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Úvod 

Předmětem práce je přiblížit a popsat pár hlavních relativních a absolutních 

lokačních metod užívaných v seismologii (Geigerova metoda, grid search, hypoDD, 

master-event) a jednotlivě posoudit jejich klady a zápory. V další části práce se 

zaměřujeme problematice kroskorelací, konkrétně jejich přesností při určování rozdílů 

časů příchodů. V analýze jsme porovnávali rozdíly časů příchodů P vln z ručně 

odečítaných seismogramů s časy zjištěnými kroskorelacemi. Studii jsme aplikovali na 

zemětřesení v Západních Čechách. Data jsou z oblasti Nového Kostela, kde se 

předpokládá existence odnože Mariánsko-Lázeňského zlomu. Zkoumaná aktivita 

pochází ze zemětřesného roje v roce 2014. Ve výzkumné části jsme si všímali aspektů, 

které ovlivňují chyby kroskorelace. 

Lokace zemětřesení 

Výpočet lokací zemětřesení z časů průchodu je jeden z nejstarších problémů 

v seismologii, a i nadále je důležitou součástí seismického výzkumu. Zemětřesení je 

definováno časem vzniku a hypocentrem.  

Hypocentrum je místem vzniku zemětřesení pod povrchem země a určujeme ho 

souřadnicemi (x, y, z). Epicentrum je jeho ekvivalentem, jedná se o místo na povrchu 

přímo nad hypocentrem. Prakticky to vidíme na obrázku 1.  

 

 

 

Obr. 1 zemětřesení Tohoku-Oki, Japonsko, 
11.3.2011  

Obrázek popisuje zlomovou ploch 

zemětřesení Tohoku (ML = 9.1), které 

se odehrálo 11.3.2011. Hvězdička 

znázorňuje vypočtené epicentrum – 

průmět místa začátku šíření trhliny na 

povrchu. Obdélník popisuje celou 

posunutou plochu, barevná škála značí 

sílu otřesů na povrchu (USGS). 
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Zemětřesení většinou bereme při lokacích jako bod, ze kterého se šíří seismická 

energie, což neplatí u větších zemětřesení pocházejících ze vzniku zlomu dlouhých 

několik set metrů až kilometrů (Obr. 1). Zemětřesení jedné aktivity se většinou 

vyskytují na společné zlomové linii a už při prvním pohledu na obrázek surových lokací 

těchto zemětřesení lze pozorovat základní charakteristiky zlomu. Pro důkladnější 

analýzu je však nevyhnutelné disponovat přesnějšími lokacemi. Při lokaci hledáme čtyři 

hlavní parametry – zeměpisnou šířku a délku, hloubku a čas vzniku zemětřesení, což se 

určuje z času příchodu seismických vln (P, S) na stanice. Lokace se dělí na relativní a 

absolutní. 

Absolutní lokace 

Absolutní lokace znamená, že hledaná poloha zemětřesení se lokuje (na základě 

času příchodu vln na stanici) nezávisle na jiném jevu. Uvedeme dva způsoby, starší 

Geigerovu lokační metodu a novější Grid search.  

Geigerova metoda   

Nechť x, y, z jsou souřadnice hypocentra a xst, yst, zst = 0 jsou souřadnice stanice 

na povrchu. Dále zavedeme označení H pro tzv. hypocentrální čas (čas vzniku, později 

označováno rovněž t0). Čas příchodu studované vlny na i-tou stanici je ti = ti (x, y, z, H 

= t0; xst, yst, zst). Následující vzorec je pro řešení P vlny v homogenním prostředí 

(prostředí, kde je konstantní rychlost seismických vln). 

 𝑡𝑃 = 𝐻 +
𝑟

𝑣𝑃
= 𝐻 +

1

𝑣𝑃
√(𝑥𝑠𝑡 − 𝑥)2 + (𝑦𝑠𝑡 − 𝑦)2 + (𝑧𝑠𝑡 − 𝑧)2 (1.1)  

Jedná se o lineární úlohu v H a nelineární v parametrech x, y, z. Proměnná vp je 

rychlost P vlny. 

Následnými úpravami se rovnice upraví za pomoci Taylorova rozvoje – 

linearizuje se (Zahradník, J., 2005). Pro více stanic a fází získáme systém lineárních 

rovnic, které pak řešíme iterativními metodami. Výsledkem je poloha hypocentra (x, y, 

z) a čas vzniku zemětřesení (H). Chyby vznikající při užití této metody jsou způsobena 

jejím analytickým řešením. 
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Grid search  

Druhou absolutní metodou popsanou v práci je Grid search. Metoda jde po síti 

bodů v oblasti, užíváme ji k nalezení ohniska zkoušením různých poloh, kde pro každou 

polohu jsou namodelované syntetické časy příchodů. Pracuje se s předpokladem, že čím 

nižší je rozdíl součtu syntetických a pozorovaných časů příchodů, tím se víc blížíme 

k původnímu hypocentru.  Na porovnání naměřených a syntetických časů používáme  

L1 nebo L2 normu.  

Pro objasnění namodelujeme následující situaci (Obr. 2). Máme dvě stanice a 

homogenní model prostředí. Zemětřesení vzniká v čase t0 a v bodě Z (x, y). Čas od 

vzniku zemětřesení po příchod na stanici 1 nazýváme T1
O
 (O znamená observed, 

pozorované), což je vyjádřeno rovnicí: 

 
𝑇1

𝑂 =
𝐷1

𝑂

𝑉
 (1.2)  

kde D1
O
 je hypocentrální vzdálenost (dráha mezi jevem a stanicí) a V je rychlost 

šíření vlny v homogenním prostředí. Obdobně dostaneme T2
0 

pro druhou stanici. Poloha 

zdroje Z (x, y) je neznámá a musíme ji nalézt. Zkoušíme tak různé polohy D1 (x, y), D2 

(x, y) , …, Dn (x, y), pro které počítáme syntetické časy příchodu (T1
S
,
 
T2

S
) na obou 

stanicích, které následně porovnáváme s reálnými časy příchodu (T1
O
, T2

O
). V ideálním 

případě by se měl v hledaném bodě Z (x, y) rozdíl časů rovnat nule. Výpočty můžeme 

provádět různými způsoby, můžeme postupovat třeba po síti bodů, kde počítáme s tím, 

že snižující se rozdíl časů nám ukazuje směr k hledanému bodu Z (x, y).  
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Obr. 2 Grid search model 

Obrázek popisuje námi namodelovanou situaci stanice 1 a 2 a bod vzniku zemětřesení Z (x, y). Paprsky 

jsou lineární za předpokladu, že model (prostředí) považujeme za homogenní. 

Porovnávání syntetických a pozorovaných časů, v uváděné úloze pro dvě stanice, 

děláme pomocí L1 normy. Norma hledá nejmenší součet absolutních hodnot S, je to de 

facto medián v jednorozměrných úlohách (Shearer, 1997).  

 
min →𝑆 = ∑|𝑇1

0 − 𝑇1
𝑆| + |𝑇2

0 − 𝑇2
𝑆|

𝐾

𝑖=1

 (1.3)  

Výpočet L2 normy se provádí metodou minimalizace sumy čtverců reziduí (S) a 

vztah vypadá obdobně: 

 
min →𝑆 = ∑(𝑇1

0 − 𝑇1
𝑆)

2
+ (𝑇2

0 − 𝑇2
𝑆)

2
𝐾

𝑖=1

 (1.4)  

kde T1
0
 a T2

0
 jsou pozorované časy průchodu vln (naše data) a T1

S
 a T2

S
 jsou časy 

hledané.  

Obecná formulace L1 normy je následující: 

 
min →𝑆 = ∑|𝑇𝑖

0 − 𝑇𝑖
𝑆|

𝐾

𝑖=1

 (1.5)  

a L2 normy: 
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min →𝑆 = ∑(𝑇𝑖

0 − 𝑇𝑖
𝑆)

2
𝐾

𝑖=1

 (1.6)  

kde Ti
0
 značí pozorovaný čas průchodu a Ti

S
 syntetický čas, i značí počet stanic (pokud 

pracujeme s jednou fází, například jen s P vlnami). Ve skutečnosti ale nepočítáme s T 

(značí čas průchodu), protože ho přesně nedokážeme určit, neznáme t0 (čas vzniku 

zemětřesení): 

 𝑇 = 𝑡 − 𝑡0 (1.7)  

Místo toho počítáme s absolutním časem příchodu t: 

 𝑡 = 𝑇 + 𝑡0 (1.8)  

t odečteme ze seismogramu. 

Nedostatkem Grid search-u je, že syntetické jevy počítáme v určitém modelu (zde 

za pomoci homogenního modelu), který ve skutečnosti nemusí odpovídat reálnému 

prostředí. Jestli rozdíly mezi modelem a skutečností nastanou nebo ne, a jak velké 

budou, je obtížné zjistit. S jejich rostoucím rozdílem roste nepřesnost metody. Metoda 

je proto dobře aplikovatelná v případech, kdy máme dobrý referenční model nebo 

v situacích, kdy pracujeme v regionálním měřítku (lze zanedbat drobné změny 

geologie). Ve skutečnosti je geologie mnohem složitější a ve většině případů se 

používají vrstevnaté 1D modely. Pokud je například ve více vrstevnaté oblasti, vrstva 

s vyšší rychlostí než předpokládá použitý model, ohnisko bude výše, než ve skutečnosti 

je, pro nižší rychlosti bude výsledek opačný. 

Mezi limity této metody patří její závislost na přesnosti pikování, společně s již 

zmíněnou znalostí rychlostního modelu a velká výpočetní náročnost, která je už 

v dnešní době překonána. Nevýhodou metody je, že má horší rozlišení do hloubek 

(popsán chybovou elipsou, viz kapitola Chyba absolutních lokací). 
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Obr. 3 nelokovaná oblast Whitier Narrows 

Obrázek ukazuje prvotní automatické lokace zemětřesní přímo z katalogu SCSN, jedná se o oblast 

Whittier Narrows v severojižní orientaci. Vyskytly se zde dva nejsilnější jevy, mělčejší s magnitudem ML 

= 5.9 (mainshock) a hlubší s magnitudem ML = 5.3 (dotřes - aftershock) (Shearer, 1997). 

Jako příklad použití Grid search-u se můžeme podívat na článek od Shearera 

(1997), který použil metodu ve svém výzkumu na lokaci zemětřesení v Kalifornii, 

v oblasti Whittier Narrows. Zjistil, že využití L2 normy je méně vhodné, pokud je 

reziduum času průchodu způsobeno nekorelovaným, Gaussovským zašuměním při 

odečítání. L1 norma nese rezidua vyrovnaněji a je považována za stabilnější vzhledem 

k odlehlým hodnotám. Použití norem vede k výraznému zlepšení výsledných lokací 

zemětřesení, jak je vidět při srovnání Obr. 3 a Obr. 4. 
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Obr. 4 zlokovná oblast Whittier Narrow pomocí L1 a L2 normy 

Jevy po zlokování, za užití L2 (a) a L1 (b) normy, jedná se o totožnou oblast jako u Obr. 3 (hloubkový 

řez). Použití rozdílné normy drasticky mění výsledné lokace jevů. Při porovnání s obr. 3 je vidět, že 2 

nejvýraznější jevy za použití L1 normy jsou posunuté severněji než ve vyhodnocení pomocí L2 normy. 

Rovněž prostorové uspořádání jevů je po relokaci odlišné, díky L1 normě je většina jevů ve větších 

hloubkách než největší dvě zemětřesení. Lokace za pomoci L2 normy umisťuje 2 hlavní jevy doprostřed 

(Shearer, 1997). 

Dle Shearera (1997), není grid search nutný pro vyhledávání času vzniku 

zemětřesení; nejpřesnější časy vzniku na každém gridovacím bodu lze zjistit normou L2 

nebo mediánem (L1 normou) reziduí. Normy L1 a L2 jsou dnes hojně využíváme v 

automatickém zpracování a využívají je běžné lokační metody (např. NonLinLoc 

(Lomax et al 2000)). 

Chyba absolutních lokací 

Důležitou součástí lokací je určení její chyby. Princip, jak vzniká a co ovlivňuje 

podobu chybové oblasti kolem hypocentra, je zjednodušené a schematicky popsán 

v následující části. 

Zpočátku popisujeme situaci bez hloubkového měřítka. Máme oblast s hustým 

pokrytím seismických stanic (trojúhelníky) a zemětřesení (hvězdička) (Obr. 5) vzniklé 

přímo pod stanicemi. Díky tomu, že hypocentrum se nachází přibližně pod oblastí 

s dobrým pokrytím seismických stanic, je chybová oblast kolem zemětřesení malá a 

rovnoměrná – kruhová. 
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Obr. 5 chybová elipsa pro rovnoměrné rozložení stanic 

Obrázek popisuje ideální stav, kruhovou chybovou oblast relativní lokace zemětřesení, jehož 

hypocentrum se nachází pod stanicemi, mapový pohled. Modré trojúhelníky popisují stanice na povrchu, 

červená hvězdička značí zemětřesení. Osy x a y značí zeměpisnou délku a šířku, jedná se o mapový 

pohled. 

V následující situaci (Obr. 6) (zemětřesení se nenachází pod oblastí s dostatečným 

pokrytím stanic) bude chybová oblast kolem zemětřesení zkreslená, z kruhu se stává 

elipsa orientovaná nejdelším rozměrem směrem ke stanicím – tzv. chybová elipsa. 

Celková chybová oblast je tak výrazně větší. 

 

Obr. 6 chybová elipsa pro nerovnoměrné rozložení stanic 

Obrázek popisuje elipsoidní tvar chybové oblasti při relativní lokaci, jedná se o pohled shora.  
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Pokud bychom chtěli zkvalitnit lokaci, museli bychom přidat další stanici na 

opačné straně od zemětřesení (Obr. 7). 

   

Obr. 7 chybová elipsa pro nerovnoměrné rozložení stanic po doplnění stanice 

Obrázek popisuje, co se stane, když přidáme stanici na opačnou stranu, tak abychom zmenšili chybovou 

elipsu. Z elipsovité chybové oblasti (Obr. 6) se opět stane kruhová. 

Určení chyby lokace je významnou součástí relokace. I při naprosto čistém 

nezkresleném signálu vznikne určitá chyba, která je dána parametrizací úlohy 

(gridováni v grid search metodě, linearizace v Geigerově metodě atd.) v návaznosti na 

pokryti zkoumané oblasti stanicemi. Analogická situace (Obr. 8) vzniká, pokud 

uvažujeme problém i s hloubkovou souřadnicí (z). Jediným řešením tohoto problému by 

bylo, kdybychom byli schopni udělat seismickou stanici pod hypocentrem, což je 

v drtivé většině případů nemožné.  

 

Obr. 8 chybová elipsa, pohled do hloubky, r.l. 

Obrázek popisující chybovou elipsu ve směru do hloubky při stanicích na povrchu. 
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Z příkladů vidíme, že největším problémem je určení hloubky. Výsledkem je, že 

při hloubkových řezech se lokované jevy mohou zdánlivě vyskytovat nad sebou – tvořit 

komínovité útvary (typickým příkladem je obrázek 11 na straně 13). 

Relativní lokační metody 

Relativní lokační metody, na rozdíl od absolutních, lokují jev vzhledem k jevu 

referenčnímu. V práci se zaměřujeme na metodu master-event a na metodu hypoDD.  

Metody jsou postaveny na předpokladu, že vzájemná vzdálenost dvou analyzovaných 

jevů (referenčního a relativně lokovaného) je zanedbatelná vzhledem k jejich 

vzdálenosti ke stanicím, jejich využití je proto vhodné při neznámé nebo složité 

geologii. 

Master-event 

Metoda lokuje hledaný jev (slave) vůči známé poloze master-a. Situace je popsána 

pomocí obrázku (Obr. 9). 

 

Obr. 9 master-event popis 

Na obrázku je slave (modrý) a master (červený) jev. Jevy jsou od sebe tak blízko, aby úhly výchozu 

k stanici i u vektoru D byly totožné (vektor N je jednotkový a určuje pouze směr). Poloha mastera je 

známá, hledáme vektor L, kterým popíšeme polohu slave-a vůči master-ovi. 

Obrázek popisuje paprsky (Sm, Ss) jdoucí od master-a (červený bod) a slave-a 

(modrý bod) směrem k jedné seismické stanici i. Pracujeme s předpokladem, že paprsky 

jsou paralelní. Mezi master-em a slave-m se nachází vektor L, popisující polohu slave-a, 

který je naší neznámou a chceme ji zjistit. Průmět vektoru L do směru vektoru (Sm) 



11 
 

jdoucího od master-a ke stanici i je D. V reálné situaci máme různě orientované dvojice 

paralelních paprsků jdoucí k různě položeným stanicím a díky tomu máme více vektorů 

D, které známe. Vektor N je jednotkový vektor od zemětřesení ke stanici i a usnadňuje 

nám nalezení vektoru D. Vlna překoná vzdálenost D za čas ∆T: 

 
∆𝑇 =  

�⃗⃗� 

𝑉
 (1.9)  

 

 

z rovnice 1.9 dosadím do 1.10 a dostanu vztah: 

 
∆𝑇 =  

�⃗�  . �⃗⃗� 

𝑉
 (1.11)  

 

rozdíly času průchodu ∆T neznáme (neznáme rozdíly casu vzniku ∆t0), ale známe 

rozdíly časů příchodu vln master-a a slave-a na stanici ∆t : 

 ∆𝑡⃗⃗⃗⃗ =  ∆𝑇 + ∆𝑡0 . (1.12)  

 

Dosadíme rovnici 1.12 do předcházející (1.11) a úpravami získáme vztah: 

 
∆𝑡⃗⃗⃗⃗  =  

�⃗�  . �⃗⃗� 

𝑉
− ∆𝑡0 (1.13)  

 

kde ∆t je rozdíl časů příchodů mezi masterem a slave-m a ∆t0 je rozdíl časů vzniku, 

těchto jevů. Hledáme L. Pro výpočty je vhodnější opačný rozdíl časů průchodu a tak 

docházíme k následující rovnici: 

 
𝑡𝑖𝑠 − 𝑡𝑖𝑚 = − 

�⃗�  . �⃗⃗� 

𝑉
+ ∆𝑡0 (1.14)  

kde tis je čas příchodu slave-a a na stanici i a tim čas příchodu master-a na stanici i. 

Rovnice 1.14 a 1.15 jsou totožné pouze s rozdílem, že (1.15) je v maticovém zápisu. 

 𝐷 = �⃗�  . �⃗⃗�  (1.10)  
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Jediné proměnné, které se mění v maticovém zápisu, jsou proměnné popisující podíl 

jednotkového vektoru v jednotlivých směrech souřadnic (x, y, z), všechny další 

proměnné zůstávají v matici stejné. Xs, Xs a Zs jsou komponenty vektoru L od mastera 

k slave-ovi – naše neznámé parametry. Každý řádek reprezentuje master-event pár na 

jedné stanici pro jednu fázi. S rostoucím počtem pozorování, se dají s větší přesností 

určit složky vektoru L a z toho souřadnice slave-a: Xs, Xs, Zs  a t0s – t0m. Problém je 

lineární a můžeme ho řešit analyticky nebo numericky. Seismická rychlost je apriorně 

známá a má velký vliv na výsledné řešení.  

HypoDD 

Tato metoda je často využívána pro relokaci zemětřesných klastrů o velkém 

množství jevů. Hledá relativní lokace kolokovaných (blízkých) zemětřesení. Vstupní 

data jsou časy rozdílů příchodů P a S vln mezi páry jevů v rámci klastru. Tak jako u 

všech relativních metod je třeba dodržet předpoklad, že vzdálenosti mezi jevy v klastru 

jsou zanedbatelné v porovnání k hypocentrálním vzdálenostem. Na základě těchto 

principů se zruší vliv modelu (často nepřesného). Díky metodě získáváme často velmi 

hezké výsledky a její využití je vhodné v případě oblasti s velmi hustou a 

koncentrovanou seismicitou. Naopak mezi její nevýhody patří horší kontrolovatelnost a 

vysoká citlivost na kvalitu a množství dat. Dále hypoDD při iterativním výpočtu poloh 

všech zemětřesení postupně odstraňuje odlehlé jevy, čímž mění statistické vlastnosti 

zkoumaného katalogu. Metoda vybere různé blízké páry (podobně jako master-eventová 

metoda) v rámci klastru a z jejích časových rozdílů vytvoří systém lineálních rovnic, 

které pak řeší.  

 

(
𝑑𝑡𝑖
⋮

) = (
𝑡𝑖𝑠 − 𝑡𝑖𝑚

⋮
) = (

−𝑁𝑥

𝑉

−𝑁𝑦

𝑉

−𝑁𝑧

𝑉
1

⋮ ⋮ ⋮ ⋮
)(

𝑋𝑠

𝑌𝑠

𝑍𝑠

𝑡0𝑠 − 𝑡0𝑚

) (1.15)  
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Obr. 10 zlom Calaveras v Kalifornii 

Na obrázku je zlom Calaveras v Kalifornii, tmavě šedý obdélník v mapě označuje studovanou oblast. 

(Schaff et al., 2002). 

Je obecně akceptováno, že nejpřesnější rozdíly časů odvodíme pomocí 

kroskorelací mezi vzájemně nejbližšími jevy. Tato technika je předmětem následujících 

kapitol. Metodu hypoDD využívá například Schaff et al. (2002), který za pomoci 

kroskorelace relokuje zemětřesní na zlomu Calaveras (Obr. 10). Pro příklad použití této 

metody uvedeme studii, která se tímto zlomem zabývá. Řeší jednu z nejaktivnějších 

zlomových zón, jejíž součástí je i zlom San Andreas v severní Kalifornii. Ve 20. století 

zde došlo k sérii zemětřesení (Oppenheimer et al., 1990) z nichž největší dosáhlo 

magnituda ML = 6.2. Na obrázku je zřetelné, že hypoDD s kroskorelacemi výrazně 

zlepšilo lokaci zemětřesení (Obr. 11 a Obr. 12) a umožnilo tak detailně mapovat 

aktivované a neaktivované části zlomu. Protože oblast je hustě osídlena, jsou dosažené 

lokace velmi užitečným přínosem k problematice seismického ohrožení. 
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Obr. 11 zlom Calaveras, a) mapový a b) boční pohled, nelokované 

Na obrázku se nachází zlom Calaveras zaznamenaný Severokalifornskou seismickou stanicí mezi lety 

1984 až 1997 a obsahuje 7857 jevů. Jedná se o původní lokace zemětřesení bez použití relokačních 

metod. Jedná se o boční pohled. Obrázek a) zobrazuje mapový pohled na jevy podél zlomu Calaveras 

(směr sklonu je 146°), b) ukazuje pohled na zlomovou plochu z boku a zobrazuje pouze zemětřesení na 

zlomu. Velikost kruhu zodpovídá velikosti magnituda (Schaff et al., 2002). 
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Obr. 12 opravené lokace pomocí korelované hypoDD 

Obrázek zobrazuje opravené lokace všech jevů, za použití metody hypoDD s kroskorelacemi, díky tomu 

je velmi dobře zřetelná celá struktura (a). Oproti obrázku 11 došlo k výraznému zlepšení (Schaff et al., 

2002). 

Dalším příkladem využití je při relokaci zemětřesení v jižní Kalifornii (Hauksson, 

Shearer, 2005). Relokovalo se 327 000 zemětřesení, které se vyskytovali mezi lety 1984 

a 2002. Využívá vlnové kroskorelace u P a S vln. Pro usnadnění byla oblast jižní 

Kalifornii rozdělena na 5 polygonů (přibližně 100 000 jevů v každém z nich). Hranice 

polygonů jsou navrženy tak, aby se nacházely v méně aktivních oblastech. Jsou 

odstraněny různé antropogenní projevy, jako odstřely v lomech a podobně.  Počítáme 

diferenční časy (P a S vln) vkládáme je do mechanismu hypoDD – (Waldhauser, 

Ellsworth, 2000, 2002) a získáváme hypocentra. Výsledné lokace jsou viditelně hustěji 

seskupené než původní vyobrazení nelokovaných jevů a jsou zde zřetelné některé linie 

zlomů. 
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Obr. 13 nelokované (levý) a relokované (pravý) jevy v jižní Kalifornii 

Porovnání seismicity před a po pypoDD relokaci s použitím kroskorelace. Levý obrázek popisuje 

nelokované zemětřesení v oblasti jižní Kalifornie a rozdělení oblasti na pět polygonů - jejich hranice 

prochází skrz nejméně seismicky aktivní oblasti (jedná se o mapový pohled). Pravý obrázek popisuje již 

zlokované jevy na území jižní Kalifornie mezi lety 1984-2002, z použití metody hypoDD. Zkratky značí 

zlomy (BS, CP apod.), pro reference viz Hauksson a Shearer (2005). 

Metoda je využívaná i u nás v Západních Čechách (Jakoubková et al., 2017). 

Chyba relativních lokací 

Chyba v relativních lokací spočívá v neplatnosti předpokladu paralelnosti 

paprsků. Pokud předpoklad neplatí, výsledky budou chybné. Dalším zdrojem chyb 

pochází z nepřesnosti určení časových diferencí. Jevy jsou relativně lokované 

s přesností desítek až stovek metrů. Absolutní poloha relativně lokovaného klastru 

v prostoru však může být zavádějící. 

Seismický signál 

Úvod 

Seismický signál je časová řada amplitud rychlosti pohybu země (ale také 

posunutí nebo zrychlení). Každá část signálu má určitou důležitost pro různé metody. 



17 
 

Pro lokační problémy je důležitá část signálu kolem prvního nasazení vln. V poslední 

době narůstá zájem o zkoumání antropogenního šumu, který je jinak nežádoucí součástí 

seismogramů (Groos, Ritter, 2010). Kupříkladu, spousty let čas prvního příchodu P a 

S vlny byly jediné informace o zemětřesení, co nás zajímal, zbytek seismogramu, jako 

povrchové vlny a závěr vlny, byly považovány za zbytečné. Dokud nebyly nalezeny 

nové vhodnější metody (Aki, Richards, 1980). 

Filtrace 

Obecně před vyhodnocováním signál filtrujeme nebo na něj aplikujeme různé 

operace, abychom ho pozměnili. Filtrace slouží k zvýraznění zájmových frekvencí a 

odstranění pro nás v daný moment nedůležitých. Existují tři typy filtrů: dolní, horní a 

pásmová propust. Jako dolní propust chápeme filtr, jež nepropouští vyšší frekvence, 

opačně je definována horní propust. U pásmového filtru (například Butterworth-u), 

určujeme horní a dolní hranici filtrace. Tento druh filtrace signálu byl využit i v naší 

studii. Otázka filtrace je velmi složitá a není předmětem této práce. 

Vlnová kroskorelace v seismologii 

Vlnová kroskorelace je velmi užitečný nástroj pro popis podobnosti dvou jevů, 

zpřesňování lokací a vlastností zdroje. Kroskorelací v seismologii chápeme porovnání 

dvou časových řad, seismogramů, které využíváme k určení časového posunu dvou 

analyzovaných řad a k určení vzájemné podobnosti. Aplikace kroskorelace sestává ze tří 

kroků: příprava dat, vyříznutí korelovaných (porovnávaných) časových oken z dat 

(seismogramů) a samotný akt kroskorelace. Před začátkem kroskorelování musíme 

nejdříve signál zfiltrovat na zájmové frekvence tak abychom neztratili hledanou 

informaci. Dále následuje vyříznutí vhodného časového okna okolo příchodu vlny a 

poté už můžeme přejít k samotné kroskorelaci. Díky vlnové kroskorelaci v seismologii 

můžeme detekovat zemětřesné jevy o malém magnitudu, lokovat seismické jevy a 

dokonce i charakterizovat velikost jevu a klastrování jevů (Bobrov et al. 2012). 
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Obr. 14 Popis průběhu kroskorelace 

Obrázek popisuje jak se vlnová kroskorelace užívá na zlepšení relativní lokace zemětřesení. Dvě blízko 

položená zemětřesení budou vždy produkovat podobné seismogramy na různých stanicích, i když trasy 

jsou rozdílné. Pokud jsou seismogramy podobné, můžou se použít na určení diferenciálního času mezi 

jevy; tyto časy jsou mnohem přesnější než ty, co lze získat z ručního pikování (Shearer, 1997).  

Kroskorelaci provádíme na dvou (většinou) blízkých zemětřeseních, která 

produkují téměř identické seismogramy. Pokud jsou signály dostatečně podobné, lze 

z kroskorelace získat časový posun (dt). Tyto diferenční časy jsou často považované za 

mnohem přesnější než ty, co lze získat z manuálního odečítání jednotlivých 

seismogramů a lze je tak využít při výpočtu vysoce přesných relativních lokací 

(Scherbaum, Wendler, 1986; Maurer, Deichmann, 1995). V mnoha případech bylo 

dosaženo velice přesných lokací s chybou v řádech desítek metrů nebo i méně. I přes 

tyto úspěchy byla kroskorelace využívána zatím jen pro relokaci malého počtu 

zemětřesení, což bylo způsobeno obtížnostmi ve spojitosti s výpočty, kvůli velkému 

množství jevů. Také není zcela jasné, jak podobná zemětřesení musí být (umístění a 

ohniskový mechanismus), abychom získali věrohodné výsledky.  

Vyšších přesností lokací u výše představených metod (masterevent a hypoDD) lze 

dosáhnout zahrnutím diferenciálních časů průchodu (dt) vypočítaných právě 

kroskorelací. Pokud mají dva jevy blízká ohniska, tvar vlny by měl být podobný, 

protože cesty průchodu vln jsou ovlivněny stejnou geologií. Diferenciální čas 

z kroskorelací je vysoce přesný. Je méně citlivý na poměr signálu a zašumění. 

Kroskorelaci charakterizujeme vztahem kde x(t) a y(t) popisují vlny jako funkci 

zpoždění času T, L – lag times. 
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𝐶(𝐿) = lim
𝑇→∞

1

𝑇
∫ 𝑐(𝑡)𝑓(𝑡 + 𝐿)𝑑𝑡

𝑇/2

−𝑇/2

 (1.16)  

Následující obrázek (Obr. 15) – mapy popisuje zemětřesný roj 1984 – 1985 

z oblasti nedaleko Vallecito Valley (USA) a seismicitu na něm lokovanou různými 

mechanismy od různých autorů. Přibližně 2400 zemětřesení zachyceno Jihokalifornskou 

sítí (Shearer, Hauksson, 2005) ležící na zlomu Sawtooth Ridge. Horní obrázky popisují 

lokace katalogových čtení, dolní obrázky používají kroskorelovaná data. Zlepšení 

přesnosti lokování je v tomto případě evidentní.  

 

Obr. 15 porovnání relokací od různých autorů 

Obrázek srovná různé metody relokací hypoDD stejné oblasti od různých autorů, odkazy na studie 

v Shearer a Hauksson (2005). Jedná se o stejnou oblast – poblíž údolí Vallecitos, jižní Kalifornie. 

Kroskorelace se využívá například při monitoringu zkoušek jaderných zbraní 

(Bobrov et al. 2012).  Metoda byla využita v lokaci zemětřesení z Korejské lidově 

demokratické republice v letech 2006 (9.října) a 2009 (25.května). Zemětřesení 

zaznamenané v roce 2006 bylo zaznamenáno 22 stanicemi  mezinárodního 
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monitorovacího systému, s magnitudem ML = 4.1 (bereme ho jako vzor). Zemětřesení 

v roce 2009 bylo detekováno 59 stanicemi a největší magnitudo bylo ML = 4.5. 

 

Obr. 16 porovnání seismogramů KLDR 

Porovnání dvou seismogramů na stanici WRA z roku 2006 a 2009 vzniklých v KLDR. Oba záznamy byly 

filtrovány v rozmezí 0.8 – 4.5 Hz. Bylo vystřiženo okno o délce 6 s (Bobrov a et al. 2012). 

Na obrázku 16 jsou dva seismogramy zaznamenaných explozí, na stanici WRA. 

Spodní signál představuje jaderný test z roku 2006, který je při kroskorelaci používán 

jako vzor, horní signál zaznamenává explozi z roku 2009, kterou se snažili lokovat. 

Tyto seismogramy byly filtrovány na frekvenci mezi 0.8 a 4.5 Hz. Vychází vysoký 

kroskorelační koeficient (0.85), který se používá na popis podobnosti kroskorelovaných 

dat (tzn. čím vyšší kroskorelační koeficient tím jsou si v našem případě signály 

podobnější) (Akuhura, Mochizuki, 2014). Délka zaznamenaného seismogramu záleží 

zejména na teleseismické vzdálenosti a na magnitudu (menší zemětřesení jsou typické 

kratšími signály, protože obsahují vyšší frekvence, které se rychleji utlumí). Z tohoto 

důvodu bylo vybráno šestisekundové okno, 1 s před příchodem P vlny a 5 s za ním. 

Takto vybrané časové okno zachycuje všechno podstatné.  

Nefiltrované záznamy (Obr. 17, str. 21) nejsou vhodné pro určování 

kroskorelačních parametrů. Kroskorelace byla provedena mezi vzorem z roku 2006 a 

záznamy z 24 stanic rozmístěných po celé Zemi z roku 2009. Jeden souhrnný 

kroskorelační koeficient byl vypočítaný na všech seřazených trasách v jedné časové 
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řadě 24 x 6 s. 

 

Obr. 17 Korelované trasy zarovnané 

Obrázek znázorňuje korelované trasy nasunuté na sebe do času s maximálním kroskorelační koeficientem 

(Bobrov a Kitov, 2012). 

Dalším příkladem využití kroskorelací je aplikace na lokování teleseismických 

(hodně vzdálených a silných) jevů v konkrétních případech v Bolívii a USA. Lokace 

byla prováděna na Wadati-Benioffově zóně v oblasti subdukce oceánické desky pod 

kontinentální. Významnou roli ve vzniku zemětřesení v těchto oblastech hraje vliv 

křehké deformace a metamorfních procesů. Při vzorkovací frekvenci 20 Hz, bylo 

zaznamenáno 359 zemětřesení na 998 stanicích. Bylo vybráno 10 s okno kolem 

příchodu P nebo S vln. Hledané odchylky jsou plus a mínus 5 s. 

Dalším příkladem využití kroskorelací je aplikace na lokování teleseismických 

(hodně vzdálených a silných) jevů v konkrétních případech v Bolívii a USA (Obr. 18). 

Lokace byla prováděna na Wadati-Benioffově zóně v oblasti subdukce oceánické desky 

pod kontinentální (Waldhauser, Schaff, 2007). 
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Obr. 18  mapový pohled na subdukční zónu, Chile 

Obrázek popisuje mapový pohled a hloubkový průřez (v západovýchodní orientaci) přes 3783 

zemětřeseními na subdukční zóně v severním Chile, (a) před a (b) po aplikaci relokace pomocí 

mechanismu hypoDD. Rozdělení v mapovém pohledu označují umístění průřezů (Waldhauser a Schaff, 

2007). 

Shearer (1997) se dále zabývá otázkou, jestli funguje kroskorelační metodika jen 

pro malý počet téměř stejných jevů nebo ji lze použít i na větší oblasti s různě 

rozmístěnou seismicitou.  
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Obr. 19 Kroskorelace – příklad 

Obrázek popisuje vlnovou kroskorelaci aplikovanou na pár podobných seismogramů. Zemětřesení 

ze 2.října 1987 o magnitudu ML = 2.5 a z 9.října 1987 o magnitudu ML = 2.0. Větší okna obsahují 

zaznamenané seismogramy P a S vln ze 7 měřících stanic (seznam je vedle pravého pole). Předpokládaná 

vzdálenost od epicentra ke stanicím se pohybuje mezi 37 – 45 km. Menší pole ukazují vypočítané 

kroskorelační funkce, užívá 3 s okno kolem příchodu P a S vln. Je zřejmé, že na všech stanicích, kromě 

stanice SAT, jsou dobře viditelná maxima. Maxima lze použít na měření diferenčních časů mezi trasami 

(Shearer, 1997). 

Obrázek znázorňuje postup, který Shearer použil. Týká se sedmi seismických 

stanic, pro dvojici podobných, ale ne stejných dotřesů. Příchody P vln jsou nalevo a 

S vln napravo spolu s vypočtenou kroskorelační funkcí. U většiny stanic jsou křivky 

dostatečně podobné, takže kroskorelační funkce má dobře definovaný vrchol, který 

reprezentuje časový posun mezi stopami. Následující ilustrace názorně popisuje reálnou 

práci se seismogramy. 

Obr. 20 kroskorelace a struktura nazvaná "tree" 

Obrázek popisuje omezení načasování 

příchodů na seismickou stanici a strukturu 

někdy popisovanou jako „tree“ (strom). 

Některé z jednotlivých fází jsou odečtené 

ručně. Pár seismogramů je tak podobných 

jiným, že časy příchodu můžeme získat 

prostou kroskorelací mezi takovými páry. (Shearer, 1997). 
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Obr. 21 Zarovnání na časy příchodu 

Na obrázku vidíme 17 seismogramů ze stanice SS2 z oblasti Whittier Narrows. Je zde zřetelně vidět 

rozdíl mezi původně napikovanými příchody P vln z jihokalifornské seismické sítě. Odečtené časy 

příchodů učeny jsou za pomoci diferenčních časů získaných z vlnové kroskorelace. Piky byly k dispozici 

v 11 případech a jsou označeny čárkami. Seismogramy jsou zarovnané na opravené příchody, zobrazené 

tečkovanou čarou (Shearer, 1997). 

Analýza možných chyb kroskorelací 

V práci se zaměřujeme zejména na korelaci, všímáme si a snažíme se popsat 

odchylky korelovaných a manuálních rozdílů časů. Diskutujeme o jejich příčinách a 

důsledcích. Ve výzkumu vycházíme ze Západočeských dat. 

Geologie Západních Čech 

Oblast Západních Čech (a oblast Vogtland za hranicemi) je známa svoji vysokou 

geodynamickou aktivitou a je charakteristická vnitrodeskovými zemětřesnými roji. 

Mezi její další, neméně významné projevy se řadí vývěry CO2 bohatých termálních vod, 

terciérní/kvartérní vulkanismus, neotektonické korové pohyby, suché vývěry plynů 

(mofety, CO2, He). Tyto jevy se vyskytují na průsečících zlomových zón (Weinlich et 

al., 1999). Na prameny minerálních vod se v České republice a Německu váží četné 

lázeňské objekty. Vysoký poměr 
3
He/

4
He ve vývěrech plynů značí, že jsou plášťového 

původu. Seismicita zde má formu periodicky se opakujících zemětřesných rojů 
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s magnitudy nepřesahující ML = 5. V průběhu posledních 30 let se vyskytly dva roje 

s magnitudem vyšším než ML = 4+ a několik s magnitudem nad ML = 3+. 

Tektonický původ 

Český masiv je jedním z největších výchozů Prekambrijských skal v centrální a 

západní Evropě. Tvoří nejvýchodnější část Variského orogenního pásu, který vznikl 

díky pohybům litosférických desek v období před 500 až 250 miliony let (Matte et al., 

1990). Region Západních Čech tvoří západní část Českého masívu, je situovaný 

v přechodové zóně mezi třemi Variskými jednotkami: Saxothuringikem na 

severozápadě, Tepelsko-Barrandienskou zónou ve středu regionu a Moldanubikem na 

jihovýchodě (Babuška et al., 2007). Paleozoický šev mezi Saxothuringickou, Tepelsko-

Barrandienskou a Moldanubickou jednotkou byl reaktivován od nižšího Triasu. 

Společně s postorogenickou extenzí a alkalicko-magmatickou aktivitou během 

Kenozoika došlo k evoluci Oháreckého riftu. Rift je 300 km dlouhý a 50 km široký 

(Obr. 25), je částí Evropského Cenozoického riftového systému a je orientován 

východním až severovýchodním (resp. západním až jihozápadním) směrem. Neogenní 

aktivita v oblasti Západních Čech probíhá na průsečíku dvou tektonických struktur: 

východně až severovýchodně orientovaného Oháreckého riftu a severojižně orientované 

zóny Regensburg-Leipzig-Rostock (o délce 700 km a maximální hloubce 40 km). Zóna 

Regensburg-Leipzig-Rostock je aktivní hlavně ve střední části mezi Mariánskými 

Lázněmi a Lipskem (Bankwitz et al., 2003). Zlomy jsou dobře znatelné ze satelitních 

fotografií, zejména v negativním provedení morfologie (Krentz et al. 1996; Krull,  

Schmidt 1990).  

Geologický původ  

Západní hranici Českého masívu v oblasti Západních Čech tvoří Chebsko-

Domažlický příkop, v jehož severní části se nachází Chebská pánev. Východní hranice 

Chebské pánve, a tím pádem i Chebsko-Domažlického příkopu, tvoří asi 100 km dlouhý 

Mariánsko-Lázeňský zlom (Obr. 22 na straně 26 a Obr. 24 na straně 28). Ten je v 

morfologii zřetelně viditelný: rovinatá pánev se na západě ostře střetá 

s několikasetmetrovými srázy Krušných hor na východě. Západní část příkopu a její 

ohraničení je topograficky mnohem mírnější. Vznik Chebské pánve, v severní části 

Chebsko-Domažlického příkopu, byl iniciován reaktivací podloží zlomu (variského 

stáří) pánve během Oligocénu až Miocénu. Chebská pánev je vyplněná 300 m mocnou 
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vrstvou sedimentů terciérního až kvartérního stáří, jenž jsou tvořeny úlomky ztuhlého 

proterozoického a paleozoického magmatu a metamorfitů pocházejících 

ze severozápadní části Českého masívu (Fiala a Vejnar, 2004). Sedimentace začala 

během pozdního Eocénu, byla přerušena v spodním Oligocénu a dále pokračovala 

v pozdním Oligocénu do Miocénu. Po období eroze byla sedimentace znovu obnovena 

v Pliocénu (Špičáková et al., 2000). Chebská pánev je typická blokovitým uspořádáním 

se sítí zlomů různé orientace. 

 

Obr. 22 zlomová pásma Českého masivu  

Obrázek zjednodušeně popisuje tektonické jednotky Českého masívu (BM). V modrém  

obdélníku se nachází pro nás velmi důležitý Mariánskolázeňský zlom (Fischer et al., 2014). 

 

Současný geologický a tektonický „život“ oblasti se projevuje výskytem 

zemětřesných rojů v seismicky aktivní zóně pod obcí Nový Kostel (Obr. 23). Ta leží v 

blízkosti Mariánskolázeňského zlomu, nicméně orientace přepokládaného zlomu je 

odlišná (azimut oblasti je 170°, azimut Mariánskolázeňského zlomu je 150°). Právě v 

Novokostelecké zlomové zóně se během posledních 25 let uvolnilo přes 80 % seismické 

energie (Fischer a Michálek, 2008). 
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Obr. 23 Západní Čechy/Vogtland, síť seismických stanic WEBNET  

Na topografické mapě se nachází region Západních Čech/Vogtland. Modré trojúhelníky značí 

přibližnou polohu seismických stanic sítě WEBNET. Červený shluk teček označuje hypocentra 

zemětřesného roje z roku 2008 a označením ML fault rozumíme Mariánsko-Lázeňský zlom. Červeně 

označené stanice jsou ty, z kterých zpracováváme data (Fischer et al., 2014). 

 

Orientace Novokostelecké zlomové plochy je stále předmětem studie protože její 

azimut neodpovídá Mariánsko-Lázeňskému zlomu, ani žádné jiné povrchové struktuře. 

Jediná korelace je zaznamenána s navrhovanou severojižně orientovanou zónou 

Počátky-Plesná (Bankwitz et al., 2003), jejíž existence a charakter jsou předmětem 

diskuze (Fischer et al., 2014). 
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Obr. 24 Západní Čechy/Vogtland, zemětřesná aktivita  

Oblast Západních Čech/Vogtlandu je velmi činnou oblastí zejména na zemětřesné roje, je 

součástí seismicky aktivní zóny Rostock-Leipzig-Regensburg. Epicentra jsou z období mezi 1991-2001. 

Hlavní ohniska pod obcí Nový Kostel se nacházejí na průsečíku Oháreckého riftu a Mariánsko-

Lázeňského zlomu. Nedaleké pozůstatky kvartérního vulkanismu – Železná Hůrka (ZH) a Komorní 

Hůrka (KH) jsou zaznačeny hnědými trojúhelníky. Česká seismická stanice WEBNET (Obr. 26) je na 

mapě značena zelenými trojúhelníky, německá SXNET – tmavě zelenými a ostatní stanice světle 

modrými. Pro Česko-německou hranici je užita přerušovaná čára a pro města černé čtverce (Fischer et al., 

2014). 

Další proměnou, podílející se na aktivitě oblasti, může být mocnost zemské kůry, 

která se pohybuje mezi 27 – 30 km. Původně se předpokládalo, že Mohorovičičova 

diskontinuita je zde lokálně vyklenutá, ale díky průzkumům Hrubcové et al. (2013) bylo 

zjištěno, že je pouze rozdělena na několik horizontů nad sebou.  
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Zemětřesná aktivita 

Rojová aktivita 

Zemětřesení, ve většině příkladů, vznikají na existujících zlomech při vzájemných 

pohybech horninových bloků podél zlomu. Při překročení meze pevnosti se zaklesnutá 

část poruší a dojde k vzniku pukliny, podél ní dojde k rychlému střižnému posunutí 

bloků. Vznik trhliny působí jako zdroj seismických vln. 

Zemětřesné roje vznikají jak na okraji, tak i uvnitř litosférických desek a jsou 

kumulací velkého počtu zemětřesení v čase a prostoru. Na rozdíl od klasických 

zemětřesení, kde v důsledku redistribuce napětí, je hlavní otřes doprovázen sérii dotřesů 

s podstatně nižším magnitudem, u zemětřesných rojů má několik nejsilnějších jevů 

podobné magnitudo. Nelze tedy identifikovat hlavní otřes a následnou dotřesovou sérii. 

Trvání rojových aktivit se pohybuje od několika hodin (mikroroje) až do několika 

měsíců. Dalším typickým znakem zemětřesných rojů je velký podíl slabých jevů o malé 

hloubce ohnisek nepřesahujících 20 km. Roje se často vyskytují v oblastech aktivního 

nebo doznívajícího vulkanismu. Magma nebo korová fluida, kterými rozumíme směs 

plynů a vody kolujících v zemské kůře, jsou proto nezbytným prvkem v dosud známých 

modelech zemětřesných rojů, neboť snižují napětí potřebné ke vzniku trhliny. 

Známé oblasti výskytu zemětřesných rojů jsou: národní park Yellowstone, Island 

a Západní Čechy.  
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Rojová aktivita Západních Čech 

Na území se v minulosti odehrálo velké množství zemětřesný rojů, z nichž ty 

nejsilnější se vyskytly v oblasti Nového Kostela v letech: 1997, 2000, 2008, 2011, 2014, 

2017 (Obr. 25). Hypocentra byly lokalizovány v hloubkách od 6 do 13 km a sledují pás, 

což indikuje existenci skrytého zlomu, jdoucí severojižním směrem. 

 

Obr. 25 seismická aktivita Západních Čech (1991-2011) 

Barevně zobrazená rojová aktivita v Západních Čechách, barvy popsují jednotlivé roje. Obrázek a) popisuje mapový 

pohled v severojižní orientaci. Obrázek b) zobrazuje umístění studované rojové aktivity v Západních Čechách, c) na 

tomto obrázku se viditelná zlomová plocha na níž probíhá seismická aktivita, hloubková řez v Z-V orientaci. Poslední 

obrázek d) v J-S orientaci (Fischer et al., 2014). 
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Aktivita/roj 2014 

Rok 2014 se nese ve znamení nezvykle silné zemětřesné aktivity. Během tohoto 

roku byly reaktivovány různé části zlomového pásma Nový Kostel. Důsledkem toho 

byly zaznamenány tisíce jevů. Jedinečnost této aktivy spočívá v tom, že se vymyká 

dřívějším pozorováním a nedá se tak plnohodnotně nazvat rojem. Seismické události z 

roku 2014 se skládají ze tří samostatných hlavních otřesů (tzv. mainshock) 

následovanými dotřesy (tzv. aftershock). Přesto, že se nejedná o čistou rojovou aktivitu, 

některé prvky má s rojem společné (vliv fluid, statistická analýza dotřesové série…). 

Hainzl et al. (2016) ukazuje aftershocků neobvyklé množství prvních 8 – 10 hodin po 

mainshocku, jejich migrace může být vysvětlena přítomností přetlakovaných fluid. 

Aktivovaná zlomová plocha je skoro 3 x 3 km velká, nachází se v hloubce od 7 do 10 

km. Zlomová plocha je orientována z jihu na sever se směrem sklonu 169° (Fischer et 

al., 2014). První sekvence začala otřesem o síle magnituda ML = 3.5 (25. května) a byla 

následována dotřesy po dobu dvou dnů. Další sekvence začala nejsilnějším jevem s 

magnitudem ML = 4.5 (31. května), jejíž dotřesová série trvala týden a epicentra byly 

rozprostřeny po celé zlomové ploše. Poslední, třetí, část byla velmi podobná první, 

s jediným hlavním otřesem o magnitudu ML = 3.5 (3.srpna) s dotřesy trvajícími dva dny 

(Hainzl et al., 2016). Zaznamenáno a relokováno bylo 3800 jevů s magnitudy v rozmezí 

ML = 0 – 4.5. Relokace proběhla algoritmem hypoDD. 

Díky relokaci pomocí hypoDD se vypočítané chyby pohybují asi ±18 m 

v horizontální rovině a ±25 m v rovině vertikální. 
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Obr. 26 aktivita roku 2014 

Obrázek a) popisuje prostorové a časoprostorové rozložení zemětřesení z aktivity v roce 2014 (24.5-23.7). Levý 

obrázek znázorňuje hloubkový řez (z jihu na sever) a pravý popisuje západovýchodní průřez oblastí. Výrazně větší 

kruhy představují 3 nejsilnější jevy (Hainzl et al., 2014). 

Data  

Získaný katalog pochází ze zmiňované aktivity roku 2014, vybrali/vyfiltrovali 

jsme zemětřesení s magnitudy vetší než ML = 1.5 a menším než ML = 4.5. Celkově tedy 

obsahuje 147 naměřených zemětřesení. Katalog pochází ze seismické sítě WEBNET, 

jevy byly odečteny na Geofyzikálním ústavu Akademie věd ČR. Používaná data jsou ze 

stanic NKC (Nový Kostel), KRC (Kraslice), SKC (Skalná) a VAC (Vackov). V práci se 

zaměřujeme pouze na zpracování P vln, které jsou v regionu Západních Čech jasně 

čitelné, a proto jsou vhodnější ke kroskorelaci. 

Metodologie – zpracování dat 

Ke zpracování dat užíváme program Matlab (verzi R2017a). K analýze 

nepotřebujeme zemětřesení ale dvojice zemětřesení. Proto jsme ze 147 výše zmíněných 

zemětřesení vytvořili soubor 10 731 unikátních párů jevů. Pro každý pár jsme určili 

rozdíl příchodů P vln z manuálně odečtených seismogramů na všech analyzovaných 
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stanicích (předpokládá se, že odečet je správný) – dtm. Poté jsme pro každý pár na každé 

stanici spočetli to samé – časové rozdíly – ale s pomocí kroskorelace – dtcc. 

Analýzu jsme prováděli na vertikálních složkách signálu. Signál jsme filtrovali 

Butterworthovým pásmovým filtrem na frekvence 1 – 15 Hz. Z takto upraveného 

signálu jsme vystřihli okna o délce 0.5 s se začátkem 0.1 s před příchodem P vlny.  

 

Obr. 27 

Na obrázku je příkladně ukázáno vystihnutí okna užitého pro kroskorelaci. 

Vystřižené okna jsme poté zkorelovali a ke každému takto nakorelovanému páru 

na každé stanici získáme časový rozdíl a kroskorelační koeficient popisující podobnost 

seismogramů.  

Posledním, nejdůležitějším krokem analýzy bylo porovnat dtm a dtcc. Pokud jsou 

ruční a vypočítané odečty správné, chyba se bude pohybovat okolo nuly: 

 𝑑𝑡𝑚 − 𝑑𝑡𝑐𝑐 ≅ 0 (1.17)  

Předmětem práce bylo testovat správnost této hypotézy a to v situaci kdy rozdíly 

magnituda korelovaných jevů jsou rozdílné.  

Výsledky 

Obrázky 28 – 31 zobrazují závislosti vypočítaného dtm – dtcc vůči rozdílu 

magnitud korelovaných párů jevů pro naše 4 analyzované stanice. V práci jsou zahrnuty 

pouze páry jevů, kde vychází kroskorelační koeficient vyšší než 0.85. Na první pohled 

je zřetelné, že dtm – dtcc roste s rozdílem magnitud (mdiff): kroskorelovaný diferenční 
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čas se s rostoucím rozdílem magnitud liší od manuálně odečteného. Rozdíl dosahuje až 

úrovně až 0.06 s (NKC).  

 

Obr. 28 dtm – dtcc vůči rozdílu magnitud, NKC 

 

 

Obr. 29 dtm – dtcc vůči rozdílu magnitud, stanice SKC 
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Obr. 30 dtm – dtcc vůči  rozdílu magnitud, stanice KRC 

 

Obr. 31 dtm – dtcc vůči rozdílu magnitud, stanice VAC 

Pro posouzení vlivu chybných trendů vykreslujeme závislost dtm – dtcc vůči 

kroskorelačnímu koeficientu (Obr. 28 – 31). V analýze využíváme pouze páry jevů 

s kroskorelačním koeficientem vyšším než 0.85 (Obr. 32, limitní výši kroskorelačního 
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koeficientu značí červená čára), kde předpokládáme, že výše kroskorelačního 

koeficientu už přímo neovlivňuje výsledky zobrazené na obrázcích 28 – 31.  

 

Obr. 32 dt vůči kroskorelační koef. 

dtm – dtcc vůči kroskorelačnímu koeficientu, stanice NKC 

Obrázek 33 zobrazuje rozložení kroskorelačního koeficientu v závislosti na 

rozdílech magnitud. Sledujeme očekávaný efekt, že se zvyšujícím se rozdílem magnitud 

lehce klesá podobnost párů jevů (klesá kroskorelační koeficient). Obrázek ukazuje, jak 

se mění množství podobných párů jevů v závislosti na rozdílech magnitud, nijak 

neinformuje o diferenčních časech a jejich ovlivnění.   
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Obr. 33 kroskorelační koeficient vůči rozdílu magnitud, stanice NKC 

Diskuze 
Z obrázků z 28 – 31 (str. 34 – 35) je zřejmé, že kroskorelované diferenční časy se 

liší od manuálně odečtených, které považujeme za správné. Trend je takový, že se 

zvyšujícím se rozdílem magnitud tento rozdíl roste. Efekt je pozorovatelný i na 

ostatních stanicích. Příčina je vidět na samotných seismogramech (Obr. 34 a 35).  
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Obr. 34 Kroskorelace jevu s magnitudy 3.5 a 1.9 

 

Obrázek 34 zobrazuje korelované seismogramy jevů na seismické stanici 

Kraslice. Jevy jsou s magnitudem ML = 3.5 (černá barva) a s magnitudem ML = 1.9 

(šedá a zelená barva). Katalogová pozice slabšího je zobrazena šedě a kroskorelovaná 

pozice zeleně. Z obrázku je zřetelné, že kroskorelace posune původní (šedý) signál o 

0.025 s vzad. V této pozici jsou si signály nejvíce podobné – kroskorelační koeficient je 

maximální. Výpočet kroskorelační funkce probíhá po celé délce vystřiženého okna, 

nehledí na drobné rozdíly na jednotlivých pulzech. Přitom právě šířka prvního pulzu se 

mění podle magnituda – první pulz nám v signálu určuje nasazení P vlny. Rozdíl 0.025 

s je v tomto případě chybou, která nám při rychlosti P vlny 6 km/s, může v reálu 

způsobit posun v lokace jevu až o 150 m. A to i přes to, že kroskorelační koeficient 

vychází 0.95. Kroskorelace nám ve skutečnosti tedy určuje časový rozdíl pozic největší 

podobnosti signálu a ne rozdíl prvních nasazení vln. První nasazení nám určí spolehlivě 

jenom v případě, že první pulzy jsou stejně široké – toho je dosaženo při podobných 

magnitudech. Což je případ Obr. 35, kde kroskorelovaný a katalogový diferenční čas 

jsou víceméně stejné. 

Jev 1 – ML = 3.5 
Jev 2 – ML = 1.9 
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Obrázek 35 ukazuje korelaci dvou jevů o velikosti magnituda ML = 0.09 (černý) a 

druhého o velikosti ML = 0.28 (šedý a po posunu zelený). Přestože signály jsou výrazně 

zašuměné, je určení časové diference kroskorelací mnohem přesnější. Proto je výsledný 

kroskorelační koeficient 0.9 a výsledný posun šedého seismogramu je jenom 0.002 s. 

Můžeme se oprávněně domnívat, že kroskorelačně určený diferenční čas je správný.  

 

Obr. 35 Kroskorelace jevů s magnitudy 0.09 a 0.28 

 

Nejlepším řešením tohoto problému by bylo, pokud by se korelovali pouze 

seismogramy vysokým kroskorelačním koeficientem společně s předpokladem, že 

rozdíly magnitud nepřekročí určitou předem stanovenou hodnotu – rozdíly magnitud 

jsou malé. Muselo by se tedy postupovat po skupinách s podobnými magnitudy.  

Jev 1 – ML = 0.09 
Jev 2 – ML = 0.28 
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Závěr 
V práci jsme popsali několik metod k určení lokace zemětřesení. Hlouběji jsme se 

zaměřili na metody relativní a to konkrétně na přesnost vstupních dat – diferenčních 

časů určovaných kroskorelací. 

Kroskorelace se považuje za nástroj zpřesňující určení diferenčních časů, což ho 

dělá vhodný pro mechanické zpracování dat. Rozhodli jsme se toto tvrzení ověřit 

porovnáním časů určených manuálně a kroskorelací. K analýze jsme užili data ze 

Západních Čech, které jsou svým charakterem pro studii vhodné. Oblast je ideální 

zejména díky dostatečnému rozsahu velikostí magnitud (používali jsme ML = 1.5 až ML 

= 4.5) a podobnosti zemětřesení – leží na jedné zlomové ploše. Manuální čtení jsou 

velmi přesné a můžeme je považovat za správné. 

Data, na která jsme v naší studii ověřovali, jsme napárovali do unikátních dvojic. 

Každý pár jsme pak korelovali. Pro každý pár jsem tak určili diferenční čas a 

kroskorelační koeficient. Zá správné považujeme ty diferenční časy, u nichž přesáhl 

kroskorelační koeficient hranici 0.85. Takto získané diferenční časy jsme porovnávali 

s manuálně určovanými.  

Zjistili jsme, že pokud korelovaná zemětřesení mají hodně rozdílná magnituda, 

jsou zatížené systematickou chybou.  Chyba může dosahovat až 0.06 s (NKC, rozdíl 

magnitud 3). Efekt je pozorovaný pro P vlny na všech stanicích. 

V práci je dokázáno, že vysoký kroskorelační koeficient automaticky neznamená 

zpřesnění diferenčního času – absolutní rozdíl časů příchodů P vln mezi dvěma 

zemětřeseními. Pozorovaný efekt nám výrazně znesnadňuje využití relativních 

lokačních metod v kombinaci s kroskorelací při lokaci soustředěné aktivity o velkém 

rozsahu magnitud. Zatím co pro globální aplikace (subdukce) je efekt nedůležitý tak pro 

rojovou aktivitu Západních Čech může být zcela zásadní. 

Dalším přínosem k tématu by bylo vytvoření syntetických testů, které by jasně 

dokázali, jak velký rozdíl v lokacích může nastat (při použití master event-u nebo 

hypoDD). Rovněž by mohlo být zajímavé všímat si, jestli je daný efekt stejný ve všech 
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oblastech nebo je rozdílný a jak se liší. V neposlední řadě je také popis a pochopení 

fyzikálních procesů formujících tvar signálu zemětřesení. 
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