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V tejto práci sme sa zamerali na charakteristiky zemskej kôry z rôznych
h©adísk. Ako prvé sme relokovali zemetrasenia z aktivít rokov 2008, 2011
and 2014 za pouºitia relatívnej metódy HypoDD v kombinácii s kroskorelo-
vanými vstupnými dátami. Zvolená metodika sa ukázala ako efektívna a
umoºnila analyzovanie geometrie zlomovej plochy za pomoci presne lokali-
zovaných zemetrasení na nej sa vyskytnuv²ích. Zvolená metodka sa nnavy²e
ukázala ako pouºite©má na spracovanie dát hor²ej kvality - automatickými
katalógmi s automatickými £ítaniami. HypoDD spolu s kroskoreláciami
je schopné dosiahnu´ ve©mi dobré relokácie vhodné k mapovaniu zlomovej
plochu. Na strane druhej v²ak tento prístup trpí nedostatkami ako nepresná
lokácia silných javov (dôsledok rozdielnych magnitúd javov pri korelovaní)
£i vyradenie mnohých zemetrasení v dôsledku �ltrovania dát po£as beho
programu HypoDD.

V ¤al²om kroku sme skúmali útlmové vlastnosti zemskej kôry v oblasti
za pomoci analýzy seismickej kódy. K tomuto ú£elu sme vybrali 30 javov z
rokov 2008, 2011 a 2014. Útlm, vyjadrený bezrozmerných faktorom kvality
bol ur£ený pre pokles amplitúd v¨n kódy - Qc (coda window method), pre
stratu premenou energie na teplo a rozptyl - Qi and Qsc (multiple lapse time
window analysis) a pre P a S vlny - QP , QS (coda normalization method).
Zatia©, £o prvé tri boli u£ernené s uspokojivými výsledkami, druhé dve treba
bra´ s rezervou. Z pozorovaných frekven£ných závislotí faktorov kvality sa
dá usudzova´, ºe útlm je relatívne nízky - Q sa pohybujú rádovo v prvých
tisícoch. Strata energie v dôsledky nedokonalej elasticity prostredia (anela-
stický útlm) sa javí by´ dominantným faktorom zniºujúcim amplitúdy po-
zorovaným seismickým vlnám v oblasti. Pomocou teórie o úniku "difúznej"
seismickej energie do zemského plá²´a sme sa pokúsili vysvetli´ ve£ne disku-
tovanú frekven£nú závislos´ anelastického útlmu. Ak pripustíme túto teóriu
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výjde nám, ºe kon²tantná hodnota anelastického útlmu Qi je v rozmedzí
3300 aº 4000. Analýza kódy ako taká neumoº¬uje detailné rozlí²enie útlmu
v priestore pre tak malé územie, ako sú Západné �echy.

Na záver sme ²tudovali reologické vlatsnosti materiálu v oblasti zdrojovej
zóny zemetrasení. K tomu sme pouºili "double-di�erence" metódu a ur£ovali
VP /VS . K tomu sme pouºili vopred spo£ítané presné lokácie zemetrasení a
kroskorelované vstupné dáta - £asy rozdielov príchodov seismických v¨n na
staniciach. K analýze bola zvolená aktivita z roku 2014. V prvom kroku
sme rozdelili analyzované zemetrasenia na 7 klasterov kopírujúcich £asový a
priestorový vývoj aktivity a následne sme pre kaºdý klaster ur£ili hodnotu
VP /VS . Nízke hodnoty VP /VS aº 1.59 ± 0.02 boli pozorované v hlb²ej par-
tii zlomu, zatia© £o plytkej²ia £as´ aktivovanej zlomovej zóny niesla VP /VS

aº 1.73 ± 0.01. Zhodou okolností tieto nízke hodnoty vo vä£²ej h¨bke do-
bre korelujú s prvými mainshock-ami, za£iatkami aktivity. Vyº²ie hodnoty
potom pokrývajú oblas´ výskytu dotrasov. Toto správanie sa dá intepreto-
va´ ako výsledok nasýtenia zlomovej plochy plá²´ovými �uidami, ktoré pod
tlakom spôsobia trhanie (zemetrasenia), do£asné zvý²enie porozity v jeho
dôsledku a vyplnenie �uidami. Takýto proces sa vyzna£uje zníºením VP /VS .
V následnej etape sa tlak �úid a porozita klesá a VP /VS s avracia k svojej
tradi£nej Poissonovskej hodnote 1.73. �al²ia moºná intepretácia stojí na po-
zorovaní, ºe rozdielne hodnoty VP /VS iba odzrkad©ujú geologické rozhranie
dvoch celkov s rozdielnymi vlastnos´ami v oblasti pokrytej zemetraseniami.
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