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Posudek diplomové práce Josefa Vlčka „Seismicita indukovaná hydraulickou 
injektáží – statistická a energetická analýza“. 

 
Diplomová práce studenta Bc. Josefa Vlčka je zaměřena na aktuální a velmi důležitou problematiku – 

seismicitu indukovanou injektáží kapalin vrtů. Autor analyzuje seismická a hydraulická data z injektáží do 
geotermálních vrtů Gross Schönebeck (severovýchodní Německo) v roce 2007, Soultz-sous-Forêts (Alsasko) 
v roce 2000 a do vrtu pro stimulaci uhlovodíkového ložiska v Cotton  Valley v Texasu v roce 1997 s cílem 
ocenit seismickou účinnost těchto injektáží a zjistit případné korelace mezi nárůstem objemu stimulované 
horniny a kumulativním seismickým momentem. Autor měl k dispozici kvalitní data a pravděpodobně i řadu 
cenných podmětů ze strany vedoucího práce Doc. T. Fischera, který je v této problematice odborníkem. 

Práce obsahuje řadu zajímavých výsledků, které jsou velmi dobře zdokumentovány jak formou tabulek 
tak i graficky. Práce je i dobře členěná – je přehledná a čtenář se v ní dobře orientuje. Autor dobře pracuje 
s literaturou. Oceňuji  popis jednotlivých injektáží: je stručný a přitom obsahuje všechny důležité informace, 
včetně číselných údajů. Pochvalu si autor zaslouží za kapitolu 6 - Diskuze, kde jsou přehledně shrnuty a 
kriticky zhodnoceny získané výsledky a jsou z jich i vyvozeny relevantní závěry. Autor správně vyvodil, že 
seismická účinnost hydraulické injektáže ηi definovaná vzorcem (10) je parametr vhodný pro odhad 
seismického rizika hydraulické injektáže v dané lokalitě, ale nikoliv pro ocenění efektivity injektáže 
z hlediska zvýšení permeability horniny v okolí vrtu, jak by se mohlo na první pohled zdát. Překvapuje mě 
ale, že se autor vůbec nediskutuje seismickou účinnost injektáže na lokalitě Soultz-sous-Forêts, která je větší 
než 1, což je z fyzikálního hlediska nemožné (jakési injektáží perpetuum mobile). Tato singularita ukazuje, 
že podstatná část seismické energie mikrozemětřesení generovaných při injektáži v Soultz-sous-Forêts v roce 
2000 jde na vrub uvolněné deformační energie horniny; to znamená, že se zde významně projevovala 
spouštěná (triggerovaná) seismicita. Odpovídá tomu i cca 20% kumulativního seismického momentu 
uvolněného po ukončení injektáže. Toto považuji za cenný výsledek! Spuštění seismicity na dvou 
zlomových segmentech bylo indikováno v Soultz-sous-Forêts  při injektáži do vrtu GPK3 v roce 2003 
(Dorbath et al., 2009; Horálek et al., 2010). Ale pokud je mně známo, ani v jednom z doposud 
opublikovaných článků není seismicita spuštěná injektáží do vrtu GPK2 v roce 2000 zmíněna. 

 

Práce vyvolává i řadu otázek, k práci mám i řadu připomínek. Dále se zaměřím  jen na ty nejpodstatnější: 
(i) Odhad seismické energie vychází ze vzorce (6) E = σs∗A∗D,  který je analogií mechanické práce. To platí 
v případě střižných zemětřesení, kde síla ve směru skluzu F = σs∗A a posun na zlomu D mají stejný směr. 
Lze tento vztah použít i v případě tahových jevů, které by měly být hlavním produktem hydraulických 
stimulací? 
(ii) Odvození rovnice (7)  není fyzikálně v pořádku. Autor pouze mechanicky dosazuje σs = f∗ σn do vzorce 
(6), σn nahrazuje litostatickým tlakem Pv a dospívá k závěru, že  σs = σn = Pv, což je nereálné; jak vyplývá 
z Mohrova diagramu σ3 ≤ σn ≤ σ1, 0 ≤  σs ≤ (σ1 - σ1)/2. Pro první odhad seismické energie je tento předpoklad 
akceptovatelný, ale nelze  „kamuflovat“ jeho fyzikální platnost. 
(iii) V ůbec nerozumím obrázku 3 a také jsem nepochopil, jak souvisí s řešenou problematikou. Tvrzení, že 
seismická účinnost je poměr mezi celkovou uvolněnou energií zemětřesení a energií uvolněnou ve formě 
otřesů (str. 14, odst. kapitola 4a, 2. odst.) je nesmysl. Podobně je tomu i v případě popisu magnitudo-
četnostního rozdělení logN = a – b∗M, kde autor tvrdí, že parametr a je celkový počet jevů. 
(iv) Chybí detailnější vysvětlení metody  vlastních čísel, kterou autor použil k analýze geometrie shluku 
ohnisek a jejích časových změn. Ta je zmíněna pouze na dvou řádcích na str.17; autor se zřejmě domnívá, že 
tato metoda je v geofyzikální komunitě obecně známá. Předpokládám, že nejsem sám, kdo ji neznají. Prosím 
autora, aby tuto metodu vysvětlil při obhajobě.  
 (v) Zcela jsem nepochopil, jak byly konstruovány grafy nárůstu poloos elipsoidu (a, b, c) aproximujícího 
shluk ohnisek v závislosti na čase, které jsou ukázány v obrázcích 15, 16 (injektáž v Soultz-sous-Forêts). 
Pokud obr. 16 ukazuje časovou závislost parametrů ∆a/∆t, ∆b/∆t, ∆c/∆t, pak časová závislost velikosti 
poloos a, b, c v obrázku 16 není v pořádku. Tuto pochybnost podporuje i vyobrazení ohnisek 
mikrozemětřesení, které vznikly během injektáže a po jejím skončení (obr. 17). Prosím autora o vysvětlení. 
Poloosy a, b, c by měly být vyznačeny v obr. 17, což by značně pomohlo v orientaci vzhledem k obrázkům 
15 a 16. 
(v) Není uvedeno, jak jsou orientovány osy x a y v mapách shluků ohnisek jednotlivých injektáží (viz 
obrázky 7, 13, 17, 28, 35 a 42) a vůči jaké ose je počítán azimut. V obrázcích 13 a 17 chybí vyznačení 
nezapažené části vrtu GPK-2, pro pochopení migrace seismicity je důležitá znalost pozice ohnisek vzhledem 
k místu injektáže. 
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V obrázcích 30, 37 a 44, které ukazují časovou závislost růstu poloos při injektážích v Cotton Halley, je 
evidentě chybná škála na ose y (diskrepance s lokacemi na obr. 28, 35 a 42). 
(vii) Aproximace shluku ohnisek tvaru elipsoidu o poměru poloos 7.3:2.6:1.0 (seismicita v Soultz-sous-
Forêts)  a liniového shluku (seismicita v Cotton Valley) koulí je diskutabilní, závěry vyvozené z detailů 
korelací mezi časovou závislostí růstu poloměru této hypotetické koule a kumulativního seismického 
momentu považuji za irelevantní. Uvedu příklad: (Injektáž v Soultz-sous-Forêts, str. 35 a 36)„ V Obrázku 18, 
zejména pak jeho první části do doby trvání injektáže tři dny, je viditelná antikorelace obou křivek. Tento 
průběh by pak naznačoval, že v místech rychlejšího nárůstu momentu, tedy v místech výskytu silnějších jevů, 
dochází ke zpomalení růstu objemu aktivované horniny. Naopak pokud je nárůst momentu pomalý, zasažený 
objem se zvětšuje rychleji. Tento jev by napovídal, že velké nárůsty momentu odpovídají zpomalení nárůstu 
objemu horniny, zatímco menší uvolněný moment znamená větší nárůst objemu..... Tento jev také může 
svědčit o tom, že na počátku injektáže nedocházelo jen k přeměně hydraulické energie na seismickou, ale 
také k uvolnění přírodní deformační energie hornin.“ Z obrázků 11 a 18 je patrné, že největší nárůst 
seismického momentu byl ve 3. fázi, tj. 4. až 6. den injektáže (kdy se vyskytla i nejsilnější mikrozemětřesení 
Mw > 2) a zpomalení nárůstu zasaženého objemu horniny se neprojevilo. Jak jsem již zmínil, ηi > 1.0 
indikuje, že podstatná část seismické energie ve všech fázích injektáže v Soultz-sous-Forêts jde na vrub 
uvolněné deformační energie horniny. Nedovedu si představit, že hydraulické štěpení horniny by mohlo 
generovat seismické jevy o magnitudu Mw > 2. 
Chci se autora zeptat, proč místo poloměru hypotetické koule nepoužil pro korelaci se seismickým 
momentem objem seismicky aktivované horniny. 
(viii) Nerozumím významu objemové elastické deformace, kterou autor určuje jako poměr objemů 
injektované kapaliny a seismicky aktivované horniny a už vůbec ne analogii s elastickou deformací před 
zemětřesením na tektonickém zlomu. Prosím autora o objasnění fyzikálního významu tohoto parametru. 
 
Celkové hodnocení: Jak jsem již výše uvedl, práce obsahuje řadu zajímavých výsledků, které jsou 
originální. Nicméně jsem nabyl dojem, že autor inklinuje spíše k mechanickému kvantitativnímu zpracování 
dat než k získání fyzikálně opodstatněných výsledků. Úroveň práce zbytečně snižují chybné nebo nepřesné 
definice některých seismologických veličin (seismická účinnost, magnitudo-četnostní rozdělení, momentový 
tenzor), které evokují dojem ne příliš dobrých znalostí seismologie. Předloženou práci, klasifikuji stupněm 
velmi dobře, ale pouze za podmínky, že autor při obhajobě uspokojivě zodpoví výše uvedené otázky, 
resp. bude adekvátně reagovat na moje námitky.  
 
V Praze, dne 5. září  2011  
 
 
          
 
        ……………………………………… 
         Ing. Josef Horálek, CSc. 
 Geofyzikální ústav AV ČR, v.v.i. 
     


