
Abstrakt 

 

Zemětřesení u východního pobřeží japonského ostrova Honshu z 11. 3. 2011 

o magnitudu 9.0 (tzv. zemětřesení Tohoku-Oki) je čtvrtým nejsilnějším zemětřesením 

zaznamenaným v období instrumentální seismologie, tj. od konce 19. století. Tato 

diplomová práce se zabývá detailním rozborem prostorového rozložení zemětřesení 

v zájmové oblasti v padesátiletém časovém intervalu 1964 – 2013 a korelací získaných 

poznatků s tektonickou stavbou a morfologií zemského povrchu vč. oceánského dna. 

Cílem diplomové práce nebylo zpětně zemětřesení Tohoku-Oki předpovědět, 

ale zasadit jej do kontextu dlouhodobého vývoje seismicity, postihnout rozdíly v seismické 

odezvě na procesy deskové tektoniky v zájmové oblasti před zemětřesením Tohoku-Oki, 

během dotřesové série a v letech následujících, a pokusit se nalézt tektonické příčiny 

prostorového omezení dotřesové série.  

K časoprostorové analýze vývoje zemětřesné činnosti byly využity dostupné 

relokované hypocentrální parametry, primárně určené mezinárodním seismologickým 

centrem ISC (tzv. EHB data), ohniskové mechanismy určené Global Centroid Moment 

Tensor Solution programem v observatoři Lamont – Doherty Kolumbijské univerzity, 

geomorfologie terénu dostupná v aplikaci GeoMapApp provozovaná stejnou observatoří 

a databáze aktivních vulkánů Global Volcanism Program (GVP) provozovaná Smithsonian 

Institution ve Washingtonu. K analýze vývoje seismické aktivity v prostoru a čase byly 

zkonstruovány série epicentrálních map a svislých řezů ohniskovými zónami. 

Zemětřesení Tohoku-Oki nepředcházely výrazné změny seismického režimu 

v zájmové oblasti. V rozložení zemětřesení, k nimž došlo ve Wadati-Benioffově zóně 

(WBZ) před zemětřesením Tohoku-Oki, jsou zřetelně patrné aseismické pásy, jejichž 

poloha koreluje s jižním a severním omezením dotřesové série. Tyto aseismické pásy 

patrně odpovídají výrazným strukturám, které subdukující desku segmentují. Jihovýchodní 

okraj epicentrální zóny dotřesové série zemětřesení Tohoku-Oki koreluje s řetězcem 

podmořských hor pohoří Kashima. Tato struktura, respektive její subdukující část, 

pravděpodobně zabránily šíření trhliny při zemětřesení Tohoku-Oki dále na jih. 

Pozoruhodná je absence středně hlubokých zemětřesení v té části WBZ Pacifické desky, 

která se nachází pod zónou zemětřesení Tohoku-Oki a jeho dotřesů. Toto pozorování 

nasvědčuje, že subdukce Pacifické desky byla v segmentu, aktivovaném zemětřesením 

Tohoku-Oki, v uplynulých 50 letech zpomalena.  



 


