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1 Úvod 

Jedním z nejničivějších přírodních úkazů je bezpochyby zemětřesení. S vysokou jistotou se dá 

říci, ţe tento jev se na naší planetě vyskytuje jiţ od doby diferenciace zemské kůry a pláště. 

Člověk se s ním tedy setkával vţdy, coţ potvrzují starověké texty a obrazy, které detailně 

popisují průběh a následky zemětřesení. Dá se pouze odhadovat, kolik starých civilizací 

zaniklo v důsledku tohoto jevu a jeho druhotných projevů. I přes dlouhou dobu, po kterou se 

člověk s tímto úkazem setkával, se však nedá říci, ţe by byl dnes na jeho ničivou sílu 

připraven. Události posledních několika let jsou důkazem toho, ţe ani dnešní moderní 

společnost není vůči velkým zemětřesením dostatečně chráněna. 

S rychle narůstajícím počtem lidí se stále zvětšuje pravděpodobnost, ţe zemětřesení a jejich 

druhotné projevy budou zasahovat hustě obydlené oblasti, ohroţovat statisíce lidí a nechávat 

po sobě obrovské materiální škody. Také se ukazuje, ţe některé dnešní stavby se při 

závaţných poškozeních mohou stát pro své okolí velmi nebezpečné. Příkladem jsou jaderné 

elektrárny, velké přehrady ale také plynovody atd. Je zjevné, ţe v posledních desítkách let  

se s výskytem zemětřesení spojilo mnoho rizik, které v minulosti neexistovaly. Dnes je tedy  

na moţnosti ochrany před zemětřeseními a jejich druhotnými projevy kladen mnohem větší 

důraz neţ kdy v minulosti. 

Cílem této práce je ukázat, jaké jsou moţnosti ochrany proti zemětřesením a jejich druhotným 

projevům. Část práce je věnována představení dnešních způsobů zabezpečení budov a analýze 

náchylnosti dopravních staveb a městských rozvodných sítí k poškozením v důsledku 

zemětřesení, případně moţnostem zvýšení odolnosti těchto staveb. Ukázány jsou výhody, 

které sebou přináší celosvětové pouţívání systému včasného varování. Rozebírány jsou také 

moţnosti predikce zemětřesení a způsoby vyhodnocování seismického ohroţení a rizika. 

Práce má kompilační charakter, kde je základní struktura textu sestavena na základě obecných 

geofyzikálních a geologických publikací. Detailnější informace jsou ve většině případů 

zaloţeny na citacích odborných článků. 
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2 Zemětřesení jako geologický jev 

Pod pojmem zemětřesení se rozumí krátkodobé pohyby zemského povrchu, které jsou 

většinou vyvolány změnami napěťového stavu hornin v kůře a svrchní části pláště. Pokud  

se tedy hledají příčiny většiny zemětřesení, musí se pozornost zaměřit na procesy, které mají 

vliv na rozloţení napětí v horninovém masivu. Nejvýznamnější úlohu hraje pohyb 

tektonických desek, který ovlivňuje nejen tektonické rozhraní a jeho blízké okolí ale celé 

těleso desky. Svou úlohu hrají i procesy menšího měřítka, které mají sice lokální význam, 

avšak mohou mít dalekosáhlé následky. Jedná se například o rychlé změny v zatíţení desky 

díky skluzu velkého objemu hmot, který na jednom místě desku odlehčí a na druhém zatíţí, 

díky čemuţ se změní rozloţení napětí v horninách a můţe dojít k otřesům. Příčin zemětřesení 

je ovšem celá řada. 

Většina zemětřesení je tektonického původu a je vázána na existující zlomy. V povrchových 

částech Země dochází vlivem tektonických procesů k pohybu litosférických desek 

a k hromadění napětí v horninách, čímţ nejdříve dochází k elastické deformaci. V určitém 

místě nakonec dojde k překročení pevnosti materiálu a vytvoří se trhlina (dislokace). V okolí 

trhliny se proti sobě bloky posunou. Posun během zemětřesení zvýší napětí na další části 

zlomové plochy, kde můţe docházet k dalším porušením a posunům (dotřesy). Při skokovém 

pohybu je nahromaděná energie přeměněna na různé formy. Beroza a Kanamori (2007) uvádí, 

ţe některé formy energie slouţí k překonání počátečního odporu na smykové ploše, tuto 

sloţku energie označují jako lomovou. Skluz poté pokračuje během zemětřesení na niţší 

úrovni tření, přičemţ část energie je přeměněna na teplo tím, ţe koná práci potřebnou 

k překonávání vlivů třecích sil. Zbytek energie je vyzářen ve formě seismických vln. 

Zlomový proces začíná v hloubce v bodě, který se označuje jako hypocentrum. Tento bod  

je kladen do těţiště ohniska, coţ je prostor konečných rozměrů, ve kterém vzniká 

zemětřesení. Jeho délkové rozměry mohou dosahovat i několika stovek kilometrů. 

Kaţdý zlom či hornina mají své specifické vlastnosti, proto se při stejném působícím tlaku 

mohou chovat odlišně. Roli hraje typ horniny, teplota a rozsah natavování hornin během 

posunu (tím dochází například ke změně velikosti třecích sil).  
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Významná je také přítomnost puklinové vody a její tlak. To se dá demonstrovat  

na následujícím vztahu, který ukazuje tzv. efektivní napětí σ‘: 

 

- σ‘ ... efektivní napětí působící na skelet horniny 

- σ ... celkové (totální) napětí, působící na celý objem horninového tělesa 

- u ... tlak kapaliny uvnitř horninového masivu 

Ze vzorce vyplývá, ţe pokud je vnější napětí konstantní a tlak kapaliny uvnitř masivu  

se zvětšuje, efektivní napětí klesá. V tomto případě dojde na preexistující trhlině ke sníţení 

normálového napětí, coţ můţe zapříčinit skluz, protoţe k jeho vyvolání postačuje niţší střiţné 

napětí. 

S rostoucím počtem pozorování byla identifikována místa s dominantním výskytem 

zemětřesení. Kious a Tilling (1996) ve své práci píší, ţe tato místa se většinou nachází 

v oblastech oceánských příkopů (místa subdukce). Na vertikálním řezu (obr. 2.1), který  

je orientován kolmo k subdukující desce, lze dobře vidět, ţe deska se většinou zanořuje 

 pod úhlem 30-60% (jsou zde i výjimky na pobřeţí Jiţní Ameriky je to jen 10%). Z řezu  

je také patrné, ţe ohniska zemětřesení se soustřeďují ve svrchní části subdukující desky. Zóna 

výskytu ohnisek se označuje jako Wadati-Benioffova seismická zóna. Obecný trend  

je takový, ţe počet ohnisek směrem do hloubky klesá (nemusí platit u jednotlivých 

subdukujících desek). Nejhlubší zemětřesení jsou lokalizována z hloubek kolem 670 km. Pod 

touto hranicí dochází ke změnám ve struktuře minerálů a nemůţe dojít ke křehkému porušení 

materiálu. Hloubka ohniska je jedním z moţných kritérií pro rozdělování zemětřesení. 

 

Obr. 2.1 Deska se nejčastěji zanořuje pod úhlem 30-60%. Wadadi-Benioffova seismická zóna leţí ve 

svrchní části subdukující desky (převzato z Schott, 2011). 
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2.1 Typy zemětřesení 

Na zemětřesení se dá nahlíţet z různých úhlů, kritérií, podle kterých se dají rozlišovat, je tedy 

hned několik. 

V zásadě se dá říci, ţe silná zemětřesení mají dvě hlavní příčiny vzniku. První z nich  

je interakce mezi tektonickými deskami a druhou jsou sopečné výbuchy. Na tomto základě lze 

rozlišovat zemětřesení: 

 Tektonická: Nejčastější a nejnebezpečnější typ zemětřesení. Jsou vázána na poruchy 

v litosféře (zlomy, subdukce…). Vznikají při náhlém skokovém uvolnění nahromaděné 

energie. Horizontální rozměr hypocentra můţe mít i stovky kilometrů. V procentuálním 

vyjádření představuje tento typ asi 90% všech zemětřesení na zemském povrchu. 

 Vulkanická: Hypocentrum je vázáno na přívodní dráhy vulkanického materiálu. Často 

jsou doprovázena sopečnými erupcemi. Intenzita nebývá veliká a většinou je pouze 

lokálního charakteru. Velmi charakteristický je výskyt otřesů ve skupinách (tzv. seismické 

roje). 

 Řítivá: Vznikají řícením stropů podzemních dutin, ať uţ přírodních (krasové oblasti)  

nebo člověkem vytvořených (důlní díla). Mají mělké hypocentrum a většinou bývají pouze 

lokálního charakteru. V obydlených oblastech však mohou způsobit velké škody. 

V porovnání s ostatními příčinami, nebývají častá. 

Z výše popsaného rozdělení je zjevné, ţe tektonická zemětřesení jsou rozsáhlou skupinou, 

proto se u nich uţívá ještě další vnitřní členění. Například Cornforth (2005) rozlišuje  

pro účely seismického inţenýrství tyto typy: 

 Zemětřesení na tektonických rozhraních: Jsou způsobená pohyby na kontaktu dvou 

(výjimečně tří) sousedících tektonických desek. 

 Intradesková zemětřesení: Jsou způsobená rozpadem subdukující desky v důsledku její 

reabsorpce v plášti. 

 Korová zemětřesení: Jsou způsobená rupturou podél jiţ v minulosti aktivního zlomu 

v zemské kůře. 
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 Náhodná korová zemětřesení: Mají stejné příčiny vzniku jako korová, ale vznikají  

na místech, kde nebyl preexistující zlom identifikován geologickým mapováním. 

Častým kritériem, podle kterého se zemětřesení rozlišují, je hloubka ohniska. V tomto případě 

se vyčleňují tyto typy: 

 Mělká: Patří sem všechny otřesy s hloubkou hypocentra do 60 km. Vznikají tedy v zemské 

kůře a svrchní části pláště. Do kategorie mělkých patří všechna sopečná, řítivá a část 

tektonických zemětřesení, dále všechny otřesy vyvolané skalním řícením a činností 

člověka. Skupina zahrnuje 85% všech zemětřesení na zemském povrchu. 

 Středně hluboká: Vznikají ve svrchním plášti v hloubkách mezi 60 – 300 km. Jsou 

vázána především na okraje litosférických desek (oblasti subdukce). Do této kategorie 

spadá 12% zemětřesení na zemském povrchu. 

 Hluboká: Mají ohniska hlouběji neţ 300 km, přičemţ většina z nich má hloubku  

do 670 km. Stejně jako středně hluboká zemětřesení jsou vázána převáţně na zóny 

subdukce (především v tichomořské oblasti). Do kategorie hlubokých spadají pouze 3% 

zemětřesení na zemském povrchu. 

Další moţné dělení zemětřesení je podle oblasti vzniku na podmořské a kontinentální. 

Kontinentální způsobují většinou okamţité škody a ztráty na ţivotech zatímco podmořské 

bývají často příčinou vln tsunami. Rovněţ se vymezují zemětřesení přírodní a člověkem 

vyvolané. 

V případě působení člověka se mluví buď o indukované seismicitě, nebo o otřesech 

vyvolaných umělým zdrojem. O indukovanou seismicitu se jedná v případě otřesů vzniklých 

díky přerozdělení napětí v okolí podzemních důlních děl či nerovnoměrným zatíţením 

povrchu (například výstavbou velkých vodních nádrţí). Mezi umělé zdroje vyvolávající 

seismické otřesy se řadí trhací práce, silniční doprava, výbuchy náloţí atd. 

Další moţné členění, je podle naměřené velikosti, tj. kvantitativní klasifikace zemětřesení. 
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2.2 Velikost zemětřesení 

Pro posouzení velikosti zemětřesení existují dva odlišné přístupy. Prvním z nich je subjektivní 

popis zemětřesení (makroseismická intenzita), tím druhým je přístrojové měření (magnitudo, 

magnitudový moment). 

Makroseismická intenzita představuje dopady zemětřesení na budovy, lidi a krajinu v místě 

pozorování. Vše se vyhodnocuje pomocí statistických metod z dotazníků, které vyplňují 

obyvatelé zasaţených oblastí. Intenzita je vyjádřena pomocí tzv. makroseismické stupnice, 

kde je kaţdý stupeň charakterizován pozorovatelnými projevy. Na základě těchto projevů  

se přiřadí konkrétní číselná hodnota. Jednomu zemětřesení je přiřazeno více stupňů intenzity. 

Je to z toho důvodu, ţe zasaţené oblasti jsou od epicentra různě vzdálené. V blízkosti 

epicentra můţe mít intenzita XI. stupeň, zatím co stovky kilometrů daleko mohou být patrné 

pouze slabé otřesy s následky nepřesahujícími II. stupeň. Dotazníky vyplněné lidmi z jednoho 

místa by se ovšem neměly nijak výrazně lišit. 

Dnes existuje několik makroseismických stupnic. Nejpouţívanější stupnice vycházejí 

z dvanáctistupňové Mercalliho škály, kde stupeň I je pozorovatelný pouze přístroji a stupeň 

XII je definován jako úplné zničení a rozsáhlé terénní změny. V zemích Evropské unie  

se pouţívá stupnice EMS-98 někdy ještě ve spojení se starší stupnicí MSK-64. Výhoda 

pouţívání makroseismické intenzity je to, ţe lze kvantifikovat seismicitu zpětně, 

tj. i v předpřístrojovém období. Na základě starých spisů a obrazů se dají přibliţně určit 

stupně intenzity i velmi starých zemětřesení. 

Definovat velikost zemětřesení na základě makroseismických stupnic je částečně subjektivní, 

protoţe záleţí na pozorovateli a jeho odhadu. Navíc nejde o veličinu, která by 

charakterizovala jedním číslem dané konkrétní zemětřesení. Proto se zavedl popis na základě 

přístrojového měření a vyjádření pomocí magnituda. Tento popis uvedl do praxe Charles 

Richter, který s jeho pomocí porovnával mnoţství uvolněné seismické energie při mělkých 

lokálních zemětřeseních v jiţní Kalifornii.  
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Vzorec pro lokální magnitudo ve své práci pouţívá například Stimac (2006): 

 

- ML ... lokální magnitudo 

- A ... maximální naměřená amplituda sekundárních vln na standardním  

Wood-Andersonovu seismografu 

- M ... člen pro korekci vzdálenosti 

- C ... kalibrace 

Člen pro korekci vzdálenosti se stanovuje pro kaţdou oblast zvlášť, záleţí na druhu hornin 

v dané oblasti, nasycení vodou, porušení atd. V závislosti na konkrétních geologických 

podmínkách seismická vlna zaniká někde rychleji, jinde pomaleji. To má vliv  

na zaznamenané amplitudy, které se tedy nezmenšují jen díky vzdálenosti od epicentra,  

ale také díky prostřední, kterým procházejí. Dá se říci, ţe pokud se ve dvou odlišných 

prostředích naměří ve vzdálenosti 100 km od epicentra stejná amplituda, ještě to neznamená, 

ţe energie uvolněná při zemětřesení byla v obou případech totoţná. Pro oblast jiţní Kalifornie 

byl člen korekce vzdálenosti, jak uvádí Stimac (2006), stanoven takto: 

 

- M ... člen pro korekci vzdálenosti 

- Δt ... časový rozdíl v příchodu primárních a sekundárních vln na seismografu 

- zbylé konstanty jsou charakteristické pro oblast Kalifornie 
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Charles Richter na základě dlouhodobého měření zemětřesení a podle detailního popisu 

místní geologické stavby sestavil graf (obr. 2.2), který byl konstruován tak, aby pro tehdejší 

citlivost seismografů, nevycházelo magnitudo záporné. 

 

Obr. 2.2 Závislost logaritmu naměřené amplitudy na vzdálenosti od epicentra pro oblast jiţní 

Kalifornie. V grafu se uplatňuje i člen pro korekci vzdálenosti, pro jinou oblast se budou křivky pro 

velikost magnituda chovat odlišným způsobem (převzato z Ammon, 2011). 

Vzhledem k tomu, ţe Richterova stupnice je zaloţena na logaritmu maximální amplitudy, 

popisuje Day (2002) vztah amplitudy a magnituda tak, ţe kaţdé zvýšení magnituda o jednu 

jednotku znamená, ţe se amplituda zvýšila desetkrát. 

Později probíhaly snahy o upravení výpočtu magnituda zemětřesení tak, aby se dal provádět 

i ze seismografů, které nejsou umístěny v těsné blízkosti epicentra. Díky tomu je moţné 

globální porovnávání velikostí zemětřesení. Na základě toho, ţe v blízkosti zemětřesení 

v záznamu dominují vlny s krátkou periodou (S-vlny) a dále od epicentra jsou v záznamu 

dobře patrné vlny s dlouhou periodou (Rayleigho vlny), začal se pro výpočet velikosti 

magnituda vzdálených zemětřesení pouţívat záznam Rayleigho vln a P-vln. Magnitudo 

odvozené z povrchových vln (Ms) je ve většině případů měřeno z vln s periodou kolem  

20 vteřin a to z toho důvodu, ţe tyto vlny jsou dobře přenášeny podél zemského povrchu 

a obvykle bývají dobře zaznamenané na seismogramu. 

Jako hlavní nevýhoda magnitudových stupnic se v práci Zedníka (2006) uvádí to, ţe  

pro velmi silná zemětřesení přestávají správně popisovat jejich energii, protoţe vyzářené vlny 
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s velmi dlouhými periodami nejsou zachyceny konvenčními seismometry. Vzdálenostní 

opravy jsou podmíněny geologií, která se mění jak směrem do hloubky, tak i v různých 

horizontálních směrech od epicentra, takţe zanášená nepřesnost většinou vzrůstá  

se vzdáleností seismografu od epicentra a také s hloubkou hypocentra. Z tohoto důvodu  

je obtíţné mezi sebou porovnávat mělká (6 km) a hluboká (600 km) zemětřesení. Za další 

problém se dá povaţovat fakt, ţe výpočet nebere v úvahu délku trvání otřesů, zaměřuje  

se pouze na největší amplitudu. Takţe zemětřesení, které trvalo 10 vteřin, a jeho největší 

naměřená amplituda byla stejně velká, jako mělo zemětřesení trvající 30 vteřin, si budou 

odpovídat na Richterově stupnici. Ve skutečnosti je ale zjevné, ţe obě uvolnila odlišné 

mnoţství energie. 

Odlišný přístup stanovení velikosti zemětřesení představuje měření seismického momentu  

a momentu magnituda. 

Pro stanovení seismického momentu je nutné určit průměrné posunutí na zlomu nebo délku 

zlomu. To se provádí ze seismogramů. Zahradník a Jánský (1995) ve své práci uvádějí, 

ţe zemětřesení vyzařují vlny nejrůznějších vlnových délek. Vlna charakterizuje velikost 

zlomu jen tehdy, je-li její vlnová délka podobná nebo menší neţ je samotná délka zlomu. 

Velmi dlouhé vlny s nízkými frekvencemi nejsou na délku zlomu citlivé (zlom se při nich jeví 

jako bodový zdroj). Spektrum kmitů má tedy u většiny zemětřesení podobný charakter 

(obr. 2.3). 

 

Obr. 2.3 Znázornění spektra seismogramu. Jde o amplitudové Fourierovo spektrum v logaritmickém 
měřítku. Rohová frekvence fr informuje o délce zlomu l. Nízkofrekvenční úroveň spektra a0 informuje o 
průměrné velikosti posunutí na zlomu s (převzato ze Zahradníka a Jánského, 1995). 
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Z grafu na obr. 2.3 je dobře patrné, ţe za téměř konstantní nízkofrekvenční částí spektra 

začíná část klesající. Bod zlomu se nazývá rohová frekvence. Zahradník a Jánský (1995) 

uvádějí vztah mezi rohovou frekvencí a délkou zlomu následovně: 

 

- fr ... rohová frekvence 

- l ... délka zlomu 

Délka zlomu se tedy odhaduje z rohové frekvence. Naproti tomu velikost posunutí na zlomu 

se stanovuje jinak. Zahradník a Jánský (1995) ve své práci vysvětlují, ţe výsledná velikost 

posunutí (nejde o vývoj v čase) je vlastně statický proces. Vlny vypovídají o statickém 

procesu v limitě nulové frekvence. Úroveň nízkofrekvenční části spektra a0 (obr. 2.3) je tedy 

přímo úměrná průměrné hodnotě posunutí na zlomu. Pro vyjádření velikosti zemětřesení  

se zavádí veličina úměrná velikosti posunutí, zvaná seismický moment (M0). 

Vztah pro výpočet seismického momentu popisuje Sammonds (2007) takto: 

 

- M0 ... seismický moment 

- µ ... modul pruţnosti ve smyku hornin v blízkosti zlom 

- A ... porušená plocha zlomu 

- s ... průměrné posunutí na zlomu 

Při výpočtu seismického momentu se dá také vyuţít znalost délky zlomu. V tomto případě 

uvádí Sammonds (2007) vztah: 

 

- M0 ... seismický moment 

- µ ... modul pruţnosti ve smyku (charakterizuje horniny, které se nachází v oblasti 

vzniku zemětřesení) 

- l ... délka zlomu 

- s ... průměrné posunutí na zlomu 

Seismický moment vychází v jednotkách Nm (newtonmetr). Nejsilnější zemětřesení 

o magnitudu 8,5 odpovídají M0 ≈ 10
23

Nm. Zemětřesení v České republice mají M0 < 10
16

Nm. 



 

15 

 

I při výpočtu seismického momentu dochází k jistým nepřesnostem. Je to díky nepřesnostem 

při odečítání ze seismogramů, kdy se záznam mění jak se vzdáleností, tak s geologií. Rozlohu 

porušené plochy zlomu také nelze určit zcela přesně. 

Pokud se chtějí porovnávat naměřené hodnoty seismického momentu s Richterovým lokálním 

magnitudem, zjišťuje se tzv. magnitudový moment. Vzorec pro jeho výpočet byl stanoven 

i s poţadavkem, aby výsledek pro středně velká zemětřesení přibliţně odpovídal výsledkům 

získaným ze vztahu pro lokální magnitudo. Pro velká magnituda se jiţ výsledky rozcházejí. 

Day (2002) uvádí vztah v následujícím tvaru: 

 

- Mw ... moment magnituda 

- M0 ... seismický moment 

Během zemětřesení se také uvolňuje energie. Tu lze spočítat z magnituda stanoveného 

z povrchových vln. Lowrie (2007) uvádí vztah: 

 

- E ... uvolněná energie 

- MS ... magnitudo určené z povrchových vln 

Logaritmický charakter vzorce ukazuje, ţe uvolněná energie se s rostoucím magnitudem 

zvyšuje velmi rychle. Pokud se magnitudo dvou zemětřesení liší o jednu jednotku, potom  

se uvolněná energie liší 32x. To znamená, ţe zemětřesení o magnitudu 7 uvolní přibliţně 

1000x více energie neţ zemětřesení o magnitudu 5. Lowrie (2007) uvádí, ţe na mnoţství 

celkově uvolněné seismické energie mají větší vliv velká zemětřesení neţ menší. V roce,  

kdy se vyskytne magnitudo (MS ≥ 8), je většina seismické energie, uvolněné při zemětřeseních  

za celý rok, uvolněna při jediném ději. 

2.3 Druhotné projevy zemětřesení 

Druhotné projevy zemětřesení jsou jevy, které mohou být vyvolávány energií uvolněnou 

během zemětřesení. Některé se projevují ihned, jiné po několika měsících, proto se rozdělují 

na primární a sekundární podle toho, v jakém časovém úseku po zemětřesení se objeví  

a jaký k nim mají vztah. 
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Mezi primární projevy se řadí ty, které nastávají současně se zemětřesením a jsou jeho 

přímými důsledky. Kusky (2008) mezi primární projevy řadí: 

 Pohyby země způsobené průchodem seismických vln. 

 Rychlé svahové pohyby, jako jsou sesuvy nebo řícení, vyvolané pohyby půdy, které naruší 

rovnováhu mezi třecí a gravitační silou. Na tento projev jsou náchylné především příkré 

svahy a útesy. 

 Křehká porušení zemského povrchu (trhliny) v důsledku horizontálních, vertikálních  

či kombinovaných posunů nebo díky svahovým pohybům. 

 Zkapalnění písků nasycených vodou. Nasycené písky se chovají jako pevné sedimenty  

aţ do doby, kdy malý impulz v podobě otřesů způsobí oddálení zrnek písku, pohyb vody 

nově vzniklými prostory a tím pádem i pohyb celého, dříve pevného, horninového tělesa. 

Sekundární účinky jsou nepřímé následky zemětřesení. Lépe řečeno jde o děje vyvolané 

primárními projevy. Pro vysvětlení se dá uvést příklad: zemětřesení vyvolá pohyb 

horninových bloků (primární projev) a ten způsobí změny v odtokovém reţimu podzemních 

vod (sekundární jev). Procesy se většinou projevují s určitým časovým posunem po otřesech. 

Podle Kuskyho (2008) do této skupiny spadají: 

 Terénní změny vyvolané pohybem horninových bloků, které nejenom ţe ovlivňují ráz 

krajiny, ale mohou mít další, ne tak zřejmé následky. Velmi často se projeví v odtokovém 

reţimu podzemních vod, kdy můţe být například změněn směr jejich pohybu. Pohyb bloků 

můţe zvýšit či sníţit výšku pobřeţí, čímţ jsou ovlivněny ekosystémy nejen na pobřeţí  

ale i ve vzdálenějších místech, jelikoţ je tímto pohybem posunuta hladina podzemní vody. 

 Ničivé vlny tsunami vznikající na velkých vodních plochách. Tsunami jsou generovány při 

silných zemětřeseních pod hladinou moře nebo při podmořských sesuvech. Vznikají 

v důsledku impulzivní změny v mase vodního sloupce, kdy je voda rychle vytlačována nad 

rovnováţnou polohu. Při tomto pohybu je jí dodána energie, díky které můţe vzniklá vlna 

na otevřeném oceánu urazit vzdálenost aţ tisíce kilometrů, a to během několika hodin. 

Pokud vlna dorazí aţ k pobřeţí, často se začne výrazně zvětšovat její amplituda.  

V takovém případě bývají následky většinou katastrofické. 
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 Následky poškození infrastruktury a budov zajišťujících základní péči, jako jsou například 

nemocnice. V minulosti připadalo mnoho obětí zemětřesení na poţáry vzniklé díky 

poškození plynovodů. Navíc zničené vodovodní sítě a dopravní komunikace většinou 

znemoţňují rychlý zásah záchranných jednotek. 

Počátečních několik minut zemětřesení bývá nejničivějších, pohyby povrchu ničí budovy, 

mosty, rozvodné sítě, způsobují sesuvy, zkapalňování písků atd. Dlouhodobé následky 

zemětřesení mohou být ovšem stejně ničivé. Hladomory, nemoci, úmrtí v důsledku zimy, 

to vše můţe následovat v případě, ţe zemětřesení postihne zemi, která nemá dostatečnou 

materiální základnu k tomu, aby dokázala pomoci všem postiţeným lidem. Můţe dojít  

ke zničení ekonomické základny státu jako například továren, přístavů, průmyslových oblastí 

a s tím související vysídlení obyvatel. Je zřejmé, ţe seismická činnost má mnoho následků 

a ne všechny z nich se na první pohled jeví jako zjevné. 

2.4 Nejničivější zemětřesení posledních let 

Zemětřesení patří mezi jevy s velkým dopadem na přírodu a člověka. V následujícím výčtu  

je uvedeno několik významných zemětřesení, které měly katastrofální následky. S ohledem  

na klasifikaci podle následků na lidskou společnost nejsou zemětřesení řazena podle velikosti, 

nýbrţ podle počtu obětí. Tyto dvě veličiny spolu poměrně úzce souvisí, ale nekorelují úplně 

přesně. Pokud se zemětřesení s magnitudem 9 vyskytne v neobydlené oblasti, nemusí mu 

padnout za oběť jediný člověk, naproti tomu zemětřesení o magnitudu 7 s epicentrem 

v blízkosti města, můţe mít za následek tisíce obětí a obrovské materiální škody. Následující 

seznam ukazuje nejničivější zemětřesení od roku 2000. 

 2001 – Zemětřesení v indickém Gujaratu mělo velikost magnitudového momentu 7,7. 

Zabito bylo kolem 20 tisíc lidí a dalších 170 tisíc utrpělo zranění. Poničeno bylo kolem  

400 tisíc staveb a přes 600 tisíc lidí zůstalo bez přístřeší. V této oblasti není seismická 

činnost příliš častá. Zemětřesení patřilo mezi intradesková, takţe zasaţená oblast nebyla  

na tuto eventualitu předem připravena. Škody byly odhadnuty na 6 miliard dolarů. 

 2003 – Zemětřesení v jihovýchodním Íránu mělo velikost magnitudového momentu 6,6. 

Za oběť padlo přes 26 tisíc lidí a dalších 45 tisíc bylo zraněno. V této oblasti jsou 

zemětřesení, díky styku Arabské a Eurasijské desky, velmi častá, přesto je zde hlavním 
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stavebním materiálem nepálená cihla, která není při otřesech stabilní, a budovy postavené 

z tohoto materiálu jsou náchylné k řícení. 

 2004 – Zemětřesení v Indickém oceánu zasáhlo nejničivěji oblast Indonésie, vlna 

tsunami dále postihla Srí Lanku, Indii, Thajsko, Sumatru a přes celý Indický oceán dorazila 

aţ do Somálska. Zemětřesení vzniklo na rozhraní mezi Indickou a Barmskou deskou díky 

pohybu na zlomu s celkovou délkou přesahující 1500 km. Při hlavním otřesu  

se na některých místech zlomu předpokládá pohyb v horizontálním směru aţ 10 m  

a ve vertikálním směru 4-5 m. Magnitudový moment se pohyboval v rozmezí 9,1-9,3. 

Téměř veškerou škodu způsobila vlna tsunami, která se tak zapsala do historie,  

jako nejničivější. Při této přírodní katastrofě zemřelo na 250 tisíc lidí, nespočet jich bylo 

zraněno a miliony přišly o veškerý majetek. 

 2005 – Zemětřesení v pákistánském Kašmíru o velikosti magnitudového momentu 7,6, 

zabilo kolem 75 tisíc lidí. Gunn (2008) ve své práci uvádí, ţe velká část obětí zemřela 

v důsledku pomalé pomoci způsobené špatnou přístupností zasaţeného území a politickou 

situací. Humanitární pomoc ve výši přes 5 miliard dolarů byla vyuţita s časovým 

zpoţděním. Dalším problém spočíval v tom, ţe ačkoli je oblast seismicky aktivní, leţí  

na styku Eurasijské a Indické desky, nejsou zdejší budovy stavěny s vysokými nároky  

na seismickou odolnost. 

 2008 – Zemětřesení v čínském S‘-čchuanu mělo velikost momentu magnituda 7,9 a bylo 

nejničivějším zemětřesením v Číně od roku 1976. Zemětřesení bylo vázáno na zlom 

Longmenshan, ovšem příčiny vzniku nejsou dosud přesně vysvětleny. Ve většině 

průzkumů se jako hlavní hnací síla uvádí střet Indické desky s deskou Eurasijskou, ve které 

je vytvořen systém zlomů a právě na jednom z těchto zlomů došlo k náhlému uvolnění 

napětí. Zemětřesení mělo za následek 70 tisíc obětí, 380 tisíc zraněných a minimálně 

4,8 milionu lidí bez přístřeší (neoficiální zdroje uvádějí aţ 11 milionů). 

 2010 – Zemětřesení na Haiti o velikosti magnitudového momentu 7,0 padlo za oběť mezi 

150 – 300 tisíc lidí. Epicentrum leţelo na rozhraní mezi Karibskou a Severoamerickou 

deskou přibliţně 15 km od hlavního města Haiti. Haiti patří mezi nejchudší státy světa,  

a proto se počet obětí po zemětřesení ještě výrazně zvýšil. Nedostatečná lékařská pomoc, 

akutní nedostatek jídla a pitné vody způsobili obrovské problémy a mnoho mrtvých,  

navíc špatná infrastruktura komplikovala pomoc humanitárních jednotek. Odhaduje se,  
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ţe zemětřesením bylo postiţeno na 3,5 milionu lidí, minimálně 1 milion je bez střechy  

nad hlavou a 2 miliony budou podle OSN minimálně rok závislé na potravinové pomoci. 
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3 Globální seismicita Země 

Přes 90% zemětřesení je tektonického původu. Tento typ je nejsilnější a nejnebezpečnější, 

proto se při analýze výskytu zemětřesení na Zemi věnuje největší pozornost právě jemu. 

Tektonická zemětřesení se vyskytují buď v místech porušení zemské kůry, na kterých dochází 

k pohybu horninových bloků nebo na okrajích tektonických desek, které jsou spojeny 

s nejaktivnější seismickou činností. 

75-80% roční seismické energie se uvolňuje na okrajích Tichého oceánu v oblasti 

tzv. Pacifického ohnivého kruhu. Pacifický kruh ohně charakterizují Gates a Ritchie (2007) 

jako oblast tvaru podkovy o délce 40 tisíc km, která je tvořena téměř nepřetrţitým pásem 

oceánských příkopů, vulkanických oblouků, sopečných pásů a pohybujících se rozhraní. 

Vyskytuje se zde asi 75% všech aktivních i neaktivních sopek na Zemi. Vše je dáno 

především interakcí mezi oceánskou a přilehlou kontinentální kůrou. Ve většině případů  

se jedná o subdukci. Například deska Nasca subdukuje pod Jihoamerickou desku a způsobuje 

rozsáhlá zemětřesení v Chile, dalším příkladem můţe být deska Kokos subdukující  

pod Karibskou desku ve Střední Americe. Někdy se jedná o horizontální posun, například 

mezi částí Indo-australské desky a deskou Pacifickou. 

Druhou velkou seismickou oblastí je pás táhnoucí se od Azor přes Středozemní moře, 

Turecko, Írán, Himaláje aţ k Sumatře a Jávě. Této oblasti se někdy říká pás alpidů a uvolňuje 

se v ní 15-20% celkové energie světových zemětřesení. Pás je utvořen díky pokračující kolizi 

mezi Africkou, Arabskou a Indickou deskou, které se pohybují na sever, a kolidují  

tak s deskou Eurasijskou. 

Zbylá část energie tektonických zemětřesení je vázána na oblasti středooceánských hřbetů 

a v minimálním mnoţství na oblasti uvnitř desek. Ostatní části zemského povrchu jsou 

povaţovány za aseismické, nicméně i zde se vyskytuje přibliţně 1% světové seismicity. 
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Rozdělení četností zemětřesení je charakteristické logaritmickým vztahem mezi počtem 

výskytů a velikostí zemětřesení. Lowrie (2007) uvádí vztah mezi počtem zemětřesení o dané 

velikosti za jeden rok a magnitudem: 

 

- N ... počet zemětřesení o dané velikosti 

- Ms ... magnitudo určené z povrchových vln 

- a ... hodnota zhruba 8-9 je závislá na místě, pro které výpočet prováděn 

- b ... konstanta přibliţně totoţná pro lokální i globální seismicitu 

Pokud je tento vztah pouţit na všechna zemětřesení, která se během jednoho roku na celém 

světě vyskytnou, vznikne histogram (obr. 3.1), který ukazuje logaritmickou závislost mezi 

počtem výskytů zemětřesení a velikostí magnituda. 

 

Obr. 3.1 Histogram logaritmické závislosti počtu zemětřesení (N) za rok a magnitudem (MS) 

 (převzato z Lowrie, 2007). 

Lowrie (2007) zároveň ukazuje graf (obr. 3.2), který dokumentuje počet výskytů zemětřesení 

s magnitudem (Ms ≥7) v letech 1900 aţ 1989. Počet výskytů se pohyboval  

mezi 10 aţ 40 ročně, přičemţ dlouhodobý průměr byl kolem 20 výskytů v kaţdém roce. 

Z grafu je patrné, ţe dlouhodobý průměr počtu zemětřesení se s časem výrazněji neměnil,  

to znamená, ţe neměl tendenci růst ani klesat. 
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Obr. 3.2 Vývoj počtu zemětřesení o magnitudu (MS ≥ 7) v letech 1900 aţ 1989  

(převzato z Lowrie, 2007). 

3.1 Vývoj rizik 

Allen (2007) uvádí, ţe od začátku roku 2000 do října 2006 bylo zaznamenáno přes 400 tisíc 

obětí spojených se seismickou činností, coţ představuje více neţ 20% z odhadovaných 

1,8 miliónu úmrtí v průběhu celého dvacátého století. Tato čísla umocňuje fakt, ţe k oněm 

400 tisícům obětí ještě nemohla být počítána zemětřesení v čínském S‘-čchuanu, Haiti  

a Japonsku. Pokud by se tak stalo, počet obětí v prvním desetiletí 21. století by se vyšplhal  

aţ k 800 tisícům, coţ představuje přibliţně 45% za celé dvacáté století. Přesto neexistují 

důkazy, které by potvrzovaly zvyšující se seismické ohroţení (počet zemětřesení s časem 

neroste). 

Allen (2007) ovšem píše, ţe v blízké budoucnosti budou počty obětí zemětřesení stoupat, 

protoţe s narůstajícím počtem lidí roste i pravděpodobnost, ţe zemětřesení zasáhne hustě 

obydlenou oblast. V průměru bude ţít na zasaţených místech více lidí neţ kdy v minulosti, 

z čehoţ plyne vyšší počet zraněných či mrtvých. Těţko se dají například odhadovat následky 

zemětřesení v blízkosti megalopolí, které ještě před 50 lety v podstatě neexistovaly. 

Dnešní moţnosti, jak minimalizovat škody způsobené zemětřesením, jsou neporovnatelné 

s moţnostmi, které byly k dispozici před několika desítkami let. Allen (2007) uvádí několik 

důvodů, proč se ale vyhýbat tvrzení, ţe dnešní společnost je vůči zemětřesením chráněna: 
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 Z dlouhodobého pohledu se na celkovém počtu obětí více podílí ojedinělá katastrofická 

zemětřesení (jen několik výskytů za desítky let) neţ malé otřesy (tisíce do roka). 

Protiseismická opatření jsou obvykle konstruována tak, aby odolala zemětřesení o takové 

velikosti intenzity nebo zrychlení (v úvahu se bere vliv místní geologie i moţný časový 

průběh seismogramu), ţe se v daném místě objeví v nadcházejících 50 letech  

s 10% pravděpodobností. Pokud se zde ovšem vyskytne zemětřesení, které se výrazně liší 

(například větší zrychlení) od těch, na která jsou protiseismická opatření konstruována, 

můţe to znamenat velké škody a ztráty na ţivotech. 

 Pouţití strategií pro zmírňování následků seismické činnosti je nerovnoměrné po celém 

světě. Je zjevné, ţe zemětřesení v Japonsku v roce 2011 by mělo daleko katastrofálnější 

následky, pokud by zasáhlo méně technicky rozvinutou zemi. V Japonsku mělo vlastní 

zemětřesení minimální následky, škody způsobila aţ vlna tsunami, která mnohonásobně 

překročila očekávanou velikost. 

 Rozdělení světové populace se rychle mění. Zatímco více rozvinuté země mají téměř 

nulový přírůstek obyvatelstva, rozvojové země (náchylnější na vlivy zemětřesení) mají 

přírůstek vysoký. Dá se předpokládat, ţe pokud by stejně velké zemětřesení zasáhlo zemi 

rozvojového světa dnes a před třiceti lety, padne mu dnes za oběť více lidí.  Počet lidí  

se totiţ s kaţdým rokem zvyšuje, zatímco staré budovy se příliš často neopravují a nově 

postavené mají podobnou nebo stejnou konstrukci jako ty stávající. 

 V roce 2007 se stalo poprvé v historii, ţe populace ţijící ve městech překročila populaci  

na venkově. Tento stav je dán trendem, kdy se lidé, hlavně v chudých státech, stěhují  

do měst za prací. Pokud dnes udeří zemětřesení v blízkosti těchto měst, padne mu za oběť 

velké mnoţství lidí. Venkov není při zemětřeseních tolik ohroţen, protoţe je řídce osídlen, 

není zde tolik výškových budov a lidé mohou utéct na otevřená prostranství. Dalším 

faktem je, ţe s rostoucím počtem měst se jich hodně ocitá v seismicky ohroţených 

oblastech. Zatím co v roce 1950 leţelo v oblastech se středním aţ vysokým ohroţením  

10 měst, v roce 2000 jich bylo 16. 

 Jako další faktor, který ovlivňuje počet obětí je přístup k dané problematice. Od roku 1900 

se vyskytlo 14 zemětřesení, kterým padlo za oběť více neţ 50 tisíc lidí. Ničivá zemětřesení 

se opakují pouze v několika zemích. Mezi tyto státy patří Čína, Pákistán, Írán, Indonésie, 

Japonsko, Itálie, Peru a Haiti. Téměř polovina všech zemětřesení, které měly za následek 



 

24 

 

více neţ 1000 obětí, se vyskytla právě v těchto osmi zemích. Přístup k zmírňování 

následků otřesů je ve většině těchto států odlišný. V Japonsku, které zaznamenalo více neţ 

100 tisíc úmrtí v minulém století (z toho byla většina při zemětřesení v Tokiu v roce 1923), 

se prosazují přísnější stavební předpisy, provádí se nácvik evakuace v případě ohroţení, 

také byl instalován systém včasného varování. Na proti tomu v Íránu, který má  

přes 190 tisíc obětí od roku 1900, takto přísná bezpečnostní opatření neuplatňují. 

 Města jsou shlukem budov s různým stupněm ochrany vůči zemětřesením. Některé budovy 

jsou staré desítky lety a dnešní stavební předpisy nemusí splňovat. Mnohé z nich jsou 

rekonstruovány, u některých se naopak s rekonstrukcí nepočítá. Protiseismická opatření 

jsou navrţena tak, aby zabránila kolapsu budovy v době, kdy povrchem procházejí 

seismické vlny a tím ho rozkmitávají. Pokud se ovšem v blízkosti takové budovy vyskytuje 

stará nezrekonstruovaná stavba, která se při otřesech zřítí, její trosky mohou poškodit 

budovy, které by jinak zůstaly téměř neporušené, a způsobit jejich zřícení. Tímto 

způsobem můţe dojít k řetězové reakci, kdy pád jedné stavby vyvolá kolaps sousedících 

budov. 

3.2 Seismické ohrožení a analýza seismických rizik 

Při těchto analýzách nejde o předpověď jednotlivých seismických dějů, ale o vyhodnocení 

dlouhodobých rizik. V ţádné z těchto analýz se tedy nevyskytuje přesné časové určení, 

velikost a místo konkrétního zemětřesení, ale pravděpodobnost výskytu zemětřesení v určitém 

časovém horizontu (nejde o konkrétní děj, ale o statistický pohled) nebo určení maximálního 

moţného zemětřesení (bez specifikování času výskytu).  

Při analýze seismického ohroţení dané oblasti, se bere v úvahu nejen náchylnost oblasti 

k výskytu zemětřesení, ale také k výskytu nebezpečných jevů, které mohou být vyvolány  

i slabými otřesy (např. sesuvy, řícení, zkapalnění písků…). MCGuire (2001) rozlišuje dva 

přístupy k analýze seismického ohroţení. Prvním je deterministický přístup, tím druhým  

je přístup z hlediska statistiky. 

Deterministická analýza seismického ohroţení vyuţívá znalosti místní geologické stavby  

a seismické historie. Prvním krokem deterministické analýzy je identifikování všech moţných 

zdrojů zemětřesení. Některé zdroje zemětřesení se identifikují snadno (např. zlomy), jinde 
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není úplně přesná identifikace zdroje moţná (např. oblast, která je známa častým výskytem 

zemětřesení, ale kde nejsou lokalizovatelné struktury). Druhým krokem je určení maximální 

moţné velikosti zemětřesení (např. maximální zrychlení), které můţe seismický zdroj 

vyvolat, v tomto případě je kromě informací získaných v terénu a historických záznamů nutný 

i kvalifikovaný úsudek. Jinou moţností je nestanovovat maximální moţné zemětřesení,  

ale například největší zemětřesení, které struktura vyvolala v posledních 200 letech (záleţí, 

jaké poţadavky jsou na analýzu seismického ohroţení kladeny). Třetím krokem je korekce 

parametrů zemětřesení (např. maximální amplituda pohybu povrchu) na vzdálenost k zájmové 

lokalitě a na místní geologické podmínky. Poslední fází je určení největšího moţného 

zemětřesení, které můţe zájmovou lokalitu zasáhnou. Deterministická analýza seismického 

ohroţení nezohledňuje pravděpodobnost výskytu zemětřesení, při tomto postupu jde  

o stanovení maximálního zemětřesení, které lze očekávat. 

Pravděpodobnostní analýza seismického ohroţení je velmi často pouţívaný postup. Na tuto 

metodu se dá nahlíţet, jako na přístup, který v sobě zahrnuje všechny jednotlivé 

deterministické předpovědi a uvádí k nim konečnou pravděpodobnost výskytu. Základem  

je vztah mezi počtem výskytů zemětřesení a jejich velikostí. Vztah je charakteristický tím,  

ţe se sniţující se velikostí magnituda roste počet zemětřesení exponenciálně. MCGuire (2001) 

uvádí, ţe vztah mezi počtem zemětřesení a velikostí magnituda se v pravděpodobnostní 

analýze bere jako nejistota v kaţdém kroku procesu výpočtu. Kaţdá z těchto nejistot je  

v  analýze zahrnuta a ve výsledku tvoří křivku seismického ohroţení, která uvádí 

pravděpodobnost překročení určitých parametrů zemětřesení (obr. 3.3). 
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Obr. 3.3 Křivky seismického ohroţení zobrazují pravděpodobnost výskytu zemětřesení v jednom roce 

v kalifornských městech v závislosti na velikosti zrychlení. Z grafu například vyplývá, ţe v Sacramentu 

se v následujícím roce objeví zemětřesení, které bude mít velikost zrychlení 0,8 g s pravděpodobností 

0,00001% (převzato z Petersen a kol., 1996). 

Z pravděpodobnostní analýzy se často vyhodnocuje seismické ohroţení dané oblasti, coţ je 

v podstatě číslo, které charakterizuje pravděpodobnost výskytu zemětřesení o určité velikosti 

ve zvoleném časovém období. Kagan (2007) chápe seismické ohroţení jako časově 

nezávislou předpověď, coţ znamená, ţe neupřesňuje, kdy se zemětřesení objeví. Do výsledku 

ovšem není zahrnuto pouze statistické hledisko, ale také informace z regionální a strukturní 

geologie, seismologie atd. Výsledky se liší v závislosti na tom, jaké jsou na ně kladeny 

poţadavky, někdy jsou vyhotovovány s ohledem na velikost zrychlení, jindy je důleţitá 

velikost intenzity. Výsledky bývají pouţívány k vytváření map seismického ohroţení,  

které jsou důleţité pro účely stavebního inţenýrství. Obyčejné budovy jsou konstruovány tak, 

aby dokázaly vydrţet parametry zemětřesení (např. zrychlení), které se v dané oblasti 

vyskytne v následujících 50 letech s 10% pravděpodobností. Na proti tomu jaderné elektrárny 

musí být stavěny tak, aby byly schopné odolat účinkům zemětřesení, jehoţ intenzita je taková, 

ţe se v dané oblasti objeví maximálně jednou za 10 tisíc let. 

Výsledky jak pravděpodobnostního tak deterministického přístupu jsou pouţívány pro výběr 

vhodných stavebních postupů, správné rekonstrukci staveb, finančnímu plánování, plánování 

havarijních postupů, pozemětřesných obnov nebo v konceptech dlouhodobého vyuţití oblasti. 

Při kaţdém rozhodnutí se vychází buďto z pravděpodobnostní nebo deterministické analýzy. 
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MCGuire (2001) uvádí, ţe pravděpodobnostní analýza je základem při určování minimálních 

stavebních poţadavků na nové budovy, stanovení úrovně protiseismického dovybavení 

starších staveb a také se uplatňuje v pojišťovnictví. Důvodem je především to, ţe je zbytečné 

tato opatření provádět pro největší moţné zemětřesení, které se dá očekávat (to by vyplývalo 

z pouţití deterministického přístupu). Stavební práce by byly příliš drahé a zbytečné,  

protoţe u staveb se počítá s omezenou ţivotností. Pokud je zde předpoklad, ţe stavba, která  

při poškození nepředstavuje ţádné potenciální riziko, bude v provozu 100 let, stačí pouţít 

taková opatření, která zaručí, ţe budova odolá zemětřesení, které se ve zmíněných 100 letech 

objeví s 10% pravděpodobností. To v sobě nese určitou míru rizika, která je dnes obecně 

přijímána. Pravděpodobnostní přístup se obecně uţívá tam, kde je rozhodnutí převáţně 

kvantitativní (obecné stavební předpisy pro velkou oblast, dlouhodobé vyuţití velkých 

regionálních celků, pojišťovnictví atd.). 

Deterministická analýza je pouţívána tam, kde je rozhodnutí převáţně kvalitativní. Jedná  

se především o školení a tvorbu plánů pro řešení mimořádných situací, plány na pozemětřesné 

obnovy a také se tento přístup vyuţívá při analýze dlouhodobého vyuţití menších lokálních 

oblastí. V těchto případech jde především o kvalitu, je prozíravější vytvářet havarijní plány 

pro nejkritičtější moţnou situaci, neţ pro situaci pravděpodobnější. 

Toto rozdělení není pevné a pouţití analytických metod se můţe měnit s místními 

podmínkami. Ve vysoce seismicky ohroţených oblastech se pro projektování nových 

konstrukcí často pouţívají deterministické analýzy, protoţe pravděpodobnost výskytu velkého 

zemětřesení je tak vysoká, ţe se vyplatí provádět opatření, která přečkají největší očekávané 

zemětřesení. MCGuire (2001) uvádí, ţe tento postup vyuţití analýzy seismického ohroţení  

se provádí například v Japonsku a Kalifornii. Na proti tomu v oblastech se středním a nízkým 

seismickým ohroţením se při projektování nahlíţí převáţně na pravděpodobnostní analýzu, 

protoţe míra rizika výskytu velkého zemětřesení je tak malá, ţe se v předpokládané délce 

ţivotnosti stavby téměř jistě neobjeví. V těchto případech nemá smysl zavádět stavební 

poţadavky pro stovky měst tak, aby konstrukce přečkali největší moţné zemětřesení. 

Z analýzy seismického ohroţení se dá vyhotovit analýza seismických rizik. Ta bere v úvahu 

nejen pravděpodobnost a velikost budoucího zemětřesení, ale také potenciální ztráty  

na lidských ţivotech, v sociální sféře a ekonomické oblasti. Dnes se pouţívá více druhů 
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analýz seismických rizik, přičemţ některé vychází z deterministické jiné z pravděpodobnostní 

analýzy seismického ohroţení. 

Určení horní hranice ztrát vychází z deterministické analýzy. Toto seismické riziko  

je charakterizováno jako ztráty, které s 90% pravděpodobností nebudou překročeny  

ve stanoveném časovém období. Vychází se přitom z konkrétních pozorovaných událostí 

v místech potenciálních zdrojů zemětřesení. 

Analýza pravděpodobných ztrát vychází z pravděpodobnostní analýzy seismického ohroţení. 

Většinou jde se o ztráty, které budou v následujících 50 letech překročeny  

s 10% pravděpodobností. 

3.3 Predikce zemětřesení 

Moţná místa výskytu velkých zemětřesení jsou známá, je jich však mnoho, leţí na nich 

stovky velkoměst a míra bezprostředního ohroţení není všude stejná. Burjánek a kol. (2005) 

říkají, ţe úkolem predikce je tedy specifikovat nejen místo, ale i velikost a čas výskytu 

zemětřesení s takovou přesností a předstihem, ţe je moţno provést nutná bezpečnostní 

opatření. 

Predikci zemětřesení definuje Wallace a kol. (1984) jako předpověď, která specifikuje 

očekávanou velikost magnituda, zeměpisnou polohu epicentra a čas výskytu zemětřesení 

s takovou přesností, ţe lze nakonec zhodnotit, zda byla úspěšná či nikoliv. 

Platná predikce je, podle americké seismologické společnosti, taková predikce, která obsahuje 

očekávanou velikost magnituda (s chybovými limitami), vymezenou oblast epicentra, čas 

výskytu a pravděpodobnost s jakou se predikce vyplní. Dále musí být údaje, ze kterých byla 

predikce sestavena, ověřitelné a jejich analýza opakovatelná. Pokud není jasný postup,  

který spojuje pozorované jevy s výslednou predikcí, důvěryhodnost předpovědi je sníţena,  

ale nemusí být nutně zamítnuta. 

Dnes je od predikce poţadováno tak přesné určení času, ţe je moţné vykonat nezbytná 

bezpečnostní opatření (tzn. přesnost na dny, maximálně měsíce). Predikce s delším časovým 

rozpětím ztrácí hlubší smysl, protoţe neumoţní jakákoliv opatření a vlastně opakuje to,  
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co říká mapa seismického ohroţení. S vyhlídkou na několik budoucích let se nedají učinit jiná 

bezpečnostní opatření neţ ta, které jsou zavedena na základě map seismického ohroţení. 

Statistické výsledky se neberou jako predikce, protoţe nejsou zaloţeny na aktuálních 

informacích. Statistické metody z podstaty věci nemohou reagovat na aktuální dění,  

protoţe jsou zaloţeny na dlouhodobých pozorováních a nikoliv na jednotlivých událostech. 

Predikce zemětřesení je vlastně maximální moţná specifikace jednoho konkrétního 

seismického děje, který v budoucnosti nastane. 

Geller (2007) ve své práci popisuje vývoj názorů na predikci zemětřesení. V 60. letech začali 

vědci zkoumat prekurzory zemětřesení (chování zvířat, změny elektrického pole, počasí…) 

avšak výsledky byly neuspokojivé. Po roce 1960 byl výzkum zaměřen na dlouhodobé 

pozorování gravitačního a magnetického pole Země, dále se sledovala lokální mikroseismická 

činnost a na základě naměřených údajů probíhaly snahy o odvození empirického vztahu  

pro vyjádření nebezpečí vzniku zemětřesení a jeho parametrů. V této době zavládl 

pesimismus nad myšlenkou krátkodobé predikce pomocí empirického vztahu. Období 70. let 

se neslo ve znamení optimismu, který pramenil z detailního studia deskové tektoniky  

a předpokládal, ţe do několika let bude moţné zemětřesení nejen předpovídat, ale dokonce 

mu i zabránit. Díky rozvoji techniky se mohla nepřetrţitě monitorovat mikroseismická 

aktivita, změny magnetického pole a vývoj napětí v horninách. V této době bylo zjištěno,  

ţe při snaze zbavit se odpadu z chemických zbraní tím, ţe byl injektován do horninového 

prostředí, byla vyvolána celá řada drobných zemětřesení. Důvodem bylo pravděpodobně to, 

ţe odpad se dostal na zlomové plochy, kde působil jako mazivo, čímţ došlo k pohybům  

a slabým otřesům. Byla tedy vyslovena myšlenka, ţe systematickou injektáţí tekutin se dá 

trvale uvolňovat napětí na zlomech a zamezit velkým otřesům. Několik pokusů tuto 

domněnku potvrdilo. I přes zjevný úspěch několika testů bylo rozhodnuto, ţe je nutný další 

podrobný výzkum. Doposud nebyly stanoveny podmínky, které by určovaly, kdy se tato 

metoda můţe pouţít a to hlavně z toho důvodu, ţe se nedá kontrolovat síla vyvolaných otřesů. 

V samotné predikci se došlo k závěru, ţe vznik zemětřesení je ovlivňován tolika faktory, ţe je 

všechny nelze empiricky pozorovat a hlavně odhadnout, jejich vzájemnou interakci. 

Dnes panuje přesvědčení, ţe jednou z moţností, jak v problematice predikce pokročit 

kupředu, je numerické modelování zlomů od mikrostruktur a krátkodobých procesů, aţ  

po dlouhodobé pohyby celých zlomových systémů. 
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Pro dnešní moţnosti predikce je důleţité to, ţe se v posledních dvaceti letech výrazně 

zdokonalila technika. Záznamy ze seismografů jsou k dispozici na internetu, čímţ  

se zjednodušila komunikace mezi jednotlivými monitorovacími centry. Díky DPZ a GIS  

se dají pozorovat změny zemského povrchu s přesností na desítky centimetrů. Také mnoţství 

zaznamenaných dat a jejich přesnost se kaţdým rokem zvětšuje. 

3.3.1 Problémy predikce 

Lowrie (2007) ve své knize popisuje problémy predikce. Předpověď zemětřesení je velmi 

obtíţná a je úzce spojena s problémy sociologické povahy. Správná predikce znamená,  

ţe se s co největším moţným časovým předstihem určí, kde a kdy se zemětřesení vyskytne. 

Pro posouzení hrozícího nebezpečí je také nezbytné určit, jak silné otřesy nastanou,  

coţ v praxi znamená určení potenciálních škod (intenzita zemětřesení). V tomto případě  

je určení intenzity zemětřesení velmi obtíţné, protoţe tu hraje roli mnoho faktorů (místní 

geologie, stavební normy, druhotné projevy jako jsou poţáry, výbuchy, povodně atd.). 

I kdyţ by byl přibliţný čas a místo výskytu velkého zemětřesení předpovězeno s dostatečnou 

jistotou, zůstává otázkou, co v této situaci dělat. Správně by měla být ohroţená oblast 

evakuována, to sebou ovšem nese velké ekonomické následky. Pokud predikce ukazuje,  

ţe k zemětřesení o magnitudu 7 a více dojde v blízkosti určitého města do 1 měsíce, přičemţ 

ţádné další upřesnění, především času, není moţné, dá se podobná předpověď jen obtíţně 

zveřejnit. Zveřejnění podobné predikce by mohlo vyvolat paniku, která můţe být stejně 

nebezpečná jako samotné zemětřesení. Pokud by byla oblast s miliónem lidí evakuována, 

mělo by to obrovský hospodářský dopad, který by se zhoršoval s kaţdým dnem evakuace. 

Predikce zemětřesení je v praxi uţitečná pouze tehdy, pokud je přesně určeno jak místo  

tak čas. Odpovědné orgány musí mít navíc k dispozici kvalitní odhad předpokládané velikosti, 

aby mohli posoudit míru rizika. 

3.3.2 Predikce místa zemětřesení 

Globální seismicita ukazuje, ţe některé regiony jsou relativně aseismické. I v těchto oblastech 

se ovšem mohou objevit náhodná zemětřesení, která se objevují bez varování. Některá 

intradesková zemětřesení se vyskytují na stejných místech, v těchto případech se dá důvodně 

očekávat, ţe u budoucích zemětřesení tomu bude podobně. Většina zemětřesení se  

ale objevuje v seismicky aktivních oblastech na okrajích litosférických desek, kam se také při 
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predikci soustředí největší pozornost. Predikce místa vzniku zemětřesení v sobě kombinuje 

znalost historické seismicity a model vzniku zemětřesení. 

Lowrie (2007) uvádí, ţe pro predikci se v seismicky aktivních oblastech pouţívá teorie 

seismických mezer. Ta je zaloţena na tom, ţe litosférické desky se pod vlivem sil pohybují 

jako samostatné objekty. Interakce mezi dvěma deskami se tedy odehrává na celé délce 

kontaktu. Modely rekonstrukcí deskové tektoniky předpokládají kontinuální pohyb desek 

(v časovém měřítku miliónů let).  

Nicméně pokud je na pohyb desek nahlíţeno v časovém měřítku desítek či stovek let, potom 

jsou procesy na styku desek diskontinuální a to jak v čase tak prostoru (obr. 3.4). 

 

Obr. 3.4 Seismické mezery podél Aleutských ostrovů. Vyznačené oblasti zobrazují místa, kde došlo 

k posunu na zlomu a vzniklo zemětřesení (MS nebo MW > 7,4). Jsou tu také znázorněny 3 seismické 

mezery, kde k posunům nedošlo, a tudíţ se jedná o potenciální místa vzniku velkých zemětřesení 

(převzato z Lowrie, 2007). 

Podle modelu vzniku zemětřesení se v horninovém prostředí akumuluje energie tak dlouho, 

dokud nepřekročí pevnost hornin a nedojde k pohybu. V době akumulace energie přitom 

nedochází k ţádným velkým zemětřesením. Za těchto předpokladů se dá usuzovat,  

ţe potenciálními místy vzniku zemětřesení jsou právě seismické mezery, kde se energie 

akumuluje a ještě nepřekročila pevnost hornin. 

3.3.3 Predikce času výskytu zemětřesení 

Teorie seismických mezer je velmi slibná, pokud jde o určení místa vzniku zemětřesení, 

v případě určení velikosti nebo času se ovšem pouţít nedá. Velikost a čas vzniku jsou závislé 
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na lokální pevnosti hornin a rychlosti růstu napětí. Dnes se dají sledovat změny napětí,  

ale do značné míry neznámá pevnost hornin brání v predikci času výskytu zemětřesení. 

Rostoucí napětí v horninovém prostředí má projevy jak vědecké tak sociologické povahy. 

Lowrie (2007) uvádí, ţe v Číně bylo před zemětřeseními často hlášeno podivné chování volně 

ţijících i domácích zvířat. Mezi časté jevy se řadí vytí psů, zvířata utíkající z nor, hadi 

opouštějící svá doupata a dokonce i panické chování ryb. Dodnes není známo, jak dokáţou 

tito tvorové vycítit blíţící se zemětřesení. Nutno dodat, ţe toto chování se neobjevuje  

před kaţdým zemětřesením. 

Také je testováno několik vědeckých metod, jak by bylo moţné čas výskytu zemětřesení 

predikovat. Metody jsou zaloţeny na detekci projevů vyvolaných měnícím se stavem napětím 

v horninovém prostředí. 

Lowrie (2007) uvádí, ţe nadějné metody prognózování času a velikosti budoucího 

zemětřesení jsou zaloţeny na seismických pozorováních. Podle modelu vzniku zemětřesení  

se na dané poruše po pozorovaném zemětřesení objeví další aţ tehdy, kdy napětí opět 

překročí pevnost hornin. Čas, kdy napětí znovu přesáhne pevnost hornin, se dá odhadnout 

z předcházející velikosti zemětřesení, času který od něj uplynul a rychlosti růstu napětí. 

Častou předzvěstí velkého zemětřesení mohou být předtřesy, které signalizují rostoucí napětí 

v horninovém prostředí. 

Geochemické metody zaznamenaly určité úspěchy při detekci radonu. Lomnitz (1994) píše, 

ţe v sedmdesátých letech se začaly objevovat zprávy (hlavně z Ruska a Číny),  

které ukazovaly, ţe koncentrace radonu v zemi se mění s blíţícím se zemětřesením. I kdyţ se 

mění koncentrace mnoha dalších plynů (H, He, Ar, CH4), výzkumy byly zaměřeny především 

na radon. Radon je radioaktivní plyn, takţe jeho detekce je snadná a relativně levná.  

Další výhoda spočívá v krátkém poločasu rozpadu (222 Rn má poločas rozpadu 3,82 dní), 

takţe krátkodobé změny v koncentraci mohou být stanoveny s přesným časovým rozlišením. 

Existuje široké spektrum velikostí zemětřesení, pro která byla naměřena zvýšená koncentrace 

radonu. Cicerone a kol. (2009) uvádí, ţe velikost magnituda se pohybuje v rozmezí 1,5 – 7,9 

při čemţ většina pozorování spadá do oblasti magnitud větších neţ 4. Zvýšení koncentrace 

plynu můţe dosahovat aţ 1200% původního stavu, většinou se ale nárůst pohybuje  

kolem 20 - 200%. Velikost změny dobře koreluje se vzdáleností od budoucího epicentra,  
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kdy se se zkracující vzdáleností anomálie zvětšuje. Problém této metody spočívá v časovém 

výskytu anomálií. Většina se objevuje 30 – 200 dní před zemětřesením, takţe je tu značný 

časový rozptyl. Některé zvýšené hodnoty se přitom vrátí do normálu ještě před seismickou 

činností, jiné přetrvávají ještě desítky dní po ní. 

Změna napětí se můţe projevit na deformacích zemského povrchu, s nimiţ je spojena většina 

zemětřesení o velikosti magnituda 6 a více. Rikitake (1976) a Lomnitz (1994) uvádí,  

ţe v některých případech je zjevné, ţe část celkových deformací proběhla ještě  

před samotným zemětřesením. Aţ do nedávna byla detekce těchto změn velmi obtíţná,  

jako nejpřesnější metoda se pouţívalo geodetické měření. Dnes je situace odlišná a s pouţitím 

GPS a satelitního snímkování je moţno porovnávat deformace povrchu rozsáhlých oblastí 

přesně a velmi rychle. Lowrie (2007) uvádí jako další způsob pozorování deformací laserové 

vytyčování. Systém je zaloţen na době, kterou laserový paprsek potřebuje k tomu, aby urazil 

vzdálenost od zdroje k odraznému bodu a do přijímače. V jednom moţném rozestavení jsou 

zdroj a přijímač umístěny na jedné straně zlomové poruchy a odrazný bod na druhé.  

Druhou moţností je umístění zdroje a přijímače na opačných stranách zlomu. V obou těchto 

případech je měřena doba letu paprsku a případné změny jsou přepočítávány na velikost 

posunutí na zlomu. Pro detekci vertikálních pohybů se pouţívají gravimetry, které dokáţí 

zachytit vertikální posun 1 cm. Pouţít lze také náklonoměr, coţ je přístroj zaloţený  

na principu změny vodní hladiny. Náklonoměr je sloţen z několik metrů dlouhé trubice,  

která spojuje dvě nádoby naplněné vodou, v nichţ je elektronicky měřen stav vodní hladiny. 

Lowrie (2007) píše, ţe náklonoměr je schopný detekovat změnu sklonu 10
-7

 stupně. 

Lowrie (2007) dále uvádí metodu, u které se ukázalo, ţe se dá pouţít pouze pro určité typy 

zemětřesení. Dilatanční hypotéza je zaloţena na rozdílné rychlosti průchodu P-vln a S-vln 

horninovým prostředím ve kterém dojde v blízké budoucnosti k posunu horninových bloků. 

Bylo pozorováno, ţe poměr časů průchodů S-vln a P-vln (ts/tp) se před zemětřesením 

zmenšuje o 5% a těsně před zemětřesením se vrací na normální hodnoty. Laboratorní 

experimenty ukázaly, ţe před tím, neţ dojde k porušení horninových bloků v důsledku 

působícího napětí, dojde v horninovém prostředí k rozšíření (zvětšení objemu). V tomto 

případě klesá rychlost P-vln, protoţe prostory, které byly vyplněny vodou, se po rozšíření 

začnou nejdříve plnit vzduchem. Později vzduch nahradí voda, která je pod tlakem  

do vzniklých prostor vytlačována. V době kdy se vrátí poměr P-vln a S-vln do normálu, 

vzniká zemětřesení. 
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Další moţností, kde se můţe změna stavu napětí v horninovém prostředí projevit, 

je elektrické a magnetické pole. Cicerone a kol. (2009) uvádí, ţe v nedávné minulosti  

se satelitům v ionosféře podařilo několikrát zachytit zvětšení amplitud elektromagnetických 

vln s velmi nízkou frekvencí (jen v určitých frekvenčních pásech). Tato anomálie  

se nepravidelně objevuje několik hodin před zemětřeseními a její příčina není prozatím 

vysvětlena. Druhým pozorovaným jevem je zvýšení intenzity elektromagnetického záření 

v oblasti frekvencí pod 450 Hz. Změny elektrického a magnetického pole jsou častým 

tématem mnoha článků, mezi které patří například práce Kopytenka a kol. (1993),  

kde je zastáván názor, ţe změna napěťového stavu hornin je spojena se změnami elektrického 

a magnetického pole. 

Další anomálií, která se před zemětřesením několikrát objevila, je změna hladiny podzemní 

vody. Jev je popsán jiţ z dávné minulosti, kdy se v hloubených studnách náhle sniţovala  

nebo zvyšovala hladina vody a poté následovalo zemětřesení. Cicerone a kol. (2009) uvádí,  

ţe výkyvy jsou většinou pozorované v okruhu do 200 km od budoucího epicentra  

a maximální změny hladiny se pohybují v rozmezí 15 m (pokles) a 8 m (nárůst). Ve většině 

případů se hladina s blíţícím se zemětřesením sniţuje. Zdá se, ţe anomálie v koncentraci 

radonu se dají poměrně dobře korelovat se změnami hladiny podzemní vody.  

Je to pravděpodobně proto, ţe oba jevy jsou závislé na propustnosti hornin, která se s blíţícím 

se zemětřesením zvyšuje, díky porušení hornin v důsledku působících napětí. 

Pozorováno je také několik případů změny teploty podzemní vody před zemětřesením. 

Tepelná vodivost hornin je nízká, proto trvá mnoho let, neţ se tepelná změna v horninovém 

prostředí rozšíří. Z tohoto hlediska se v horninách nedá očekávat výrazná teplotní změna, 

která by ukazovala na blíţící zemětřesení. Je ovšem doloţeno, ţe směry proudění podzemní 

vody a plynů se mohou před seismickou aktivitou měnit. Zejména ve vulkanicky a tektonicky 

aktivních oblastech mohou být potenciální změny směru proudění častější a lépe 

detekovatelné. Tektonické pohyby mohou umoţnit proudění do větších hloubek k teplejším 

horninám, které vodu ohřejí, ta má po té tendenci stoupat vzhůru, čímţ otepluje vody 

v blízkosti povrch (pokud je s nimi v kontaktu). Moţný je i opačný proces, kdy pohyb 

horninových bloků zabrání v proudění do hloubek k teplejším horninám, coţ má za následek 

sníţení teploty vody u povrchu (platí tehdy, pokud je teplota vody na povrchu ovlivňována 

ději ve větších hloubkách, coţ můţe být například u horkých pramenů). 

Cicerone a kol. (2009) uvádí, ţe z údajů, které jsou k dispozici, se dá předpokládat, 
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ţe největší teplotní změny se odehrávají do 50 km od budoucího epicentra, při čemţ se jedná 

o rozdíl do 6 
o
C (většinou se jedná o rozdíl menší jak 1 

o
C). Všechny zaznamenané změny 

v teplotě podzemní vody jsou hlášeny z Řecka a Japonska. Lachenbruch a Sass (1992)  

se domnívají, ţe smykové deformace vedou ke zvýšení tepelného toku a tím k ohřevu hornin, 

coţ znamená, ţe tepelné anomálie by měly být měřitelné v jakékoliv oblasti. 

Existuje také celá řada studií, které se zabývají speciálními moţnostmi určení času a velikosti 

budoucího zemětřesení. Song a kol. (2006) například publikovali studii o změnách 

chemického sloţení vody v jezeře na Taiwanu, které dobře korelují se seismickou aktivitou 

v dané oblasti. Semenov a kol. (2009) uvádí studii o výkyvech obsahu helia v jezeře Bajkal, 

které se dají korelovat s výskytem místních zemětřesení. V obou případech je pravděpodobné, 

ţe anomálie vznikají díky specifické geologické stavbě a sloţení, které změny umoţňují. 

Příkladem predikce zemětřesení, kolem které se vedou diskuze, zda je důvěryhodná,  

je metoda VAN (název je odvozen ze jmen fyziků, kteří metodu objevili). Jedná se o metodu, 

která předpokládá, ţe tlakově namáhané horniny generují seismické elektrické signály,  

které se dají pomocí elektrod a filtrů detekovat. Varotsos a kol. (1982) uvádí jako stěţejní bod 

metody VAN piezoelektrické chování některých krystalů (křemen), kdy je krystal  

při deformaci schopen generovat elektrické napětí. 
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4 Ochrana proti zemětřesením 

Dnes hrozí oproti minulosti daleko více nebezpečí spojených s výskytem zemětřesení, ať uţ je 

to z důvodu vyššího počtu obyvatel (znemoţnění evakuace větších měst v krátkém časovém 

období), městským rozvodným sítím (elektrická síť, plynofikace…), které způsobují poţáry 

a výbuchy nebo jen díky většímu zastavění budovami (mosty, výškové stavby, tunely…), 

které se při zemětřeseních stávají potenciálně nebezpečné pro své okolí. Z těchto důvodů 

existují postupy, podle kterých se jedná v případě ohroţení. S moţností výskytu zemětřesení 

se také počítá jiţ při samotné výstavbě nových budov, které podléhají stavebním normám 

závazným pro danou lokalitu. 

Ačkoli jsou zemětřesení nevyhnutelná a neovladatelná, mnoha škodám, které způsobují,  

se dá zabránit. K dispozici jsou technologické postupy, které výrazně sniţují destruktivní 

účinky zemětřesení. Některé z nich jsou jiţ vyuţívány v praxi (hlavně v USA a Japonsku). 

Herdman (1995) ve své knize uvádí základní pravidla, jejichţ dodrţováním se zmírní 

následky zemětřesení: 

 striktní dodrţování stavebních předpisů při stavbě nových budov 

 maximální moţná modernizace stávajících budov 

 zajištění nestrukturálních komponent tak, aby neohroţovaly lidi, stavbu ani své okolí 

 odpovídající vyuţití půdy vzhledem k moţným rizikům (nestavět domy na svazích,  

kde hrozí nebezpečí sesuvů či zkapalnění) 

 sestavování územního plánu tak, aby byl ve všech částech města moţný rychlý zásah 

hasičů, policie, zdravotníků, a také dostatek potřebných zdrojů (tzn. správně navrţená 

vodovodní či elektrická síť…) 

Existuje řada legislativních nástrojů, které podporují nebo vyţadují dodrţování těchto 

pravidel. Například stavební předpisy stanovují minimální poţadavky na konstrukční řešení 

nových budov. Díky územnímu plánování můţe být zakázána výstavba budov v oblastech 

náchylných ke skluzům atd. Jako metody podporující tato opatření se dají uvést vzdělávací 

programy nebo zveřejňování podrobných informací o moţných nebezpečích a ohroţených 

oblastech. 
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Primární nebezpečí zemětřesení spočívá v samotném pohybu země, který poškozuje budovy, 

mosty atd. Dále se mohou objevit některé doprovodné jevy jako je zkapalňování půd, sesuvy 

nebo řícení skalních hornin. Na povrchu se mohou objevit pukliny a různé typy zlomů 

(poklesové, násunové, horizontální). Všechny tyto jevy mají negativní vliv na konstrukce, 

které se nachází v jejich blízkosti. 

Ničivá schopnost zemětřesení spočívá především v tom, ţe pokud se začne povrch v důsledku 

průchodu seismických vln pohybovat, začne se pohybovat i samotná stavba, nejvýrazněji 

ovšem přízemí a první patro (záleţí na konstrukci). Vyšší patra mají tendenci zůstat na místě, 

protoţe konstrukce není dokonale rigidní. Pohyb v dolní části budovy vzhledem k horním 

patrům vyvolává napětí, které působí na stěny stavby. Výsledné poškození záleţí  

na konstrukci budovy a pouţitém stavebním materiálu. 

Nejzákladnějším způsoben jak minimalizovat škody způsobené zemětřesením je tedy 

konstrukce seismicky odolných staveb. K výstavbě odolné konstrukce je potřeba kvalitní 

materiál a vhodně zvolený stavební postup. 

Herdman (1995) popisuje nejpouţívanější stavební materiály, stavební konstrukce a jejich 

chování při zemětřesení takto: 

 Nevyztužené zdivo: Budovy postavené z tohoto materiálu patří při zemětřeseních  

mezi nejnebezpečnější. Stropy a střecha obvykle nejsou dostatečně pevně spojeny  

s obvodovými zdmi, které mají tendenci hroutit se směrem „ven z domu“. Zdi navíc 

nebývají dostatečně silné, aby odolaly smykovým silám. Zdivo není příliš odolné vůči 

tahovému napětí, coţ znamená, ţe se při zemětřesení snadno roztrhá. I malé otřesy mohou 

způsobit celkový kolaps stavby. 

 Železobeton a vyztužené zdivo: Budovy z vyztuţeného zdiva (ocelové výztuţe  

pro posílení konstrukce), betonových rámů nebo betonových prefabrikátů mohou být skoro 

stejně nebezpečné jako ty z nevyztuţeného zdiva. Ţelezobetonový skelet je typický 

 pro budovy z 50. -70. let. Ačkoliv jsou zde speciální stěny, které mají za úkol přenášet 

vodorovné síly ve své rovině (smykové stěny), čímţ zamezí účinku vodorovných pohybů 

na samotné nosné sloupy, základní konstrukce budovy není proti chvění příliš odolná 

a můţe se zhroutit. Betonové panely mohou od budovy, díky nedostatečnému propojení 

mezi zdí, střechou a podlahou, odpadnout. 
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 Dřevěná konstrukce: Tento typ konstrukce se při zemětřeseních jeví jako velmi odolný. 

Dřevo se často pouţívá jako stavební materiál pro rodinné domky. Je to přednostní 

materiál v oblastech s vysokým seismickým ohroţením, protoţe na rozdíl od předchozích 

je flexibilní a můţe se ohýbat bez lámání. Při zemětřesení se bude dřevěný rám budovy 

houpat a ohýbat, ale většinou nedojde ke zhroucení. Na druhou stranu neukotvené dřevěné 

domy na betonových základech z nich mohou být sraţeny. Vnitřní zdi (podpora mezi zemí 

a stropem) musí být kvalitně ukotvené, protoţe dům se během třesů výrazně deformuje. 

 Ocelová konstrukce: Ocel byla dlouho povaţována za ideální materiál pro výstavbu 

v seismicky ohroţených oblastech. Je pevná, odolná, pruţná a taţná. U budovy s ocelovou 

nosnou konstrukcí je velmi nepravděpodobné, ţe dojde ke kolapsu. Nicméně  

po zemětřesení v Northridge v roce 1994 se objevil závaţný problém. Přes 100 budov 

s ocelovou konstrukcí bylo silně poškozeno v místech spojení ocelových nosníků a sloupů. 

Poškození se objevila v místech svárů horizontálních a vertikálních nosných sloupů. 

U výškových budov jsou nosníky a sloupy páteří budovy, takţe objev takovýchto 

poškození vede k okamţité evakuaci, protoţe je zde riziko kolapsu stavby. 

4.1 Možnosti zvýšení odolnosti staveb 

Jde o techniky, které sniţují riziko poškození konstrukce budovy při zemětřeseních. 

V laboratorních podmínkách bylo vynalezeno daleko více účinných konstrukčních postupů, 

neţ se prozatím vyuţívá v praxi, kde hraje důleţitou roli finanční dostupnost a také to,  

zda je rekonstrukce stávající budovy či nová výstavba technicky a společensky přijatelná. 

Cheung a kol. (2000) mezi moţnosti jak zvýšit odolnost staveb řadí: 

 Vyuţití izolátorů báze. Jde o prvky, které brání přímému kontaktu báze stavby a povrchu. 

Tímto oddělením je zabráněno přímému přenesení pohybů povrchu na konstrukci. 

Izolátorů báze je velké mnoţství a patří k nejpouţívanějším antiseismickým prvkům, proto 

je jim věnována samostatná kapitola 4.1.1. 

 Vyuţití aktivních seismických konstrukcí. Jde o stavební prvky, které detekují pohyb 

budovy vyvolaný zemětřesením (nebo například větrem) a aktivně na něj reagují. Aktivním 

seismickým konstrukcím je věnována kapitola 4.1.2. 
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 Pouţívání doplňujících tlumičů. Ty jsou schopny absorbovat kinetickou energii a přeměnit 

ji na teplo. Tlumiče minimalizují rezonanční efekty ve strukturách, které jsou pevně 

spojeny se zemí. Někdy totiţ není nebezpečný prvotní pohyb povrchu, ale jeho periodické 

opakováním, které můţe vyvolat rezonanci konstrukce. 

 Vyuţití laděných tlumičů. V podstatě jde o stejný princip jako u doplňujících tlumičů. 

Laděné tlumiče jsou vyuţívány ve výškových stavbách, kde slouţí k minimalizaci 

rezonance konstrukce budovy vyvolané zemětřesením či větrem. Jedná se o ocelová 

závaţí, ve kterých se negeneruje pohyb shodný s rezonancí stavby, díky čemuţ jsou 

vibrace rychle tlumeny, protoţe kinetická energie budovy je přenášena na závaţí. 

 Vyuţití uměle vyvolávaného napětí na konstrukci stavby. Pouţívána je například  

u mostních konstrukcí. Corve a Moreton (2004) uvádí, ţe pevnost betonu v tahu  

je asi desetinová oproti jeho pevnosti při tlakovém namáhání. To má za následek,  

ţe obyčejný beton můţe při zatíţení poměrně snadno prasknout. Z toho důvodu se  

na betonové konstrukce, kde zatíţení vyvolává namáhání v tahu, uplatňuje „systém 

předpětí“. Principem je uměle vyvolané silové působení na konstrukci stavby pomocí 

kabelů, lan nebo tyčí (obr. 4.1). 

 

Obr. 4.1 Betonová konstrukce je tlakově namáhána předpětím, coţ způsobuje mírnou elastickou 

deformaci konstrukce (převzato z Corve a Moreton, 2004).  

Jakékoliv napětí vyvolané zatíţením bude muset nejprve překonat kompresi vyvolanou 

předpětím (obr. 4.2) a teprve potom bude namáhána samotná betonová konstrukce. Napětí 

vyvolané zatíţením musí být tedy mnohem větší, aby betonovou konstrukci poškodilo,  

neţ by tomu bylo v případě nechráněné konstrukce. 

 

Obr. 4.2 Napětí vyvolané zatíţením musí nejprve překonat kompresní síly a teprve potom působí na 

samotnou betonovou konstrukci (převzato z Corve a Moreton, 2004). 
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Systémů fungujících na principu uměle vyvolávaného napětí na konstrukci je více. Některé 

se pouţívají i u ocelových konstrukcí kde zvyšují odolnost sloupů, nosníků a hlavně jejich 

spojů. 

 Vylepšení vlastností stavebních materiálů. V této části je jako příklad zvolen beton.  

Jak bylo řečeno, pevnost betonu v tahu je mnohem menší neţ při tlakovém namáhání,  

coţ znamená, ţe při zatíţení můţe snadno prasknout. Pokud je do betonu zabudován 

materiál s vysokou pevností v tahu, jako je ocel, potom ţelezobeton odolává nejen 

kompresi, ale i ohýbání a tahovým silám. Nejzákladnější metodou zvýšení pevnosti  

při tahovém namáhání je vyztuţení pomocí ţeleza nebo oceli. Jako výztuhy se dále 

pouţívají i různé typy organických vláken nebo kompozitní materiály, Cheung a kol. 

(2000) uvádí i moţnost pouţití upravených skleněných vláken. Speciální materiály mají 

lepší vlastnosti neţ ţelezo, jehoţ hlavní nevýhodou je náchylnost ke korozi, při níţ jsou 

uvolňovány látky, které narušují soudrţnost betonu a ten má tendenci se drolit. Při hledání 

vhodného materiálu je nejdůleţitější jeho vysoká pevnost v tahu, pevné spojení s betonem, 

tepelná slučitelnost a nereaktivnost. 

 Vyuţití kompozitních materiálů. Jako kompozity se označují materiály, které jsou sloţeny 

ze dvou nebo více sloţek, které se liší fyzikálními a chemickými vlastnostmi. Spojením 

těchto sloţek vznikne zcela nový materiál s unikátními vlastnostmi, které nemohou být 

dosaţeny kteroukoli sloţkou samostatně, ani prostou sumací. Významnými typy 

kompozitů jsou plasty vyztuţené různými druhy vláken. Cheung a kol. (2000) uvádí  

jako kompozitní materiál s velmi dobrými vlastnostmi tzv. carbon fiber reinforced polymer 

(CFRP). Tento materiál je oproti oceli silnější a mnohem lehčí. To, ţe nepodléhá korozi, 

z něj činí vhodný materiál pro vyztuţení betonu. Cheung a kol. (2000) také uvádí, 

ţe laboratorní testy ukázaly vyšší pevnost a taţnost a naopak konstantní tuhost u stěn, 

trámů a sloupů obsahujících pláty CFRP. Snadná instalace na jiţ existující stěny dělá  

z CFRP vhodný materiál k rekonstrukci stávajících budov. 

 Vyuţití pevného spojení mezi budovou a přilehlými stavbami (např. garáţ). Dodatečné 

stavby jsou se stávajícími konstrukcemi často spojeny pouze částečně v místech podlahy, 

zdi nebo střechy. Jelikoţ budovy nemusí mít stejnou frekvenci rezonance, mohou  

se od sebe snadno oddělit, čímţ můţe dojít ke zhroucení střechy a jiným druhům 

deformace. Relativní pohyby mohou následně způsobit, ţe se obě stavby vzájemně 
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poškodí. Při správně konstrukci by se tedy měly stavební komponenty spojit pevně 

dohromady, aby se chovaly jako jeden celek. 

4.1.1 Izolátory báze budov 

Izolátory báze se většinou uplatňují jen při výstavbě nových budov, protoţe dovybavovat 

těmito systémy starší stavby, je drahé a technicky náročné. 

Izolátory báze mají za úkol zamezit přímému spojení mezi budovu a povrchem. To umoţňuje 

povrchu pohyb pod základy stavby bez toho, ţe by byl pohyb přenášen na konstrukci v plném 

rozsahu. Jedná se o často pouţívaný systém, který se kaţdým rokem rozrůstá o vylepšení  

a nové techniky. Naeim a Kelly (1999) uvádí, ţe mnoho dnešních systémů je zaloţeno  

na elastomerových loţiscích, kde se jako elastomer pouţívá přírodní kaučuk, neopren  

nebo speciální guma. Elastomer je látka, která se i po velké deformaci, v důsledku působícího 

napětí, dokáţe vrátit zpět do původního tvaru, coţ platí v podmínkách pokojové teploty. 

Druhou moţností je pouţití kluzných loţisek, kde se jako materiál pro kluzné plochy pouţívá 

většinou teflon. Systémy, které kombinují elastomerová a kluzná loţiska, jsou 

nejpouţívanější. 

Elastomerová ložiska se v podstatě deformují v horizontálním směru podle pohybu země. 

Ve vertikálním směru se ovšem nedeformují, coţ je dáno tím, ţe konstrukce má  

ve vertikálním směru mnohem větší tuhost, která je ještě posílena různými typy výztuh (např. 

vnitřní ocelové desky). Loţisko ve tvaru válce tedy absorbuje horizontální pohyby tím, 

ţe se samo deformuje, ale při této deformaci nemění výrazněji svou výšku, čímţ izoluje 

stavbu od horizontálních pohybů a při tom ji nezatěţuje pohyby vertikálními. To platí  

do určitého rozsahu pohybů. 

 Nízkotlumící loţiska z přírodního či syntetického kaučuku (obr. 4.3) jsou široce pouţívána 

v Japonsku a to spolu s dalšími antiseismickými prvky, jako jsou viskózní tlumiče  

nebo různé typy třecích zařízení. Izolátory mají dva silné ocelové pláty, mezi nimiţ  

je mnoho tenkých ocelových destiček, které jsou za určitých teplot a tlaků, pospojovány 

speciální gumou či kaučukem. Ocelové podloţky zvyšují tuhost ve vertikálním směru,  

ale nijak ji neovlivňují ve směru horizontálním, kde je tuhost dána elastomerem,  

který spojuje ocelové podloţky. Loţisko se při horizontálních pohybech chová lineárně  

a to aţ do doby, kdy se přesáhne určitá hranice posunu a loţisko se trvale deformuje. 
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Naeim a Kelly (1999) říkají, ţe pokud horizontální pohyby nepřekročí konstrukční limity 

loţiska, jsou tlumící účinky pouhé 2-3 %. Výhody celé konstrukce spočívají v nízké 

pořizovací ceně, snadné výrobě a dlouhé výdrţi. Naproti tomu nevýhodou je nutnost 

pouţití podpůrného systému, který zajistí tlumení (pokud by nedošlo k tlumení, začal by  

se pohyb z loţisek přenášet na budovu). 

 

Obr. 4.3 Nízkotlumící loţisko. Jsou zde dobře patrné četné tenké ocelové destičky pospojované 

elastomerem (převzato z Naeim a Kelly, 1999). 

 Vysokotlumící loţiska ze syntetického kaučuku jsou schopna tlumit horizontální pohyby. 

Tlumení je zvýšeno přidáním uhlíkových bloků, speciálních olejů a pryskyřic, které jsou 

schopny měnit svou krystalovou strukturu podle působícího napětí. Materiál mění svou 

horizontální tuhost podle toho, jak velkým smykovým napětím je deformován (záleţí  

na pouţitém materiálu). Naeim a Kelly (1999) uvádí, ţe k největšímu tlumení dochází  

při smykových deformacích kolem 20 - 120% a tlumení se pohybuje mezi 10 - 20%. 

 Poslední rozšířenější systém je zaloţen na stejném principu jako nízkotlumící loţiska s tím 

rozdílem, ţe jeho středem je vedeno několik výztuh (můţe být i jedna) (obr. 4.4),  

které zvyšují tuhost konstrukce v horizontálním směru. Naeim a Kelly (1999) uvádí,  

ţe materiál výztuh je vybírán podle toho, při jakém posunu povrchu je poţadována zvláštní 

hodnota tuhosti (dána materiálem výztuhy a jejími rozměry). Důleţité je, ţe výztuha není 

deformována tlakem elastomerového materiálu, ale tlakem kotvících ocelových desek. 
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Obr. 4.4 Výztuha je pevně zabudována mezi kotvícími deskami (které ji smykově deformují)  

a elastomerovým materiálem (převzato z Naeim a Kelly, 1999). 

Kluzná ložiska jsou nejstarším systém pouţívaným k izolaci budov. Systém zaloţený  

na čistém posuvném pohybu byl navrţen jiţ roku 1909 (klouzavý pohyb měl probíhat  

na vrstvě mastku). Základním předpokladem tohoto typu izolace je fakt, ţe budova  

se pohybuje s menším zrychlením (díky kluzné ploše) neţ její podloţí, díky čemuţ vznikají 

velké posuny mezi základem budovy a zemí. Budova tedy po povrchu klouţe, díky čemuţ  

se mění její pozice vzhledem k podkladu. Z toho plyne, ţe při výstavbě systému se s pohyby 

musí počítat a podle toho projektovat vodovodní síť, plynovod atd., které by byly jinak 

poškozeny. Nejčastěji pouţívaným materiálem pro kluzná loţiska je nerezová ocel potaţená 

teflonem či jiným materiálem. Důleţitá je role tření, která má za následek tlumící efekt. Třecí 

vlastnosti materiálu jsou dány teplotou, rychlostí pohybu, stupněm opotřebení a čistotou. 

Kluzná loţiska se ve většině případů pouţívají spolu s elastomerovými loţisky. 

 Systém EERC (název systému odvozen ze jména laboratoře, kde byl objeven) v sobě 

kombinuje elastomerový a kluzný systém. Naeim a Kelly (1999) popisují systém tak, 

ţe vnitřní sloupy konstrukce jsou vybavené kluzným systémem (většinou teflon a nerezová 

ocel) a vnější sloupy nízkotlumícími elastomerovými loţisky (většinou z kaučuku). 

Elastomerová loţiska při tom plní funkci stabilizátoru (centrují konstrukci) a eliminují 

torzní (kroutivé) síly, zatímco kluzné prvky poskytují tlumení. 

 Teflon-stainless steel elements (TASS) je systém vyvinutý v Japonsku. V tomto případě 

leţí celá tíha konstrukce na kluzných loţiscích (teflon – nerezová ocel). Elastomerová 

loţiska (neoprenová), která jsou umístěna tak, aby na ně nepůsobila ţádná vertikální síla, 

působí centrovacími silami (snaţí se konstrukci udrţet na středu). 
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 Resilient-friction base isolation system (R-FBI) řeší problém vysokého koeficientu tření při 

vysokých rychlostech pohybu mezi teflonem a nerezovou ocelí tím, ţe do loţiska umisťuje 

více posuvných rozhranní (obr. 4.5). V tomto případě se tedy rychlost posunu mezi horní 

a spodní částí loţiska dělí počtem vrstev, takţe rychlost posunu mezi jednotlivými dílčími 

vrstvami je niţší, tím se udrţuje niţší koeficient tření. Krom posuvných prvků je střed 

loţiska tvořen gumou (do které je ještě vloţena ocelová tyč), která není vertikálně zatíţená 

a poskytuje vratnou sílu pro jednotlivá rozhranní. 

 

Obr. 4.5 R-FBI loţisko obsahuje mnoho mezivrstev mezi hlavními deskami, čímţ se při vysokých 

rychlostech redukuje velikost tření. Prostředkem loţiska je vedena guma, do které je vloţena ocelová 

tyč, která poskytuje vratnou sílu pro jednotlivá rozhranní (převzato z Naeim a Kelly, 1999). 

 Friction pendulum system (FPS) je třecí izolační systém, který je zaloţen na zvláštním 

tvaru třecích ploch (obr. 4.6). Dolní část loţiska má konvexní tvar (jezdec), zatím co horní 

část tvar konkávní (paraboloid). Kontakt bývá z nerezové oceli a materiálu s nízkým 

koeficientem tření. Pokud se jezdec při otřesech začne pohybovat po kulové ploše 

paraboloidu, vzniklé síly (vyvolané tvarem kluzné plochy) budou působit proti směru 

pohybu. Systém v sobě tedy kombinuje posuvné pohyby a síly (vyvolané díky geometrii), 

které působí proti těmto pohybům. Efektivní tuhost je dána poloměrem zakřivení 

konkávního povrchu. 
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Obr. 4.6 FPS systém je zaloţen na konvexním tvaru jezdce a konkávním tvaru horní části loţiska. 

Ať se jezdec pohybuje jakýmkoliv horizontálním směrem, generované síly se ho snaţí vrátit zpět  

do původní pozice (převzato z Naeim a Kelly, 1999). 

Elastomerové a posuvné izolační systémy jsou obvykle sestaveny tak, aby budovu 

izolovaly v horizontálním směru. Izolace ve všech směrech je také moţná, ale není příliš 

běţná. Při trojrozměrné izolaci se vyuţívají pruţinové systémy. 

 GERB je typ seismické izolace, která byla původně vytvořena pro turbíny v elektrárnách. 

Základem jsou velké ocelové pruţiny, které jsou flexibilní jak v horizontálním  

tak vertikálním směru. Ocelové pruţiny jsou vţdy bez tlumení a pouţívají se spolu 

s viskózními tlumiči. Naeim a Kelly (1999) tvrdí, ţe stejně jako ve všech 

třídimenzionálních systémech, i tady je silná vazba mezi horizontálními a kývavými 

pohyb. Těţiště izolované konstrukce leţí totiţ nad izolačním systémem, čímţ se při 

horizontálním pohybu generuje kývavý pohyb. Čím výš je těţiště izolované konstrukce  

nad izolačním systémem, tím větší kývavé pohyby se generují. Systém se uplatňuje 

například v jaderných reaktorech. Jeho pouţití pro obyčejné budovy se v praxi 

neosvědčilo. 

4.1.2 Aktivní seismické konstrukce 

Aktivní seismické konstrukce detekují pohyby vyvolané zemětřesením nebo větrem a reagují 

na ně. Mezi hlavní otázky, které ovlivňují rozvoj těchto technologií, patří: 

 Cena: Některé systémy jsou prozatím proveditelné pouze v experimentálních podmínkách, 

kde se neklade důraz na nízkou finanční nákladnost konstrukce. 
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 Spolehlivost: Systémy jsou většinu času neaktivní, ale ve správný okamţik musí fungovat 

přesně. Nutná je tedy pravidelná kontrola funkčnosti konstrukce. 

 Vnější energetické poţadavky: Aktivní systémy vyţadují energii, která je dodávána 

rozvodnou sítí. V době zemětřesení se ovšem můţe rozvodná síť poškodit, čímţ se aktivní 

seismický systém vyřadí z provozu. V tomto případě je tedy nutné energii skladovat 

v blízkosti konstrukce, aby nehrozil výpadek dodávky energie. 

Herdman (1995) řadí mezi nejpouţívanější aktivní seismické konstrukce, které se pouţívají 

v praxi, tyto typy: 

 Tlumení aktivní hmotou: je zaloţeno na pouţití velmi hmotného tělesa na vrcholu 

budovy. Těleso bývá většinou umístěno na plošině, jejíţ sklon je řízen počítačem. Sklon 

plošiny je určován tak, aby pohyb tělesa působil proti směru naklánění konstrukce. Systém 

je pouţíván na několika budovách v Japonsku a USA. V USA je instalován na výškových 

budovách a jeho hlavním úkolem je minimalizovat pohyby horních částí při silném větru. 

 Systém „aktivních šlach“: je prozatím instalován pouze na několika budovách. V podstatě 

se jedná o elektronicky řízený systém, který se skládá ze speciálních „lan“ a zařízení,  

která mohou měnit jejich napětí. Lana jsou spojena s konstrukcí budovy a mohou na ní 

silově působit v různých směrech. Směr a velikost sil je řízen počítačem tak, aby působily 

proti pohybům vyvolaným zemětřesením. 

4.2 Rekonstrukce starších staveb 

Budovy, které dnes tvoří většinu městské zástavby, jsou postaveny na základě starších 

stavebních předpisů, proto je, u některých z nich, nutná rekonstrukce. Moţnosti rekonstrukcí 

a dovybavení se v posledních letech podstatně rozšířily. Největším problémem nadále zůstává 

mnohem vyšší pořizovací cena, neţ je tomu v případě začlenění antiseismických prvků přímo 

do konstrukcí nově stavěných budov. 

V následující části jsou uvedeny nejčastější problémy starších konstrukcí a moţnosti jejich 

řešení. 
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 Budovy s „měkkým podlaţím“. Jde o budovy, které mají v jednom nebo více přízemních 

patrech rozlehlé prostory, které sniţují počty nosných prvků (sloupy, zdi). Můţe se jednat 

o garáţe, rozsáhlé sály nebo obchody, které vyţadují prosklené zdi z důvodu nabídky 

zboţí. Ve většině případů se potom nosnými prvky v přízemních patrech stávají sloupy, 

které jsou velmi odolné vůči vertikálnímu namáhání, ale nikoliv horizontálnímu. Spodní 

patra se tedy stávají méně odolná vůči horizontálním pohybům neţ patra horní,  

kde je pouţito více nosných zdí. Hlavním cílem rekonstrukce je vyztuţení spodních 

„měkkých“ pater. To se provádí buď zabudováním střiţných zdí, nebo momentových 

rámů. Střiţné zdi slouţí k minimalizaci horizontálních sil, které by jinak působily přímo  

na sloupy. Momentový rám je podpůrná konstrukce, která se při pomalých pohybech 

budovy chová elasticky (působí proti směru pohybu budovy a zároveň ji nijak 

nedeformuje), zatím co při rychlých pohybech se konstrukce chová duktilně, čímţ způsobí 

deformaci budovy, nikoli však její kolaps. 

 Nekvalitní spojení ocelových trámů a sloupů. Ocel je kvalitní stavební materiál,  

jehoţ vlastnosti se v místech svárů zhoršují. S postupem času se v těchto místech mohou 

objevit únavové trhliny a při zemětřeseních i lomové deformace. Příčinou většiny 

poškození je špatná kvalita pouţité oceli, navrţení spojení a způsob vytvoření sváru,  

který sníţí pevnost oceli a zapříčiní její větší křehkost. Tyto problémy se týkají především 

starších staveb. Dnes se testuje několik postupů jak provádět sváry tak, aby se v daném 

místě nesniţovala kvalita oceli (především se pracuje na sníţení teploty při svařování). 

Sváry se dají opravovat také pomocí tzv. opláštění, kdy je svár zpevněn jiným odolným 

materiálem. V minulosti se často pouţívalo ocelové či betonové opláštění. Dnes se nejvíce 

uplatňují kompozitní materiály jako například CFRP. 

 Nedostatečné vyztuţení betonových částí stavby (platí především pro sloupy).  

Jako výztuhy betonových sloupů bývají pouţívány ocelové tyče, které jsou přichyceny 

k obručím, aby při deformaci drţely tvar. Z poničených sloupů bylo zjištěno, ţe výztuhy  

ve vertikálním směru jsou dostatečné, ale ocelové obruče při horizontálních posunech často 

praskají. Pokud obruč praskne, výztuhy se začnou deformovat a porušovat kompaktnost 

betonu, který se začne rozpadat. Dnes je tento druh poškození dobře popsaný a na odolnost 

sloupů vůči horizontálním pohybům je kladen daleko větší důraz neţ v minulosti. 

Pro zvýšení odolnosti se často pouţívá ocelový plášť, který je umístěn okolo sloupu. Zbylý 

prostor bývá vyplněn betonem. Dnes se do popředí dostávají speciální materiály, které jsou 
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kolem sloupů „omotávány“ a tím zvyšují jeho pevnost, pořizovací cena v porovnání 

s ocelovým opláštěním je ovšem mnohem vyšší. 

 Výstavba cihlových domů v seismicky ohroţených oblastech. Cihlová zeď je při 

zemětřeseních velmi nestabilní, není totiţ schopna ve větší míře odolávat tahovým silám. 

Nevyztuţené cihlové zdivo je tedy jednou z nejnevhodnějších stavebních konstrukcí,  

která se můţe v ohroţených oblastech pouţít. Pro zvýšení odolnosti se pouţívají materiály, 

které dokáţí zvýšit pevnost zdi v tahu a vyztuţí ji při ohybových deformacích. Jedná  

se především o skleněná vlákna a různé typy pryskyřic, které se dají na zdi snadno 

připevnit. V niţších patrech bývají opravovány všechny nosné zdi, čím výše je patro,  

tím menší plochy je nutné rekonstruovat. V horních patrech obvykle stačí ošetřit oblasti 

okolo oken a dveří. U tohoto druhu staveb je také důleţité, aby byla podlaha a stropní 

trámy pevně připevněny ve zdech, které mají při zemětřesení tendenci hroutit se směrem 

„ven z domu“. Další moţností rekonstrukce je připevňování ocelových pásů na důleţité 

vertikální prvky budovy a tím zvýšit jejich odolnost proti horizontálním pohybům. 

 Nekvalitně připevněné části dřevěných konstrukcí. Dřevo patří k nejvhodnějším 

materiálům, které se dají v seismicky ohroţených oblastech pouţít. Samotný stavební 

materiál ovšem nezaručuje odolnost konstrukce. Při zemětřesení se totiţ dřevěný rám 

budovy výrazně deformuje a tím vytváří tlak na spoje, které mohou při špatném provedení 

popraskat. Koshihara (2009) píše, ţe při rekonstrukcích se klade důraz především na pevné 

přichycení dřevěné konstrukce k betonovým základům, v opačném případě hrozí 

sklouznutí stavby ze základů. Důleţité je také pevné uchycení nosných zdí, ke stropu  

a podlaze, které jinak při horizontálních pohybech nemohou účinně podpírat stavbu.  

U dřevěných domů je častým problémem nesymetrické rozmístění nosných zdí, v takovém 

případě je nutno pouţít například ocelová paţení. Dřevo jako materiál poměrně rychle 

stárne a tím mění své vlastnosti, důleţitá je tedy pravidelná kontrola především nosných 

prvků stavby. 

4.3 Poškození a ochrana dopravních staveb a městských 

rozvodných sítí 

Mosty, rozvody plynu a vody, systémy městské hromadné dopravy, přejezdy, silnice, 

elektrické a telekomunikační sítě, kanalizace atd. jsou velmi náchylné k poškození vlivem 
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zemětřesení. Mnoho úmrtí při katastrofálních zemětřesení je spojeno s kolapsem dopravních 

staveb, přičemţ poškození rozvodných sítí má spíše druhotné následky (např. znemoţnění 

hasit poţáry díky poškozenému vodovodu). 

Existuje několik faktorů, které od sebe odlišují budovy a tyto typy staveb. Největším rozdílem 

jsou pravděpodobně druhotné následky v případě nefunkčnosti konstrukcí. Pokud se poškodí 

budova, je znemoţněna pouze její funkčnost. Na proti tomu pokud je poškozena klíčová 

dopravní stavba či rozvodná síť, můţe to pocítit celé město. Extrémním příkladem bylo 

zničení vodovodní sítě při zemětřesení v San Franciscu roku 1906, které vedlo k masivním 

poţárům. Poškození klíčových dopravních staveb můţe ochromit celé město (dopravní zácpy 

neumoţní rychlý pohyb záchranných vozů atd.). Při výstavbě těchto konstrukcí je prioritou to, 

aby byla i po zemětřesení zachována jejich funkčnost. 

Herdman (1995) řadí mezi nejkritičtější dopravní stavby a rozvodné sítě: 

 Mosty: Mosty, nadjezdy a vysuté dálnice či silnice jsou v případě otřesů velmi ohroţené. 

U mostů můţe dojít k poškození několika způsoby. Oddíly mostů obvykle sedí  

na horizontálních podpůrných prvcích, pokud jsou pohyby při otřesech dostatečně velké, 

most můţe z podpor sklouznout. Podpůrné sloupy se mohou při velkých laterálních 

pohybech zhroutit. Dalším rizikem je moţnost skluzu či jiného porušení půdy podpírající 

celou konstrukci. 

Mezi prvky, které pomáhají ochránit mosty a jemu podobné konstrukce před následky 

otřesů, se řadí pouţívání kontinuálních rozpětí. Tím se odstraní spojení nutná při běţné 

konstrukci a tak se sníţí i riziko jejich oddělení. Konstrukce širších podpůrných prvků 

mostu sníţí pravděpodobnosti sklouznutí. Před stavbou se také vylepšují vlastnosti půdy, 

aby se zabránilo jejímu zkapalnění a jiným projevům nestability. 

 Vodovodní a kanalizační systém: Pohyby půdy a vzniklá křehká porušení mohou 

způsobit poničení vodovodního a kanalizačního potrubí. Uţ jen z toho důvodu, ţe téměř 

veškerá rozvodná síť je umístěna v podzemí, je oprava velmi náročná. Nebezpečné  

je především poškození vodovodní sítě, protoţe při zemětřeseních vznikají často rozsáhlé 

poţáry (San Francisco 1906, Kobe 1995). 

Výstavba vodovodní a kanalizační sítě se řídí několika pravidly. Prvním je to, aby byly 

jednotlivé úseky sítí co nejvíce samostatné. Jde tedy o to vytvořit systém, který bude 



 

50 

 

funkční i při poškození více částí (zničení několika potrubí). Druhým důleţitým prvkem  

je pouţití flexibilních spojů, které zajistí větší pruţnost potrubí (sníţí celkovou křehkost). 

 Elektrická síť: Při posledních zemětřeseních v USA byly škody na elektrické síti poměrně 

malé. Relativní samostatnost jednotlivých částí sítě v kombinaci s dobrou stabilitou 

elektrického vedení a pruţností drátů (v porovnání s potrubím) dokazuje, ţe rozvod 

elektrické energie je vůči účinkům zemětřesení poměrně odolný. Navíc je většina 

důleţitých zařízení (nemocnice, telekomunikační systémy, počítačové firmy atd.) 

vybavena záloţními generátory či bateriemi. Na druhou stranu záloţní systémy jsou 

konstruovány tak, ţe dodávky elektřiny dokáţí nahradit v časovém horizontu hodiny 

maximálně desítky hodin. Delší výpadky distribuce elektrické energie uţ ovšem nebývají 

spojeny s poškozením rozvodné sítě jako spíš s problémy v rozvodnách nebo elektrárnách. 

 Plynovod: Zemní plyn je přepravován podzemním potrubím, které je citlivé na lomové 

poruchy. Únik plynu je poté spojen s výbuchy a vznikem poţárů. Nejrizikovější jsou staré 

rozvody s nekvalitními sváry. Moderní porubí s kvalitními sváry mohou být poškozeny 

vlivem deformací země, ale jsou velmi odolné vůči poškozením vyvolaným průchodem 

seismických povrchových vln. Z výzkumů plyne, ţe nejvíce poškození během zemětřesení 

se neodehraje na přenosové soustavě (prasklé litinové potrubí), ale přímo u zákazníků díky 

špatné kvalitě rozvodů plynu v bytech. 

4.4 Systém včasného varování 

Systém včasného varování představuje způsob, jak s časovým předstihem (maximálně v řádu 

hodin) varovat před zemětřesením či tsunami. V tomto případě se nejedná o predikci,  

protoţe systém dokáţe zachytit aţ existující projevy. Hlavním faktorem je vzdálenost  

mezi místem, kde byly poprvé zachyceny projevy zemětřesení nebo tsunami, a ohroţenou 

oblastí. Čím větší je vzdálenost, tím delší je i časový interval mezi varováním a příchodem 

zemětřesení nebo tsunami. Ideální systém včasného varování lze charakterizovat jako systém 

poskytující největší moţný interval mezi vydáním výstrahy a příchodem seismických vln  

a zároveň má minimální chyby v určení maximálních pohybů země. 

Zemětřesný výstražný systém představuje síť měřících zařízení, počítačů a alarmů, která je 

navrţena tak, aby dokázala upozornit na regionálně závaţná zemětřesení. Upozorňuje tedy  
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na jiţ existující seismický děj. Kanamori (2004) píše, ţe dnes se rozlišují dva základní 

principy zemětřesného výstraţného systému. 

 Regionální varovný systém: Zollo a kol. (2010) uvádí, ţe v tomto případě jsou měřící 

zařízení rozmístěna v blízkosti potenciálně nebezpečných struktur. Velikost a další 

specifika zemětřesení jsou odhadována ze záznamů počáteční fáze procesu prasknutí  

na zlomu. Největší problém spočívá v určení velikosti zemětřesení z těchto záznamů.  

Podle Kanamoriho (2004) některé studie tvrdí, ţe počáteční fáze s malými amplitudami 

(tzv. nukleační fáze) indikují velké amplitudy sekundárních a povrchových vln.  

Naproti tomu jiné studie nenachází ţádnou závislost mezi velikostí amplitudy v nukleační 

fázi a amplitudami vzniklých vln (primární, sekundární, povrchové). Odhad velikosti 

zemětřesení se tedy v tomto případě stává díky variabilitě iniciálních procesů nepřesným. 

Hlavní výhodou je především rychlá registrace vzniklého zemětřesení. 

 Varovný systém on-site: Systém je zaloţen na faktu, ţe první přichází k seismografům  

P-vlny, které se pohybují rychlostí kolem 7 km/s. Po nich následují S-vlny, které jsou 

zhruba 1,7 x pomalejší. Pokud se tedy epicentrum nachází 100 km od města, trvá přibliţně 

20 sekund, neţ po P-vlnách přijdou S-vlny, to je také doba, která je k dispozici pro určení 

parametrů zemětřesení a provedení všech nutných opatření (v Japonsku je to například 

automatické zastavení vlaků, varování obsluhy elektráren, rozezvučení sirén atd.). 

Amplituda P-vln je v průměru mnohem menší neţ amplituda S-vln a vln povrchových, 

takţe P-vlny nepředstavují výraznější hrozbu a jen zřídka způsobí větší škody. 

Kanamori (2004) píše, ţe P-vlny nesou informaci o mechanismu ohniska a zdroji 

zemětřesení, zatím co S-vlny nesou velkou část uvolněné energie. Čím delší je záznam  

P-vln, tím přesnější je určení parametrů zemětřesení, ale na druhou stranu také pozdější 

varování. Nevýhodou tohoto systému je tedy kratší doba mezi vydaným varováním 

a příchodem S-vln v porovnání s regionálním varovným systémem. Hlavní výhodu 

představuje mnohem přesnější určení velikosti zemětřesení. 

Systém včasného varování proti vlnám tsunami se skládá ze dvou částí. Síť senzorů 

detekuje vzniklé tsunami a komunikační infrastruktura vydává varování a umoţňuje evakuaci 

pobřeţních oblastí. Varovné systémy jsou zaloţeny na skutečnosti, ţe tsunami se  

na otevřeném oceánu pohybují rychlostí 500-1000 km/h tj. 0,14-0,18 km/s, zatímco seismické 

vlny se pohybují rychlostí v prvních jednotkách kilometrů za sekundu. Pokud jsou  
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tedy zaznamenány seismické vlny a zemětřesení má epicentrum pod hladinou oceánu,  

je vydáno předběţné varování o moţnosti výskytu tsunami na základě těchto záznamů. Zatím 

ovšem neexistuje spolehlivý model, který by dokázal přesně stanovit, které zemětřesení bude 

doprovázeno potenciálně nebezpečnou vlnou tsunami a které nikoliv. To znamená,  

ţe vydaných varování by bylo mnohem více, neţ vzniklých vln tsunami. To je důvod,  

proč se na základě seismických záznamů vyhlašuje předběţný poplach, který je postupně 

upřesňován. Úpravy se provádějí na základě měření změn v hladině přílivu a záznamů  

ze speciálních bójí. Tyto bóje jsou vybaveny přístroji, umístěnými na mořském dně, které 

detekují změny tlaku vody. Při průchodu vln tsunami na volném moři se hladina zvýší  

o zhruba 1 metr, čímţ se zvýší i naměřený tlak. Data jsou přenášena na pozemní měřící 

stanice, kde jsou vyhodnocena. Data jsou k dispozici později neţ záznamy ze seismografů 

a slouţí hlavně k potvrzení nebo odvolání předběţného poplachu. 

Základní rozdělení systémů včasného varování proti vlnám tsunami je podle velikosti oblasti, 

kterou pokrývají. Rozlišují se systémy mezinárodní a lokální. 

 Mezinárodní varovný systém zahrnuje podle McCreeryho (2005) Pacific Tsunami 

Warning Center (PTWC), jehoţ centrum je na Havaji, kde se vydávají varování pro většinu 

států na pobřeţí Tichého oceánu. Další stanice je umístěna na Aljašce a má za úkol vydávat 

varování pro pobřeţí Kanady a USA (kromě Havaje). Po roce 2004 byl vybudován 

mezinárodní systém včasného varování pro Indický oceán. Varovný systém existuje  

i v Karibském moři, Severovýchodním Atlantiku a Středozemní moři. Výhodou 

mezinárodního varovného systému je to, ţe pokrývá velké oblasti a umoţňuje varovat 

obyvatele na pobřeţí s poměrně velkým časovým předstihem. V prvních fázích je to  

na úkor přesnosti údajů, které se postupem času upravují. Systém není vhodný v případech, 

kdy epicentrum leţí v blízkosti pevniny. Varovná zpráva se v těchto případech dostane  

do ohroţené oblasti příliš pozdě a není tak přesná, jako v případě měření pomocí lokálních 

varovných systémů. 

 Lokální varovný systém se uţívá tam, kde hrozí výskyt zemětřesení v blízkosti pobřeţí. 

Mezinárodní varovný systém je v těchto případech nepouţitelný (pomalejší potvrzení 

tsunami, nepřesnější informace o parametrech otřesů…). Pro lokální varovné systémy  

je kritickým faktorem čas, kdy je důleţité rychlé potvrzení výskytu vln tsunami a také  

co nejrychlejší a nejefektivnější předání varování ohroţeným oblastem. Kvalitní lokální 
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varovný systému je například v Japonsku, kde jsou pouţívány nejmodernější detekční 

systémy se šesti varovnými centry, které neustále vyhodnocují záznamy z několika stovek 

měřících stanic. Tsunami je potvrzeno do 2-3 minut po otřesech. Varování je okamţitě 

přenášeno televizí, rádii, policejními a hasičskými sirénami. Na pobřeţí jsou umístěny 

vlnolamy, které brání průchodu vln do vnitrozemí. 
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5 Závěr 

Většina dnešních protiseismických opatření je zaloţena na hodnocení seismického ohroţení 

dané oblasti, které vychází především z místní geologie a historie seismické aktivity. 

Na základě těchto analýz jsou vyhodnocovány nutné stavební úpravy nových i stávajících 

konstrukcí, coţ je jeden z moţných způsobů ochrany proti zemětřesením. V této práci je větší 

pozornost věnována izolátorům báze budov, které patří k často pouţívaným konstrukčním 

prvkům u nových staveb a také městským rozvodným sítím, jejichţ poškození sebou nese 

mnohem více rizik neţ je tomu v případě obyčejných budov. Další moţnost ochrany  

proti zemětřesením a jejich druhotným projevům představuje systém včasného varování,  

který s určitým časovým předstihem umoţňuje reagovat na konkrétní jevy. Mezinárodní 

systémy včasného varování proti vlnám tsunami pokrývají velkou část dnešních moří  

a oceánů a jsou schopny poměrně rychle varovat před moţným nebezpečím. Lokální varovné 

systémy jsou naproti tomu pouţívány především v seismicky velmi ohroţených oblastech 

(Japonsko), kde je kritickým faktorem rychlost a přesnost varování, coţ mezinárodní systém 

v prvních fázích nesplňuje. 

Práce se také zabývá moţnostmi predikce zemětřesení a ukazuje, ţe je dnes velmi obtíţné 

sestavit takovou predikci, která by se dala prakticky vyuţít. Potenciální místa budoucích 

zemětřesení se dají poměrně dobře vytipovat za pomoci teorie seismických mezer, prozatím 

se ovšem nepodařilo nalézt metodu, která by umoţňovala přesné určení času výskytu 

zemětřesení (v řádu dní aţ týdnů). 

Podle mého názoru je důleţité nejenom zdokonalování moţností ochrany proti zemětřesením 

a jeho druhotným projevům, ale také snaha o zavedení alespoň základních protiseismických 

opatření do chudších států, které proti zemětřesením nejsou dostatečně vybaveny.  

V tomto případě by měl být kladen důraz především na nízkou pořizovací cenu a technickou 

jednoduchost, coţ jsou dva aspekty, které mnoho dnešních protiseismických opatření 

nesplňuje. 
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