
Posudek na bakalářskou práci Markéty Krajinové „Vliv zemětřesení na hladiny podzemní vody v 
západních Čechách/Vogtland“. 
 

Práce sestává ze dvou částí:  rešerše a analýzy změn hladiny podzemní vody (HPV) ve vrtech v 
seismogenní oblasti západních Čech a Vogtlandu jako možné odezvy na zemětřesnou aktivitu v květnu 2014. 
V rešeršní části se autorka zabývá geologií a seismickou aktivitou, hydrogeologii a výrony kysličníku 
uhličitého oblasti západních Čech a Vogtlandu a možnými mechanizmy, které mohou vést ke změně hladiny 
resp. průtoku podzemních vod. Jedná se o poměrně širokou problematiku zahrnující základní principy 
seismologie, hydrogeologie, teorii napětí a deformace a poroelastických procesů v horninovém prostředí.  
Dobře formulovaný a srozumitelný text vede k přesvědčení, že autorka má velmi dobré znalosti ve všech 
těchto problematikách. Při detailnějším čtení ale vyplyne množství nepřesných nebo i chybných tvrzení, 
které kvalitu předložené práce zbytečně snižují. Uvedu pouze několik příkladů“: 
Str. 9, kap. 2.3. „ Výrony CO2 v západních Čechách/Vogtland jsou post-vulkanickými exhalacemi z hloubky 
25-40 km z přeměněného pláště magmatickými procesy“. Toto je pro mě nová informace, rád bych věděl, 
kde ji autorka získala. 
Str. 9, kap. 2.3. Fischer et al. (2017) poukazuje na možnost, že fluida prostupující zlomovým prostředím 
generují aftershocky, které jsou v oblasti pozorovány. Prosím o vysvětlení, kdy a kde bývají aftershocky (tj. 
dotřesy) pozorovány. 
Str. 10, kap. 3.1.  Základním parametrem pro popis zdroje zemětřesení je magnitudo M. …. Jeho hodnoty 
jsou kladná čísla. Starším parametrem pro vyjádření velikosti zemětřesení je lokální magnitudo ML 
(Richterova škála), také založené na amplitudě záznamu a vzdálenosti od epicentra. Jejich výhodou je 
jednoduché určení ze záznamu a to, že jejich velikost odpovídá lidmi pozorovanými jevy (3 - pocítitelné, 5 - 
malé poškození budov, 7- velké poškození budov).   
Str. 10, kap. 3.1.  „Seismický moment M0 (N*m) nejlépe popisuje velikost a energii zemětřesení…. Hodnoty 
se pohybují mezi 1030 (dyn/cm)3 pro zemětřesení….“ 
Str. 10, kap. 3.1. Ohniskový mechanismus (focal mechanism) značí geometrii pohybu zlomu při zemětřesení. 
„Epicentrem prochází samotný zlom a pomocná plocha, ty rozdělují prostor na kvadranty….. Orientace 
zlomové plochy se určuje azimutem (strike), kde sever je na vrcholu projekce. Zlomová plocha má azimut 
mezi 0˚-180˚ a pomocná plocha mezi 180˚-360˚“. 
Str. 16, pozn. pod čarou. „Teorie elasticity je popsána v izotropním homogenním prostředí dvěmi elastickými 
konstantami. Může to být i Yongův modul E, Lamelovy konstanty a další“. (λ a μ jsou Lamého konstanty, 
nikoliv Lamelovy). 

V práci chybí alespoň stručná charakteristika seismických vln. K tématu práce by to bylo mnohem 
příhodnější než např. stereografické projekce základních typů fokálních mechanizmů na obr. 5 zkopírované 
z knihy Stein and Wysession (2003). Například na str. 14, kap. 3.4.1 je uvedeno: „…většina změn HPV může 
být vysvětlena nějakou formou změny propustnosti. Ta je odezvou na cyklické deformace po průchodu 
seismických vln typu R, S nebo L“. O typu těchto vln se předtím v textu nikde nemluví. Dále na str. 16, kap. 
3.4.2. Některé seismické vlny vyvolané zemětřesením při průchodu materiálem mění velikost objemu, neboli 
způsobují objemové deformace (pouze stejnojmenné deformace). Je to podélná vlna P a povrchová vlna R 
(Rayleigova), které mají podélnou polarizaci. Přitom z obr. 8 je evidentní, že Rayleigovy vlny nevykazují 
podélnou polarizaci (polarizace vlny R je eliptická). To mě vede k přesvědčení, že studentka nemá příliš 
jasno v základních typech seismických vln a jejich polarizacích.  

Co se týče možných vlivů zemětřesení na podzemní vody, autorka používá výsledky prací Wang and 
Manga (2010), Manga et al. (2012), a Wang and Manga (2015) a v případě  poroelasticity práce Roeloff 
(1996). Kapitola 3.4.1 Změny propustnosti, je pro mě hodně nesrozumitelná. Autorka např. konstatuje: 
„Průchodem seismických vln může být vyvolán tok vody“. To automaticky vyvolává otázku - jak? O tom se 
ale už dále nezmiňuje. Autorka nekriticky přejímá a možná i chybně interpretuje údaje z článků Wang and 
Manga (2010) a Manga et al. (2012), které zasluhují diskuzi. Je celkem dobře pochopitelné, že filtrace vody 
horninovým prostředím může snižovat propustnost a uvolnění těchto částic může propustnost zvyšovat. Ale 
nedokážu si představit, že střižné napětí 0.1 – 1Pa (jehož ekvivalentem je změna atmosférického tlaku 



vyvolaná změnou výšky o 10 resp. 100 mm) nebo hustota energie  10-4 J/m3  (energie 10-4 J odpovídá změně 
potenciální energie hmotnosti 1g při změně výšky 10mm nebo kinetické energii hmotnosti 1g  pohybující se 
rychlostí 0.45 m/s, tj. 1.6 km/hod) vede k mobilizaci ucpávajících částic. Podobně diskutabilním problémem 
je vliv objemové deformace v důsledku šíření seismických vln na hladinu spodních vod. To může fungovat 
v případě silných pohybů půdy, ale ne v případě západočeských zemětřesení. Například při zemětřesení ML 
4.4 v květnu 2014 byly na povrchu naměřeny max. amplitudy posunutí půdy vlny P < 1mm a tomu 
odpovídající „přetvoření“ se projeví na ½ vlnové délky tj. v délce cca 200 m. Tvrzení, že přírodní 
hydrogeologické systémy reagují na amplitudy přetvoření už 10-6  mně připadá nereálné. Pokud to dobře 
interpretuji, tak např. dilatace horninového masívu 500x500x500m o 0.5 mm ve vertikálním bude mít odezvu 
v hydrogeologickém systému?  Toto tvrzení autorka potvrzuje výpočtem změnu pórového tlaku p, který při 
dilataci ε=10-6 vyvolá změnu hladiny vody o 1m! Výpočet není evidentně v pořádku - vzorec (3) pro pórový 
tlak autorka zredukovala na p= G𝜀𝑖𝑖  (G - střižný modul). Mám za to, že výše uvedená data patří spíše do 
kategorie sci-fi.   

Vůbec jsem nepochopil mechanizmus mobilizace bublin a nukleace bublin popisovaný v kap. 3.4.1. a 
3.4.2 b včetně rovnici (2).  Ve 3.4.1 je uvedeno: „…. množství uvolněných bublin se zvyšuje se snižující se 
frekvencí a zvyšující se amplitudou seismických vln. Hodnoty zrychlení v přírodních hydrologických 
systémech, která reagují na zemětřesení, začínají na 10-4 m.s-2“.  Znamená to, že, např. dlouhoperiodické 
povrchové vlny uvolní více bublin než vlny prostorové, které mají obecně vyšší frekvence? Co se míní 
amplitudou seismických vln: posunutí, rychlost nebo zrychlení?  O jaké zrychlení se jedná ve druhé větě?  
 

Za jiné části rešerše chci studentku M. Krajinovou pochválit. Velmi přehlednou a dostatečně 
informativní formou je prezentována geologie a zvláště hydrogeologie západočeské seismogenní oblasti; 
informace o hydrogeologii oblasti mohou velmi dobře posloužit pro řadu jiných studií. Dobře jsou také 
zpracovány informace týkající se vlivu atmosférického tlaku a zemských slapů na HPV. V posledním 
odstavci na str. 13 autorka konstatuje: „Možné mechanizmy vyvolávající změnu HPV můžeme rozdělit podle 
změn napětí, které je vyvolávají. Statické napětí má za následek otevírání, či uzavírání pórů (poroelasticita) 
a dynamické napětí má za následek změnu propustnosti. Pokud jsou napětí velká, může dojít k otevření 
nových cest“. Podle mého názoru je toto sdělení jedním z nejdůležitějších výstupů rešeršní části (alespoň pro 
neodborníky v dané problematice jako jsem já). Za velmi cenné také považuji shrnutí dosavadních výsledků 
pozorování vlivu lokálních zemětřesení na podzemní vody v západních Čechách/Vogtlandu (kap. 3.4.3 na 
str. 19).  

V praktické části studentka M. Krajinová analyzovala data hladin a průtoků z celkem 28 vrtů ze 
seismogenní oblasti západních Čech a Vogtaldu a blízkého okolí za rok 2014. Použité vrty a jejich měření 
jsou dobře zdokumentovány v tabulkách 2 a 3. Všechny zdroje dat jsou řádně citovány. Získání samotného 
datového souboru hodnotím jako úctyhodnou práci. Časové řady měření na vrtech, které indikující 
potenciální odezvy zemětřesné aktivity v květnu 2014, jsou vykresleny jednak pro celý rok 2014 a jednak 
v detailu pro období seismické aktivity. Společně s daty hladin a průtoků jsou vykreslena i data 
atmosférického tlaku a srážek. Data autorka analyzovala vizuálně s dostatečně kritickým přístupem (na 
rozdíl od rešeršní části), jednotlivé anomálie jsou hodnoceny z různých aspektů. Po pečlivé analýze našla 
pouze tři vrty, Hennebach a Gürth (Sasko, severně od Bad Brambachu) a v Sokolovské uhelné pánvi, jejichž 
změny hladiny by mohly být odezvou na zemětřesení z 31. 5. 2014 o magnitudu ML4.4. Autorka dále 
vypočítala pomocí programu Coulomb 3.3 pole statického objemového přetvoření εxx+εyy+εzz v hloubce 
h=0 vyvolané zemětřesením o magnitudu ML3.5 (24. 5. 2014) a ML 4.4 (24. 5. 2014) s ohniskovým 
mechanizmem podle Jakoubková et. al. (2017). Shoda vzestupu hladiny ve vrtech Hennebach a v Sokolovské 
pánvi s oblastí komprese objemového přetvoření, kterou autorka dostala, je ale nevýznamná, jelikož 
Coulombovské statické napětí je ve vzdálené zóně zemětřesení prakticky zanedbatelné. Z diskuze v kap. 6 
ale není jasné, zda si autorka tento fakt uvědomuje. Chtěl bych se ještě autorky zeptat, jakým způsobem 
odhadla rozměr zlomu A a velikost skluzu D pro zemětřesení ML3.5 a ML 4.4, které potřebovala pro výpočet 
statického objemového přetvoření. Na str. 24 uvádí, že ze seismického momentu. Není mně jasné, jak to 
udělala.  



Nakonec bych chtěl autorku požádat, aby v budoucích textech s úctou k naší planetě Zemi, její jediné 
družici Měsíci a nejbližší a životadárné hvězdě Slunci, psala jejich názvy s velkými začátečními písmeny, 
ostatně to vyžadují i pravidla českého pravopisu; to samé platí i pro Chebskou a Sokolovskou pánev a 
Mariánsko-lázeňský zlom.   

Tímto hodnocením nechci snižovat práci, kterou studentka M. Krajinová udělala a i význam získaných 
výsledků a poznatků. Její práce s daty skutečně zaslouží pochvalu. Data ale nejsou jen nějaká čísla nebo 
časové průběhy, je v nich zakódovaná fyzika. A dobré znalosti fyziky, fyzikální cit a kritické myšlení jsou 
nezbytným předpokladem pro správnou interpretaci jakýchkoliv měření. A pro problematiku řešenou 
v disertační práci to platí dvojnásob (mám s tím osobní zkušenosti). Pro věrohodnost publikovaných 
výsledků a poznatků (vlastních i přebraných) je neméně důležitá přesnost v jejich presentaci. Je potřeba mít 
stále na paměti generacemi osvědčené  littera scripta manet. 

 
Na závěr konstatuji, že předložená práce splňuje (a praktické části i převyšuje) požadavky na 
bakalářské práce a proto ji doporučuji k obhajobě. 
 
 
 
V Praze 7. 6. 2018       
 
 
 
 
        ……………………………………………… 
          Josef Horálek 
         Geofyzikální ústav AV ČR 
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