear bands in shear zone (the Rožňava-Mier 
pit the 24th horizon, point 24. 139). f — deformation in environment of intensive shear zone (the Rožňava-Mier pit. the 24th horizon), g. 
h _ types of ductile deformations in competent (g — the Rožňava-Mier pit. the 24th horizon, point 24. 141) and incompetent rocks (the 
Rožňava-Mária pit. the Pi cross-cut. point 13. 386). 
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Fig. 2. Model of shear deformations of ore vein, a - the original stale, b - ductile deformation, c - brittle deformation d - brittle-ductile S55ESS: zzzr1 shcars-c - bnulc-duct"e L-dcforma,,on w,ih <>ne imcrnai ̂ f - brittie-d-"e def—- •* 
deformation. The intensive development of R-shears 
also supports boudinage or the origin of shear swarms 
(lenses) of vein structure (Fig. Id. le). This tvpe of 
shear zone makes strong destruction or even devalu

ation of ore shoot. So called intensive shear zone 
(Fig. If) is characteristic by large reduction of original 
space, mylonitization. remnants of ore filling of a vein 
in shear zone and by distinctly developed linear 
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Fig. 4. Examples of vein deformations in complex shear zones, a - shear bands in internal shear zone (the Boromcus ad,t Stará Voda 
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,1 n, ľ I h C ~ d l X - ' U m C n ; a " ° n o ľ ' h e A n n a R e l Í Ľ h o v ä v e i " (cross section through chute. Hladik. 1957). d - model of the development 

01 internal shear zone accordmg to the situation ,n Fig. 4c. I, - internal (younger, shear zone. Ez - external shear zone d C V C l ° P m C n ' 

veins (Fig. 4a. 4b). The development of duplexes is 
typical for shear zones (Fig. 4b). Younger shear 
zone is characterized by more intensive reduction, 
ultramylonitization or strong kataclasis. deformed 

and boudinaged bending structures (Fig. 4c. 4d). 
This is the result of more intensive movements, 
which formed younger shear zones. Younger shear 
zones are more evident in the framework of com-
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Fig. 5. Brittle-ductile bending deformation of the Mária Snežná 
stockwork. Smotofk locality — ledge in geological profile (Cillik. 
1951). 

plex (compound) shear zone and they are very 
significant from the point of view of deposits. 

We can judge, from the internal structure and types 
of deformations in compound shear zones that most 
of compound shear zones have polystage assynchrone 
character. The emplacement of younger shear zone in 
older one is different, sometimes there are only 
remnants of old shear zone in younger shear zone (e.g 
with duplexes or shear swarms — Fig. 4b). another 
time older shear zone determined prevailing type of 
deformation, which is characterized by larger reduc
tion of complexes and by larger intensity of mov
ement, but in the opposite sense (Fig. 4c. 4d). Poly
stage and long-term shear zones can be defined from 
the above observations. Because we have no chron
ological data from shear zones we can judge on the 
age of their origin only from geological position 
(Fig. 8). At regional scale, shear zones manifest 
mainly in geological-deposit and tectonic maps, but 
also in cross-sections through deposits (Fig. 5). 

Some ore districts of Gemericum are characterized 
bv the presence of so called caunter veins. A part of 
these veins, which have different mineral composition 
than other veins, lies in shear zones. These veins are 
accompanied by a large number of thin veinlets 
parallel with main caunter vein or present in 
R-shears. These veins were formed very probably 
during the development of shear zone (e.g. the 
Calcite vein in Rudňany). 

However, caunter veins with the same mineral 
composition as the other veins, did not origin in the 
process of development of shear zones. These veins. 
together with rock complexes, were transposed into 
the strike of shear zones by younger shear zones. 

Veins in shear zone are strongly destructed. lense-

shaped and they are present in mylonitized rocks. 
Model solution of mutual relation of vein structures 
in one ore district (the Čierna hora Mts.) is in Fig. 6a. 
6b. The assemblage of thin tectolithes with more 
intensive movements than in surroundings was for

med by gradual constriction (shortening) as well as by 
dilatation of original tectonic plate between two shear 
zones. The shear zone with strong reduction of rock 
complexes and veins and with gradual transposition 
of lithological and vein structures into the strike of 
shear zone in the sense of leftslip shift was formed. 
So called caunter veins in ore districts can be 
explained by this development of shear zone. The 
intensity of constriction as well as dilatation of the 
original width of shear zone is very different, that is 
why the strike deviation of so called caunter veins 
from the original course of ore veins is very different, 
too. So called caunter veins, i.e. veins transposed into 
shear zones, are insignificant from the point of view 
of their exploitation in all cases. 

The course of originally parallel veins changes in 
cases when shear zones at regional scale interlace, 
hence, it is very difficult to state the course and 
farther continuation of vein structures in the places of 
crossing. (Fig. 7. 8). 

The large accumulation of ore veins into very 
narrow space in very constricted shear zones occurs 
together with a big horizontal shift. It complicates 
parallellization of veins along the sides of shear zone. 
only traces of veins being in shear zone. 

At the example of the Bindt — Ráztoka ore district 
we can judge on chronological activity on this shear 
zone (Fig. 9). Because this zone separates the Meso

zoic and Paleogene complexes from the Paleozoic 
rocks, we can judge that the latest tectonic arrang

ement of veins in Gemericum took place in Pale

ogene. or it is even younger. We cannot define the 
beginning of the process of tectonic emplacement of 
veins of sideritesulphide and antimonite minerali

zation for the lack of radiometric data on the age of 
the development of shear zones. It is very probable 
that regional shear zones started to form during the 
last period of Variscan orogeny. The polystage and 
longterm development of shear zones in Gemericum 
is evident from submitted documentation and it is 
necessary to assume that it is valid for the whole West 
Carpathians, together with all phenomena, which 
accompany shear zones, mainly horizontal shifts 
(intramount basins, pullapart basins, palm structures 
etc.). 

Ore veins in nappe zones 

The nappe structure is typical for Gemericum 
(Grecula. 1973). The erosion cut uncovered lower 
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tg.6. a - Map of vein in the Nálepkovo - Čierna hora Mis. ore district, according to Pecho (1965), b - Model solution of their relation, with the aim to explain the 
origin ol cannier veins. 
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Fig. 7. Destruction of veins and their transposition into the strike of vein zones (the Rudňany locality, the 10th horizon, according to 
Hudáček. 1973). 1 — ore vein. 2 — shear zone. 3 — amphibolite (Devonian). 4 — shale and sandstones (Carboniferous). 5 — diabase rocks 
(Carboniferous). 6 — Permian assemblage. 
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Fig. 8. An example of secondary arc distribution of veins as a result of combination of two shear systems with two strikes (the 
Slovinky-Gelnica ore district). 1 — ore vein. 2 — lithological boundary. 3 — shear zone. 
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Fig. 9. Association (secondary bringing together) of veins in 
intensively reduced shear zone, which manifests by changing strike 
of veins and their strong destruction (tectonic boudinage). the 
Bindt-Ráztoka ore district. 1 — ore vein. 2 — shear zone, 3 
— Mesozoic. 4 — Permian. 5 — Paleogene. 6 — pre-Permian. 

Fig. 10. Charriage planes of nappes as shear zones with accompa
nied mylonitization (schematic cross-section of Variscan nappes of 
Gemericum). 

parts of nappes both in the eastern and western part 
of Gemericum. while the central part of Gemericum 
contains the most completely preserved nappes. 
Charriage planes of nappes, as one of types of shear 
zones, are accompanied by wide mylonite zones. 
Kataclasites were formed in the upper parts of 
nappe structures (Fig. 10). The width of mylonite 
zones is the biggest in the subhorizontal part of 
nappe plane, as well as near to root zone. That is 
why there exist extent zones of mylonites in the 
eastern and westernmost part of Gemericum. The 
central part of Gemericum is mylonitized in essenti
ally less extent. 

Because ore veins were formed before the origin 
of nappes, they were destructed or completely 
tectonic devaluated by nappe planes and connected 
mylonitization and kataclasis. It is the reason that 
significant vein deposits were not preserved in the 
above areas except lenses and traces of veins. 
Charriage planes — as a type of shear zones — are 
the important criterion (in the negative sense) for 
prognoses of vein deposits. 

Conclusion 
Shear zones are dominant tectonic element in 

regional tectonic image of Gemericum. which deter

mine the present distribution of lithological. tectonic 
and deposit structures. 

Ore veins are deformed and destructed by shear 
zones. Brittle-ductile deformation prevails. Ore 
veins (as well as lithological and nappe units) are 
transposed into the strike of shear zones, or they are 
coulisse-like shifted. The course of two strikes of 
shear zones (NW—SE with right-slip shift and 
NE—SW with left-slip shift) also conditions so 
called arc course of ore veins, which is consequently 
secondary. 

Shear zones did not condition the origin of ore 
fluids or formation of ore veins, they are younger 
than ore veins. Only negligible part of veins with 
calcite or quartz filling, which mineral assemblages 
differ distinctly from the other veins, could be 
formed during the development of shear zones. We 
do not concern with other type of mineralization 
genetically connected with shear zones (e.g. Au) in 
this article. 

Shear zones cut Variscan nappe planes and they 
are younger than the origin of nappes. But the 
origin of nappes is also younger than the origin of 
ore veins, which means that charriage planes of 
nappes took place in the destruction of ore veins. 
The destruction of veins is the most distinct in 
horizontal (subhorizontal) parts of charriages and in 
the area of root zone. 

The age of shear zones and consequently the age 
of deformation of ore veins is not determined 
directly. Their polystage and long-term develop
ment from Upper Permian up to Late Alpine 
Neogene phases is assumed. 

Shear zones are very significant phenomenon for 
the prognosis of ore deposits in Gemericum. 

The present paper was developed in the frame of 1GCP Project 
No. 276. 
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Strižné zóny a typy deformácií rudných žíl gemerika 

Pri prieskume a ťažbe rudných ložísk sa stretávame 
s rozličnými typmi ..porúch", ktoré ložisko buď iba strihli 
bez posunu, iné jeho jednotlivé časti posunuli na značnú 
vzdialenosť, alebo ložisko silne znehodnotili. V iných 
prípadoch majú ložiskové telesá v zlomových zónach a po 
ich obidvoch stranách veľmi rozdielny smer. Sú oblasti, 
v ktorých sa rudné telesá zachovali veľmi dobre, inde 
priebeh žily značkujú iba útržky a šošovky rudy v mylonito

vej zóne. Podstatnú časť deformácií rudných telies, ktoré 
pozorujeme od mikroskopických rozmerov až po regionál

nu mierku, spôsobili zlomy. zlomové zóny (úzke. širšie. 
subparalelne zdvojené) s jasnou diskontinuitou po oboch 
stranách alebo iba s duktilnou deformáciou, prípadne 
s deformáciou prechodného, duktilnokrehkého charakte

ru. Takéto zóny sa označujú ako strižné a ich analýza 
a zovšeobecnenie poznatkov je predmetom článku. Na 
význam ..strižných zón" v gemeriku upozornil Rozložník 
(1963. 1989). Vznik žilných ložísk viaže na ..strižnú zónu", 
ktorá sa vyznačuje hlbinným tektonickým štýlom, vyskytuje 
sa prevažne v horninách staršieho paleozoika a do mladších 
litostratigrafiekých jednotiek prechádza len ojedinelé. Len

že kritériá na vyčlenenie strižných zón. o ktorých pojednáva 
naša práca v zmysle Ramsaya (1980) a Ramsaya a Huberta 
(1987). sú iné. 

Typy strižných deformácií rudných žil 

Deformácie v strižných zónach sa najlepšie prejavujú na 
žilných ložiskách. V mezoskopickej mierke sú najevident

nejšie a priamo pozorovateľné. V regionálnom obraze sa 
strižné zóny určujú na základe geologických, ložiskových 
a geofyzikálnych máp. ako aj zónami mylonitizácie. 
V detailoch, ako aj v regionálnej mierke sú strižné zóny 
a s nimi späté deformácie krehkého, krehkoduktilného 
a duktilného typu (v zmysle Ramsaya. 1980: Ramsaya 
a Huberta. 1987). 

Krehké strižné zóny 

Vyznačujú sa prítomnosťou zreteľnej diskontinuity (zlo

mu). resp. súborom paralelných diskontinuít. 2ilné teleso 
na zlome je posunuté, alebo ho strižná zóna segmenluje. 
pričom jednotlivé časti žíl sú navzájom posúvané (obr. 1). 
Ak sa vyskytuje jedna diskontinuita, strih žily je obyčajne 
bez drvenia rudnej výplne. Pri väčšom počte strihov je 
rudné teleso drvené (tektonická brekcia) a často veľmi silne 
znehodnotené. Po stranách strihu, resp. strižnej zóny žila 

zachováva pôvodný smer aj sklon a vo väčšine prípadov sa 
nedeformuje. 

Krehká deformácia žíl sa najčastejšie vyskytuje v homo

génnom rigídnom prostredí. 

Krehko-duktilné strižné zóny 

Od krehkých strižných zón sa odlišujú prítomnosťou tak 
krehkých, ako aj duktilných deformácií hornín a rudných 
žíl po oboch stranách diskontinuity. Je to najčastejší typ 
strižných zón s veľkou rôznorodosťou deformácií. V iniciál

nych krehkoduktilných strižných zónach sú veľmi časté 
spojito a nespojito budinovanč žily (obr. lb). Tento jav je 
typický pre nekompetentné horniny, ale v kompetentnom 
horninovom prostredí prevláda krehká deformácia s počia

točným štádiom ohybov žily (obr. lc). Najčastejším typom 
deformácie je ohyb spojený s budinážou. Budinovanie. 
resp. vývoj strižných zväzkov (šošoviek) žilnej štruktúry 
podporuje aj intenzívny vývoj Rstrihov (obr. Id. e). Tento 
typ strižnej zóny spôsobuje silnú deštrukciu až znehodnote

nie rudného telesa. Tzv. intenzívna strižná zóna (obr. 10 sa 
vyznačuje veľkou redukciou pôvodného priestoru, myloni

tizáciou a iba zvyškami rudnej výplne žily v strižnej zóne 
s výrazne vyvinutými lineárnymi prvkami. Posun na takejto 
strižnej zóne je veľmi významný, takže segmenty žíl po 
stranách strižnej zóny. aj keď sú zdanlivo oproti sebe. 
nepredstavujú pokračovanie tej istej žily (napr. rozdielna 
minerálna asociácia), resp. pokračovanie žily za strižnou 
zónou sa ani nezistí (obr. Id). 

Duktilné strižné zóny 

V rudných rajónoch sa duktilné strižné zóny vyskytujú 
často, ale iba zriedkavo sa dokumentujú. Evidentné sú iba 
na tenkých, a teda bezvýznamných žilách (obr. lg. h). 
Ohybové strižné zóny a s nimi späté deformácie sú však 
veľmi časté a významné na stratiformných polymetalic

kých ložiskách (napr. polymetalické a sulfidické zrudne

nie). Okrem ohybovej deformácie, veľkého sústredenia 
foliačných plôch a lineárnych prvkov ohybová strižná 
zóna obyčajne vždy spôsobuje stenčenie (až vytiahnutie) 
rudnej polohy. Ohybové deformácie sú teda významnej

ším prvkom iba z hľadiska štruktúrnej geológie. 

Model strižných deformácií žilných ložísk 

Z predchádzajúcich ukážok strižných zón a deformácií 
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vybraných z veľkého množstva dokumentačného materiá

lu o ložiskách gemerika môžeme urobiť zovšeobecnenie 
týchto údajov vo forme modelu (obr. 2). 

Genetický model rudných žíl sme opísali už skôr 
(Grecula. 1982: Grecula et al.. 1989). Pri deformačnej 
analýze vychádzame zo zjednodušenej predstavy, že rud

né teleso bolo pôvodne doskovité. Jednoduchý strih 
s krehkou deformáciou je dôležitým a najčastejším prípa

dom deformácie žíl (obr. 2c) rozličných mierok. Naopak 
ohybová deformácia je menej významná, hoci je dosť 
častá (obr. 2b). Najdôležitejšia je krehkoduktilná defor

mácia žíl. Najčastejšie sa vyskytujú dva typy deformácii: 
1. Deformácia S s okrajovými strihmi (obr. 2d) medzi 

dvoma vzdialenými okrajovými strihmi, pričom žila je 
deformovaná iba v blízkosti strihu a podstatná časť žily si 
zachováva pôvodný smer. sklon a mocnosť. 

2. Deformácia L s jedným vnútorným strihom (striž

nou zónou) rudného telesa, a to buď iba s náznakmi 
roztrhnutia žily (obr. 2c) alebo s úplným roztrhnutím žily 
v strižnej zóne (obr. 2f). Kombináciou oboch typov 
vznikajú strižné deformácie S—L. 

Nie častou, ale veľmi významnou, najmä z hľadiska 
štruktúrnej geológie, je vrtuľovitá deformácia (obr. 3). 
ktorá je príkladom zloženého strihu (kombinácia jedno

duchých strihov). Vznikla v priestore s veľmi diferencova

nými pohybmi v jednotlivých blokoch, a to buď súčasný

mi pohybmi alebo ako výsledok polyťázového vývoja 
strižnej zóny. Takýto typ deformácii, aj keď nie je úplný, 
sa vyskytuje na žilách v južnej časti gemerika v blízkosti 
rožňavskej zóny diskontinuity (žila Fortuna s okrajovými 
žilami, žila Daniel). Ohybové deformácie žíl sú často 
opisované ako primárny tvar mineralizovanej štruktúry. 

Strižné zóny regionálnej mierky 

2ilné ložiská gemerika majú generálne oblúkovitý 
priebeh, podobne ako lilologické a prikrovové jednotky. 
Oblúkovitý tvar je však iba zdanlivo súvislou ohybovou 
deformáciou vytvorenou súborom rozlične orientovaných 
zlomových (strižných) zón. v ktorých sú žilné telesá (ako 
aj ostatné fenomény) deformované a rozličnou intenzitou 
transponované do smeru strižných zón. V každom rud

nom rajóne sú strižné zóny najvýznamnejším porudným 
tektonickým elementom. Na základe mezoskopických 
údajov a z geologických, ložiskových a tektonických máp 
vychodí. že strižné zóny a ich deformačný účinok na 
rudné žily sú evidentné a doložitcľné aj deformačnou 
analýzou s možnosťou stanovenia zmyslu a veľkosti 
pohybu. 

Na viacerých žilných ložiskách pozorujeme komplexné 
strižné zóny. Zvýrazňujú opakovateľnosť (polyfázovosť) 
pohybov na strižných zónach, a teda aj ich relatívne 
dlhodobú aktivitu. Prejavuje sa to viacerými lineáciami. 
ale najmä prítomnosťou dobre vyčleniteľných interných 
strižných zón. ktoré sú vzhľadom na hostiteľskú strižnú 
zónu staršie alebo mladšie a nachádzajú sa v nej buď na 
okraji alebo v strede a pod. Interné strižné zóny sa často 
prejavujú rozdielnou deformáciou žily (alebo litologickej 
jednotky) vo forme strižných zväzkov, resp. strižného 
zošošovkovatenia (shear bands), a to v najviac redukova

nej časti strižnej zóny s postupným prechodom do subpa

ralelných vytiahnutých šošoviek žíl (obr. 4a. b). Interné 

strižné zóny sú typické aj vývojom duplexov (obr. 4b). 
Mladšia strižná zóna sa zase vyznačuje intenzívnejšou 
redukciou, ultramylonitizáciou alebo silnou kataklázou. 
deformovanými a rozvlečenými ohybovými štruktúrami 
(obr. 4c. d). Je to výsledok intenzívnejších pohybov, ktoré 
mladšie strižné zóny vytvorili. Mladšie strižné zóny 
v rámci komplexnej (zloženej) strižnej zóny sú evidentnej

šie a z ložiskového hľadiska veľmi významné. 

Podľa vnútornej stavby a typov deformácií v zložených 
strižných zónach usudzujeme, že väčšina zložených striž

ných zón má polyfázový asynchrónny charakter. Umiestne

nie mladšej strižnej zóny v staršej je rozdielne, niekedy sú 
to iba zvyšky starej strižnej zóny v mladšej zóne (napr. 
s duplexami či strižnými zväzkami — obr. 4b). inokedy 
prevládajúci typ deformácie určuje staršia strižná zóna. 
ktorá sa obyčajne vyznačuje väčšou redukciou komplexov 
a väčšou intenzitou pohybu aj opačného zmyslu (obr. 4c. 
d). Z uvedených pozorovaní vychodí polyfázovosť a dlho

dobosť strižných zón. Keďže nemáme geochronologické 
údaje zo strižných zón o veku vzniku strižných zón, 
usudzujeme iba z geologickej pozície (obr. 8). V regionálnej 
mierke sa strižné zóny prejavujú najmä na geologickoložis

kových a tektonických mapách, ale aj na ložiskových 
rezoch (obr. 5). 

Niektoré rudné rajóny gemerika sú charakteristické prí

tomnosťou tzv. priečnych žíl. Časť týchto žíl, ktorá má iné 
minerálne zloženie ako ostatné žily. leží v strižných zónach 
a sprevádza ich veľké množstvo tenkých žiliek paralelných 
s hlavnou priečnou žilou. resp. vyskytujúcich sa na strihoch 
R. Takéto žily veľmi pravdepodobne vznikli počas vývoja 
strižnej zóny (napr. Kalcitová žila v Rudňanoch). 

Priečne žily rovnakého minerálneho zloženia ako ostatné 
žily však nevznikli v procese vývoja strižných zón. Mladší

mi strižnými zónami boli tieto žily spolu s horninovými 
jednotkami transponované do smeru strižných zón. Žily 
v strižnej zóne sú silne deštruované, šošovkovité a nachá

dzajú sa v mylonitizovaných horninách. Modelové riešenie 
vzájomného vzťahu žilných štruktúr jedného rudného rajó

nu (Čierna hora) je na obr. 6a. b. Postupným zužovaním 
(skracovaním) a zároveň rozťahovaním pôvodnej tektonic

kej dosky medzi dvomi strihmi sa vytvoril súbor tenkých 
tektolitónov s intenzívnejšími pohybmi ako okolie. Vytvori

la sa strižná zóna so silnou redukciou horninových komple

xov a žil s postupným premiestnením litologickvch 
a žilných štruktúr do smeru strižnej zóny v zmysle ľavos

tranného pohybu. Takýmto vývojom strižnej zóny možno 
vysvetliť tzv. priečne žily v rudných rajónoch. Intenzita 
zúženia a zároveň predĺženia pôvodnej šírky strižnej zóny 
je veľmi rozdielna, preto aj smerová odchýlka tzv. prieč

nych žil od pôvodného priebehu rudných žíl je veľmi 
rozdielna. Vo všetkých prípadoch tzv. priečne žily. t. j . žily 
transponované do strižných zón. sú z hľadiska ich využitia 
(ťažby) bezvýznamné. 

V prípadoch, keď sa križujú viaceré strižné zóny regio

nálnej mierky, priebeh pôvodne paralelných žil sa smerovo 
mení. takže stanoviť priebeh a ďalšie pokračovanie žilných 
štruktúr v miestach križovania strižných zón je veľmi zložité 
(obr. 7. 8). 

Vo veľmi zúžených strižných zónach je niekedy aj veľká 
kondenzácia rudných žíl do veľmi úzkeho priestoru 
(obr. 9). sprevádzaná veľkým horizontálnym posunom. Sťa
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žuje to paralelizáciu žíl po stranách strižnej zóny. pričom 
v strižnej zóne sú väčšinou iba stopy po žilách. 

Oblúkový priebeh žil rozdielne interpretujú Sasvári 
(1983). Slavkovský (1983) a Rozložník (1989). ktorí nepred

pokladajú následnú deformáciu a ohyby žilných štruktúr. 
Ohybové štruktúry považujú za predmineralizačný jav. 

Na príklade rudného rajónu Bindt — Ráztoka (obr. 9) 
možno usudzovať o aktivite na tejto strižnej zóne. Keďže 
oddeľuje komplexy mezozoika a paleogénu od hornín 
paleozoika. usudzujeme, že posledné tektonické usporiada

nie žil v gemeriku siaha do neogénu. Začiatok procesu 
tektonického rozmiestnenia žil sideritovosulfidickej a anti

monitovej mineralizácie zatiaľ nemôžeme stanoviť, pretože 
chýbajú rádiometrické údaje o veku vývoja strižných zón. Je 
veľmi pravdepodobné, že regionálne strižné zóny začali 
vznikať už v poslednom období variského orogénu. Polyfá

zový a dlhodobý vývoj strižných zón gemerika so všetkými 
fenoménmi, ktoré strižné zóny. najmä však horizontálne 
posuny, sprevádzajú (medzihorskč depresie ako pullapart 
bazény, palmové štruktúry a pod.), je z predkladanej 
dokumentácie evidentný a treba ho predpokladať pre celé 
Západné Karpaty. 

Rudné žily \ zónach príkrovového nasunutia 

Pre gemerikum je typická príkrovová stavba (Grecula. 
1973). Erozívny zrež odkryl v západnej a východnej časti 
gemerika až spodnejšie časti príkrovových telies, kým 
stredná časť gemerika obsahuje najkompletnejšie zachova

né prikrovy. Násunové plochy príkrovov. ako jeden z typov 
strižných zón. sprevádzajú široké mylonitové zóny (vo 
vrchných častiach príkrovových jednotiek vznikli kataklazi

ty: obr. 10). Mylonitové zóny sú najširšie v plocho ležiacej 
časti prikrovovej plochy, ako aj bližšie ku koreňovej zóne. 
Preto vo východnej a najzápadnejšej časti gemerika na 
povrchu sú rozsiahle zóny myionitov. Stredná časť gemeri

ka je podstatne menej mylonitizovaná. 
Keďže rudné žily vznikli pred formovaním príkrovov, sú 

príkrovovými plochami a s nimi spätou mylonitizáciou 
a kataklázou deštruované až úplne tektonicky znehodnote

né. Z toho dôvodu sa v spomenutých územiach nezachovali 
významnejšie žilné ložiská rúd. iba šošovky a stopy po 
žilách. Plochy príkrovového nasunutia — ako typ strižných 
zón — sú dôležitým kritériom (v negatívnom význame) pri 
posudzovaní prognóz žilných ložísk. 

Záver 

V regionálnom tektonickom obraze gemerika strižné 
zóny sú dominujúcim tektonickým prvkom, ktoré určujú 
terajšie rozloženie litologických. tektonických a ložiskových 
štruktúr. 

Rudné žily sú strižnými zónami deformované a deštruo

vané. Prevláda krehkoduktilná deformácia. Charakteristic

kou črtou je. že rudné žily (ako aj lítologické a príkrovové 
jednotky) sú transponované do smeru strižných zón. alebo 
sú kulisovite poposúvané. Priebeh dvoch smerov strižných 
zón (SZ—JV s pravým posunom a SV—JZ s ľavým 
posunom) podmienil aj tzv. oblúkovitý priebeh rudných žíl. 
ktorý je teda sekundárny. 

Strižné zóny nepodmíenilí vznik rudných fluid a tvorbu 
rudných žíl. ale sú mladšie ako rudné žily. Iba nepatrný 
počet žíl s kalcitovou resp. kremeňovou výplňou, ktorých 
minerálne asociácie sa výrazne odlišujú od ostatných rud

ných žil. mohol vzniknúť počas vývoja strižných zón. Iným 
typom mineralizácie geneticky spätej so strižnými zónami 
(napr. Au) sa v tomto článku nezaoberáme. 

Strižné zóny ako mladší fenomén presekávajú nielen 
rudné žily. ale aj násunové plochy príkrovov. Keďže 
formovanie príkrovov je mladšie ako rudné žily. tektonické 
porušenie žíl sa zvyšuje aj príkrovovými násunmi. Deštruk

cia žíl je najvýraznejšia v horizontálnych (subhorizontál

nych) častiach násunov a v oblasti koreňovej zóny príkro

vov. 
Vek strižných zón. a teda aj vek deformácie rudných žíl. 

nie je priamo stanovený. Predpokladá sa ich polyfázový 
a dlhodobý vývoj od vrchného permu až do mladoalpin

•.kveh neogénnych fáz. 
Strižné zóny sú veľmi významným fenoménom pri pro

gnózovaní rudných ložísk gemerika. 


