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Anotace 

 

Práce se zabývá vlivem různého druhu podkladu na útlum rychlosti kmitání se 

vzrůstající vzdáleností od zdroje dynamického namáhání. V předkládané práci byla daná 

problematika řešena formou profilových experimentálních měření in-situ na čtyřech druzích 

podkladu v areálu FAST. Pro účel cejchovaného úderu byla použita lehká dynamická deska. 

K měření seizmické odezvy byly použity digitální aparatury Gaia 2T a třísložkové rychlostní 

senzory Vigeo2. Výsledky byly zpracovány v amplitudové oblasti a představeny jsou ve 

formě útlumových křivek pro daná prostředí.  

 

Klíčová slova: 

 

Útlum rychlosti kmitání, podklad, seizmické měření. 

 

Annotation 

 

The work deals with the influence of various background to the attenuation of the 

oscilation velocity with increasing distance from the source of dynamic load. Measurements 

were performed as a profile in the compound of FAST. For the purpose of the calibrated hit 

was used dynamic light board. To measure the seismic response digital apparatus Gaia 2T and 

three-component velocity sensors Vigeo2 was used. The results were processed in the 

amplitude area and presented in the form of attenuation curves for a given environment. 
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1. Úvod 

 

Seizmicita je přirozenou součástí každodenního života a vyskytuje se všude kolem nás. 

Může mít dvojí charakter - přírodní a technický. Za přírodní seizmicitu považujeme 

zemětřesení nebo výbuchy sopky. Oblast technické seizmicity je mnohem obsáhlejší. Zdrojem 

může být např. provoz strojů, bucharů, dopravních prostředků, trhací práce, důlně indukovaná 

seismicita atd. Celá tato problematika spadá mimo jiné do oblasti geotechniky.  

 

Seizmický impulz se šíří prostředím v podobě vibrací, které mají vlnový charakter. 

Útlum vibračních účinků se v různých podmínkách značně liší. Důležitou roli hraje několik 

parametrů, především vzdálenost od zdroje vibrací, vlastnosti horninového prostředí, kterým 

se vibrace šíří, typ zdroje vibrací a vibrační frekvence. Šíření vibrací je rovněž ovlivněno 

překážkami, které mohou účinky tlumit, nebo naopak zesilovat. [1] 

 

Danou problematikou se zabývá i tato práce, která je zaměřena na zkoumání útlumu 

seizmického impulzu v několika typech prostředí (zámková dlažba, asfaltová plocha, zemina). 

Úkolem bylo provedení profilových experimentálních měření in-situ v areálu FAST a 

následné vyhodnocení seizmických záznamů v amplitudové oblasti s grafickým zpracováním 

v podobě útlumových křivek. 
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2. Rešerše 

 

2.1. Seizmicita a její šíření 

 

Seizmická vlna je vlna, která vzniká jakoukoliv náhlou deformací horniny. Deformaci 

může způsobit zemětřesení, umělá exploze (trhací práce), úder tělesa a mnoho dalších 

seizmických impulzů. Např. při dopadu tělesa na zemský povrch dochází k prudkému 

uvolnění energie, které má za následek deformaci horninového masivu. Deformovaný masiv 

se snaží vrátit do původního stavu, což způsobuje vznik a šíření dvou seizmických vln - 

podélné a příčné. Místo vzniku deformace se obecně nazývá hypocentrum. Pokud se ono 

místo nachází na zemském povrchu, pak se jedná o epicentrum. [2, 3] 

 

První seizmickou vlnou, která se šíří z hypocentra dále do prostoru, je vlna podélná, 

označovaná jako P-vlna. Rychlost této vlny dosahuje nejvyšších hodnot a proto je při měření 

seizmickou stanicí zaznamenána jako první - Primary. Charakteristickým znakem je střídání 

komprese a dilatace, přičemž nedochází ke změně tvaru masivu, pouze jeho objemu. Z teorie 

kmitání víme, že hmotné částice oscilují kolem nějakého pevného bodu. V tomto případě se 

jedná o oscilaci ve směru šíření vlny (Obr. 1). [2, 3] 

 

Obr. 1: Podélná P-vlna [4] 

 

Příčná S-vlna dorazí k seizmické stanici jako druhá, z důvodu nižší rychlosti šíření než 

P-vlna. Odtud pochází její označení - Secondary. Částice tělesa oscilují ve směru kolmém na 

směr šíření vlny, což zapříčiní střižné deformace, tzn. změnu tvaru masivu bez změny jeho 

objemu (Obr. 2). [2, 3] 
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Obr. 2: Příčná S-vlna [4] 

 

Každý materiál, kterým se tyto vlny šíří (v našem případě horninový masiv), se dá 

popsat sadou elastickými vlastností - Youngův modul pružnosti, Poissonovo číslo a Laméovy 

parametry. V případě, že se nacházíme ve vrstevnatém prostředí, jehož sousední vrstvy mají 

výrazně odlišné elastické vlastnosti, dojde k tvorbě povrchových vln. Rozlišujeme dva typy 

těchto vln - Loveovy a Rayleighovy. [3] 

 

Loveovy vlny jsou typické pro intenzivní zemětřesení. Rychlost jejich šíření prostředím 

je nižší než u P- a S-vln. Jsou zaznamenatelné v povrchové vrstvě, pokud je hodnota rychlosti 

šíření seizmických vln v příčném směru nižší než ve vrstvě pod ní. Hmotné částice oscilují 

v rovině volného povrchu kolmo ke směru šíření vln (Obr. 3). Název získaly po matematikovi 

jménem A. E. H. Love, jenž za jejich objev obdržel roku 1911 Adamsovu cenu. [2, 3] 

 

Obr. 3: Loveova vlna [4] 
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Druhým typem povrchových vln jsou vlny Rayleighovy. Jedná se o vlnění, kdy se 

hmotné částice pohybují po kruhových nebo eliptických drahách v rovině kolmé k volnému 

povrchu ve směru šíření vln (Obr. 4). Pro snadnější představu se dají tyto vlny přirovnat 

k mořským vlnám. Oproti nim se však liší skutečností, že Rayleighovy vlny zahrnují i střižná 

napětí, tzn. jejich aplikace je možná pouze v případě pevných těles. [2, 3] 

 

Obr. 4: Rayleighova vlna [4] 

 

Rychlost šíření seizmických vln závisí na fyzikálních vlastnostech horninového masivu. 

Nejvíce rychlost ovlivňují již zmiňované elastické parametry. Dalším důležitým aspektem je 

pórovitost horniny. Obecně platí, čím větší pórovitost, tím nižší rychlost a naopak. Svou roli 

hraje i tlak působící na horninu. Na zemském povrchu však není nutné tento tlak uvažovat. 

Hodnoty rychlosti se většinou pohybují v intervalu od 0,5 do 6,0 km.s
-1

. Pro výpočet této 

rychlosti je nutné znát dobu šíření vlnění. Směr šíření vln závisí na homogenitě prostředí. 

Pokud se jedná o homogenní prostředí, vlnění se šíří ve všech směrech stejnou rychlostí a 

vznikají tak kulové vlnoplochy. Jedná-li se o nehomogenní prostředí, dochází k deformaci 

vlnoploch. [3] 

 

 

2.1.1. Přírodní seizmicita 

 

Na naši planetu působí soustava sil, které mají různou velikost, směr i působiště. Jedná 

se o síly gravitační, odstředivé, síly způsobené lidskou činností atd. Tyto síly namáhají povrch 

Země, konkrétně zemskou kůru a svrchní vrstvu pláště, a vytvářejí v něm napětí. V případě, 

že vzniklé napětí překročí určitou hranici, dojde k rozlomení pláště, popř. ke vzájemným 

posunům vzniklých fragmentů [5]. Vzniklé poruchy pak doprovází zemětřesení. 
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Zemětřesení lze podle jejich vzniku rozdělit na: 

- řítivá 

- vulkanická 

- tektonická 

 

Řítivá zemětřesení jsou způsobena destrukcí podzemních dutin, kterými mohou být 

přírodní útvary nebo umělé podzemní prostory vytvořené člověkem. Tento druh zemětřesení 

má pouze lokální dosah. Vulkanická zemětřesení jsou úzce spjata se sopečnou činností. 

Důvodem vzniku je přírodní oběh vulkanického materiálu v nitru Země. Nejčastějším typem 

je však tektonické zemětřesení. Vzniká pohyby a poruchami v litosféře (zlomy, subdukce), 

díky kterým se uvolní obrovské množství energie. [6] 

 

V České republice se naštěstí nenacházejí významné tektonické zlomy, avšak s možným 

výskytem zemětřesení se počítá. Nejaktivnější částí republiky jsou západní Čechy, oblast 

Kraslic. Dále se pak slabé otřesy vyskytují v podkrušnohorském a mariánskolázeňském zlomu 

a v oblasti Slezska. [6] Lepší představu o rozložení seizmického zatížení lze získat z Mapy 

seizmických oblastí ČR (Obr. 5). [5] 

 

 

 

Obr. 5: Mapa seizmických oblastí ČR [5] 
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2.1.2. Technická seizmicita 

 

Pojem technická seizmicita zahrnuje veškeré dynamické jevy způsobené lidskou 

činností. Jedná se o seizmické účinky silniční dopravy, kolejové dopravy, strojů a zařízení, 

dobývací činnosti, trhacích prací atd. Zdroje technické seizmicity působí nepříznivě nejen na 

stavby, ale i na člověka. Pro navrhování a posouzení staveb slouží zásady, obsažené v normě 

ČSN 73 0040 Zatížení stavebních objektů technickou seizmicitou a jejich odezva a dále pak 

nařízení vlády č. 148/2006 Sb. [7] 

  

Speciálním případem technické seizmicity je tzv. indukovaná seizmicita. Je 

charakterizována otřesy, vyvolané důlní činností, změnami zatížení povrchu nebo nadměrným 

čerpáním podzemních tekutin. 
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3. Vlastní experimentální měření 

 

3.1.  Použité přístrojové vybavení 

 

3.1.1. Seizmická aparatura Gaia 2T 

 

Jedná se o autonomní tříkanálovou seizmickou stanici, která umožňuje terénní 

monitorování krátkodobých i dlouhodobých seizmických experimentů. Je vhodná k připojení 

aktivních a pasivních senzorů. Má tři analogové konektory, které jsou vybaveny 

dvoustupňovou ochranou proti přepětí. Levý konektor slouží k připojení externího napájení, 

PC či modemu, do prostředního se připojuje GPS přijímač a poslední je určený pro senzor 

(Obr. 6). Základem stanice je vysoce stabilní, teplotně kompenzovaný oscilátor s kmitočtem 

20 MHz, který je schopen pracovat s vysokou přesností při teplotách od -40 do +85 °C. 

Oscilátor je navíc automaticky dolaďován v závislosti na aktuální vnitřní teplotě. Stanici je 

možno časově synchronizovat pomocí externího přijímače GPS. Délka přívodního kabelu 

může dosahovat až 1 km. Parametry synchronizace lze programově nastavit. Ukládání dat, 

získaných při měření, se provádí na paměťové karty typu Compact Flash disk, s maximální 

kapacitou 2 GB. Data se dají ukládat třemi způsoby - kontinuálně, ve spouštěném režimu 

nebo v časových oknech. Navíc jsou kompatibilní s operačním systémem MsDos, což 

umožňuje je přímo převést do počítače, pracujícího se systémem Windows či Linux. Napájení 

stanice je realizováno buď připojením externího zdroje, nebo použitím klasických 12 

V akumulátorů o kapacitě 2 Ah, které je možno externě dobíjet. Napájení se automaticky 

přepíná mezi externím a interním zdrojem v závislosti na napětí. Stav tohoto napětí se 

zobrazuje pomocí tříbarevné LED diody. Při poklesu pod 11 V dojde k uložení naměřených 

dat a vypnutí stanice. Obnovení provozu je podmíněno zvýšením napětí na 12 V. [8] 

 

  Obr. 6: Gaia 2T - Připojovací konektory a hlavní vypínač napájení 
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Na horní straně stanice se nachází panel skupiny LED diod, indikujících navázání 

spojení s družicemi GPS při synchronizaci. V pravém horním rohu je tlačítko, spínající 

světelnou signalizaci. Ve spodní části je vidět kryt otvoru pro zasunutí paměťové karty    

(Obr. 7). 

 

Obr. 7: Gaia 2T - horní pohled 

 

3.1.2. Senzor ViGeo 2 

 

ViGeo 2 je aktivní, tří-složkový, krátkoperiodický, rychlostní seizmometr pro terénní i 

staniční použití. Obsahuje tři mechanické kmitavé snímače. Výhodou tohoto senzoru je široký 

frekvenční rozsah od vlastní frekvence 2 Hz až po 200 Hz a také vyšší hmotnost, což 

umožňuje především na nezpevněném povrchu stabilnější usazení (Obr. 8). [9, 10] 

 

Obr. 8: Senzor ViGeo 2 
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3.2. Zdroj dynamického zatížení 

 

Jako zdroj dynamického zatížení byla zvolena lehká dynamická deska LDD 100 

s rázovým zařízením. Tím byl zajištěn stále stejný - cejchovaný úder. Jde o kruhovou desku o 

hmotnosti 15 kg vyrobenou z oceli, která je osazena ocelovou pozinkovanou hlavicí. Je 

vybavena vestavěným snímačem zrychlení, který však vzhledem ke zvolenému účelu desky 

nebyl využit. Rázové zařízení tvoří tyč z pevnostní oceli, opatřená na spodním konci 

pružinovým tlumícím systémem a na horním konci madlem s páčkou pro aretaci závaží v 

horní poloze. Tlumící systém používá sadu talířových pružin pro vytvoření žádaného silového 

pulsu a je doplněn o válcovou hlavici pro usazení tyče na hlavici zatěžovací desky. Po tyči se 

kluzně pohybuje rázové závaží z pozinkované oceli o hmotnosti 10 kg, padající z výšky 750 

mm. Zařízení lze spolehlivě použít při teplotách 0 až +45 °C. [11] 

 

3.3. Software 

 

Ke zpracování a vyhodnocení seizmických dat byl zvolen program SWIP (Seismic 

Waves Interpretation Program), který dodává firma Vistec Praha k již zmiňovaným 

seizmickým aparaturám Gaia 2T. Pro mé účely jsem jej využil pouze v amplitudové oblasti, 

ve které však program poskytuje informace v kvantovacích úrovních [cnt, kcnt, Mcnt]. Proto 

bylo nutné všechny naměřené hodnoty převést na standardní fyzikální jednotky [mm.s
-1

].  

Převodový vztah je následující: 

                         

 

 

3.4. Postup prací při experimentálním měření 

 

Celému měření předcházelo aktivování seizmických aparatur. Nutností je 

synchronizování pomocí GPS, aby časy na jednotlivých stanicích vzájemně korespondovaly. 

Anténa GPS zařízení potřebuje pro správnou funkci nalézt minimálně tři viditelné družice. 

Proto je vhodné zajistit jí dobrý „výhled“ na oblohu. Čas potřebný k synchronizaci je závislý 

také na momentálním rozmístění družic. Plnou aktivaci GPS indikuje kontrolní panel led diod 

na horní straně aparatur. [8] 
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Pro dílčí měření byl vytýčen liniový profil délky 12 m. Na začátek profilu byla umístěna 

kruhová zatěžovací deska. Následovala skupina senzorů, rozestavených za sebou do řady 

s krokem 2 m. Každý senzor bylo nutno ustavit do vodorovné polohy pomocí tří stavitelných 

nožek a orientovat jej směrem ke zdroji seizmického buzení. K orientaci slouží šipka 

s označením písmenem N, vyobrazená na krytu senzoru. Následným připojením konektorů 

k aparaturám se aktivoval záznam.  

 

Na zatěžovací desku byla nasazena ocelová tyč se závažím. Tyč je zapotřebí držet ve 

svislé poloze, čemuž napomáhá zabudovaná krabicová libela. Závaží se vytáhne do horní 

polohy, kde je uchyceno páčkou. Odjištěním závaží z horní polohy a jeho dopad na tlumící 

pružinový systém, kterým se síla přenáší do desky a poté do podloží, je realizován 

požadovaný rázový impuls. Vzhledem k tomu, že závaží má stálou hmotnost a padá 

z konstantní výšky, je možno tento impuls brát jako normový úder.  

 

Bylo provedeno 5 těchto normových úderů, přičemž mezi každým z nich byla 

provedena krátká pauza cca 10 sekund. Oddělení jednotlivých úderů je důležité pro 

přehlednost seizmického obrazu. Tato pauza zahrnuje mj. opětovné vytažení závaží do horní 

polohy a jeho aretaci. V průběhu zatěžování podkladu dynamickou deskou se nesměl 

v blízkosti měřeného profilu nacházet žádný jiný zdroj vibrací, protože i sebemenší otřes by 

mohl ovlivnit výsledky měření, např. lidská chůze nebo projíždějící automobily.  

 

Pro detailnější popis podloží zkoumané oblasti byl využit inženýrsko-geologický vrt 

č.820, stažený z internetových stránek Geofondu (Obr. 9). Jedná se o vrt z roku 1965, 

zhotovený v těsné blízkosti stavební fakulty. Svrchní vrstvu tvoří ornice až do hloubky 0,3 m. 

Do 6 m se nachází jílovitá hlína. Další vrstvou jsou pevné hlíny s jílovitým pískem do 6,4 m. 

Od 6,4 do 7 m je lokalizována ulehlá hlína s přítomností drobného štěrku. Od 7 do 7,3 m se 

nachází ulehlý silně hlinitý písek. Pod ním do 8 m leží velmi ulehlý písek. Poslední 

zaznamenanou vrstvou je drobný štěrk s křemičitým pískem až do úrovně 13,7 m. [12] 
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  Obr. 9: Lokalizace inženýrsko-geologického vrtu č. 820 

 

 

3.4.1. Měření č. 1: Zámková dlažba komunikace pro pěší 

 

První měření proběhlo na zámkové dlažbě komunikace pro pěší na soukromém 

parkovišti FAST (Obr. 10). Podklad při tomto měření byl tvořen zámkovou dlažbou tloušťky 

60 mm, pískovým ložem o mocnosti 30 mm, drceným štěrkem o mocnosti 150 mm a dále 

rostlou zeminou, kterou je po odstranění ornice jílovitá hlína. Předepsanou únosnost jílovité 

hlíny zajistilo zhutnění na více než 30 MPa. Měření bylo provedeno seizmickými aparaturami 

Gaia 2T s připojenými senzory ViGeo2. 

 

Obr. 10: Měření č. 1 - Zámková dlažba komunikace pro pěší 
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Příklad vlnového obrazu z programu SWIP získaného při prvním měření je znázorněn 

na Obr. 11 a 12. Na svislé ose jsou zobrazeny amplitudy rychlosti kmitání jednotlivých 

složek, konkrétně složka vertikální (SHZ), dále složka horizontální radiální (SHN) a složka 

transversální (SHE). Software pracuje s vlastními jednotkami amplitudy, proto jsou vertikální 

osy vyneseny v kvantovacích úrovních [cnt]. Vodorovná osa zastupuje čas v sekundách. 

Všechny osy mají stejné amplitudové i časové měřítko.  

 

Obr. 11: Příklad vlnového obrazu sady normových úderů ve vzdálenosti 2m od zdroje 

 

Obr. 12: Jeden normový úder 2m od zdroje 
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Hodnoty maximálních amplitud rychlosti kmitání byly odečteny právě na základě 

vlnového obrazu z programu SWIP. V Tab. 1 jsou uvedeny již přepočtené hodnoty v [mm.s
-1

] 

získané ze všech 6 senzorů. Zelená čísla znamenají kladná maxima, červená jsou záporná 

maxima. Poslední žlutý sloupec reprezentuje absolutní maxima naměřená na každém senzoru, 

která jsou později použita pro konstrukci grafu. 

 

 

 

 

Tab. 1: Maximální amplitudy rychlosti kmitání z měření č. 1 

 

Po zjištění všech potřebných hodnot byla sestavena závislost maximální amplitudy 

rychlosti kmitání na vzdálenosti od zdroje seizmického impulzu, která je představena na grafu 

1. Graf zobrazuje hodnoty všech tří složek kmitání a příslušené útlumové křivky. Koeficient 

korelace R
2
 se u jednotlivých křivek pohybuje v intervalu 0,82 - 0,95, což naznačuje 

z pohledu šíření seizmických vln geologicky monotónní podloží. Dalo by se interpretovat i 

jako kvalitně položená zámková dlažba. 

MAX

2 1,321 0,675 1,395 0,699 1,357 0,717 1,404 0,723 1,425 0,723 1,425

4 0,809 0,488 0,821 0,500 0,821 0,500 0,845 0,488 0,821 0,488 0,845

6 0,309 0,201 0,306 0,203 0,309 0,201 0,300 0,206 0,294 0,200 0,309

8 0,396 0,357 0,396 0,354 0,405 0,369 0,405 0,369 0,399 0,369 0,405

10 0,274 0,226 0,274 0,226 0,272 0,226 0,278 0,222 0,274 0,222 0,278

12 0,190 0,230 0,196 0,233 0,193 0,233 0,196 0,230 0,195 0,233 0,233

vzdálenost od 

zdroje (m) 1 2 3 4 5

vertikální SHZ (mm.s-1)

MAX

2 1,607 1,847 1,604 1,847 1,586 1,847 1,630 1,821 1,630 1,821 1,847

4 0,824 0,738 0,824 0,774 0,848 0,774 0,824 0,788 0,875 0,788 0,875

6 0,524 0,497 0,527 0,500 0,538 0,518 0,550 0,488 0,562 0,488 0,562

8 0,366 0,315 0,396 0,354 0,381 0,327 0,399 0,372 0,399 0,360 0,399

10 0,265 0,194 0,279 0,208 0,270 0,203 0,289 0,199 0,274 0,189 0,289

12 0,232 0,182 0,242 0,185 0,236 0,185 0,236 0,192 0,229 0,198 0,242

vzdálenost od 

zdroje (m) 1 2 3 4 5

radiální SHN (mm.s-1)

MAX

2 1,223 1,059 1,276 1,086 1,267 1,080 1,267 1,119 1,285 1,136 1,285

4 1,363 1,282 1,422 1,321 1,401 1,300 1,440 1,321 1,363 1,282 1,440

6 0,937 0,821 0,976 0,842 0,964 0,830 0,967 0,848 0,952 0,842 0,976

8 0,497 0,312 0,518 0,327 0,506 0,357 0,533 0,303 0,533 0,312 0,533

10 0,339 0,312 0,396 0,321 0,378 0,330 0,402 0,333 0,402 0,333 0,402

12 0,116 0,125 0,116 0,120 0,125 0,120 0,109 0,118 0,111 0,118 0,125

vzdálenost od 

zdroje (m) 1 2 3 4 5

transversální SHE (mm.s-1)
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Graf 1: Závislost amplitudy rychlosti kmitání na vzdálenosti od zdroje seizmického impulzu, 

útlumové křivky 1. měření. 

 

 

3.4.2. Měření č. 2: Zámková dlažba příjezdové cesty parkoviště 

 

Pro druhé měření byla zvolena zámková dlažba přilehlé příjezdové cesty téhož 

parkoviště (Obr. 13). Cesta je tvořena standardní skladbou zámkové dlažby, určené pro pojezd 

vozidel do 3,5 t. Svrchní vrstvou je dlažba tloušťky 80 mm, pod ní se nachází kladecí vrstva o 

mocnosti 30 mm z jemně drceného kameniva zrnitosti 2-5 mm, dále nosná vrstva z kameniva 

frakcí 4-8 mm o tloušťce 150 mm. Největší složku dané skladby tvoří roznášecí vrstva 

kameniva o průměru zrn 16-32 mm, která dosahuje tloušťky kolem 250 mm. Při 

předpokládaném relativně vysokém zatížení je nezbytná také konsolidační vrstva, jejíž funkci 

zde přebírá kamenivo dvou frakcí, konkrétně 0-4 a 4-8 mm, v poměru 1:1, přičemž vertikální 

rozměr vrstvy je cca 50 mm. Celá skladba spočívá na zhutněné pláni, již tvoří v daném 

případě opět jílovitá hlína. K měření byly použity seizmické stanice Gaia 2T a senzory 

ViGeo2. 
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Obr. 13: Měření č. 2 - Zámková dlažba příjezdové cesty parkoviště 

 

Na Obr. 14 je znázorněn úsek seizmického záznamu, který byl výstupem tohoto měření. 

Všechny osy jsou ve stejném amplitudovém a časovém měřítku, přičemž na svislé ose jsou 

amplitudy rychlosti kmitání jednotlivých složek, vertikální (SHZ), radiální (SHN) a 

transversální (SHE). Na vodorovné ose je zobrazen čas v sekundách.  
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Obr. 14: Příklad vlnového obrazu sady normových úderů ve vzdálenosti 2m od zdroje - 

zámková dlažba pro vozidla do 3,5 t 

 

V Tab. 2 jsou uvedeny hodnoty v [mm.s
-1

] získané ze všech 6 senzorů. Zelená čísla 

znamenají kladná maxima, červená jsou záporná maxima. Poslední žlutý sloupec reprezentuje 

absolutní maxima naměřená na každém senzoru, která jsou později použita pro konstrukci 

grafu. 

 

Po zjištění všech potřebných hodnot byla sestavena závislost maximální amplitudy 

rychlosti kmitání na vzdálenosti od zdroje seizmického impulzu, viz Graf 2. Graf zobrazuje 

hodnoty všech tří složek kmitání a příslušené útlumové křivky.  
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Tab. 2: Maximální amplitudy rychlosti kmitání z měření č. 2 

 

Graf 2: Závislost amplitudy rychlosti kmitání na vzdálenosti od zdroje seizmického impulzu, 

útlumové křivky 2. měření. 

 

MAX

2 0,556 0,586 0,574 0,556 0,586 0,556 0,547 0,556 0,565 0,556 0,586

4 0,309 0,265 0,312 0,275 0,312 0,289 0,327 0,303 0,324 0,303 0,327

6 0,225 0,200 0,247 0,200 0,248 0,196 0,243 0,192 0,243 0,192 0,248

8 0,191 0,150 0,198 0,145 0,197 0,141 0,190 0,148 0,194 0,147 0,198

10 0,223 0,140 0,227 0,133 0,227 0,133 0,231 0,126 0,235 0,130 0,235

12 0,136 0,129 0,135 0,123 0,135 0,120 0,135 0,126 0,135 0,128 0,136

vzdálenost od 

zdroje (m) 1 2 3 4 5

vertikální SHZ (mm.s-1)

MAX

2 1,003 1,068 0,934 1,068 0,952 1,086 0,952 1,068 0,919 1,053 1,086

4 0,434 0,449 0,470 0,449 0,470 0,443 0,485 0,449 0,500 0,464 0,500

6 0,204 0,187 0,204 0,236 0,204 0,239 0,208 0,250 0,208 0,239 0,250

8 0,236 0,231 0,222 0,252 0,229 0,266 0,220 0,259 0,222 0,275 0,275

10 0,372 0,306 0,399 0,309 0,405 0,315 0,405 0,303 0,411 0,306 0,411

12 0,194 0,191 0,206 0,197 0,206 0,195 0,208 0,201 0,208 0,201 0,208

vzdálenost od 

zdroje (m) 1 2 3 4 5

radiální SHN (mm.s-1)

MAX

2 0,583 0,547 0,574 0,565 0,592 0,583 0,610 0,556 0,601 0,556 0,610

4 0,209 0,145 0,170 0,096 0,167 0,107 0,151 0,109 0,142 0,088 0,209

6 0,086 0,077 0,074 0,074 0,081 0,081 0,079 0,084 0,077 0,091 0,091

8 0,090 0,072 0,062 0,057 0,063 0,063 0,061 0,061 0,070 0,067 0,090

10 0,092 0,073 0,084 0,067 0,083 0,065 0,089 0,071 0,089 0,069 0,092

12 0,136 0,163 0,148 0,172 0,154 0,178 0,160 0,174 0,157 0,175 0,178

vzdálenost od 

zdroje (m) 1 2 3 4 5

transversální SHE (mm.s-1)
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3.4.3. Měření č. 3: Asfaltová plocha parkoviště 

 

Následovalo třetí měření, tentokrát na asfaltové ploše parkoviště (Obr. 15). Konstrukce 

podkladu se skládala z vrstvy střednězrnného asfaltového betonu tloušťky 40 mm, dále 

střednězrnného obalovaného kameniva o mocnosti 70 mm, drceného štěrku o mocnosti 250 

mm a rostlé zeminy zhutněné na předepsanou únosnost přesahující 60 MPa. 

 

Obr. 15: Měření č. 3 - Asfaltová plocha parkoviště 

 

Na Obr. 16 je znázorněn seizmický záznam pořízený při třetím měření. Na svislé ose 

jsou amplitudy rychlosti kmitání jednotlivých složek vyneseny v kvantovacích úrovních -

shora složka vertikální (SHZ), dále radiální (SHN) a transversální (SHE). Na vodorovné ose 

je zobrazen čas v sekundách. Všechny osy jsou ve stejném amplitudovém a časovém měřítku. 

V tomto případě je již pouhým okem patrné, že vertikální složka několikanásobně převyšuje 

ostatní dvě. 

 

Číselné hodnoty jsou uvedeny v Tab. 3. Zelená čísla znamenají kladná maxima, červená 

jsou záporná maxima. Poslední žlutý sloupec reprezentuje absolutní maxima naměřená na 

každém senzoru, která jsou použita pro konstrukci grafu. 
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Obr. 16: Příklad vlnového obrazu sady normových úderů ve vzdálenosti 2m od zdroje - 

asfaltová plocha parkoviště 

 

 

 

 

Tab. 3: Maximální amplitudy rychlosti kmitání z měření č. 3 

 

 

 

MAX

2 0,613 0,494 0,613 0,506 0,613 0,515 0,595 0,521 0,601 0,512 0,613

4 0,327 0,298 0,327 0,298 0,318 0,300 0,321 0,297 0,324 0,297 0,327

6 0,255 0,194 0,254 0,194 0,250 0,194 0,258 0,194 0,250 0,191 0,258

8 0,204 0,129 0,207 0,135 0,207 0,132 0,210 0,135 0,204 0,129 0,210

10 0,197 0,099 0,200 0,099 0,197 0,099 0,200 0,093 0,194 0,099 0,200

12 0,140 0,086 0,145 0,086 0,140 0,084 0,143 0,084 0,143 0,084 0,145

vzdálenost od 

zdroje (m) 1 2 3 4 5

vertikální SHZ (mm.s-1)

MAX

2 0,253 0,206 0,253 0,216 0,248 0,216 0,234 0,211 0,248 0,216 0,253

4 0,141 0,119 0,135 0,124 0,141 0,123 0,141 0,125 0,141 0,121 0,141

6 0,056 0,053 0,057 0,055 0,057 0,053 0,059 0,054 0,056 0,052 0,059

8 0,024 0,041 0,024 0,041 0,023 0,042 0,024 0,043 0,024 0,041 0,043

10 0,030 0,048 0,029 0,048 0,030 0,049 0,028 0,049 0,030 0,048 0,049

12 0,066 0,057 0,066 0,057 0,063 0,055 0,063 0,059 0,065 0,057 0,066

vzdálenost od 

zdroje (m) 1 2 3 4 5

radiální SHN (mm.s-1)

MAX

2 0,163 0,135 0,174 0,138 0,174 0,135 0,177 0,135 0,171 0,135 0,177

4 0,023 0,013 0,023 0,014 0,024 0,013 0,024 0,013 0,023 0,013 0,024

6 0,021 0,022 0,021 0,020 0,022 0,021 0,022 0,024 0,020 0,022 0,024

8 0,035 0,020 0,036 0,022 0,037 0,020 0,039 0,022 0,037 0,021 0,039

10 0,013 0,012 0,012 0,013 0,013 0,013 0,014 0,013 0,012 0,014 0,014

12 0,015 0,016 0,015 0,017 0,015 0,017 0,015 0,017 0,014 0,017 0,017

vzdálenost od 

zdroje (m) 1 2 3 4 5

transversální SHE (mm.s-1)
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Stejně jako v předešlých případech byla sestavena závislost maximální amplitudy 

rychlosti kmitání na vzdálenosti od zdroje seizmického impulz (Graf 3). Graf zobrazuje 

hodnoty všech tří složek kmitání. Výsledkem jsou pak útlumové křivky pro jednotlivé směry. 

 

 

Graf 3: Závislost amplitudy rychlosti kmitání na vzdálenosti od zdroje seizmického impulzu, 

útlumové křivky 3. měření. 

 

 

3.4.4. Měření č. 4: Zemina 

 

Poslední měření bylo realizováno na rostlém terénu hned vedle parkoviště. Pro 

detailnější popis podloží zkoumané oblasti byl využit inženýrsko-geologický vrt č. 820, 

stažený z internetových stránek Geofondu. Jedná se o vrt zhotovený v těsné blízkosti stavební 

fakulty. Svrchní vrstvu tvoří ornice až do hloubky 0,3 m. Do 6 m se nachází jílovitá hlína. 

Další vrstvou jsou pevné hlíny s jílovitým pískem do 6,4 m. Od 6,4 do 7 m je lokalizována 

ulehlá hlína s přítomností drobného štěrku. Od 7 do 7,3 m se nachází ulehlý silně hlinitý 

písek. Pod ním do 8 m leží velmi ulehlý písek. Poslední zaznamenanou vrstvou je drobný 

štěrk s křemičitým pískem až do úrovně 13,7 m.  
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Po provedení měření a následném vyhodnocení bylo podle obdržených výsledků 

zjištěno, že došlo k chybě. Chyba byla prostá, za to však zásadní. Již na první pohled je z  

Obr. 17 patrné, že bylo zvoleno naprosto nevhodné místo, kdy se v těsné blízkosti měřeného 

profilu nacházel strom, a podloží bylo tedy velmi prorostlé kořenovým systémem. Kořeny, 

jakožto výrazné překážky pro šíření seizmického impulzu, značně ovlivnily celý experiment. 

Po zjištění této skutečnosti bylo měření prohlášeno za neplatné a bylo nutno zvolit a vytýčit 

nový profil. 

 

 

Obr. 17: Měření č. 4 - Zemina 

 

 

V Tab. 4 jsou uvedeny číselné hodnoty chybného měření maximálních amplitud 

rychlosti kmitání pro jednotlivé složky kmitání. Tato data byla pro ilustraci chyby dále 

použita pro sestavení Grafu 4. 
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Vzdálenost od 
zdroje (m) 

MAX (mm.s-1) 

SHZ SHN SHE 

2 1,098 0,845 0,890 

4 0,675 1,282 0,230 

6 0,339 1,276 0,290 

8 0,384 0,583 0,452 

10 0,354 0,824 0,306 

12 0,260 0,848 0,285 

Tab. 4: Maximální amplitudy rychlosti kmitání - chybné měření 

 

 

Graf 4: Závislost amplitudy rychlosti kmitání na vzdálenosti od zdroje seizmického impulzu, 

chybné měření. 

 

Z grafu je jasně patrné chaotické uspořádání bodů, které ve své podstatě dost dobře 

nemůže reprezentovat útlum. Pravděpodobně došlo v určitých místech k odrazům vlnění od 

kořenového systému blízkého stromu a také ke skládání vln. To mělo za následek značné 

zkreslení výsledků. 

 

Pro daný pokus bylo tedy zvoleno jiné místo a vytýčen nový profil (Obr. 18). Profil byl 

volen tak, aby se v něm ani poblíž něj nevyskytovaly žádné překážky (kořeny, obrubníky), od 

kterých by se mohly vlny odrážet. Od ustavení senzorů a provedení měření až po vyhodnocení 

naměřených dat se celý postup analogicky opakoval.  
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Obr. 18: Měření č. 4 - Zemina - Nový profil 

 

V Tab. 5 jsou zapsány hodnoty amplitud rychlosti kmitání, zjištěné při měření nového profilu 

na zeminovém podkladu. 

 

 

 

Tab. 5: Maximální amplitudy rychlosti kmitání z měření č. 4 - Nový profil 

MAX

2 1,574 0,890 2,068 0,753 1,898 0,809 2,011 0,803 1,850 0,845 2,068

4 1,383 1,217 1,282 1,148 1,318 1,012 1,419 0,910 1,318 0,946 1,419

6 0,890 0,857 0,958 1,012 0,994 1,062 0,994 1,062 0,976 1,026 1,062

8 0,393 0,482 0,369 0,506 0,369 0,506 0,360 0,506 0,354 0,497 0,506

10 0,503 0,503 0,503 0,574 0,538 0,592 0,538 0,583 0,530 0,583 0,592

12 0,272 0,276 0,267 0,271 0,267 0,272 0,259 0,249 0,265 0,258 0,276

vzdálenost od 

zdroje (m) 1 2 3 4 5

SHZ (mm.s-1)

MAX

2 1,889 2,163 2,136 2,898 2,288 3,124 2,362 3,243 2,306 3,064 3,243

4 1,568 1,479 1,538 1,452 1,479 1,392 1,508 1,452 1,479 1,392 1,568

6 1,092 1,181 1,041 1,163 1,023 1,181 1,023 1,128 1,041 1,163 1,181

8 0,744 0,744 0,657 0,759 0,657 0,744 0,693 0,732 0,643 0,732 0,759

10 0,690 0,714 0,762 0,690 0,750 0,690 0,714 0,714 0,750 0,690 0,762

12 0,372 0,357 0,500 0,357 0,330 0,324 0,396 0,303 0,357 0,396 0,500

vzdálenost od 

zdroje (m) 1 2 3 4 5

SHN (mm.s-1)

MAX

2 0,536 0,568 0,547 0,536 0,524 0,577 0,524 0,586 0,500 0,574 0,586

4 0,318 0,318 0,327 0,303 0,324 0,292 0,306 0,259 0,300 0,267 0,327

6 0,251 0,273 0,220 0,300 0,246 0,300 0,255 0,291 0,242 0,303 0,303

8 0,237 0,266 0,262 0,246 0,262 0,242 0,262 0,221 0,262 0,237 0,266

10 0,228 0,187 0,239 0,187 0,231 0,187 0,209 0,179 0,217 0,179 0,239

12 0,208 0,202 0,209 0,198 0,202 0,208 0,207 0,201 0,208 0,209 0,209

vzdálenost od 

zdroje (m) 1 2 3 4 5

SHE (mm.s-1)
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Zelená čísla znamenají kladná maxima, červená jsou záporná maxima. Poslední žlutý 

sloupec reprezentuje absolutní maxima naměřená na každém senzoru, která dále jsou použita 

pro konstrukci Grafu 5. 

 

 

Graf 5: Závislost amplitudy rychlosti kmitání na vzdálenosti od zdroje seizmického impulzu, 

útlumové křivky 4. měření - Nový profil 
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4. Zhodnocení výsledků měření 

 

Pro vyhodnocení výsledků provedených měření jsou pro názornost použity grafy. Bylo 

nutno však jednotlivé složky vlnění hodnotit zvlášť, jelikož se hodnoty v dílčích měřeních 

značně lišily. Na svislé ose jsou zaznamenány maximální amplitudy rychlosti kmitání 

v [mm.s
-1

], na vodorovné ose pak vzdálenosti senzorů od zdroje seizmického impulzu v [m].  

 

 V Grafu 6 jsou zobrazeny útlumové křivky vertikální složky vlnění SHZ pro 

jednotlivá měření. Z uvedeného vyplývá, že největší útlum byl zaznamenán v posledním 

případě, tzn. na zemině. Naopak nejměnší útlum vertikální složky byl naměřen na zámkové 

dlažbě příjezdové cesty parkoviště. 

       

 

       

Graf 6: Útlumové křivky vertikální složky vlnění SHZ 
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V Grafu 7 jsou zobrazeny útlumové křivky radiální složky vlnění SHN pro jednotlivá 

měření. Největší útlum byl opět zaznamenán na zemině. Nejmenší útlum radiální složky byl 

tentokrát na asfaltové ploše parkoviště. 

 

      

 

      

Graf 7: Útlumové křivky radiální složky vlnění SHN 
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V Grafu 8 jsou zobrazeny útlumové křivky transversální složky vlnění SHE pro 

jednotlivá měření. Z grafu vyplývá, že největší útlum byl naměřen na zámkové dlažbě 

komunikace pro pěší a nejmenší na asfaltové ploše parkoviště. 

 

      

 

      

Graf 8: Útlumové křivky transversální složky vlnění SHE 
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5. Závěr 

 

V rámci zpracování bakalářské práce byla uskutečněna seizmická experimentální 

měření in-situ na čtyřech typech podkladů, přičemž poslední měření bylo nutno opakovat. 

Cílem bylo stanovení útlumu rychlosti kmitání se vzrůstající vzdáleností od zdroje 

dynamického namáhání pro tyto čtyři podklady. Pro realizaci experimentu byly zvoleny 

seizmické aparatury Gaia a třísložkové senzory ViGeo2. Zdrojem seizmického buzení byla 

lehká dynamická deska. Zpracování dat bylo provedeno v amplitudové oblasti. K vykreslení 

výsledků byly pro názornost použity grafy a na základě nich byly následně porovnány 

útlumové křivky jednotlivých složek kmitání. Porovnáním bylo zjištěno, že pro tlumení 

seizmických účinků je nejvhodnější zemina.  
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