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Abstrakt 

Tato práce se zabývá dokumentací časoprostorového výskytu seismické 

aktivity z let 1897 až 1908 v oblasti západních Čech s použitím původních pramenů. 

Oblast Vogtland/severozápadní Čechy je známá jako jeden z nejzajímavějších 

evropských regionů s výskytem zemětřesných rojů. Seismické katalogy jsou 

k dispozici pro toto území jen pro posledních několik desítek let, kdy zde registrují 

seismické stanice. Pro starší období jsou k dispozici jen makroseismická pozorování. 

Cílem této práce je s použitím makroseismických dat sestavit katalog zemětřesení 

z let 1897-1908, což vyžaduje určit časy vzniku zemětřesení z rozložení pozorování 

obyvatel v čase. Nejprve jsou zde porovnány originální historické materiály 

Mittheilungen der Erdbeben-Commission der kaiserlichen Akademie der 

Wissenschaften in Wien s geofyzikálním sborníkem Víta Kárníka s názvem 

Erdbebenkatalog der  Tschechoslowakei bis zum 1956, který je souhrnem vybraných 

údajů z původních materiálů. Makroseismická pozorování ze sborníku byla 

převedena do digitální formy v podobě tabulek v tabulkovém kalkulátoru. Ukázalo se, 

že většina údajů v Kárníkově sborníku představuje pozorování otřesů, v ojedinělých 

případech jsou to samotné zemětřesné jevy. Pro identifikaci zemětřesných jevů 

z pozorování obyvatel byla použita shluková analýza, která definuje jevy na základě 

koncentrace pozorování z blízkých míst v čase. Na základě výsledků této analýzy 

a částečně i vlastní interpretace byl sestaven katalog zemětřesení pro sledované 

období. Největší koncentrace zemětřesení byla pozorována v letech 1897, 1900, 

1903 a 1908, což souhlasí s publikovanými údaji o historické seismicitě v oblasti 

západních Čech. Zemětřesné roje vykazují epizodický charakter typický několika 

fázemi aktivity, přerušované obdobími seismického klidu, podobně jako nedávné roje. 

Porovnáním s katalogem založeným na přístrojových pozorováních, která zde jsou 

dostupná od počátku 20. století, bylo úspěšně přiřazeno celkem 19 jevů, vedle toho 

4 jevy méně jednoznačně. Celkově úspěšné přiřazení mezi přístrojovým 

a makroseismickým katalogem pro roky 1903 a 1908 ukazuje na reálnost 

makroseismického katalogu také pro roky 1897 a 1900. 

 

 



 
 

Abstract 

This work deals with the documentation of the space-time distribution of 

seismic activity in the years 1897-1908 in the western Bohemia, using original 

sources. The region of Vogtland / northwest Bohemia is known as one of the most 

interesting European regions with the occurrence of earthquake swarms. Seismic 

catalogs are available for this area only for the last few decades when the seismic 

stations were in operation. For the earlier period only macroseismic observations are 

available. The aim of this work is to compile the catalog of earthquakes for the years 

1897-1908 with the use of the macroseismic data. This requires estimating the origin 

time of earthquakes using the distribution of the macroseismic observations in time. 

First, the original historical materials Mittheilungen der Erdbeben-Commission der 

kaiserlichen Akademie der Wissenschaften in Wien were compared with geophysical 

catalog of Vít Kárník Erdbebenkatalog der Tschechoslowakei bis zum 1956, which is 

a summary of selected data from the original materials. Macroseismic observations 

from the catalog were digitized in the form spreadsheet tables. It turned out that in 

most cases the data in the Kárník’s catalog represent observations of earthqukes and 

in isolated cases these are the seismic events themselves. Cluster analysis was used 

to identify the earthquake events using the macroseismic observations. This method 

defines the events on the basis of the proximity of observations in time. The greatest 

concentration of earthquakes was observed in the years 1897, 1900, 1903 and 1908, 

which corresponds to the published data on historical seismicity in western Bohemia. 

Similar to the recent earthquake swarms, the analyzed swarms show episodic 

character, which is typical by several phases of activity, interrupted by periods of 

seismic calm. By comparison with the catalog based on instrumental observations 

that have been available since the early 20th century, the total of 19 events has been 

successfully assigned; besides 4 events showed a non-unique match. Overall, the 

successful assignment of the instrumental and macroseismic catalog for the years 

1903 and 1908 indicates objectivity of the macroseismic catalog also for the years 

1897 and 1900. 
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Úvod 
Oblast západní Čechy/Vogtland je známá častým výskytem zemětřesných 

rojů. Termín zemětřesný roj byl poprvé zaveden právě v tomto regionu. Roje jsou zde 

pozorovány již od středověku, přičemž přesnější údaje o počtu otřesů a intenzitě byly 

zaznamenány až v posledních 200 letech. Pomineme-li několik vzdálenějších 

seismických stanic na území Německa, jejichž citlivost nebyla pro registraci 

zemětřesných rojů dostatečná, přístrojová měření začala v této oblasti až po roji 

v roce 1962, kdy byla založena síť analogových stanic VOGTLAND v pohraničí 

Saska (Fischer a Horálek 2010). Přesnější údaje o zemětřeseních jsou k dispozici od 

tohoto roku. Při analýze starších dat je nutné vycházet z makroseismických 

pozorování obyvatel, která jsou ale velmi subjektivní. Závisí jak na citlivosti 

jednotlivých osob, denní době, tak i menší přesnosti v určení času, než máme dnes.  

Motivací mé práce byl obrázek v brožuře o zemětřesení v západních Čechách 

(Obr. 1), kterou vydal Geofyzikální ústav Akademie Věd České republiky (Fischer 

a kol., 2003). Z tohoto obrázku se zdá, že zemětřesný roj v roce 1897, 1903 a 1908 

byl mnohem silnější než pozdější zemětřesení (např. v letech 1985/1986, 2000), 

která byla již přístrojově zaznamenaná. Podle sdělení vedoucího diplomové práce 

mohou být počty makroseismicky zaznamenaných jevů z přelomu 19. a 20 století 

uvedené na obrázku zatíženy velkou chybou. Jejich ověření je možné jen analýzou 

původních makroseismických pozorování obyvatel. 

Tak vzniklo zadání mé diplomové práce: sestavit katalog zemětřesení z let 

1897-1908 na základě makroseismických pozorování, která představují jediné 

dostupné údaje v případě chybějících seismických stanic. Časy vzniku jednotlivých 

otřesů je možné určit právě z pozorování obyvatel, která jsou rozprostřená v čase.  

Má práce má i druhou samostatnou část, spočívající ve zpracování 

a interpretaci naměřených geofyzikálních dat metodou mělké refrakční seismiky. 

Podílela jsem se na geofyzikálním měření na východním okraji Chebské pánve, 

jehož cílem je identifikace zlomové tektoniky a následný paleoseismologický výzkum.  

Obě části mé práce tak spojuje podobný motiv: seismicita západních Čech 

v nedávné a velmi dávné minulosti. Druhá část diplomové práce tak umožnila 

zahrnout i praktické geofyzikální měření a jeho zpracování.  



 

První část práce věnuji sestavení k

originální historické materiály 

kaiserlichen Akademie der Wissenschaften in Wien s

Kárníka s názvem Erdbebenkatalog der

shody dat ve sborníku s originálními materiály, digitalizuji tyto údaje pro usnadn

dalšího zpracování. Podle charakteru dat se bude p

práce s těmito daty, tak abych dovršila vyty

aplikace shlukové analýzy, která je založena na slou

blízká v čase, do jednoho jevu.

Výsledkem mé práce je katalog zem

ze kterého je patrné, v jakých č

byl naopak seismický klid.  

Druhá část mé práce se zabývá zpracováním a vyhodnocením dat z

refrakční seismicky. Data z

zpracovávám tak, že provedu ode

převádím do programu Plotrefa, který zobrazuje pr

probíhá vytvoření výsledného rychlostního 

vidět rychlost průchodu seismických vln vyty

měření dat je právě rychlostní 

a jeho následná interpretace.

Obr. 1 Počet otřesů v

(Fischer et al., 2003) 
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ěnuji sestavení katalogu zemětřesení. Nejprve porovnávám 

originální historické materiály Mittheilungen der Erdbeben-Commission der 

kaiserlichen Akademie der Wissenschaften in Wien s geofyzikálním sborníkem 

názvem Erdbebenkatalog der  Tschechoslowakei bis zum

originálními materiály, digitalizuji tyto údaje pro usnadn

dalšího zpracování. Podle charakteru dat se bude případně odvíjet mů

mito daty, tak abych dovršila vytyčeného cíle. Katalog vytvá

aplikace shlukové analýzy, která je založena na sloučení pozorování, která jsou si 

ase, do jednoho jevu. 

Výsledkem mé práce je katalog zemětřesení pro časové období 1897

jakých časových úsecích došlo k největším otř

 

ást mé práce se zabývá zpracováním a vyhodnocením dat z

ní seismicky. Data z naměřeného profilu v lokalitě u Nového Kostela, nejprve 

zpracovávám tak, že provedu odečty prvních nasazení lomených vln. Tato data dále 

evádím do programu Plotrefa, který zobrazuje průběh hodochron. V

ení výsledného rychlostního řezu pomocí tomografie, na kterém je 

chodu seismických vln vytyčeným profilem. Výsl

ě rychlostní řez, upravený pro lepší názornost v 

jeho následná interpretace. 

ř ů v západních Čechách v letech 1897

 

esení. Nejprve porovnávám 

Commission der 

geofyzikálním sborníkem Víta 

Tschechoslowakei bis zum 1956. V případě 

originálními materiály, digitalizuji tyto údaje pro usnadnění 

ě odvíjet můj další postup 

eného cíle. Katalog vytvářím pomocí 

ení pozorování, která jsou si 

asové období 1897-1908, 

ětším otřesům a v jakých 

ást mé práce se zabývá zpracováním a vyhodnocením dat z mělké 

 u Nového Kostela, nejprve 

ní lomených vln. Tato data dále 

h hodochron. V poslední fázi 

ezu pomocí tomografie, na kterém je 

eným profilem. Výsledkem této části 

 programu Surfer, 

 

letech 1897-2000 v brožuře 
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1 Základní shrnutí o studované oblasti 

1.1 Geografické poměry 

 

Obr. 1.1 Geografický popis zájmové oblasti 

Studované území se nachází na západní až severozápadní straně České 

republiky. Mohli bychom ho vytyčit trojúhelníkem Čechy, Sasko (Vogtland) 

a Bavorsko, ohraničeným přibližně městy Kraslice, Karlovy Vary, Mariánské Lázně, 

Marktredwitz, Selb a Plauen (http://www.ig.cas.cz). Z hlediska bližšího geografického 

určení leží v okolí Chebské pánve, která je omezena zlomy lokálními nebo 

transgresními, a jejíž západní okraj je tvořen Ohárenským riftem 

(http://www.kbi.zcu.cz).  

Rozloha pánve činí přibližně 300 km2 a její rozměry ve směru sever-jih 

dosahují 20 km a ve východo-západním směru asi 15 km. Ze západu je ohraničena 

Smrčinami, ze severu Halštrovskými horami, z jiho-východu Slavkovským lesem 

a z jihu předhůřím Horního Falcka. Chebská pánev je položena 400-500 m.n.m., 

tudíž ji okolní středohoří s výškami 600-900 m.n.m. výrazně převyšuje. 
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Klimaticky patří toto území do mírně teplé a mírně vlhké podnební oblasti 

s průměrnou roční teplotou 6,8°C. Atmosférické srážky ro čně dosahují průměrně 

590-620 mm. Co se týče hydrogeologie, náleží tato oblast do povodí řeky Ohře, ale 

jsou zde i jiné četné přítoky. V oblasti soutoku Ohře a Odravy se vyskytují enormní 

zásoby podzemních vod. V blízkém městě Cheb byly postaveny přehrady Jesenice 

a Skalka, které slouží jak pro rekreaci, tak pro výrobu energie a zásobárnu vody. 

Chebská pánev je charakteristická nízkým zastoupením lesních a vodních ploch, 

největší plošný podíl zaujímá zemědělská půda (http://www.chebskapanev.cz).  

1.2 Geologické poměry pánve 

 

Obr. 1.2 Geologie oblasti Chebské pánve (Pešek, 2010) 
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Chebská pánev, terciérního stáří, je vrásově zlomová pánev o ploše asi 

270 km2 protažená jihovýchodním- severozápadním směrem, jejíž mírně zvlněný 

terén dosahuje nadmořské výšky okolo 400m. Rozkládá se mezi městy a obcemi 

Chebem, Františkovými Lázněmi, Plesnou, Luby, Novým Kostelem, Kynšperkem nad 

Ohří, Milíkovem a Hrozňatovem. Má eliptický tvar, kde hlavní osa, vyznačená 

epicentry historických zemětřesení, prochází směrem SSZ-JJV v celé délce 

chebsko-domažlického příkopu a v jeho pokračování až do okolí německých měst 

Plauen a Gera (Pešek, 2010). 

Na východě je pánev ohraničena mariánskolázeňským zlomem, v jehož 

pokračování jižním směrem vystupuje krystalinický hřbet Chlum Svaté Máří, který 

dělí tuto pánev od pánve Sokolovské. Z ostatních stran je omezení Chebské pánve 

morfologicky nezřetelné v důsledku silné eroze. Největší mocnosti, a to až 300m, 

dosahuje její výplň právě na východě u mariánskolázeňského zlomu a směrem na 

západ se mocnost siliciklastik ztenčuje. Směrem k jihozápadu se na území Německa 

nachází množství terciérních reliktů, které nám vypovídají o původně větším rozměru 

pánve a jejím protažení v západojihozápadním a východoseverovýchodním směru 

(Pešek, 2010). 

Podloží Chebské pánve tvoří hluboce zvětralé svory s vložkami metakvarcitů, 

metabazitů a krystalinických vápenců saskodurynské zóny, které jsou prosyceny 

varijskými granity smrčinského a židovského plutonu. Její vyplňování lze rozdělit do 

dvou hlavních období. První etapa sedimentace probíhala od eocénu, především 

v oligocénu a spodním miocénu, během několika pulsů tektonicko-vulkanické aktivity 

hlavně v kruhových depresích a tektonicky založených příkopech západovýchodního 

směru. Druhá etapa sedimentace, které byla oddělená od předešlé diskordancí, 

probíhala od středního pliocénu do pleistocénu a místy pokračuje až do recentu. Je 

ovšem regulována příčnými zlomy směrem severoseverozápad až jihojihovýchod. 

V pleistocénu se ukládaly jílovité proluviální štěrky a písky o mocnosti až 10m, 

terasové štěrky Ohře mocné 2-10m a svahové a sprašové hlíny mocné až 5m. Místy 

se vyskytují pleistocenní tufy, struky, nefelinity a holocenní slatiny a diatomity 

(Pešek, 2010).   
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Západočeská seismoaktivní oblast, ležící v Českém masivu, je neobvyklá 

ztenčením mocnosti zemské kůry na 26-30 km a ztenčením mocnosti litosféry na 

80-90 km. Dále je specifická lokálním rozostřením seismických reflexů na 

Mohorovičičově diskontinuitě, mírně zvýšeným tepelným tokem 60-80 mW. m–2 

a překryvem s oblastí vývěrů kyselek (Babuška, Plomerová, 2000). 

1.3 Zemětřesné roje v oblasti západních Čech 

Nejčastější místo vzniku zemětřesení je na existujících zlomech, podél nichž 

dochází k vzájemnému pohybu horninových bloků a v místech jejich zaklesnutí 

vzniká deformace. Když dojde k překročení meze pevnosti, zaklesnutá část se poruší 

a vznikne trhlina. Podél ní dojde k rychlému střižnému posunutí bloků a zúžení 

deformace horniny zcela odstraní. Při tomto procesu dojde k uvolnění 

nahromaděného napětí a právě vznikající trhlina působí jako zdroj seismických vln. 

Zemětřesné roje mohou vznikat na okraji, ale i uvnitř litosférických desek jako 

kumulace velkého počtu zemětřesení v čase a prostoru. Klasická zemětřesení mají 

jeden hlavní otřes, který vlivem redistribuce napětí bývá doprovázen mnoha slabšími 

dotřesy s výrazně menšími magnitudy. U zemětřesných rojů vzniká několik 

nejsilnějších jevů, které mají podobné magnitudo, tudíž nelze rozpoznat hlavní otřes 

a následné dotřesy. Energie rojů je oproti tektonickým zemětřesením, které vznikají 

na kontaktu litosférických desek, zanedbatelná. Seismické roje mají trvání od 

několika hodin až do několika měsíců. Mezi další charakteristické vlastnosti rojů patří 

velký relativní podíl slabých otřesů a malé hloubky ohnisek, které nepřesahují 20 km. 

Seismické vlny, které jsou vyzářeny při zemětřesných rojích, dosahují frekvencí až 

100 Hz. Zemětřesné roje v západních Čechách jsou proto doprovázeny takto 

vzniklými zvukovými efekty, které připomínají hřmění či průjezd těžkých vozidel 

(Horálek a kol., 2004). 

Výskyt zemětřesných rojů lze pozorovat často v oblastech aktivního nebo 

doznívajícího vulkanismu. Důležitou součástí v dosud známých modelech 

zemětřesných rojů jsou tedy magma či korová fluida, což je směs plynů a vody 

kolující v zemské kůře (Horálek a kol., 2004). 
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Region západních Čech se nachází v tektonicky stabilní západní části 

Českého masivu na kontaktu tří významných tektonických jednotek- Saxothuringika, 

Moldanubika a Teplá-Barrandien. Seismicky aktivní část Mariánsko-lázeňského 

zlomového pásma a zlomového pásma Počátky- Plesná se překrývají v oblasti 

Nového Kostela, což je oblast charakteristická pravidelným výskytem zemětřesných 

rojů. V této oblasti se také nacházela epicentra otřesů ze zemětřesných rojů v letech 

1897-1908. Aktivní zlomový systém ve směru sever-jih, v zóně Počátky-Plesná, byl 

objeven nedávno (Fischer, 2010). 

Jak uvádí Fischer a Horálek (2010), oblast Západní Čechy/Vogtland se 

z tektonického hlediska řadí k severo-jižní linii seismoaktivní zóny Leipzig-

Regensburg s největšími historickými zemětřeseními, která dosahují podle stupnice 

MSK makroseismické intenzity až 8 v roce 1346 a intenzity 7-8 v letech 1366 a 1872. 

Tato oblast je známá častým výskytem slabých zemětřesných rojů, jejichž lokální 

magnitudo se pohybuje kolem 3,5.  

Oblast Vogtland/severozápadní Čechy je známá jako jeden z nejzajímavějších 

evropských regionů s výskytem zemětřesných rojů, které byly v této oblasti 

pozorovány již od roku 1198, a jejichž počet dosahuje tisíce s hodnotami magnitud 

malými a středními (ML<5 ). Termín zemětřesný roj byl poprvé zaveden právě 

v tomto regionu před více než 100 lety jako sled zemětřesení, která se hromadí 

v čase a prostoru. Zemětřesné roje jsou typické především pro sopečné oblasti 

a středooceánské rifty. Roje ve vnitrodeskových oblastech bez aktivního vulkanismu 

jsou neobvyklé. Oblast Vogtland/severozápadní Čechy představuje právě takový 

region s anomálně vysokým počtem rojů (Kämpf, 2005). V západních Čechách se 

několikrát projevila vulkanická aktivita. Poslední fáze vulkanismu proběhla před méně 

než jedním milionem let. Komorní Hůrka a Železná Hůrka, dva nejmladší vulkány na 

našem území, se nacházejí přímo v seismoaktivní oblasti asi 15-25 km od hlavní 

epicentrální zóny (Horálek a Fischer, 2010). 

Během posledních sta let byly silnější roje (ML>3-4) zaznamenány na přelomu 

19. a na počátku 20. století v roce 1897, 1901, 1903 a 1908, a na konci 20. století 

v roce 1985 – 86, 2000 a 2008 (Horálek a Fischer, 2010). 
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Krom zemětřesných rojů je západní část Českého masivu známá také 

vysokým tokem CO2 z pláště, což se projevuje v několika mofetách, mnohých 

karbonizovaných minerálních pramenech a CO2 vývěrech, které se nachází poblíž 

průsečíku Chebského riftu a Mariánsko-lázeňského zlomu. Všeobecně se má za to, 

že všechny tyto minerální prameny a mofety jsou zásobovány CO2 a jinými plyny 

z magmatických rezervoárů nacházejících se ve svrchním plášti. Takový potenciál 

rezervoáru může mít souvislost s kvartérním vulkanismem. Někteří autoři spekulují 

o nedávné magmatické aktivitě v horním plášti v tomto regionu. Mnozí autoři se 

domnívají, že zemětřesné roje jsou vyvolané procesy v kůře, které mají souvislost 

s výstupem fluid ze svrchního pláště nabohacených CO2. Mnohé mofety, z nichž CO2 

uniká na zemský povrch, se vyskytují podél poruchových zón (Kämpf, 2005). 

Více než 90% současných zemětřesení se hromadí v ohniskové zóně 

severojižního směru mezi Vackovem a Počátkami, která diagonálně protíná 

mariánskolázeňský zlom u Nového Kostela. Ohniska zemětřesení v této oblasti leží 

v hloubkách 6-15 km (Horálek a kol., 2004). Nejsilnější otřesy o hodnotě lokálního 

magnituda (ML) ≈ 5 byly naměřeny v roce 1908 a o ML= 4,6 v roce 1985. Ohniska 

zemětřesení jsou uspořádána do krátkých, paralelních, kulisovitých lamel 

severoseverovýchodního až jihojihozápadního směru, které jsou opakovaně 

seismicky aktivní (Pešek, 2010 a Nehybka - Skácelová 1995)*1. Při zemětřeseních 

dominuje horizontální složka pohybů nad složkou poklesovou nebo přesmykovou 

(Pešek, 2010 a Dahm et al. 2000 a Horálek et al. 2004)*. Vertikální pohyby 

zemského povrchu a změny tíhového zrychlení během seismických rojů a v období 

mezi nimi svědčí o střídavém nahromadění a uvolňování tektonického napětí 

(Pešek, 2010 a Mrlina et al. 2003 a Horálek et al. 2004)*. Aktivitu seismických rojů 

doprovází změny hladiny vod v některých studních. Krátce před zemětřesným rojem 

u Nového Kostela byla dokonce zaznamenána zvýšená emanace radonu 222Rn 

v lázních Bad Brambach ve Smrčinách v pramenu Radonquelle-Wettinquelle 

(Pešek, 2010 a Heinicke et al. 1995)*. Ohnisková zóna Nový Kostel navíc koreluje 

s koncentrací radioaktivních prvků, zjištěnou leteckou gamaspektrometrií 

(Pešek, 2010 a Švancara et al. 2000)*.  

                                                           
1 Citace označené * jsou uvedeny jako zdroj v publikaci od Peška (2010) ke zde uvedenému textu. Tyto 
originální články nejsou veřejně dostupné, ale uvádím je zde, aby bylo možné v případě bližšího zájmu čtenáře o 
danou problematiku tyto původní články dohledat. 
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1.4 Seismicita ve 20. století  

Silné roje byly pozorovány na přelomu 19. a 20. století v letech 1896/1897, 

1900,1903 a 1908/1909. Mezi těmito roky, konkrétně v letech 1901, 1904, 1906 

a 1911, byly pozorovány méně intenzivní otřesy. Makroseismická pozorování rojů 

byla zaznamenána také v letech 1914, 1929, 1962 a 1973.  

Nové oživení intenzivní aktivity rojů v tomto regionu představuje podle 

Fischera a Horálka (2010) roj v roce 1985-1986, jehož dva otřesy dosáhly velikosti 

lokálního magnituda 4,6 a 4,2. Za dvě zřejmě nejsilnější zemětřesení v tomto regionu 

můžeme považovat otřesy z 6. 3. 1872 a 3. 11. 1908. U obou zemětřesení bylo 

odhadnuto ML=5.  

Je ovšem otázkou, do jaké míry jsou tyto údaje o zmíněných lokálních 

magnitudech důvěryhodné, jelikož se jednalo o makroseismická pozorování 

a magnituda nelze snadno převést na měřené hodnoty. První porovnání 

makroseismických a instrumentálních pozorování bylo provedeno na roji v roce 1903. 

První zemětřesení je ovšem spolehlivě dokumentováno pomocí instrumentálních 

pozorování až v roce 1908 (Fischer a Horálek, 2010). V té době nebyla ovšem  

přístrojová měření dostatečně přesná, jelikož citlivost seismografů nebyla tak vysoká, 

a jejich počet poblíž epicentrální oblasti rovněž nebyl příliš velký. Vzhledem k tomu, 

že se nedochovaly ani seismogramy ani bulletiny od založení stanic Cheb a Hof, je 

porovnání magnitud otřesů v oblasti západní Čechy/Vogtland v minulosti a v nedávné 

době velmi obtížné. Přístrojová pozorování začala v této oblasti až po roji v roce 

1962, kdy byla založena síť analogových stanic VOGTLAND v pohraničí Saska. 

Nová etapa digitálních seismických pozorování v západních Čechách byla zahájena 

až s příchodem silného roje v roce 1985/1986. První permanentní digitální seismická 

stanice NKC byla založena v hlavní ohniskové zóně Nový Kostel v roce 1989 a stala 

se základem pro současnou síť WEBNET. Další WEBNET stanice byly zakládány 

postupně od roku 1991 do roku 2004. V dnešní době patří oblast Západní 

Čechy/Vogtland mezi nejlépe sledované seismicky aktivní oblasti v Evropě. Dvě 

desetiletí nepřetržitého pozorování z WEBNETU tvoří základ pro většinu studií 

zemětřesných rojů v této oblasti (Fischer a Horálek, 2010). Kromě pozorování ze sítě 

WEBNET v západních Čechách zde probíhají i permanentní měření pomocí GPS, 

kterými se sledují pohyby půdy v této lokalitě (Schenk a kol., 2009). 
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Fischer a Horálek (2010), kteří se mimo jiné zabývali otázkou seismicity 

celého regionu v posledních dvaceti letech, došli na základě ukázek z několika 

desítek tisíců zemětřesení k závěru, že celému regionu západních Čech dominuje 

ohnisková zóna Nový Kostel. Vedle početných mikrootřesů zde byly jako 

nejvýznamnější zemětřesné aktivity stanoveny roje z let 1985/1986 o (ML ≤ 4,6), 

slabší roj v lednu 1997 (ML ≤ 3,0), střední roj na podzim roku 2000 (ML ≤ 3,3) 

a intenzivní roj v říjnu 2008 (ML ≤ 3,8). 

Důkladné všestranné studie rojů z let 1997 a 2000 představují mezníky 

v chápání povahy západočeských zemětřesných rojů. Bylo zjištěno, že zóna Nového 

Kostela znázorňuje výraznou zlomovou plochu v hloubkách mezi 6 a 11km, která je 

orientována především ve směru jih-sever a strmě upadá na západ, což se shoduje 

s předpokládanou tektonickou linií Počátky- Plesná (Fischer a Horálek, 2010).  
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2 Zpracování historických dat zemětřesení 

2.1 Hodnocení velikosti zemětřesení 

Mezi základní veličiny používané pro posouzení velikosti zemětřesení patří 

makroseismická intenzita a magnitudo. V čem se od sebe tyto dvě veličiny liší, 

objasní následující podkapitoly.  

2.1.1 Makroseismická intenzita 

Jako první se v historii začaly používat makroseismické stupnice, které vznikly 

na základě pozorování účinků otřesů na člověka, stavby a krajinu. Vzhledem 

k různým projevům a jejich důsledkům, jako např. pocítěné otřesy, poškození staveb 

či změny v krajině, byla zemětřesení přidělena vždy konkrétní číselná hodnota na 

makroseismické stupnici (http://www.ipe.muni.cz).  

Vznikla tedy veličina nazývaná makroseismická intenzita, která kvantitativně 

posuzuje makroseismické účinky zemětřesení na daném místě. Nejčastěji se 

označuje písmenem I. Nejvyšší intenzita, kterou naměříme v epicentru zemětřesení, 

se nazývá ohnisková intenzita I0 a souvisí s velikostí zemětřesení a jeho hloubkou. 

S přibývající vzdáleností od ohniska se snižují účinky zemětřesení, stejně jako klesá 

makroseismická intenzita. Závisí ovšem na geologických podmínkách v dané lokalitě. 

Ty mohou v některých případech způsobit i opačný efekt- zvýšení intenzity 

(Zedník, 2005).  

Na mapě se intenzita vyznačuje pomocí izoseist, což jsou čáry oddělující 

oblasti s převažující intenzitou (např. oblast s převažující intenzitou 5 od oblasti 

s převažující intenzitou 4). Nejde tudíž o izočáry, jelikož intenzita je hodnota 

celočíselná (Zedník, 2005). 

Makroseismická intenzita je tedy veličinou zabarvenou subjektivním vnímáním 

osoby, která zaznamenává pocítěné otřesy. Při posuzování vlivu otřesů na stavby se 

musí brát na zřetel i to, jakého jsou typu, stáří, velikosti atd. Intenzita nevyjadřuje 

velikost poškození. Pokud stojí na stejném geologickém podloží stavba zchátralá 

a moderní, jejich poškození se bude velmi lišit, ale přesto bychom správnou 

metodikou měli stanovit stejnou hodnotu intenzity otřesů, která bude vyjadřovat 

stejné pohyby půdy.  
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2.1.2 Magnitudo 

Magnitudo je přístrojově změřená a vypočítaná veličina, která popisuje sílu 

zemětřesení v ohnisku, a je tudíž na rozdíl od makroseismické intenzity objektivnější. 

Pro dané zemětřesení by mělo být naměřeno na všech seismických stanicích stejné 

magnitudo. Toto bylo i smyslem jeho zavedení.  

Veličina magnitudo M, zavedená Richterem v roce 1935, je základem pro 

Richterovu stupnici. Tato stupnice má logaritmický charakter (vztah 1), což má mimo 

jiné za následek, že každá následující jednotka na stupnici odpovídá přibližně 

32násobku energie uvolněné při zemětřesení odpovídajícím předchozí jednotce 

(Brázdil a kol., 1988). Magnitudo může teoreticky nabývat libovolných hodnot, není 

shora omezeno. Jde o veličinu bezrozměrnou.  

Magnitud je více druhů (momentové, lokální, z povrchových vln, 

z prostorových vln atd.), ale při běžném výpočtu by si měly menší hodnoty magnituda 

přibližně odpovídat, jelikož při vyšších hodnotách už dochází k saturaci. V této práci 

je použito lokální magnitudo ML, pro něž dle Zedníka (2005) platí vztah: 

�� = ���� + 3���∆ − 2,92   (1) 

,kde A je amplituda udaná v mm a ∆ je epicentrální vzdálenost v km.  

Magnitudo zemětřesení souvisí s makroseismickou intenzitou v ohnisku a jejich 

empirický převod přibližně popisuje vztah: 

� =
�

�
�� + 1,2���ℎ − 1,1    (2) 

, kde h je hloubka hypocentra v km (Zedník, 2005). 
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2.1.3 Makroseismické stupnice 

Historická data, s nimiž jsem pracovala, jsou založena na makroseismických 

pozorováních o intenzitách stupně 3 až 6. Vzhledem k tomu, že se v těchto 

historických materiálech používá stupnice jiná než ta, která se používá dnes, zařadila 

jsem do své práce krátkou kapitolu o makroseismických stupnicích. 

V Kárníkově sborníku byla použita stupnice  MCS (Mercalli - Cancani – 

Sieberg), tudíž se o ni opírá celá část kapitoly zpracování dat z historických měření. 

Tato stupnice se dnes již nepoužívá a udané intenzity se mohou od těch současných 

lišit. V příloze 1 je uvedena stupnice MCS, aby bylo možné porovnat, o kolik jsou 

jednotlivé stupně rozdílné oproti aktuálně používané Evropské makroseismické 

stupnicí 1998 (European Macroseismic Scale 1998), ve zkratce EMS-98 (příloha 2). 

Vzhledem k tomu, že novější stupnice byly sestaveny na základě těch starších, 

neměly by se lišit příliš.  

Stupnice EMS-98 se používá pro hodnocení seismické intenzity v evropských 

zemích, ale i v řadě zemí mimo Evropu. Její historie začala v roce 1988 rozhodnutím 

Evropské seismologické komise (ESC) přezkoumat a aktualizovat stupnici MSK-64 

(Medveděv-Sponheuer-Karník), která se používala ve své základní podobě v Evropě 

téměř čtvrt století. Po více než pěti letech intenzivního výzkumu a vývoje a čtyřletého 

testovacího období byla nová stupnice oficiálně vydána. Poslední revize stupnice 

proběhla v roce 1998, což jí zůstalo v názvu EMS-98. 

Stupnice EMS-98 je první stupnicí seismické intenzity, která je určena 

především k podpoře spolupráce mezi inženýry a seismology, spíš než pro použití 

samotnými seismology (http://en.wikipedia.org/wiki/European_Macroseismic_Scale). 
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2.2 Úvod k historickým datům a popis materiálů 

V první části své práce jsem se zabývala studiem originálních historických 

materiálů Mittheilungen der Erdbeben-Commission der kaiserlichen Akademie der 

Wissenschaften in Wien (Sdělení zemětřesné komise císařské Akademie Věd ve 

Vídni), týkajících se zemětřesení v západních Čechách v letech 1897-1908, jejichž 

epicentra ležela v okolí Kraslic. Úvodní strana těchto originálu je vidět na Obr. 2.1. 

Údaje z těchto původních materiálů jsem porovnávala s daty v geofyzikálním 

sborníku Víta Kárníka s názvem Erdbebenkatalog der  Tschechoslowakei bis zum 

1956, který byl sestaven na základě výčtu dat právě z těchto originálů. Systém 

členění údajů podle dat, časů i míst má katalog podobný. 

 

Obr. 2.1: Ukázka úvodní strany z originálních materiálů- katalog Mittheilungen 
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2.2.1 Původní historické zdroje- Mittheilungen 

Katalogy Mittheilungen jsou pojaty jako zprávy o zemětřesení v dané oblasti 

v určitém časovém rozmezí. Tato hlášení byla přednesena na zasedání císařské 

Akademie Věd ve Vídni, matematicko-přírodovědecké sekce. Zprávy sepisovali 

a následně podávali na Akademii Věd mluvčí zemětřesné komise pro německé 

území Čech. Pro rok 1987 byl tímto mluvčím např. F. Becke, v roce 1900 zase 

V. Uhlig. Tito lidé měli za úkol sepsat údaje o makroseismických pozorováních 

obyvatel z tohoto regionu. Tato historická makroseismická data nejsou ovšem úplná, 

jelikož slabší otřesy nemusely být zpozorovány, a nelze se o ně stoprocentně opřít, 

neboť jsou značně subjektivní. V této době nebyla k dispozici síť seismografů, která 

byla vybudována až po roce 1960, a proto se veškeré záznamy opíraly o pozorování 

místních obyvatel. Záleželo přitom na citlivosti osob vnímajících otřesy, nebo zda 

v danou dobu byly v klidu či v pohybu, případně i na denní době. Otřesy, ke kterým 

došlo v nočních hodinách, byly pociťovány jako silnější, než otřesy stejné intenzity ve 

dne, jelikož v noci je větší klid a tudíž minimální vliv okolních rušivých elementů. Lidé 

v nočních hodinách vnímali při otřesech mnohem více i vedlejší efekty jako byly 

světelné záblesky či různé zvuky, které přirovnávali k dunění, průjezdu těžkých vozů 

či hromobití jako při bouřce.  

Zprávy od referentů ze zemětřesné komise jsou rozsáhlé a vcelku podrobně 

popsané. Někdy jsou uvedena i konkrétní jména pozorovatelů. Někteří lidé, kteří 

nejsou sice z řad odborníků, ale pozorování otřesů se stala jejich koníčkem, 

významně přispěli svými postřehy k výsledné charakteristice zemětřesných rojů.  

V Mittheilungen jsou vylíčeny zajímavé postřehy lidí, kteří byli v té době více 

spjati s přírodou, a všímali si tak podstatněji dění kolem sebe. Často je zde popsáno 

chování zvířat, které se měnilo s tím, jak brzy mělo nastat zemětřesení. Zvířata chvíli 

před otřesy byla velmi neklidná. O této problematice byla již provedena řada studií.  

Lidé také například sledovali, v jakém směru padají předměty ze stolů, polic či 

v jaké poloze leží rozbitá váza na zemi. V jednom odstavci se dokonce píše, že 

nástěnné hodiny se zastavily na východo-západní stěně, v tělocvičně spadla skříň ve 

směru severovýchodu a budík spadl v jihovýchodním směru od jakési římsy 

(Mittheilungen VIII). Z takovýchto indicií lidé usuzovali na směr přicházejících otřesů. 
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Většinou jsem se dočetla, že pozorovatelé odhadli směr příchozích otřesů ze severo-

západu, což byl nejčastěji udávaný směr. V původních materiálech je také popsána 

snaha určit příchod zemětřesení dle fáze Měsíce či Slunce (Mittheilungen VIII). 

Najdeme zde i zmínky o rozporech v zaznamenaném čase otřesů. Jeden pozorovatel 

zaregistroval otřesy na hodinách nastavených na místní čas, jiný ten samý otřes 

zapsal v čase středoevropském. Tyto časy se od sebe naštěstí příliš nelišily, a tudíž 

nevznikl velký problém, ale tato otázka je zde řešena a je porovnává se, kdo provedl 

přesnější záznam (Mittheilungen VIII). V souvislosti s pozorováním otřesů se 

zkoumalo např. i kolik lidí se za minulý rok přistěhovalo, odstěhovalo či zemřelo 

a zda se tedy síť pozorovatelů zahušťuje či naopak (Mittheilungen XIX). 

Jelikož v Mittheilungen byla uvedena spousta detailních informací 

o pozorováních, která pro mě ovšem nebyla významná, a vybrat z nich ta 

nejdůležitější data by bylo velmi obtížné, vyhledala jsem potřebné údaje o otřesech 

(den, měsíc, rok a čas) z mnou vybraných let (1897, 1902, 1900) ve sborníku 

(Kárník, 1956) a ověřila jsem, zda odpovídají těmto původním materiálům. Na 

základě nalezené shody jsem usoudila, že stejným způsobem byla zpracována 

(přepsána) i data z ostatních let. Dále jsem tedy již pracovala pouze 

s užitečnými daty z geofyzikálního sborníku (Kárník, 1956). 

2.2.2 Charakteristika údajů ze sborníku Víta Kárníka (1956) 

Zjistila jsem, že Kárník do svého sborníku přepsal z původních sdělení 

zemětřesné komise každý časový záznam, který byl podle mého zjištění někdy 

prezentován spíše jako otřes a jindy jako pozorování. Příklad dat, která lze pokládat 

za pozorování, uvádí Obr. 2.2. V popisu stojí, že jde o časový sled otřesů 

v Kraslicích- samostatná pozorování. Vzhledem k časům jednotlivých záznamů, které 

se liší většinou pouze o minuty, se domnívám, že jde o záznamy pozorování, nikoliv 

jednotlivých otřesů. Je nutné vzít v úvahu, že časový údaj od pozorovatelů má 

omezenou přesnost- jak z důvodu různého vnímání času různými osobami, v různé 

denní době, tak malou přesnost tehdejších hodin. Každému časovému záznamu je 

přidělena jedna hodnota intenzity, ale chybí zde četnost pozorování. Není tedy jasné, 

zda jedna uvedená intenzita znamená i jedno pozorování či byl daný otřes 

zaznamenán více osobami.  
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Obr. 2.2 Údaje o makroseismických pozorováních z roku 1897 (Kárník, 1956) 

Na obrázku (Obr. 2.3) je další ukázka nejspíše záznamu pozorování. V nadpisu je 

uvedeno, že jde o otřesy pozorované 5. a 6. července v Kraslicích- samostatná 

pozorování. Podle sledu časů je možno opět usuzovat spíše na časy pozorování než 

jednotlivých otřesů. Rozestupy mezi časy se pohybují nejčastěji v minutách, někdy v 

desítkách minut. Navíc zde není uvedeno, stejně jako u předchozího obrázku, 

kolikrát byl v daném místě zaznamenán otřes. Pokud se k jednomu datu váže pouze 

jedno pozorování, je otázkou, zda je možné pokládat tuto informaci za věrohodnou.  
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Obr. 2.3 Údaje o makroseismických pozorováních z roku 1900 (Kárník, 1956) 

U některých údajů (Obr. 2.4 a 2.5) není jasné, zda se jedná o pozorování nebo 

o výčet otřesů.  Z popisu v úvodu vyplývá, že se jedná o časovou posloupnost 

pozorovaných zemětřesení na území Čech. Pod stejnou úvodní hlavičkou ale 

pokračují na dalších stranách záznamy, které jsou zaregistrovány v tak krátkém 

časovém rozpětí, že je lze jen těžko pokládat za záznamy jednotlivých otřesů, spíše 

odpovídají záznamům pozorování. 

U prvního obrázku (Obr. 2.4) je uvedeno, že jde o časový sled pozorovaných 

zemětřesení. Časové údaje jsou od sebe rozestoupeny v rámci desítek minut, 

případně hodin, tudíž je možné pokládat tyto záznamy za jednotlivé otřesy. Co se ale 

týče počtu pozorování v daném čase, záznamy jsou většinou pouze z jedné obce, 

v menšině případů je zde uvedeno obcí více, což také vypovídá o tom, jak hodně se 

lze o tato data opřít.  

Na následujícím obrázku (Obr. 2.5) jsou vidět data z téhož roku, která jsou 

uvedena pod stejným úvodním titulkem, tedy že se jedná o pozorovaná zemětřesení. 

Tato data jsou zaznamenána ve velmi úzkém časovém rozmezí, většinou jen 

několika minut, což dle mého názoru odpovídá spíše záznamům makroseismických 

pozorování a nikoliv otřesů. Je tedy velmi obtížné orientovat se v tom, kdy autor 

uvádí záznamy o pozorováních otřesů, a kdy má na mysli již samotné záznamy 

o otřesech. Princip členění těchto dat na otřesy či pozorování není v geofyzikálním 

sborníku Víta Kárníka (1956) nikde popsán. 



-19- 
 

 

Obr. 2.4 Ukázka záznamů otřesů z roku 1908 (Kárník, 1956) 

 

Obr. 2.5 Ukázka záznamů otřesů či pozorování z roku 1908 (Kárník, 1956) 
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Na dalším obrázku (Obr. 2.6) je v úvodu napsáno, že v období 8. května až 28. 

června v roce 1901 došlo k jednomu slabému zemětřesnému roji s hlavním otřesem 

2. června v 12:37 hodin. Na základě jakých údajů byl určen hlavní otřes, který se až 

na větší počet míst pozorování nijak výrazněji neliší od ostatních, zde napsáno není. 

Podle časového sledu údajů je možné usuzovat na to, že jsou zde zaznamenány 

opravdu jednotlivé otřesy. Co se ale týče množství pozorování v daný čas, je zde 

uvedeno většinou pouze jedno místo, kde byl otřes pozorován, což vypovídá opět 

o omezené důvěryhodnosti dat. 

 

Obr. 2.6 Ukázka pozorování otřesů z roku 1900 (Kárník, 1956) 

2.3 Digitalizace makroseismických pozorování 

Po porovnání údajů z časopisu Mittheilungen a ze sborníku Kárník (1956) 

jsem přistoupila k dalšímu kroku, kterým je digitalizace dat.  

Každý časový záznam, který autor očísloval, obsahuje základní informace. 

Jejich pořadí v textu je následující: číslo, rok, měsíc, den, čas (středoevropský) 

a případně následuje krátká charakteristika. U silnějších zemětřesení jsou navíc 

přidány záznamy o makroseismickém území (MG), ohniskové oblasti (HG) a jejích 

geografických souřadnicích a hloubce ohniska h - tento záznam jsem ale v žádném 
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úvodu z mnou zkoumaných let nenašla. Dále je navíc uvedena maximální intenzita I0 

(stupnice MCS), poloměr makroseismického území rn, rozloha zemětřesné oblasti P, 

velikost magnituda Mi, spočteného pomocí I0, a velikost magnituda M, spočítaného 

na základě amplitud a period seismických vln. Podle jakých vztahů či jakým 

způsobem autor uvedená magnituda počítal, ovšem poznamenáno není. Zmínka je 

zde pouze o tom, že tyto údaje jsou v textu k dispozici jen u zemětřesení z 20. století, 

počínaje rokem 1900.  Stejně tak v úvodu sborníku (Kárník, 1956) není zmíněno, jak 

se došlo k hodnotě Io, která je v některých případech uvedena u jednoho časového 

záznamu a jindy u celé periody. Zda se tedy jedná o nějaký průměr za dané období, 

či maximální dosaženou intenzitu, zůstává otázkou.  

Jak vypadá ve sborníku úvodní odstavec, např. z roku 1897, je možné vidět na 

obrázku 2.7. Pro srovnání uvedených rozdílných údajů, přidané hodnoty magnituda 

(červeně orámováno), je zde přiložen obrázek obsahující údaje z  roku 1902 

(Obr. 2.8). Informace z úvodního odstavce předcházejí samotným záznamům 

o jednotlivých pozorováních. Ty jsou uspořádány ve sborníku podle roku, dne, 

měsíce a času, a následně je připojen i údaj o místech, kde byly otřeseny pocítěny, 

a jakou měly podle pozorovatelů intenzitu. Vzhledem k tomu, že ve spoustě případů 

bylo ke stejnému datu a času uvedeno i několik desítek míst pozorování, 

nevypisovala jsem jednotlivé obce, pouze jsem je sečetla a definovala tak pro mé 

zpracování četnost, což je počet míst pozorování otřesů o stejné intenzitě v daném 

čase. 

 

Obr. 2.7 Ukázka úvodního odstavce ze sborníku (Kárník, 1956) 
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Obr. 2.8 Ukázka údajů z roku 1902 (Kárník, 1956) 

Na základě prvotních dat lze rozlišit, která pozorování jsou pro mé zpracování 

důležitá, a která ne. Zaměřila jsem se především na ohniskovou oblast (HG), podle 

které jsem rozpoznávala a vybírala místa pozorování, která se týkají regionu 

západních Čech. Jako výchozí bod jsem zvolila Kraslice, jelikož právě odsud je 

celkově zaznamenáno asi nejvíce pozorování. Od nich jsem určovala vzdálenost 

ohnisek, která musela být v okolí 80 km. Pokud toto kritérium bylo splněno, území 

spadalo do zájmové oblasti a následující pozorování pro mne byla významná. 

V ukázce na Obr. 3 je vidět, že jako ohnisko je zde určena obec Grafenau, okres 

Freyung. Tato obec je od Kraslic vzdálena přes 300 km, tudíž jde o nevýznamnou 

oblast s údaji o pozorování pro mě nepotřebnými. Na Obr. 2.9 je vidět ukázka z roku 

1897, kde ohniskovou oblastí byly přímo Kraslice a tudíž pro mě následující 

informace o pozorováních byly použitelné.  
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Obr. 2.9 Ukázka úvodního odstavce ze sborníku s použitelnými údaji (Kárník, 1956) 

Některá pozorování otřesů byla registrována po dobu několika měsíců, 

z čehož určitou část klasifikoval Kárník (1956) jako předtřesy a dotřesy. Samotné 

období s četnými otřesy je v některých letech rozděleny ještě na periody. Jedná se o 

roky 1897, 1900 a 1908, které byly co do počtu otřesů nejhojnější. Jedinou výjimku 

zde tvoří rok 1903, který také patří mezi roky s největším výskytem otřesů, ovšem 

není zde rozdělen na časové úseky. Toto členění na periody je převzato již 

z originálních materiálů Mittheilungen, což je dobře patrné např. pro rok 1900 

v Mittheilungen III. Stejně jako bylo toto dělení dodrženo v geofyzikálním sborníku, 

respektovala jsem ho i já.  

Samotná digitalizace probíhala jako přepis dat do tabulkového kalkulátoru 

Excel, kde probíhala i následná úprava dat.  V případě, že ve stejný čas bylo na 

různých místech registrováno několik pozorování o různé intenzitě, jsou u daného 

času uvedeny všechny intenzity i s jejich četností výskytu. Jako ukázka takto 

převedených dat poslouží Tab. 1.  



-24- 
 

Tab 1: Ukázka digitalizovaných dat roku 1897- 1. perioda 24. -28.10. 

24. -28.10 1897 HG: Kraslice        

       
datum čas četnost intenzita četnost intenzita četnost intenzita četnost intenzita 

25-Oct-97 03:00:00 2 3 
      

25-Oct-97 03:17:00 1 4 
      

25-Oct-97 04:42:00 1 3 
      

25-Oct-97 06:00:00 1 3 
      

25-Oct-97 07:30:00 1 3,5 
      

25-Oct-97 12:30:00 1 4 
      

25-Oct-97 13:36:00 1 3 
      

25-Oct-97 14:15:00 2 3 
      

25-Oct-97 15:00:00 1 3 
      

25-Oct-97 16:00:00 2 3 
      

25-Oct-97 16:30:00 2 3 
      

25-Oct-97 16:36:00 1 4 
      

25-Oct-97 16:40:00 4 3 
      

25-Oct-97 16:35:00 1 4 
      

25-Oct-97 17:00:00 1 3,5 
      

25-Oct-97 17:30:00 3 4 
      

25-Oct-97 17:45:00 1 4 
      

25-Oct-97 20:15:00 1 3 
      

25-Oct-97 20:30:00 1 4 
      

25-Oct-97 21:00:00 6 3 6 3,5 9 4 2 5 

25-Oct-97 21:35:00 1 2,5 
      

25-Oct-97 21:45:00 1 3,5 
      

25-Oct-97 22:25:00 1 3 
      

25-Oct-97 23:00:00 2 3,5 
      

26-Oct-97 01:00:00 1 3,5 
      

26-Oct-97 05:01:00 2 3 
      

26-Oct-97 05:14:00 2 3,5 
      

26-Oct-97 06:42:00 1 3,5 
      

26-Oct-97 19:02:00 1 3,5 
      

26-Oct-97 19:45:00 5 
       

27-Oct-97 19:15:00 1 2,5 
      

28-Oct-97 21:00:00 5 4 
      

29-Oct-97 03:00:00 1 3,5 
      

V následujících podkapitolách budou popsány charakteristiky zemětřesných 

rojů v jednotlivých letech, které jsem čerpala z geofyzikálního sborníku 

(Kárník, 1956). Množství informací se v jednotlivých letech liší.  
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2.3.1 Zemětřesný roj 1897 

Otřesy v tomto roce trvaly dle makroseismických pozorování od 24. října do 

29. listopadu. Jednalo se tedy o nepříliš dlouhý roj, zato velmi početný. Jako 

makroseismické území těchto otřesů je zde vymezen region západních Čech, 

Vogtland a Smrčiny a intenzita I0 je rovna 6,5°. Jedná se o typický zem ětřesný roj 

česko-saského pohraničí, který je charakteristický nesčetným množstvím slabých 

otřesů, které ale během několika dní prudce zesílí, a poté zase odezní v podobě 

četných dotřesů.  

Doba trvání zemětřesných rojů je zde rozdělena do následujících čtyř částí: 

24. – 28. října, 29. října – 2. listopadu, 3. – 14. listopadu a 15. – 29. listopadu. 

Nejsilnější zemětřesná zóna se rozprostírá od Kraslic- Klingenthalu jihozápadním 

směrem přes Brambach až k Aši.  

Největší počet hlášení pocházel z vesnic, které ležely v blízkosti epicentra, což 

bylo v případě prvních tří period roje v Kraslicích a u čtvrté periody ve vesnici Krásná 

a Skalná (Kárník, 1956). Za celý rok 1897 jsem digitalizovala celkem 394 údajů ze 

sborníku. 

V první periodě jsou Kárníkem (1956) identifikovány hlavní dva otřesy 25. října 

ve 21h., které měly intenzitu I0 5°. Mezi všemi pozorováními z tohoto období je sic e 

opravdu zaznamenán otřes v tento den a čas, ale uvedena jsou zde dvě místa 

pozorování (Kraslice a Zelená Hora).  Myslím si, že na základně počtu míst 

pozorování nelze usuzovat na to, že se jedná o dva hlavní otřesy. Jak autor dospěl 

k tomu, že šlo o dva hlavní otřesy, zde ale objasněno není. 

Po dvanáctihodinovém klidu se projevila druhá část roje slabými otřesy, které 

vyvrcholily 29. října v 19.43h. silným otřesem o maximální intenzitě I0 6° v Kraslicích 

a severně od nich. Časové intervaly mezi jednotlivými otřesy byly velmi krátké, což 

způsobilo, že lidé z obcí v blízkosti epicentra byli vyděšeni a po celou dobu raději 

zůstávali mimo domy. Vše bylo ještě umocněno silnými podzemními detonacemi. 

Podle Kárníka (1956) nebylo možné kvůli velkému počtu otřesů všechna hlášení 

z různých zdrojů spolehlivě roztřídit. 
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Nejpočetnější roje byly registrovány ve třetí periodě a vyvrcholily 

zemětřesením 7. listopadu. Tyto otřesy měly rozsáhlé zemětřesné území. Maximální 

sílu otřesů lidé pocítili jen v Kraslicích, oproti tomu otřesy o síle 5-6° byly pocít ěny na 

relativně velkém území. Zemětřesná oblast měla eliptický tvar s rozměry os ve 

východo-západním směru 56 km a severo-jižním 41 km. Po těchto otřesech 

následovalo období relativního seismického klidu a pozorovány byly jen lokální otřesy 

bez většího dosahu.  

Zemětřesná činnost období 24.10. -29.11 je zakončena čtvrtou periodou, která 

začala otřesy 15. a 16. listopadu (Obr. 2.10). Dva hlavní otřesy této poslední periody 

vznikly postupným, avšak mimořádně prudkým stupňováním otřesů v ohniskovém 

území Aš-Brambach-Nový Kostel. Pleistoseistní oblast2 je relativně malá 

a makroseismické území má pravidelný tvar s excentrickými izoseistami o intenzitě 

5-6°.  

Ve sborníku jsou záznamy makroseismických pozorování i z let 1898 a 1899. 

Jelikož jde ale o pozorování z obcí, které jsou od Kraslic vzdálené více jak 80 km, 

nejsou pro mě z hlediska průzkumu západočeských zemětřesení významná. Z mnou 

studované oblasti z těchto let bohužel žádná pozorování uvedena nejsou.  

                                                           
2 Pleistoseistní oblast je termín používaný k označení území v okolí epicentra, které je 
zpravidla nejvíce postiženo účinky zemětřesení (http://www.sci.muni.cz/~herber/quake.htm). 
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Obr. 2.10: Úvodní hlavička s informacemi o čtvrté periodě roje v roce 1897 

(Kárník, 1956) 

2.3.2 Zemětřesný roj 1900 

V tomto roce byly nejsilnější otřesy pozorovány v rozmezí 1. července až 

21. srpna, což je vidět na Obr. 2.11. Makroseismické území se nachází v oblasti 

Vogtland a Krušných hor. Intenzita I0 je rovna 5° a magnitudo MI odpovídá dle 

sborníku hodnotě 3,8. Tento rozsáhlý zemětřesný roj v aktivním území 

Kraslice-Brambach je rozdělen na dvě zemětřesné periody: 1. - 11. července 

a 18. července - 21. srpna. Tento roj se nevyrovnal ani rozlohou ani intenzitou roji 

z roku 1897. Co se ale týká charakteru aktivity, jde o ten stejný průběh. Zemětřesení, 

které pocházelo ze dvou hlavních ohnisek, z východního ohniska z okolí Kraslic a 

západního z okolí Plesná-Brambach, periodicky zesilovalo a zeslabovalo. Když 

dosáhla aktivita v ohnisku u Kralic svého maxima, začala se vždy zase projevovat 

aktivita v západním ohnisku. V dřívějších letech měla obě ohniska svůj vlastní 

nezávislý režim (Kárník, 1956). V tomto období pocházelo ze zájmové oblasti 311 

údajů.  

V tomto roce byl zemětřesný roj rozdělen do dvou period: 1. - 11. července 

a 18. července - 21. srpna.  
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Obr. 2.11: Informace o roji z roku 1900 (Kárník, 1956) 

2.3.3 Zemětřesný roj 1901 a 1902 

V roce 1901 je většina pozorování v geofyzikálním sborníku z východních 

Čech a Moravy, jen pár jich je z oblasti západních Čech. Zemětřesný roj 

z makroseismického území Krušných hor měl intenzitu I0 5° a magnitudo MI 3,7. 

Podle Kárníka (1956) měl tento slabý zemětřesný roj v ohniskovém území Brambach 

hlavní otřes 2. června ve 12.37h. Z toho roku je tedy velmi málo makroseismických 

pozorování o otřesech v oblasti západních Čech. Celkem jsem za rok 1900 

digitalizovala 32 pozorování, která byla z oblasti západních Čech. 

V roce 1902 nebyl zpozorován v zájmovém území prakticky žádný otřes. 

Dohromady jsem digitalizovala 7 záznamů o pozorováních, která byla z oblasti 

západních Čech. Tato pozorování byla zaregistrována jen jedním pozorovatelem, což 

nelze pokládat za věrohodné.  
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2.3.4 Zemětřesný roj 1903 

V tomto roce se makroseismické území rozprostíralo v oblasti západních 

Čech, Saska a Bavorska. Maximální intenzita I0 byla 7° a magnitudo MI dosáhlo 

hodnoty 4,8. V časovém období od 13. února do 18. května vznikl v ohniskové oblasti 

Vogtland početný zemětřesný roj, který začal slabými otřesy 13. února v okolí Kraslic. 

Počet otřesů postupně narůstal v časovém rozmezí od 14. února do 4. března. 

V období od 6. - 9. února vyvrcholila zemětřesná aktivita. Podle Kárníka (1956) trval 

zemětřesný roj 95 dní a skládal se ze 44 otřesů s intenzitou I0 4 - 7° a z 645 

zjištěných lokálních otřesů. Toto by mohlo být považováno za určitý druh katalogu 

otřesů, ale vzhledem k tomu, že data nejsou homogenní a není zde objasněn princip 

přiřazení pozorování k otřesům, nejsou tyto informace ve formě katalogu použitelné. 

Za celý rok 1903 jsem celkem digitalizovala 610 údajů o pozorováních. 

Podle intenzity otřesů se měnila rozloha zemětřesných oblastí a právě v tomto 

smyslu vymezil Credner tři zemětřesná území (Obr. 2.12): a) oblast Vogtlandu, 

b) Vogtland-Krušné hory a c) Vogtland-Krušné hory-Bavorsko. 

K rámci první vymezené lokality a) je zde dělení na další tři oblasti. K první 

zmíněné patří vleklá epicentrální oblast Vogtland se třemi ohniskovými rajony: Aš, 

Brambach, Kraslice- Klingenthal a Markneukirchen, jejíž rozměry dosahují ve 

východo-západním směru 16 km a severo-jižním 8 km. Následuje vogtlandské 

zemětřesné území s délkou ve východo-západním směru 26 km a severo-jižním 

14 km. Poslední podoblast tvoří ostatní zemětřesná území Vogtlandu, která mají 

rozsah ve východo-západním směru 35 km a severo-jižním 30 km.  

Druhá zemětřesná oblast b) se dělí na dvě části, z nichž jedna spadá již na 

území Německa a druhá je protažena přes Drážďany, Cheb, Karlovy Vary, Chomutov 

a Jirkov.  

Třetí vymezená oblast c) zahrnuje Vogtland, Horní Franky, Horní Falcy, Český 

les a západní Čechy.  
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Obr. 2.12 Charakteristika rozdělení zemětřesného roje 1903 (Kárník, 1956) 

2.3.5 Zemětřesný roj 1904, 1905, 1906 a 1907 

Charakteristiky zemětřesných rojů z těchto roků lze sjednotit do jedné 

podkapitoly, jelikož byl v těchto obdobích zaznamenán malý počet otřesů.  

V roce 1904 je lokalizováno makroseismické území jako oblast západních 

Krušných hor s intenzitou otřesů I0 4° a magnitudem MI 3,2. Kárník (1956) zde 

stanovil přibližně 24 otřesů s hlavním otřesem 16. ledna. Ve sborníku je ale ovšem 

uvedeno za celý rok 1904 celkem 34 záznamů o pozorování otřesů. Celkem jsem 

digitalizovala 34 záznamů. 
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Rok 1905 má v záznamech podle jednotlivých časových období určeno více 

makroseismických území, především v okolí Krušných hor. Byl zde vymezen jeden 

hlavní otřes dne 19. června. V průběhu tohoto dne bylo zaznamenáno několik 

pozorování.  Digitalizovala jsem 21 údajů. 

V roce 1906 bylo makroseismické území v okolí Chebu a hodnoty intenzity I0 

kolem 4° jsou zde ur čeny s otazníkem. Otřesy byly slabé. Pro tento rok jsem 

digitalizovala 66 záznamů, z nichž z oblasti západních Čech bylo použitelných jen 20 

záznamů. 

V roce 1907 jsou zde podobně jako v roce 1902 uvedena pozorování z jiné 

oblasti, případně vždy jen jediné pozorování z oblasti západních Čech, což nelze 

pokládat za plnohodnotnou informaci. V roce 1907 jsem digitalizovala celkem 6 

záznamů, z nichž každý měl četnost pozorování jedna, což jsem nepokládala za 

věrohodné. 

2.3.6 Zemětřesný roj 1908 

Zemětřesný roj byl v tomto roce co do množství pozorování nejpočetnější. 

Otřesy 4. února byly registrovány v makroseismickém území Krušných hor, intenzita 

I0 byla 4,5°, magnitudo MI 3,5 a zemětřesný roj, který zde byl pocítěn v jeden den, se 

rozšířil v táhlé oblasti Kraslice - Aš.  

Další silnější zemětřesné období proběhlo od 2. října do 22. listopadu 

v makroseismickém území západních Čech a Saska. Intenzita I0 byla 7° a magnitudo 

MI 4,8. Došlo zde k početnému a intenzivnímu zemětřesnému roji, který se rozšířil 

přes území Kraslic až po Aš. Roj se rozpadl na dvě zemětřesné periody a to: 

20. - 27. října a 28. října - 22. listopadu.  

Dle Kárníka (1956) vzniklo silné a nejvíce rozšířené zemětřesné území 

s rozlohou 44 000 km2 6. listopadu v 5.34h. Počet všech otřesů mohl být odhadnut 

jen hrubě, jelikož v době největší zemětřesné aktivity země nebyl nikdo zcela v klidu. 

Za celý rok 1908 jsem digitalizovala celkem 1006 záznamů o otřesech. 



-32- 
 

2.4 Výpočet intenzity 

Jeden z prvních provedených výpočtů bylo určení váženého průměru intenzity, 

se kterým se následně počítalo v programu Matlab. Medián intenzity jsem spočítala 

pro přibližnou kontrolu vypočítaného váženého průměru. Tyto dvě intenzity se od 

sebe příliš nelišily. 

Tab. 2 Ukázka dat z roku 1897 s vypočítanými intenzitami 

datum čas N Iváž. medián I N1 I1 N2 I2 N3 I3 N4 I4 

06-Nov-97 00:45:00 1 4,0 4,0 1 4 
      06-Nov-97 05:00:00 1 4,5 4,5 1 4,5 
      06-Nov-97 05:15:00 3 4,0 4,0 3 4 
      06-Nov-97 06:00:00 1 3,5 3,5 1 3,5 
      06-Nov-97 18:00:00 1 3,5 3,5 1 3,5 
      06-Nov-97 18:15:00 1 3,5 3,5 1 3,5 
      06-Nov-97 20:15:00 1 3,0 3,0 1 3 
      06-Nov-97 20:30:00 2 4,0 4,0 2 4 
      06-Nov-97 20:45:00 2 4,0 4,0 2 4 
      06-Nov-97 21:53:00 3 3,0 3,0 3 3 
      07-Nov-97 01:00:00 1 4,0 4,0 1 4 
      07-Nov-97 02:07:00 4 5,0 5,0 4 5 
      07-Nov-97 03:00:00 3 4,0 4,0 3 4 
      07-Nov-97 04:15:00 2 4,0 4,0 2 4 
      07-Nov-97 04:30:00 1 4,0 4,0 1 4 
      07-Nov-97 04:52:00 3 3,7 3,5 1 3 2 4 

    07-Nov-97 04:58:00 93 3,5 4,3 58 3 26 4 4 4,5 5 5 

07-Nov-97 16:00:00 3 3,3 3,5 2 3 1 4 
    07-Nov-97 16:10:00 2 4,0 4,0 2 4 

      07-Nov-97 17:30:00 3 4,3 4,5 2 4 1 5 
    07-Nov-97 17:34:00 2 3,0 3,0 2 3 

      

Při výpočtu váženého průměru intenzity jsem použila následující vztah: 

��áž. = (�� ∗ �� + �� ∗ �� +�� ∗ ��)/�    (3) 

, kde N1,2 …n je četnost při dané intenzitě I1,2, …n a N je celková četnost v daném čase. 

Tento vážený průměr intenzit je jedním z důležitých parametrů, které se uplatnily na 

vytvoření katalogu otřesů. 
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K výpočtu mediánu intenzity jsem použila funkci medián, kterou nabízí 

tabulkový kalkulátor Excel. V něm je také možné detailně shlédnout všechny 

provedené výpočty. Vzhledem k velkému objemu dat zde není možné uvést výpočty 

pro všechna data, proto bude soubor se všemi daty a výpočty přiložen k diplomové 

práci na CD.  

2.5 Převod makroseismických pozorování na katalog jevů 

V dalším kroku následovalo přiřazování pozorování k seismickým jevům, 

k čemuž jsem využila metodu shlukové analýzy. Funkci cluster, vytvoření shluků, 

nabízí program Matlab, ve kterém jsme s vedoucím diplomové práce vytvořili předpis, 

který nám ve výsledku zobrazil histogram. S výslednými daty obsaženými 

v histogramu jsem dále pracovala.  

Každé hlášení může představovat skutečné nebo falešné pozorování 

a zároveň má omezenou časovou přesnost, která je různá ve dne a v noci. Je tedy 

třeba najít způsob, jak z časové řady pozorování udělat časovou řadu seismických 

jevů. K tomu je potřeba stanovit časový interval mezi pozorováními, která přiřadíme 

jednomu jevu. Jednou z možností přiřazení pozorování k jevům je právě shluková 

analýza. 

2.5.1 Princip shlukové analýzy 

Shluková analýza neboli seskupování je řada výpočetních postupů, jejichž 

cílem je rozdělit daný soubor na několik tříd (shluků) a to tak, aby si objekty 

(pozorování) uvnitř jednotlivých shluků byly co nejvíce podobné, a objekty 

(pozorování) patřící do shluků jiných si byly podobné co nejméně. Každý objekt je 

přitom popsán skupinou znaků- proměnných, na jejichž volbě závisí výsledek, stejně 

tak jako na míře vzdálenosti mezi objekty a shluky či zvoleném algoritmu výpočtu 

(http://www.ewizard.cz).  

Počet vytvořených shluků může být definován buď tím, že se stanoví konkrétní 

počet shluků, který má být vytvořen z daného množství dat v souboru, nebo je počet 

shluků stanoven maximální vzdáleností mezi shluky. Vzdálenost objektů je zde mírou 

jejich (ne)podobnosti, podle zadané vzdálenosti se vytváří různý počet shluků. 

Volíme-li vzdálenost mezi shluky malou, budeme mít ve výsledku mnohem více 
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shluků (v našem případě identifikovaných jevů) než při volbě vzdálenosti velké. Proto 

je tedy nutné najít optimální vzdálenost, která by nám určila co nejreálnější výsledek. 

V mém algoritmu jsem jako míru podobnosti zvolila časový interval. 

Grafickou podobou výsledků bývá dendrogram (Obr. 2.13). Ten se skládá z 

mnoha linií tvaru U, které jsou propojeny v hierarchickém stromě. Výška každého U 

představuje vzdálenost mezi dvěma objekty, které jsou spolu spojené.  

 

Obr. 2.13 Dendrogram (Help z programu Matlab) 
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2.5.2 Postup zpracování dat  

Jak pracoval předpis MakeCat v programu Matlab je následně popsáno. 

Nejprve bylo pro každé pozorování načteno datum. Aby pozorování s intenzitami 

většími než 3° m ěly větší váhu, zvýšila jsem četnost pro intenzity vyšší než 3 a to 

tím, že jsem pro ně stanovila násobící faktor četnosti w. Jeho hodnota činila 0,5.  

Pokud četnost pozorování přesahovala hodnotu 1, byla pozorování 

duplikována. To znamená, že například při četnosti pozorování dva, program tuto 

hodnotu rozdělí na dvě stejné, tj. na jedno a jedno pozorování s naprosto stejnými 

časy a intenzitami. Následně došlo již k samotnému shlukování na základě zvolené 

maximální časové vzdálenosti shluků. Shluky, které obsahovaly pouze jeden člen, 

byly vyřazeny, jelikož jako kritérium pro vytvoření shluku jsem stanovila, že minimální 

počet členů ve shluku musí být dva, případně tři.  

V jednom z posledních kroků byla spočítána pozorování, střední intenzita 

a medián intenzity daného shluku. Jelikož jsou data duplikována, tato střední 

intenzita je počítána již jako vážený průměr. Následně byla přiřazena čísla 

jednotlivým událostem a byly vypsány jejich parametry, které jsou vidět v tabulce 3.  

2.5.3 Výpočet v programu Matlab 

V předpisu pro aplikaci shlukové analýzy v Matlabu jsem zvolila určitá kritéria, 

podle kterých byl výpočet proveden. Prvním kritériem byla maximální časová 

vzdálenost T, která v tomto rozpětí přiřazovala pozorování k jednotlivým shlukům. 

Tento parametr jsem vyzkoušela ve více variantách a nejreálnější výsledky přiřazení 

shluků byly vykazovány při zvolené toleranci časového úseku 1,5 hodiny.  

Druhou proměnnou byl minimální počet členů shluku Nmin pro definici jevu 

(vytvoření shluku). Po vyzkoušení různých počtů pozorování a vlastním posouzení 

toho, jak shluky odpovídají v daném časovém úseku četnostem pozorování, byl počet 

pozorování u nejsilnějších roků stanoven na tři, a u let s menším počtem záznamů na 

dvě pozorování.  

Třetím kritériem bylo zahrnutí násobícího faktoru četnosti w, jehož hodnota 

byla 0,5. 
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Výpočet byl proveden dle následujícího vztahu: 

   N´ = �(1 + (� − 3) ∗ "       (4) 

V tabulce S je vidět ukázka dat z první periody roku 1900, vygenerovaných 

tímto předpisem. V prvním sloupci je číslo jevu, podle kterého je možné identifikovat 

konkrétní shluk ve výsledném grafu. Následuje datum a čas jevu, celkový počet 

pozorování ve shluku, střední intenzita a medián intenzity, který je uveden pro 

porovnání se střední intenzitou.  

Tab. 3: Výsledky shlukové analýzy v programu Matlab 

číslo jevu datum čas počet_pozorování střední_intenzita medián intenzity 

1 25-Oct-1897 3:05:40 3 3,3 3,0 

7 25-Oct-1897 6:40:00 3 3,0 3,0 

8 25-Oct-1897 13:48:00 7 3,6 4,0 

3 25-Oct-1897 16:50:13 18 3,2 3,5 

5 25-Oct-1897 21:00:08 35 3,7 4,0 

2 25-Oct-1897 22:48:20 3 3,7 3,7 

4 26-Oct-1897 4:57:00 5 3,7 3,7 

6 26-Oct-1897 19:03:24 5 3,7 3,7 

9 28-Oct-1897 21:00:00 7 3,8 4,0 

Ve výsledku byla tato data zobrazena v podobě histogramu, který je vidět na 

Obr. 2.14 Horizontální osa představuje dny, přičemž počáteční hodnota nula 

zastupuje datum a čas, které jsou uvedeny v hlavičce grafu. Na vertikální ose jsou 

četnosti pozorování v intervalu 0,5h. Různě barevné sloupce představují počet 

pozorování o dané intenzitě, přitom význam barev je vysvětlen v legendě v pravém 

horním rohu. Fialové hvězdičky s čísly znázorňují určené shluky neboli jevy. Na 

tomto obrázku je vidět, že bylo identifikováno celkem 9 jevů. Číslování shluků 

odpovídá pořadí identifikace shluků programem. Shluky jsou na tomto histogramu 

označeny čísly.  



-37- 
 

 

Obr. 2.14 Výstupní histogram četnosti pozorování a identifikace jevů pro data 

z Tabulky 3 

  



-38- 
 

3 Výsledky makroseismické analýzy 
Výsledkem shlukové analýzy je katalog zemětřesení pro sledované období, 

který je přiložen v elektronické příloze. Jeho grafickou ilustrací je Obrázek 3.1, který 

zobrazuje počet otřesů v daných letech. Pro snadnější a rychlejší přehled jsou počty 

otřesů nadepsané nad každý rokem. Z grafu je vidět, že největší zemětřesné roje 

nastaly v roce 1908, 1903, 1900 a 1897. Pro některé roky zde naopak nejsou 

uvedeny žádné otřesy, jelikož nebyla zaznamenaná žádná pozorování s ohniskovou 

oblastí v západních Čechách, nebo zde byla pozorování, většinou ale velmi málo, 

o četnosti jedna, která jsem nepokládala za věrohodná.  

Obr. 3.1 Výsledný katalog otřesů 

 

3.1 Časové rozložení výskytů zemětřesné aktivity 
v jednotlivých letech 

V této podkapitole jsou uvedeny grafy s detailnějším časovým rozložením 

otřesů v daném roce.  Je z nich dobře patrné, ve kterých měsících došlo k otřesům. 

Za pozornost také stojí vývoj aktivity v čase, který je typický obdobími zvýšené 

aktivity, která se střídají s obdobími klidu. Tím se rojová aktivita z přelomu 

19. a 20. století nápadně podobá nedávným zemětřesným rojům. 
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Obr. 3.2 Zemětřesný roj 1897  

 

Obr. 3.3 Zemětřesný roj 1900  
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V roce 1897 bylo určeno 49 otřesů. Na tomto grafu je vidět, že zemětřesný roj 

trval necelý měsíc. Jsou zde vidět jednotlivé fáze roje, které se střídají s obdobími 

seismického klidu. Nejsilnější otřesy dosahovaly intenzity maximálně 5° a to 

konkrétně ve dnech 31. října, 1. a 2. listopadu a 12. listopadu. Většinou se intenzita 

pohybovala kolem 3,5°.  

V roce 1900 došlo během více než dvou měsíců celkem k 62 otřesům, jejichž 

intenzita se pohybovala nejčastěji mezi 3° a 4°. První ot řes, který nastal 20. května, 

měl četnost pozorování 8. Celý den byl seismický klid a další otřesy se projevily až 

1. července. Největší hodnoty dosáhl otřes 1. srpna a to intenzity 5°. Na t ěchto 

otřesech je vidět epizodický charakter roje.  

Obr. 3.4 Zemětřesný roj 1903 

 

Během první poloviny roku 1903 bylo pozorováno celkem 95 otřesů. Od 

poloviny února do poloviny března je vidět nejčetnější výskyt rojů. V dalších měsících 

jich rapidně ubývá. Největších hodnot intenzity kolem 5,5° dosahovaly ot řesy 

začátkem dubna.  
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Obr. 3.5 Zemětřesný roj 1908 

 

Obr. 3.6 Zemětřesný roj 1908 bez únorových otřesů 

 

V roce 1908 došlo k největšímu zemětřesnému roji z mnou zkoumaného 

období. Tento roj začal 8. února 1908, kdy byly zaznamenány 3 otřesy během 

jednoho dne, jejichž počet pozorování dosáhl hodnoty 100. Pak nastalo dlouhé 

období seismického klidu, které trvalo až do 20. října, kdy opět přišly otřesy. Celkem 

jsem určila za celý rok 111 otřesů, jejichž intenzita se většinou pohybovala kolem 

stupně 3. Výrazné otřesy nastaly 6. listopadu a přesáhly intenzitu 5°.  
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3.2 Porovnání katalogu s nezávislým zdrojem 

Katalog, který jsem vytvořila, jsem v konečné fázi porovnala s daty z katalogu 

zemětřesení Evropy v období 1800 až 1990 od Víta Kárníka, který byl vydán v roce 

1996 (Kárník, 1996). Na rozdíl od katalogu Kárník (1956), který obsahuje jak 

makroseismická pozorování, tak zemětřesení, jsou v tomto aktualizovaném katalogu 

uvedena jen zemětřesení. Pro sledované období a oblast západních Čech je zde 

uvedeno jen několik zemětřesení z let 1903 a 1908, určených ze seismických stanic, 

které v té době již registrovaly na území Německa. Údaje o přístrojově naměřených 

otřesech z katalogu (Kárník, 1996) jsem přiřadila k mým údajům, které si až na menší 

odchylky odpovídaly. Jelikož čas v mém katalogu je v pásmu MEZ a čas v katalogu 

(Kárník, 1996) v čase UTC, převedla jsem nejprve čas MEZ na UTC, aby byly časové 

údaje lépe porovnatelné. Ve sloupci, který se týká katalogu otřesů (Kárník, 1996) 

jsem přidala kód jevu, který obsahuje datum a čas, a podle kterého je možné 

jednotlivé údaje dohledat.  

Po porovnání dat z mého katalogu a katalogu (Kárník, 1996) jsem zjistila, že 

v roce 1903 se 7 přístrojových údajů z katalogu (Kárník, 1996) liší do časového 

intervalu 10 minut, z čehož jeden údaj si odpovídá přesně. 4 záznamy mají časovou 

odchylku do 35 minut a 2 údaje nebyly přiřazeny jednoznačně. Jejich čas se lišil 

o více než 100 minut. Tyto údaje jsou označeny otazníkem. Pro rok 1908 bylo údajů 

z oblasti západních Čech v katalogu (Kárník, 1996) ještě méně než pro rok 1903. 

Avšak 4 údaje se lišily v časovém rozmezí do 10 minut, 4 údaje do 35 minut a opět 2 

časové záznamy otřesů nebylo možné jednoznačně přiřadit. Jejich časová rozlišnost 

přesahovala 80 minut. Vcelku si tedy mnou určené otřesy s přístrojově 

zaznamenanými odpovídaly, tudíž je možné pokládat mé rozdělení otřesů na základě 

makroseismických pozorování za reálné. 

Tab. 4 Porovnání mého katalogu otřesů roku 1903 s katalogem otřesů (Kárník, 1996)  

MŮJ KATALOG OTŘESŮ KATALOG OTŘESŮ (Kárník, 1996) 

datum čas (UTC) 
střední 

intensita 

počet 

pozorování 

čas (UTC) v 

katalogu 
kód jevu 

14-Feb-1903 4:00:00 3,9 5 
  

14-Feb-1903 8:00:00 3,8 3 
  

14-Feb-1903 14:00:00 3,8 3 
  

16-Feb-1903 21:00:00 3,8 7 
  

19-Feb-1903 7:30:00 4,0 3 
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19-Feb-1903 14:30:00 4,0 5 
  

20-Feb-1903 15:00:00 4,0 4 
  

20-Feb-1903 19:30:00 4,3 5 21:05:00 KRK19030220210500 

21-Feb-1903 18:00:00 4,0 6 
  

21-Feb-1903 21:00:00 4,0 21 21:09:00 KRK19030221210900 

21-Feb-1903 23:00:00 
 

3 
  

22-Feb-1903 2:00:00 4,1 7 
  

22-Feb-1903 3:30:00 3,5 8 
  

22-Feb-1903 5:30:00 3,0 6 
  

22-Feb-1903 18:00:00 3,0 6 
  

23-Feb-1903 23:30:00 3,5 11 
  

23-Feb-1903 1:30:00 3,5 6 
  

23-Feb-1903 3:30:00 4,4 19 
  

23-Feb-1903 5:00:00 4,3 19 5:31:47 GGD1903022353147 

23-Feb-1903 17:00:00 
 

3 
  

24-Feb-1903 9:00:00 
 

6 8:37:00 KRK1903022483700 

25-Feb-1903 1:00:00 3,7 7 
  

25-Feb-1903 21:30:00 3,8 4 ? 23:11:58 GGD19030225231158 

26-Feb-1903 23:00:00 4,2 26 
  

26-Feb-1903 1:30:00 
 

3 
  

26-Feb-1903 6:00:00 4,3 4 
  

27-Feb-1903 23:30:00 4,0 4 
  

27-Feb-1903 1:30:00 4,5 4 
  

27-Feb-1903 5:00:00 4,0 3 
  

27-Feb-1903 15:00:00 4,0 11 
  

27-Feb-1903 17:00:00 4,0 5 
  

28-Feb-1903 4:00:00 
 

3 
  

28-Feb-1903 9:00:00 4,4 5 
  

02-Mar-1903 17:30:00 4,5 7 
  

02-Mar-1903 20:00:00 
 

6 
  

02-Mar-1903 22:30:00 3,6 4 
  

03-Mar-1903 16:30:00 3,1 5 
  

05-Mar-1903 23:00:00 
 

3 
  

05-Mar-1903 0:30:00 3,9 26 0:50:18 GGD190303055018 

05-Mar-1903 3:00:00 4,1 7 
  

05-Mar-1903 11:00:00 3,8 19 
  

05-Mar-1903 15:30:00 3,8 19 
  

05-Mar-1903 17:00:00 4,0 13 
  

05-Mar-1903 18:30:00 3,4 19 ? 20:37:00 KRK19030305203700 

05-Mar-1903 21:00:00 3,7 90 20:55:00 KRK19030305205500 

06-Mar-1903 1:00:00 3,9 25 
  

06-Mar-1903 3:30:00 4,0 5 
  

06-Mar-1903 5:00:00 3,6 33 4:57:00 KRK19030306045700 

06-Mar-1903 7:00:00 
 

3 
  

06-Mar-1903 9:00:00 3,3 9 
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06-Mar-1903 11:30:00 4,3 6 
  

06-Mar-1903 13:30:00 4,0 5 
  

06-Mar-1903 16:30:00 3,6 6 
  

06-Mar-1903 19:00:00 4,2 29 19:11:14 GGD19030306191114 

06-Mar-1903 21:00:00 4,1 14 
  

07-Mar-1903 5:00:00 4,2 13 5:00:51 GGD19030307050051 

07-Mar-1903 7:30:00 4,1 10 
  

07-Mar-1903 12:30:00 5,5 3 
  

07-Mar-1903 22:30:00 5,5 3 
  

08-Mar-1903 2:30:00 4,4 4 
  

08-Mar-1903 6:30:00 4,4 40 6:22:32 GGD19030308062232 

08-Mar-1903 9:30:00 4,0 3 
  

08-Mar-1903 11:30:00 4,2 12 
  

09-Mar-1903 4:30:00 4,4 14 
  

09-Mar-1903 14:00:00 4,4 3 
  

09-Mar-1903 16:00:00 4,4 7 
  

09-Mar-1903 22:00:00 4,4 8 
  

10-Mar-1903 0:30:00 4,4 4 
  

10-Mar-1903 19:00:00 4,4 4 
  

12-Mar-1903 0:30:00 4,5 3 
  

12-Mar-1903 4:30:00 4,5 3 
  

13-Mar-1903 23:00:00 4,5 4 
  

13-Mar-1903 1:30:00 4,5 4 
  

13-Mar-1903 14:30:00 3,6 10 
  

13-Mar-1903 22:00:00 3,6 3 
  

14-Mar-1903 1:30:00 3,1 9 
  

15-Mar-1903 19:00:00 3,1 3 
  

16-Mar-1903 19:00:00 3,1 4 
  

16-Mar-1903 22:30:00 3,1 3 
  

17-Mar-1903 1:30:00 3,7 3 
  

21-Mar-1903 10:30:00 4,1 9 
  

22-Mar-1903 15:00:00 4,1 4 
  

22-Mar-1903 19:00:00 3,7 5 
  

31-Mar-1903 21:00:00 4,0 6 
  

01-Apr-1903 5:00:00 4,1 3 
  

03-Apr-1903 23:30:00 4,1 3 
  

10-Apr-1903 9:00:00 4,1 3 
  

25-Apr-1903 23:00:00 4,1 4 
  

25-Apr-1903 9:30:00 4,1 3 
  

27-Apr-1903 16:00:00 3,9 20 16:08:04 GGD19030427160804 

27-Apr-1903 21:00:00 3,8 4 
  

02-May-1903 20:30:00 3,9 17 
  

26-Jun-1903 4:00:00 4,3 4 
  

27-Jun-1903 21:30:00 4,6 7 
  

19-Jul-1903 19:30:00 4,0 3 
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Tab. 5 Porovnání mého katalogu otřesů pro rok 1908 s údaji v katalogu otřesů 

(Kárník, 1996)  

MŮJ KATALOG OTŘESŮ KATALOG OTŘESŮ (Kárník, 1996) 

datum čas (UTC) 
střední 

intensita 

počet 

pozorování 

čas (UTC) v 

katalogu 
kód jevu 

04-Feb-1908 1:30:00 3,6 8 
  

04-Feb-1908 5:30:00 3,1 84 
  

04-Feb-1908 7:30:00 3,1 8 
  

20-Oct-1908 9:00:00 3,0 4 
  

21-Oct-1908 12:00:00 3,1 11 
  

21-Oct-1908 14:00:00 3,6 237 
  

21-Oct-1908 18:30:00 3,5 46 
  

21-Oct-1908 21:00:00 3,1 85 20:39:27 GGD19081021203927 

22-Oct-1908 1:30:00 3,0 3 
  

22-Oct-1908 5:00:00 3,0 3 
  

22-Oct-1908 13:00:00 3,0 29 
  

22-Oct-1908 20:00:00 3,0 11 
  

22-Oct-1908 22:00:00 3,8 13 21:42:36 GGD19081022214236 

23-Oct-1908 0:00:00 3,1 12 
  

23-Oct-1908 1:30:00 3,0 4 
  

23-Oct-1908 6:00:00 3,1 32 
  

23-Oct-1908 8:30:00 3,0 10 
  

23-Oct-1908 13:00:00 3,0 45 
  

23-Oct-1908 19:30:00 3,1 34 
  

23-Oct-1908 22:30:00 3,7 3 
  

24-Oct-1908 2:30:00 4,0 3 
  

24-Oct-1908 4:00:00 3,0 3 
  

24-Oct-1908 6:30:00 4,0 3 
  

24-Oct-1908 12:30:00 4,2 12 
  

24-Oct-1908 14:30:00 4,5 3 
  

24-Oct-1908 16:00:00 4,3 17 
  

24-Oct-1908 19:00:00 4,5 15 
  

24-Oct-1908 22:30:00 4,5 5 
  

25-Oct-1908 1:30:00 3,3 5 
  

25-Oct-1908 4:30:00 3,3 4 
  

26-Oct-1908 19:30:00 3,0 4 
  

30-Oct-1908 5:30:00 3,1 9 
  

31-Oct-1908 12:30:00 2,8 3 
  

01-Nov-1908 19:00:00 3,0 4 
  

01-Nov-1908 21:00:00 3,0 13 
  

02-Nov-1908 23:30:00 3,0 3 
  

02-Nov-1908 5:00:00 3,3 3 
  

03-Nov-1908 3:30:00 3,0 5 
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03-Nov-1908 5:00:00 3,0 4 
  

03-Nov-1908 12:00:00 3,0 253 ? 13:24:42 KRK19081103132442 

03-Nov-1908 15:00:00 3,0 48 
  

03-Nov-1908 17:30:00 3,1 40 17:21:42 KRK19081103172142 

03-Nov-1908 19:00:00 3,0 79 
  

03-Nov-1908 21:00:00 3,0 119 
  

03-Nov-1908 23:00:00 3,0 66 
  

04-Nov-1908 0:30:00 3,0 24 
  

04-Nov-1908 2:00:00 3,0 87 
  

04-Nov-1908 4:00:00 3,0 226 3:32:51 GGD19081104033251 

04-Nov-1908 6:30:00 3,3 41 
  

04-Nov-1908 8:30:00 3,1 94 
  

04-Nov-1908 11:00:00 3,0 38 10:56:12 KRK19081104105612 

04-Nov-1908 13:00:00 3,0 81 13:10:00 KRK19081104131000 

04-Nov-1908 16:30:00 3,3 47 
  

04-Nov-1908 19:00:00 3,2 45 
  

04-Nov-1908 21:00:00 3,0 76 20:40:00 KRK19081104204000 

05-Nov-1908 23:00:00 3,0 80 
  

05-Nov-1908 2:00:00 3,0 21 
  

05-Nov-1908 4:00:00 3,0 48 
  

05-Nov-1908 6:00:00 3,0 5 
  

05-Nov-1908 8:00:00 3,0 6 
  

05-Nov-1908 10:30:00 3,0 13 
  

05-Nov-1908 12:30:00 3,0 16 
  

05-Nov-1908 14:30:00 3,0 22 
  

05-Nov-1908 17:00:00 3,0 3 
  

05-Nov-1908 20:30:00 3,1 24 
  

05-Nov-1908 22:30:00 4,5 30 
  

06-Nov-1908 1:30:00 5,0 8 
  

06-Nov-1908 4:30:00 3,4 69 4:35:53 KRK19081106043553 

06-Nov-1908 6:30:00 3,0 6 
  

06-Nov-1908 9:00:00 3,5 8 
  

06-Nov-1908 12:00:00 5,2 7 
  

06-Nov-1908 14:30:00 5,2 13 
  

06-Nov-1908 18:30:00 5,2 25 
  

06-Nov-1908 20:30:00 3,0 14 
  

07-Nov-1908 0:30:00 3,0 23 
  

07-Nov-1908 3:30:00 3,0 14 
  

07-Nov-1908 6:30:00 3,0 9 
  

07-Nov-1908 9:30:00 3,0 12 
  

07-Nov-1908 13:30:00 3,0 14 
  

07-Nov-1908 16:30:00 3,0 4 
  

07-Nov-1908 19:00:00 3,0 14 
  

08-Nov-1908 23:30:00 3,0 14 
  

08-Nov-1908 2:00:00 3,0 6 
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08-Nov-1908 6:00:00 3,0 7 
  

08-Nov-1908 13:30:00 3,0 6 
  

08-Nov-1908 16:00:00 3,0 17 
  

08-Nov-1908 19:30:00 3,3 8 
  

08-Nov-1908 22:00:00 4,1 6 
  

09-Nov-1908 3:30:00 4,1 13 
  

10-Nov-1908 1:30:00 4,1 4 
  

10-Nov-1908 4:30:00 4,1 5 
  

10-Nov-1908 8:00:00 4,1 3 
  

10-Nov-1908 10:00:00 3,0 3 
  

10-Nov-1908 19:00:00 3,0 4 
  

11-Nov-1908 0:00:00 3,0 4 
  

11-Nov-1908 4:30:00 3,0 23 
  

11-Nov-1908 11:00:00 3,0 7 
  

11-Nov-1908 12:30:00 3,0 3 
  

11-Nov-1908 22:30:00 3,4 5 
  

12-Nov-1908 2:30:00 3,3 6 
  

12-Nov-1908 5:30:00 3,1 8 
  

12-Nov-1908 11:30:00 3,0 44 ? 9:14:00 KRK19081112091400 

12-Nov-1908 13:30:00 3,0 8 
  

12-Nov-1908 17:00:00 3,4 58 
  

13-Nov-1908 8:30:00 4,0 5 
  

14-Nov-1908 8:30:00 3,1 8 
  

14-Nov-1908 11:00:00 4,0 5 
  

15-Nov-1908 10:30:00 4,0 6 
  

19-Nov-1908 12:30:00 4,0 6 
  

19-Nov-1908 14:00:00 4,0 3 
  

20-Nov-1908 5:00:00 3,7 7 
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4 Mělká refrakční seismika 
Ve druhé, praktické části mé diplomové práce se budu zabývat zpracováním 

geofyzikálních měření, která proběhla na podzim. Provedli jsme geofyzikální měření 

pomocí mělké seismiky v oblasti ležící mezi Novým Kostelem a Kopaninou 

(Obr. 4.1). Cílem bylo pokusit se ověřit pomocí refrakční seismiky východní okraj 

Chebské pánve a případně určit charakter podloží v tomto místě. 

 

Obr. 4.1 Lokalizace profilu vyznačená červenou linií 

4.1 Obecná charakteristika měření 

Celkem byla provedena dvě měření v různém čase, která se částečně 

překrývala, tudíž bylo možné je navázat a vytvořit z nich jeden profil, který měl ve 

výsledku délku 195 metrů.  

Při prvním měření se měřilo s krokem mezi geofony 4 metry, přičemž 

uprostřed profilu jsme měření zahustili na 2 metry, abychom měli podrobnější 
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informace o vybrané části profilu. Tento profil byl veden z bodu 220 do bodu 312. Pro 

záznam seismických signálů bylo zvoleno vzorkování 0,0625 ms. V případě měření 

s krokem geofonů 2 metry měly stopy celkem 8000 vzorků, pro měření s krokem 

geofonů 4 metry byla zvolena délka 16000 bodů. Celková délka záznamu byla 

přibližně 500 ms v prvém případě a 1000 ms ve druhém. Důvodem prodloužení bylo 

spolehlivé zaznamenání povrchové vlny a to i ze vzdálenějších přístřelů. 

Druhé měření proběhlo s krokem 5 metrů a na první měření bylo navázáno na 

metráži 300, tudíž došlo ke dvanáctimetrovému překryvu proměřených úseků. Profil 

byl veden z metráže 300 do metráže 415. Pro toto měření bylo vzorkování stejné 

jako u prvního a byla prodloužena délka záznamu 16000 vzorků.  

Co se týče aparatury, byl použit 24 kanálový seismograf Geode (Geometrics, 

USA). Registrace seismických vln byla prováděna pomocí 28Hz vertikálních geofonů. 

Zdrojem seismické energie byl úder kladivem na kovovou destičku. V případě 

potřeby se údery opakovaly, tudíž se sčítala energie úderů a zlepšil se tak poměr 

signál/šum a tím i celková čitelnost seismogramů. Registrace byla vždy spuštěna 

uzavřením elektrického okruhu mezi kladivem a kovovou destičkou.  

Na celém profilu se tedy měřilo ve třech vzdálenostech geofonů a to po 

2, 4 a 5 metrech. Vzhledem k nízkým hodnotám seismického šumu na lokalitě se ve 

většině případů vystačilo s jedním až dvěma údery, výjimečně se použilo tří až čtyř 

úderů. Seismická energie byla buzena v bodech na koncích roztažení geofonů, 

v řadě bodů mezi geofony a realizováno bylo vždy několik přístřelů na obě strany, jak 

to prostorové poměry lokality dovolily. Při prvním měření byly registrovány přístřely 

pro zdroje vzdálené až 40 metrů od konce roztažení a v druhém měření byly přístřely 

zaznamenány až ze vzdálenosti 75m. Při registraci záznamů v terénu nebyla použita 

žádná filtrace.    
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4.2 Postup zpracování 

4.2.1 Zpracování v programu Pickwin 

Moje zpracování záznamů z měření mělké seismiky jsem zahájila v programu 

Pickwin. V něm jsem seismické záznamy postupně načítala a u každého provedla 

odečtení prvních nasazení lomených vln.  Abych mohla první nasazení lépe odečíst, 

využila jsem např. zesílení amplitud či filtraci šumu (pásmový filtr). Na Obr. 4.2 je 

vidět seismický záznam v pracovním prostředí programu Pickwin. Červeně je 

vyznačena aktuální hodochrona, na které se provádí odečet, a zeleně jsou 

zobrazeny ostatní hodochrony z měření, na kterých jsem odečet již udělala. 

 

Obr. 4.2 Ukázka práce v programu Pickwin 
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4.2.2 Zpracování v programu Plotrefa  

Odečety, které jsem provedla v programu Pickwin jsem ukládala do formátu, 

který umožňuje následující zpracování v programu Plotrefa. Zde jsem propojila obě 

zpracovaná měření, z nichž jsem tedy udělala jeden profil a přidala jsem k nim ještě 

soubor s informacemi o nadmořských výškách měřeného profilu. Na obr. 4.3 je vidět 

záznam hodochron z programu Plotrefa a na následujícím obr. 4.4 je znázorněn 

průběh nadmořských výšek terénu. Ten ukazuje na mírný sklon způsobený tím, že 

profil leží na tektonicky vymezeném okraji pánve. 

 

Obr. 4.3 Hodochrony  

 

Obr. 4.4 Nadmořská výška terénu  
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Tomografie 

Tomografie je metoda, jejíž pomocí získáme řez studovaným objektem.  

V praxi, ať lékařské nebo v našem případě seismické, se využívá nedestruktivních 

technologií, které aplikujeme na objekt z vnějšku, přičemž zjistíme, jaké má vlastnosti 

uvnitř (Lowrie, 1997).  

Tomografická analýza předpokládá buď spojité rozložení vlastnosti, která je 

zkoumána, případně že je prostředí složené z konečného počtu elementů, z nichž 

každý má diskrétní hodnotu studované vlastnosti. V seismice patří mezi často 

zkoumané vlastnosti rychlost šíření seismických vln (tj. měří se čas průchodu mezi 

zdroji a přijímači – pak hovoříme o travel-time tomography). V tom případě se volí 

druhý přístup (konečný počet elementů), vzhledem k omezenému množství paprsků, 

které jsou k dispozici v případě reálného měření (Vilhelm, 2010). 

Seismická travel-time tomography tedy vychází z naměřených časů, z nichž 

se snaží řešením obrácené úlohy nalézt rozložení rychlosti, které odpovídá 

naměřeným časům. Když jsou použity přímkové paprsky, lze úlohu vyjádřit jako 

lineární a pak je relativně snadné realizovat inverzi. Pokud se ale uvažují paprsky 

zakřivené, je úloha výrazně složitější. Obrácená úloha seismické tomografie je 

principielně nejednoznačná. Typickou vlastností tomografie založené na časech 

příchodu vln v prvním nasazení je i tendence k tomu, že paprsky míjejí oblasti 

s nejnižší rychlostí, nebo je tam alespoň výrazně menší hustota paprsků. Z oblastí 

s nízkou rychlostí tak tyto paprsky nepřinášejí žádnou informaci. Naproti tomu do 

oblastí s vysokou rychlostí se paprsky koncentrují a oblasti vyšší rychlosti tak mohou 

být nereálně protažené ve směru paprsků. Obecně ale tomografie poskytuje více 

shlazený obraz rozložení rychlosti, než jiné metody. Typická je ovšem malá 

prostorová rozlišovací schopnost a to i v případě, že je dostatek paprsků 

(Vilhelm, 2010). 

Tuto metodu zpracování prvních nasazení vln poskytuje i program Plotrefa, ve 

kterém jsem pomocí tomografie vytvořila rychlostní řez.  

Podle dostupné dokumentace k programu Plotrefa zde tomografická metoda 

spočívá na principu vytvoření počátečního modelu rychlosti, tvořeného pravoúhlou 
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sítí buněk s konstantní rychlostí. V tomto modelu se poté sledují opakující se 

průchody paprsků a porovnávají se vypočtené a naměřené časy průchodu. Podle 

rozdílů mezi modelovými a naměřenými časy se korigují rychlosti v buňkách, čímž se 

model mění. Proces se opakuje a je možné sledovat, jak se zmenšuje rozdíl mezi 

vypočítanými a naměřenými časy průchodu. 

Pro výpočet dráhy paprsku využívá program Plotrefa paprsky po částech 

přímkové, které se lámou podle Snellova zákona na hranicích buněk. Mezi všemi 

paprsky pro každou dvojici zdroj-přijímač je nutné najít ten paprsek, který odpovídá 

dráze minimálního času. 

V první fázi jsem tedy vytvořila počáteční model rychlosti (Obr. 4.5), který byl 

základem k dalšímu zpracování v programu. 

 

Obr. 4.5 Počáteční model rychlosti 

V dalším kroku jsem provedla inverzi tohoto počátečního modelu s tím, že 

počet iterací jsem zvolila 10. Konečný model lze vidět na Obr. 4.6. Obr. 4.7 pak 

dokumentuje průběhy paprsků výsledným modelem. Z obrázku je vidět, že 

s výjimkou počátku a konce profilu je prostředí pokryto paprsky rovnoměrně 

s dostatečně hustě.  
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Obr. 4.6 Rychlostní řez 

 

Obr. 4.7 Rychlostní řez se zobrazením průchodu seismických vln  
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4.2.3 Výsledný řez v programu Surfer 

Pro lepší názornost výsledného řezu jsem data z programu Plotrefa uložila 

a výsledný obrázek (Obr. 4.8) upravila v programu Surfer. Obrázek je vytvořen 

pomocí mapy izolinií, které znázorňují rychlosti seismických vln.   

4.2.4 Interpretace 

Z geologické mapy (Obr. 4.1) jsem zjistila, že připovrchová vrstva na měřeném 

profilu je tvořena nezpevněnými hlinito-jílovitými sedimenty. To dokládá i výsledný 

obrázek 4.8, jelikož rychlost seismických vln mělce pod povrchem se pohybuje od 0,6 

do 1 km/s, což odpovídá právě nezpevněným sedimentům. Na jiho-západním okraji 

profilu, mezi metrážemi 270 a 240, se mocnost vrstvy malých rychlostí, zvětšuje. 

Tato rychlá změna mocnosti podloží může být způsobena přítomností zlomu. Tento 

nárůst je patrný již z výše uvedeného obrázku 4.3, na kterém jsou znázorněny 

hodochrony. Na něm je vidět, že lomené vlny na levé straně nasazují později než na 

pravé straně, což je právě způsobeno větší mocností vrstvy nízkých rychlostí na levé 

straně. Průběh paprsků seismických vln je znázorněn na Obr. 4.7. Ukazuje, že 

sledovaný hloubkový profil je poměrně dobře prosvícen, rozsah se ale podle 

očekávání zmenšuje s hloubkou.  

Pod svrchní zvětralou vrstvou se podle geologické mapy nachází podloží 

tvořené svory, což opět podkládá i výsledný rychlostní řez, na kterém je vidět nárůst 

rychlosti vln do hloubky až na hodnoty do 2,8 (3) km/s, což odpovídá rychlosti 

průchodu seismických vln svory. Od metráže 350 je možné si na Obr. 4.8 povšimnout 

mírného snižování rychlostí do hloubky 40 metrů ve směru ze severo-východu na 

jiho-západ, a to až do metráže přibližně 295. To by mohlo znázorňovat přítomnost 

zlomu, který upadá v tomto směru. Jelikož tato interpretace vychází pouze z jednoho 

měření, pro přesnější určení a ověření by bylo nutné provést další a podrobnější 

měření, případně porovnání s naměřenými daty jinými geofyzikálními metodami.  
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Obr. 4.8 Výsledný rychlostní řez měřeného profilu  
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Závěr 
Ve své práci, která měla dvě části, jsem se zabývala vytvořením katalogu 

otřesů v letech 1897 - 1908 a zpracováním naměřených dat metodou mělké refrakční 

seismiky s následnou interpretací.  

V první části své práce, jsem nejprve provedla porovnání historických 

materiálů Mittheilungen der Erdbeben-Commission der kaiserlichen Akademie der 

Wissenschaften in Wien s geofyzikálním sborníkem Víta Kárníka s názvem 

Erdbebenkatalog der  Tschechoslowakei bis zum 1956. Zjistila jsem, že sborník 

(Kárník, 1956) obsahuje všechny časové údaje, které jsou uvedeny v originálních 

materiálech, a které jsou podle mého zjištění někdy prezentovány jako otřesy a jindy 

spíše jako pozorování. Porovnala jsem údaje z let 1897, 1900 a 1902 a na základě 

toho jsem usoudila, že u zbylých let bude princip přepisu stejný.  

Údaje ze sborníku (Kárník, 1956) jsem digitalizovala pomocí tabulkového 

kalkulátoru. Pro každý časový údaj jsem spočítala vážený průměr a medián intenzity, 

jelikož někde bylo uvedeno pro stejný čas pozorování více intenzit o různých 

četnostech. K převodu makroseismických pozorování na seismické jevy byla použita 

shluková analýza, která sleduje koncentraci pozorování z blízkých míst v čase. 

Parametry shlukové analýzy jsem určila na základě vlastního odhadu. Z těchto 

výsledných dat jsem v konečné fázi vytvořila katalog zemětřesení pro dané časové 

období. Pro lepší názornost časového rozložení výskytu seismické aktivity jsem 

přidala detailnější obrázky z let s největším počtem otřesů. V průběhu tvorby 

katalogu jsem zjistila, že některá zemětřesení ze seismických rojů 1903 a 1908 jsou 

uvedena v katalogu zemětřesení Seismicity of Europe and the Mediterranean 

(Kárník, 1996) založeném na přístrojových pozorováních ze seismických stanic na 

německém území Vogtland. Tyto údaje jsem porovnala s katalogem otřesů 

zemětřesení vytvořeným z makroseismických pozorování v rámci diplomové práce. 

Bylo tak porovnáno 23 zemětřesení, jejichž čas vzniku se lišil většinou o méně než 

půl hodinu od časů zemětřesení z makroseismického katalogu. Ve čtyřech případech 

bylo přiřazení nejednoznačné – zde se časy vzniku lišily o více než 80 minut. 

Celkově úspěšné přiřazení mezi přístrojovým a makroseismickým katalogem pro roky 

1903 a 1908 ukazuje na správnost makroseismického katalogu také pro roky 1897 

a 1900. 
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Během zpracování těchto historických dat jsem zjistila, že je v nich mnoho 

nejasností, především co se týče rozlišení makroseismických pozorování od otřesů. 

Pro přesnější pochopení principu tehdejšího rozlišování otřesů, které vycházelo 

z pozorování obyvatel, je třeba další práce. Této problematice bych se chtěla dále 

věnovat i nad rámec své diplomové práce.  

V druhé části práce jsem zpracovala a vyhodnotila data z mělké refrakční 

seismiky, která byla změřena na profilu poblíž obce Nový Kostel v západních 

Čechách. Zpracování proběhlo podle předem stanoveného postupu. Nejprve jsem 

provedla odečety prvních nasazení lomených vln v programu Pickwin, a z nich jsem 

dále vytvořila rychlostní řez stanoveného profilu pomocí programu Plotrefa. Výsledný 

řez, upravený a zobrazený v programu Surfer, jsem interpretovala. Ověřila jsem 

složení horninového podloží, které jsem vyčetla z geologické mapy, podle rychlosti 

průchodu seismických vln a určila jsem místa možného výskytu zlomů. Dospěla jsem 

k závěru, že pro přesnější určení polohy zlomů by bylo potřeba provést další měření, 

případně porovnat výsledky s jinými geofyzikálními metodami. 

Katalog identifikovaných zemětřesení vytvořený pomocí shlukové analýzy je 

součástí elektronické přílohy práce. Digitalizovaná makroseismická pozorování 

budou zveřejněna po publikaci studie, založené na této diplomové práci. 
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Přílohy 
Příloha 1: MCS stupnice (Davison, 1921) 

Stupeň 
intenzity 

Charakteristika 
otřesu Následky 

1 ° 
Nepostřehnutelný 

 
( Imperceptible) 

Otřes není pocítěn člověkem, zaznamená jej pouze seismometr 
upravený pro zemětřesení blízko zdroje, nebo citlivé 
seismoskopy. 

2 ° 
Velmi lehký 

 
(Very slight) 

Pouze několik osob v dokonalém klidu, zejména ty s citlivými 
nervy, cítí otřes jako mírné chvění nebo houpání. Otřes je 
obzvláště cítit na horních patrech domů a velmi vzácně v přízemí. 
Příznivé je také pro lepší vnímání otřesů ticho v noci, pokud je 
pozorovatel vzhůru.  

3 ° 
Mírný 

 
(Slight) 

I v hustě obydlených oblastech otřes pociťuje pouze několik osob 
jako otřásání podobné rychlému průjezdu nákladního vozu. 
Občas je možné zachytit délku trvání, případně i směr otřesu. 
Mnozí si uvědomí teprve po komunikaci s ostatními, že došlo 
k zemětřesení. 

4 ° 
Průměrný 

 
(Moderate) 

Pouze pár osob pod širým nebem pocítí zemětřesení. 
V budovách zaznamená mnohem více lidí otřes nebo mírné 
houpání nábytku. Sklenice a nádobí, které jsou poblíž, do sebe 
naráží jako při průjezdu vozu na nerovném chodníku. Okna 
chrastí, dveře, trámy, podlahy a stropy vržou. Kapaliny v 
otevřených nádobách se mírně pohybují. Pozornost zbystří pouze 
ti, kteří zemětřesení pocítili již dříve. V některých případech se 
probudí ti, co spí. 

5 ° 
Poměrně silný 

 
(Rather strong) 

Dokonce i během nejrušnějších hodin dne je zemětřesení 
pocítěno mnoha lidmi, kteří se pohybují venku. Uvnitř, je otřásání 
celého objektu zpravidla zaznamenáno. Ten pocit je stejný jako 
když nějaký těžký předmět (např. kus nábytku) v domě spadne. 
Židle, postel, atd. se pohybují jako v lodi na rozbouřeném moři. 
Rostliny, větve a slabší větve keřů a stromů se viditelně kývají 
jako při mírném větru. Volně visící předměty, jako jsou záclony a 
lampy, ale ne těžké lustry, oscilují. Malé zvony zvoní, kyvadlo 
hodin se zastaví nebo rozhoupe více v závislosti na tom, zda 
otřes je kolmo ve směru šíření otřesů či rovnoběžně s rovnou 
kmitání. Podobně se zastavené kyvadlové hodiny rozjedou a 
elektrická světla nesvítí, když dojde ke zkratu ve vedení drátu. 
Obrázky na zdi chrastí nebo spadnou, malé množství kapaliny se 
může vylít z dobře naplněné otevřené nádoby ozdoby.  Drobné 
stojící rámy padají a také předměty, opřené o zeď, mohou být o 
něco posunuty z místa, stejně jako lehký nábytek. Drnčí nábytek, 
dveře i okenice, ať jsou otevřené či zavřené. Okenní tabule 
mohou prasknout. Spící lidé jsou zpravidla probuzeni. Někdo běží 
na otevřené prostranství. 
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6 ° 
Silný 

 
(Strong) 

Zemětřesení pociťují všichni s obavami, a proto spousta lidí běží 
na otevřené prostranství. Mnozí mají přitom pocit, že spadnou. 
Kapaliny se vehementně pohybují, obrazy padají ze zdí, knihy 
z polic. Pokud je směr otřesu rovnoběžný se zdí, tak se poškodí 
mnoho nádob. Několik kusů nábytku se posune nebo převrátí. 
Kostelní zvony se rozezní. V několika pevně stavěných 
středoevropských domech vzniknou trhliny v omítce, která je 
místy odtržená v úlomcích ze střechy a stěn. Ve špatně 
postavených domech je škoda vyšší, nikoli však vážného 
charakteru. 

7 ° 
Velmi silný 

 
(Very strong) 

Vzniknou značné škody na nábytku jeho poškozením či 
převrácením (dokonce i těžkých kusů). Zvoní i velké kostelní 
zvony. Povrchy řek, rybníků, jezer jsou rozbouřené a bahno se na 
dně rozvíří. Několik písčitých a štěrkovitých sesuvů sjede ze 
svahu. Hladina vody ve studnách se změní. Mnoho 
středoevropských domů, bez ohledu na jejich pevnou konstrukci, 
je středně těžce poškozeno. Mají nepatrné trhliny ve stěnách, 
velké kusy omítky se rozsypou, dlaždice praskají, vlnité tašky 
jsou uvolněné a sklouznou ze střechy. Komíny jsou poškozeny 
trhlinami a padáním okapnic a kamenů. Komíny, které jsou ve 
špatném stavu, mohou spadnout a někoho poranit. Špatně 
připevněné ozdoby padají z věží a vysokých budov. Ve stavbách, 
a to zejména v jejich příčkách, je omítka poškozena. Stavby, 
které jsou špatně postavené nebo bez oprav, jsou vážně 
poškozeny stejným způsobem. Dřevěné ploty, přístřešky, vysoké 
obvodové stěny, chaty, chalupy a dokonce i kostely, minarety 
mešit atd. v mnoha oblastech jižní Evropy padají ve větší nebo 
menší míře. Budovy odolné proti zemětřesení, jako většina 
kamenných a dřevěných domů a budov v Japonsku, které jsou 
použity v tak velikém množství, zůstávají zcela nepoškozené. 

8 ° 
Nebezpečný 

 
(Ruinous) 

Kmeny stromů, zejména palem se kymácí jako při silném větru. 
Dokonce i ty nejtěžší kusy nábytku jsou posunuty či převráceny. 
Sochy atd. v blízkosti kostelů, hřbitovů, veřejných parků, atd. se 
buď otáčí na svých podstavcích, nebo padají. Středoevropské 
domy, bez ohledu na jejich pevnou konstrukci, utrpí vážná 
poškození s rozšiřujícími se trhlinami ve zdivu, v některých 
případech se částečně zhroutí. Většina komínů padá, kostelní 
věže a tovární komíny se poškodí či spadnou. Tím se mohou 
sousední domy poškodit stejně vážně jako při samotném otřesu. 
Velmi pevně postavené komíny mohou výjimečně popraskat ve 
vyšších výškách. Budovy odolné proti zemětřesení (jako jsou v 
Japonsku) vykazují drobná poškození, jako jsou trhliny, drolící se 
omítka, kdežto dřevěné domy značně praskají ve spojích.  
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9° 
Ničivý 

 
(Disastrous) 

Pevně stavěné domy budované v Evropě jsou vážně poškozeny, 
a proto se velké množství z nich stane neobyvatelnými, několik 
jich padá. Okraje budov jsou posunuty na kamenných základech, 
díky čemuž jsou za určitých podmínek poškozené. Zemětřesení 
odolné stavby z kamene vykazují značné škody, dřevěné stěny 
mají praskliny, staré dřevěné domy padají. 

 
 

10 ° 

 
 

Destruktivní 
 

(Destructive) 

Většina kamenných staveb a novostaveb jsou svrženy spolu s 
jejich základy. Dokonce i prvotřídní cihlové zdi vykazují 
nebezpečné trhliny, ale procento těch středoevropských je větší 
než v případě budov odolných proti zemětřesení. Dokonce i 
dobře postavené dřevěné domy a mosty utrpí závažné škody, 
několik dokonce spadne. Náspy, hráze atd. jsou více či méně 
výrazně poškozeny. Železné železniční tratě jsou mírně ohnuté. 
Přívodní potrubí plynu, vody atd. v zemi jsou ohnutá nebo 
zničená. V asfaltu se tvoří praskliny a vlnící se záhyby. Sypká a 
především vlhká země vykazuje praskliny až několik decimetrů 
na šířku, zejména v blízkosti vodních toků mohou být paralelní 
trhliny široké půl až tři čtvrtě metru. Nejenže dochází k sesuvům 
půdy z útesů, ale také kusy skal padají do údolí z hor, břehů řek a 
dokonce se utrhne strmé pobřeží celé části. Na plochém pobřeží 
se přemístí velká část písku a bahna, což způsobí změnu 
povrchu. Hladina vody v pramenech se změní. V řekách, 
kanálech, jezerech apod. je voda vyvržena na mělčinu. 

11 ° 
Katastrofální 

 
(Catastrophe) 

Kamenné stavby jakéhokoli druhu prakticky již nestojí. Dokonce i 
pevné stavby ze dřeva jsou jen v několika málo případech 
schopné přežít, zejména v blízkosti linie zlomu. Mosty, ačkoliv 
velké a bezpečně postavené, jsou zničeny přerušením masivních 
kamenných pilířů. Náspy a přehrady jsou doslova roztrhané na 
kusy často ve velkých vzdálenostech. Železné kolejnice jsou silně 
ohnuté a stlačené. Druh a výše škod na silnicích závisí na jejich 
povaze. Potrubní trubky v zemi jsou zcela poškozeny a 
znehodnoceny. Mohou vzniknout nejrozmanitější a velmi výrazné 
morfologické změny v zemi, které jsou úzce definovány povahou 
terénu. Tvoří se široké pukliny a trhliny. Poruchy ve vodorovném 
a svislém směru jsou znatelné obzvláště v měkké a vodou 
nasycené zemi. Sesuvy půdy a kamení jsou četné.  

12 ° 

Velká katastrofa 
 

(Great 
catastrophe) 

Žádný výtvor lidských rukou nezůstává stát. Poruchy a proměny 
země dosáhnou největších rozměrů. I v kamenitém terénu se 
tvoří trhliny značné hloubky při velkých horizontálních pohybech. 
Útesy padají, dochází ke skalním sesuvům a i sesuvy půdy jsou 
značné. Dochází ke zřícení břehů nebo pobřeží do vody. V 
podzemních a povrchových vodách dojde v důsledku 
zemětřesení k nejrůznějším poruchám.  Vytvoří se vodopády, 
jezera se přehradí, řeky se odkloní apod. 



-64- 
 

Příloha 2: Stupnice EMS-98 (http://www.ipe.muni.cz/krasnet/ems98.html) 

Intenzita Charakteristika Pozorované projevy 

I Nepocítitelné Naměřitelné pouze přístroji. 

II Stěží pocítitelné Pozorovatelné citlivými osobami v klidu, zvláště ve vyšších patrech 
budov. 

III Slabé Část osob uvnitř budov pociťuje slabý otřes, zavěšené předměty se 
mohou kývat, otřesy podobné průjezdu nákladního auta. 

IV Pozorovatelné 
Lze pozorovat i mimo budovy, spící se probudí. Okna, dveře, nádobí 
drnčí, zavěšené předměty se kývají. Otřesy připomínají  průjezd 
těžkých nákladních vozidel. 

V Silné Pozoruje i venku mnoho lidí, lehčí předměty se posouvají. 
Kyvadlové hodiny se zastavují, dveře a okna se zavírají a otvírají.  

VI Lehce  
  poškozující 

Potíže s chůzí, lidé s úlekem vybíhají ven. Posunují se i těžší kusy 
nábytku, rozezní se zvony. Objevují se trhliny v omítce.  

VII Poškozující 
Pociťují i lidé jedoucí v motorových vozidlech, objevují se trhliny ve 
zdech, hůře postavené budovy a tovární komíny se řítí.  
Vodní plochy se vlní. 

VIII Těžce  
  poškozující 

Vyvolává zděšení a paniku, velké škody na většině budov, boří se 
stěny, v půdě se objevují trhliny.  

IX Destruktivní 
Všeobecná panika, i dobře postavené budovy vykazují vážné škody, 
mohou být poškozeny železniční koleje.  
Lehčí stavby jsou zničeny. 

X Velmi 
destruktivní 

Vážné škody i u budov se speciální konstrukcí, většina budov je 
zničena. Poškození přehrad, mostů železnic a potrubí. 

XI Devastující 
Všeobecná katastrofa, všechny druhy budov těžce poškozeny nebo 
zničeny. Přerušení kolejí a potrubí. Dochází k sesuvům půdy a 
řícení skal. 

XII Kompletně  
  devastující 

Úplné zničení všech staveb, rozsáhlé terénní změny, horizontální i 
vertikální posuny podél velkých trhlin. 

 


