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Makroskopicky lamelovaná kĜišĢálová a záhnČdová jádra kĜemenných blokĤ v ĜadČ metamorfních sérií
a rĤženíny z pegmatitĤ ýeského masívu vykazují pĜi mikroskopickém zvČtšení stavbu šokových lamel
známých z meteoritických kráterĤ (obr. 1). Rovinné pĜetvárné lišty (PDF, planar deformational
features) mívají v elektronovém mikroskopu jeden þi více velmi výrazných a další ménČ výrazné
pĜednostní smČry. Nejmenší zjištČný rozestup lamel daný rozlišením elektronového mikroskopu je cca
40 nanometrĤ. NČkdy mohou být lišty i þásteþnČ zprohýbány následkem pohybu podél dalších soustav.
ýastČjší zprohýbání vyvolává úhlové odchylky pĜi mČĜení orientace pĜetvárných ploch vĤþi hlavní ose
c kĜemene.
PDF v optickém mikroskopu (obr. 2) se vyznaþují jednak nepravidelným zdobením (decoration),
napĜ. French (1998). Pozorovaná vzdálenost lamel v tomto pĜípadČ bývá ca 1μm. V jiném pĜípadČ je
zdobení ménČ výrazné a jsou viditelné usmČrnČné pásy naznaþené tenkými lamelami s ostĜe výraznou
undulózitou, která je rovnČž projevem mladších deformací. Další kolmý smČr mĤže mít i vzhled
nepravidelnČ umístČných trhlin. Tím kĜemen vykazuje výraznou mozaicitu. Ta dokumentuje vnitĜní
zalomení (otáþení) þástí krystalu kĜemene (kinking) podél skrytých pĜednostních strukturních smČrĤ
oslabení vazeb mĜížky. PĜetvárné rovinné prvky ve všech uvedených pĜíkladech jsou taktéž rovinami
podél kterých se kĜemen pĜednostnČ štČpí. KĜemen se zvýraznČním pĜetvárných rovin pĜizpĤsobil
pĤsobícímu napČtí s využitím existujících poruch mĜížky. Zatím nebyla získána data o nČkdejší povaze
výplnČ lamel, (pokud existovala), tj. hlavnČ amorfních fází kĜemene. Ty by se mČly projevit snížením
lomu a dvojlomu kĜemene.
ZjištČné lamelované kĜišĢály, záhnČdy a rĤženíny tvoĜí velké monokrystaly. RozšíĜení jednoho
systému pĜetvárných ploch v makrovzorku pĜedstavuje jeden monokrystal. Velikost monokrystalu na
lokalitČ je urþena rozsahem pĜetvárných rovin jedné krystalografické orientace a mĤže dosahovat
desítek centimetrĤ. Pro zjištČní úplné soustavy PDF na jedné lokalitČ je zapotĜebí zhotovit více
výbrusĤ, pokud možno v rĤzných Ĝezech. ZjištČné krystalografické systémy PDF zahrnují celou škálĤ
známých orientací (French 1998). NejþetnČjší systém ze studovaných vzorkĤ na lokalitČ pĜedstavuje
plochy (1121, 2110, 1122, 2112). Pro tyto systémy uvádí Langenhorst a Deutsch (1994) tlaky 20 Gpa.
Popisované kĜemeny byly zjištČny v sedimentech proterozoika na Blovicku.
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