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ANOTACE BAKALÁ ŘSKÉ PRÁCE  

Bakalářská práce se zabývá vizualizací symbolů epicenter aktuálních zemětřesení a 

litosférických desek v aplikaci Google Earth. V textu je popsáno zemětřesení s jeho 

základními fakty, projevy a důsledky. RSS kanál projektu ORFEUS posloužil k získání 

jednotlivých dat o epicentrech. Vizualizace epicenter se prováděla za pomocí KML formátu 

v aplikaci Google Earth. Další část textu pojednává o upravení překladače mezi RSS kanálem 

a KML formátem tak, aby byly splněny připravené návrhy. V práci lze najít návrhy a pravidla 

bodových znaků, které jasně vymezují zobrazení různých epicenter v aplikaci. S těmito 

zásadami se také objevila jistá omezení implementovaného řešení jak pro symboly epicenter, 

tak pro litosférické desky. 

 

Klí čová slova: Google Earth, RSS kanál, ORFEUS, KML formát 
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ANOTATION OF THESIS 

This bachelor thesis deals with the visualization of actual earthquakes and lithospheric 

plaques symbols in Google Earth application. There is a description of an earthquake in the 

text, with its basic facts, demonstrations and impacts. The RSS channel of the ORFEUS 

project helped in obtaining particular data about epicenter. The epicentre visualization was 

provided by the KML format in Google Earth application. Further part of the text deals with 

the transfer adjustment between the RSS channel and the KML format, so that all the 

proposals and suggestions could be fulfilled. Designs and rules of the point signs can be also 

found in the thesis according to which it is clear to depict various epicentres in application. 

Nevertheless, together with these principles, certain limitations of the implemented solution 

have appeared both in terms of the epicentre symbols and lithospheric plaques. 

 

Keywords: Google Earth, RSS channel, ORFEUS, KML format  
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1 Úvod 
 Tato práce se zabývá návrhem a tvorbou symbolů jednotlivých epicenter a jejich 

následnou implementací a způsobem vizualizace litosférických desek do známé aplikace 

zobrazující virtuální glóbus.  

Vizualizace těchto epicenter by měla sloužit jak odborníkům v oblasti seizmologie tak 

i obyčejným uživatelům, kteří se zajímají o tuto problematiku. Symboly by se měly rozlišit 

podle velikosti síly zemětřesení. Vytvoří se paleta ucelených symbolů, která se rozčlení podle 

určených rozmezí síly zemětřesení. Díky ní by se mohla jednotlivá místa rozeznat na první 

pohled. Podle daných kriterií lze intuitivně rozpoznat místa s největší silou zemětřesení. Tato 

kritéria budou zvolena na základě kartografických pravidel a specifikace aplikace, jenž 

zobrazuje Zeměkouli.  

Jelikož zemětřesení je nebezpečný přírodní živel, monitoruje se hlavně v oblastech se 

stykem litosférických desek. Z tohoto monitoringu jsou získávaná data, která budou použita 

ve formě, zobrazující jednotlivá místa zemětřesení už s jejich hodnotou síly zemětřesení a 

dobou vzniku. 
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2 Postup zpracování práce 
Jak bylo řečeno, cílem práce je vytvořit značky epicenter zemětřesení a vizualizovat 

litosférické desky v aplikaci Google Earth.      

Tato epicentra, jejich umístění, hodnoty magnituda a doba vzniku jsou získávána ze sítí 

seizmických stanic projektu ORFEUS prostřednictvím RSS kanálu. Jejich zobrazení v Google 

Earth je podmíněno specifikacemi a pravidly. 

Pro vizualizaci litosférických desek byla použita vrstva získaná od Ing. Klímka. 

Práci jsem si rozdělila na jednotlivé úkoly: 

1. Základní popis zemětřesení 

2. Aplikace Google Earth 

3. Návrh symbolů 

4. Vizualizace litosférických desek 

5. Překladač mezi RSS kanálem a KML formátem 

6. Omezení implementace 
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3 Zemětřesení 
Zemětřesení je řada otřesů, která se šíří zemským nitrem ve vlnách. Příčinou je náhlé 

uvolnění energie, které se šíří z hloubky ve formě šokové vlny. Jejich působením horniny 

v hloubce praskají a dochází v nich k posuvům. Prvotní otřesy mohou být provázeny dalšími 

tzv. dotřesy, které se opakují, dokud horniny nezaujmou nové pozice. Oblasti s mělce 

uloženými ohnisky jsou typické pro litosférické desky stýkajících se na povrchu. Pásma 

nejčetnějších výskytů s hlubokými ohnisky zemětřesení jsou podél okrajů ker zemské kůry. 

Jedním z pásem, kde dochází k častějším zemětřesením, je ohňový prsten kolem Tichého 

oceánu. 

K nejstrašnějšímu zemětřesení došlo v Číně roku 1556. Tehdy zabilo zemětřesení 

v Šen-si přes 800 000 lidí. V indickém státě Ásám v severovýchodní Indii zemětřesení 

způsobilo roku 1897 devastaci území o rozloze 388 000 km2 (území Německa a Belgie 

dohromady).  

Intenzita zemětřesení je na různých místech různá, kdežto magnitudo je pouze 

hodnotou pro jedno zemětřesení. [13] 

3.1 Typy zem ětřesení 
Jsou definována různá zemětřesení podle původu. Tektonická jsou nejčastější (asi 90% 

všech zemětřesení) a nejnebezpečnější. Vulkanická zemětřesení tvoří asi 7 % všech 

zemětřesení a souvisí se sopečnou činností. Řítivá zemětřesení (asi 3 % všech zemětřesení) 

vznikají při propadnutí stropů podzemních dutin jako jsou jeskyně. Také existují i umělá 

zemětřesení, která jsou vyvolána lidskou činností jako např. výbuch bomby, hornická činnost 

aj. [7] 

3.2 Základní pojmy 
Hypocentrum  

Centrum neboli ohnisko zemětřesní je nazýváno hypocentrum. Je to místo, kde 

vznikají a odkud se šíří seizmické vlny a kde dochází k největším pohybům hornin. 

Rozdělujeme tři druhy ohnisek podle hloubky, mělká (do 60 km), středně hluboká (61-300 

km) a hluboká (301-700 km). 

Epicentrum  

Epicentrum je bod na povrchu, který leží přímo nad hypocentrem. Intenzita a škody 

klesají se vzdáleností od epicentra. [13] 
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Seizmické vlny  

Seizmické vlny jsou vyvolané chvěním neboli vibrací. Existují dva druhy vln – rychle 

procházející primární, podélné vlny a pomalejší sekundární, příčné vlny. Zpoždění mezi 

oběma vlnami umožňuje určit místo, kde vlny vznikly, tedy ohnisko. 

Seizmické vlny se chovají stejně jako elektromagnetické nebo zvukové. 

Nejdůležitějšími typy seizmických vln jsou tzv. objemové vlny, které se šíří horninovým 

(elastickým) prostředím. Podélné vlny reprezentují stlačení a zředění součástek hornin, 

zatímco příčné vlny kmitání součástek v jedné nebo více rovinách. [12] 

 

Obr. 1 : Řez povrchu 

Magnitudo  

Magnitudo (síla) zemětřesení je určena rozměry seizmických vln, tzn. vibrací 

vysílaných z ohniska. Magnitudo je vyjádřeno Richterovou stupnicí. Stupnice se udává podle 

seizmografických záznamů. Stupnici navrhl americký seizmolog C.F.Richter roku 1935. [15] 

Magnitudo Následky 

1, 2 Není cítit, lze pouze měřit přístroji 

3 Nejmenší hodnota, kterou člověk rozpozná; bez poškození 

4 Slabé zemětřesení 

5 Slabé poškození budov blízko epicentra 

6 Vážné poškození špatně postavených budov 

7 Velké poškození budov 

8 Téměř úplné zničení 

Tab. 1 : Richterova stupnice 



 11

Intenzita zemětřesení 

Intenzita zemětřesení (velikost) je vyjádřena podle následků, podle toho jaké škody 

zemětřesení způsobilo na stavbách, zemském povrchu i na samotném obyvatelstvu postižené 

oblasti. Tuto intenzitu vyjadřuje Mercalliho stupnice. Jedná se o pozorování a pociťování 

během otřesů. Sestavil ji italský seizmolog G.Mercalli. [15] 

Stupnice Pojmenování Popis 

I Nepozorovatelné Člověk nerozpozná, pouze přístroje. 

II Velmi slabé 
Rozpoznatelné v horních patrech budov citlivými lidmi (2,6 – 

5 mm.s-2). 

III Slabé 
Vibrace, lustry se pohybují; srovnatelné s vibracemi 

způsobenými projíždějícím těžkým nákladním automobilem. 

IV Mírné 
Drnčení oken, cinkot příborů a nádobí, zdi vydávají praskavé 

zvuky. 

V Málo silné 
Lze rozpoznat v krajině, probouzí spící, praskání oken, 

kyvadlové hodiny se mohou zastavit (28-50 mm.s-2). 

VI Silné 
Vrávorání při chůzi, padají předměty, rozbíjí se nádobí, 

praskliny v omítce. 

VII Velmi silné Lze jen obtížně stát, zvony zvoní, trhliny ve zdech. 

VIII Bo řivé Padají komíny, poškození budov, pohybující se těžký nábytek. 

IX Pustošivé Panika, vážné poškození domů, větší trhliny v půdě. 

X Ničivé Zničení budov, porušení přehrad, velké trhliny v půdě. 

XI Katastrofické Roztržení kolejí a potrubí, zničené mosty, změny terénu. 

XII Globální 
Velké předměty létají vzduchem, úplné zničení, rozsáhlé 

terénní změny (více než 500 mm.s-2 ). 

Tab. 2 : Mercalliho stupnice 

Přístroje  

Seizmograf zaznamenává otřesy zemského povrchu. Skládá se ze závaží, které je 

natolik těžké, že zůstává v klidu, i když se předměty otřásají a pohybují. Citlivost je zvýšena 

pomocí pák a záznam se provádí na otáčející se válec s papírem. [12] 
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Obr. 2 : Seizmograf – vertikální uspořádání 

 

 

Obr. 3 : Seizmograf 

3.3 Budoucnost p ředpov ědí 
Americká vesmírná agentura NASA začala na základě radarového snímkování 

systému InSAR (InterferometricSynthetic Aperture Radar) provádět sledování tektonických 

oblastí a pomocí počítačových výpočtů dokáže z jistotou zjistit jakékoliv pohyby zemské 

kůry. Zemětřesení shromažďují svou energii po celé měsíce i roky. Vědci díky vyvíjené 

vysoce citlivé satelitní technice a pohledům se širokým úhlem záběru budou moci pozorovat i 

ty nejmenší pohyby a zakřivení povrchu krajiny v okolí geologických brázd. Jejich 

vyhodnocením pak určí místa, na kterých vznikají body největšího napětí v zemské kůře.  
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Vědecké skupiny NASA ve spolupráci s několika vědci předních univerzit již navrhli 

plán na vytvoření monitorovacího systému nad zlomovými zónami Země. Jeho základem má 

být síť satelitů využívajících techniku InSAR. Vybudování systému s názvem GESS - Global 

Earthquake Satellite System - potrvá asi 20 let. S jeho pomocí chtějí vědci předpovídat 

zemětřesení v rizikových oblastech měsíc dopředu s pravděpodobností 2 až 50 % (současné 

metody předpovědí jsou přesné méně než 2 %). Veřejnost se na blížící se katastrofu bude 

moci připravit a vyhne se zbytečným materiálním škodám a ztrátám na životech. 

Tektonické aktivity provázejí také malé a pomalé výkyvy magnetického pole Země. 

Nízkofrekvenční magnetické signály se na Zemi dají zaznamenat snímači, ale jen na malé 

ploše. Na oběžné dráze již proto od června 2003 krouží testovací satelit QuakeSat, který je 

vybaven technologií zachycení velmi slabých magnetických signálů na Zemi z povrchu 

vesmíru. Má ověřit, zda je možné nalézt signály doprovázející seismické aktivity. Až načte 

všechna potřebná data, stane se předpovídačem zemětřesení.  

Další možností předpovídání zemětřesení je sledování vzestupu infračerveného záření. 

Krátce před zemětřesením se totiž mění teplota půdy v rozsahu od 6 do 9 °C. Infračervené 

snímky satelitu Terra (NASA) potvrdily, že krátce před ničivým zemětřesením v Indii 

26.1.2001 se o 4°C zvýšila teplota povrchu Země v postižené oblasti. Příčiny vzniku 

infračerveného záření byly zkoumány na Státní univerzitě v San Jose. [14] 

3.4 ORFEUS 
 ORFEUS (Observatoře a výzkumná zařízení pro evropskou seismologii) byla založena 

v roce 1987. Je to nezisková nadace, která usiluje o koordinaci a propagaci digitální, 

širokopásmové seismologie na území evropského středozemí. Má mezinárodní správní radu, 

kterou reprezentuje 13 společných zakladatelů (států), kteří poskytují základní financování 

základní výkonné komise, kontrolu každodenních operací a personálu. Pořadatelem je 

Královský Nizozemský Meteorologický Institut (KNMI). 

 Organizace je financována systémem společných zakladatelů z 12 evropských zemí. 

Její aktivity jsou rozdělovány mezi ORFEUS datové centrum (ODC) a čtyři pracující skupiny 

a směřují od výkonné komise a správní rady. ODC jedná stejně jako oblastní datové centrum 

v celosvětovém systému seizmologického datového centra a je hostitelem seizmologické 

divize královského nizozemského meteorologického institutu v Nizozemsku. Obdržení 

zemětřesných dat o časovém průběhu vlny ze seizmické stanice na území evropského  

středozemí přes datový soubor středisek v Evropě poskytují dlouhou platnost archivace, 
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distribuce a servis pro seizmologické výzkumy. Data o tvaru vlny jsou přístupná požadovanou 

metodou přes velké množství připojených a nepřipojených linek.  

 ORFEUS v současné době koordinuje projekt s názvem Network of Research 

Infrastructures for European Seismology – NERIES. Je to síť výzkumu infrastruktury pro 

evropskou seizmologii.  

 K získání informací o epicentrech, jejich poloze, názvu oblasti ve které se nacházejí, 

velikost magnituda, datum a čas zemětřesení, posloužil RSS kanál. Je to jednoduchý formát 

pro čtení aktuálních článků nacházející se na internetu. ORFEUS má takový kanál na svých 

stránkách pod adresou http://www.orfeus-eu.org/orfeus-rss.xml,  jenž publikuje zmíněné 

informace o uplynulých zemětřeseních. [8] 
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4 Aplikace Google Earth 
Google Earth je virtuální glóbus dříve známý jako Earth Viewer. Tento programový 

prostředek byl vytvořen firmou Keyhole, Inc. a v roce 2004 zakoupen portálem Google. Jedná 

se o program, který umožňuje prohlížet Zemi jako ze satelitu. Nabízí 3D modely větších měst. 

Tento produkt má několik softwarových variant. Google nabízí ke stažení volnou verzi i další 

placené verze s funkcemi navíc (jako například zobrazení cesty podle údajů z GPS). V 

listopadu 2005 Google uvolnil zkušební verzi programu Google Local mobilní verze, což je 

podobná aplikace, která umožňuje volbu map, nebo satelitních snímků. Je určena pro mobilní 

telefony podporující Javu. Pro uživatele počítačů pak existuje Google maps (také s volbou 

satelitních snímků, map či obojího). Související program Google Sketch Up umožňuje ve 3D 

modelovat stavby a vložit je do systému Google Earth. [10] 

Po spuštění je nastaven základní pohled na celou zeměkouli, se kterou lze různě otáčet 

a přibližovat. Na mapě je možné volitelně zobrazit kromě měst i různé objekty, jako například 

hotely, banky, lékárny, letiště, nemocnice a další. Při přibližování se mapa postupně zaostřuje. 

Rychlost zaostřování je závislá na rychlosti připojení k Internetu, protože program si 

automaticky stahuje potřebná data.  

Ovládání Google Earth lze různými způsoby a to jak pomocí myši tak pomocí 

navigací přímo na ploše prohlížeče. 

S použitím myši se dají provádět různé akce. Jako např. : 

− Posunout zobrazení směrem, kterým chci a to tak, že umístím kurzor do prohlížeče a 

stisknu levé tlačítko myši a táhnu kurzorem v prohlížeči. 

− Plynulé unášení nad zemí v libovolném směru. Stisknutím levého tlačítka myši, a 

následné pohnutí myši a uvolnění tlačítka způsobí, že se obraz bude pomalu pohybovat 

ve zvoleném směru. Jedním kliknutím do prohlížeče se pohyb zastaví. 

− Přiblížení lze provádět různými způsoby. Buď dvojité kliknutí do prohlížeče na 

zvolenou oblast nebo pokud má myš otočné kolečko může se přiblížení provést otáčením 

směrem k sobě. 

− Oddálení lze také provádět více způsoby. Buď dvojitým kliknutím pravého tlačítka 

myši do prohlížeče v daném bodě nebo pokud má myš otočné kolečko může se oddálení 

provést otáčením směrem od sebe. 

− Naklonění terénu se dá provést pomocí stlačení tlačítka a pohybem myši dopředu a 

dozadu. Pokud má myš otočné kolečko dá se pomocí stisknutím klávesy SHIFT a 

otáčením kolečka naklánět terén nahoru a dolů. 
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− Otočení obrazu se dá provést stisknutím otočného kolečka na myši a pohnutím myši 

doprava nebo doleva.  

Na ploše se nachází ovládací prvky navigace, které se zobrazí, když se k ní přiblížíme, do 

pravého horního rohu, kurzorem myši. [2] 

1. Naklánění terénu. Posunutím posuvníku doleva se zobrazí vertikální zobrazení, 

posunutím doprava horizontální zobrazení. Dvojím kliknutím na ikony na konci 

posuvníku vždy obnovíte původní nastavení ve vertikálním nebo horizontálním zobrazení.  

2. Zobrazení posunů dolů, nahoru, vpravo nebo vlevo. Kliknutím na střed a podržením 

tlačítka myši se dá pohybovat v libovolném směru.  

3. Zobrazení posunů v požadovaném směru lze kliknutím na směrové šipky. 

4. Kliknutím na tlačítko Sever nahoře se obnoví zobrazení severem směrem nahoru.  

5. Přiblížení a oddálení se může provést kliknutím na +, - (+ pro přiblížení, - pro 

oddálení). Dvojím kliknutím na ikony na konci posuvníku se obnoví zcela přiblížené nebo 

oddálené zobrazení.  

6. Kliknutím a tažením navigačního kroužku se zobrazení otočí. 

4.1 Google 
Google patří mezi největší internetové vyhledávače, na kterém probíhá přibližně 

47,7% všech vyhledávání. Název google vychází ze slova googol, kterým bylo synovcem 

amerického matematika E. Kasnera označeno číslo složené z jedničky a sta nul. Tato 

americká společnost sídlí jižně od San Franciska v Kalifornii. Od podzimu 2006 je Google 

oficiálně zastoupen pobočkou v České republice. [9] 

4.2 KML formát 
KML je souborový formát pro zobrazení geografických dat v Earth prohlížeči, tak 

jako Google Earth, Google Maps a Google Maps pro mobilní telefony. KML se používá jako 
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základní struktura se sadou elementů a atributů a je založený na XML standardu. Můžeme 

vytvořit KML soubor s Google Earth  pomocí rozhraní nebo také můžeme kód KML zadat 

ručně pomocí editoru jazyka XML nebo textového editoru. KML soubor a jeho související 

obrazy mohou být komprimované pro použití v ZIP formátu do KMZ archívů. Sdílet KML a 

KMZ soubory se mohou e-mailem, soukromým internetem nebo hostováním na veřejném 

nebo síťovém serveru. Po správném nastavení serveru a sdělení adresy URL souborů KML si 

může soubory KML umístěné na veřejném webovém serveru zobrazit každý, kdo má 

nainstalovanou aplikaci Google Earth. Náhodný uživatel vytvoří KML soubory dokumentující 

cesty, plánující výlety a cyklistiku. Vědci užívají KML pro poskytnutí detailních map zdrojů, 

modelů a trendů tak jako sopečných erupcí, schémat počasí, zemětřesné aktivity a nerostných 

nalezišť. Organizace jako National Geographic, UNESCO a Smithsonian mají všechna 

použití KML vystavena v jejich bohaté sadě globálních dat. [1] 

KML soubory mohou být zpracovány více způsoby. HTML soubory jsou zpracovány 

pomocí webovského prohlížeče. HTML, KML mají základní strukturu s názvy a atributy 

použité pro přesné zobrazení účelů. Můžeme použít KML na specifikaci ikon a názvů 

k identifikaci míst na zemském povrchu. Vytvářejí různé snímatelné pozice a definují pohledy 

podle prvků. Definují se styly pro specifické prvky vzhledu. Dají se psát i HTML popisy 

prvků včetně hyperlinku a vloženého obrazu. Používají se složky pro hierarchické seskupení 

prvků. Přidání a aktualizování KML souboru lze i ze vzdálené nebo lokálně umístěné sítě.  

Jediným problémem KML bylo, že se volně nacházely na internetu a uživatel je musel 

pracně hledat. Nyní začal Google užitečné KML soubory sbírat a ukládat do Google Earth 

Gallery, kde jsou pohromadě, a kde si uživatel vybere to co ho zajímá. [6] 
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5 Symboly 
 Stěžejním bodem této práce je vytvořit bodové značky pro jednotlivá epicentra. 

Značky by měly být pro uživatele, který si vybere seizmickou oblast, srozumitelné a jasně 

rozpoznatelné. V tom případě je nutné si popsat pravidla pro jejich tvorbu a také je nutné 

upřesnit jejich implementaci a následnou vizualizaci v aplikaci Google Earth. 

 Slovo symbol bylo použito na základě rady odborníků, jelikož se jim nepozdával 

výraz značka vhodný pro mou práci. A to z důvodů záměny za značku z oblasti značkovacích 

jazyků. Z toho vyplývá, že symboly jsou ve významu mnou vytvořených obrázků a značky 

jsou ve smyslu značkovacích jazyků. Symbol je v kartografii definován grafickou značkou a jí 

přiděleným významem. Tento význam je uživateli zprostředkován vysvětlivkami v mém 

případě legendou.    

5.1 Pravidla pro návrh 
Základní kartografická pravidla bodových znaků. Jedná se o objekty bodového typu, 

které znázorňují určitý jev nebo situaci v daném místě. Jednotlivé znaky by měly mít určité 

parametry, které by měly být zohledněny u všech použitých symbolů.  

Jedná se o tvar, jenž je dán obrysem znaku, v mém případě se bude jednat o tvar 

kruhu, který bude použit u všech symbolů. A to proto, že použití jiného tvaru např. čtverce, 

trojúhelníku a jiných forem, se nehodí pro vizualizaci epicenter, ve kterých vznikají seizmické 

vlny, jenž se šíří všemi směry a vytváří tak kolem tohoto bodu kruhové útvary.  

Dalším parametrem je velikost, která u kvantitativní hodnoty udává velikost znaku. 

V případě magnituda tzn., že čím větší magnitudo tím větší je velikost (plochy) symbolu.  

Struktura udává vnitřní rozložení, jenž má jen estetický význam a může sloužit jen pro 

snadnější rozdíly mezi jednotlivými symboly. 

Výplň je podobný parametr jako struktura, ale jen s tím rozdílem, že je černobílá nebo 

barevná. U symbolů se budou rozlišovat kvantitativní hodnoty pomocí intenzity barvy. 

Orientace, která udává polohu předmětu, není pro kruhové objekty důležitá. 

Pozice se vztahuje k hlavnímu bodu znaku, jenž se nachází v geometrickém středu 

kruhu, který je umístěn přesně na daném místě. 

Formy bodových znaků jsou různé, ale pro tento případ se nejvíce hodí forma 

geometrická, jenž se vyjadřuje pomocí geometrických tvarů (kruh). 

Dalším důležitým kritériem jsou parametry barev. Jedná se o tón, sytost a jas. 

Tón je atribut barevného vjemu, který je popsán vlnovou délkou. Jde o rozdělení do 

skupiny pestrých (chromatických) a nepestrých (achromatických) barev. Mezi pestré barvy se 
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považují červená, žlutá, oranžová, zelená, modrá a fialová. Pro nepestré barvy jsou typické 

odstíny šedi, černá a bílá barva. Jelikož se má jednat o vizualizaci symbolů, které zobrazují 

místa s vysokou seizmickou činností, použiji pestré barvy s převahou červené, žluté a 

oranžové.  

Sytost ovlivňuje množství barvy a udává čistotu barvy světla. Rozlišují se barvy syté a 

bledé. 

Jas je vlastnost vjemu svítící plochy. Jas je rozdělen na barvy tmavé a světlé.  

Z těchto všech parametrů vyplývá, že značky se skládají z tmavých a sytých barev. 

K další charakterizaci bych přidala, že by se mělo jednat o barvu aktivní a silnou (purpurová, 

oranžová, žlutá). Pro přirozené vnímání barvy by se měla dodržet zásada čím vyšší intenzita 

jevu tím vyšší intenzita barvy. [4]  

5.2 Specifikace aplikace Google Earth 

V aplikaci je možné nastavit zobrazení chyb v jazyce KML. Přímo v aplikaci je 

v nastavení možnost si nechat zobrazovat chyby v KML, nebo je také ignorovat. Tato funkce 

není asi potřebná pro běžného uživatele, ale pokud je to zajímá mohou si to jednouše nastavit.  

Při vizualizaci se vyskytl problém s výrazností symbolů. Proto se musí použít barva, 

která je výrazně (červená, žlutá, oranžová, rozhodně ne zelená, modrá ani fialová), protože 

okolí je zbarveno do modra, tmavě modra (moře, oceán) a nebo zelena a hnědá (pevnina).   

Následující postup může provést uživatel přímo v Google Earth. KML soubor si načte  

do „Moje místa“ přes přidat – složka a otevře v aplikaci. Pak může kliknout pravým tlačítkem 

myši na jedno z epicenter a zvolit si možnost  vlastnosti, kde se zobrazí obrazovky s 

různými možnostmi pro nastavení popisu, stylu, barvy, zobrazení, výšky, názvu podle vlastní 

potřeby. 

Pro samotné zobrazení Země je potřebná minimální konfigurace: 

− Windows 2000, Windows XP, Windows Vista 

− Pentium III 500 Mhz 

− 128 MB RAM 

− 400 MB prostoru na disku 

− rychlost sítě – 128 kbps  

− 3D – schopná video karta s 16 MB paměti V-RAM 

− 1024x768, 16-bitů barevná hloubka 

Doporučená konfigurace: 
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− Windows XP 

− Pentium IV  2,4GHz+ nebo AMD 2400xp+ 

− 512 MB RAM 

− 2 GB místa na disku 

− rychlost připojení – 768 kbps nebo lepší  

− 3D karta s 32 MB paměti V-RAM nebo více 

− 1280x1024, 32 bitů barevná hloubka  

Je možné, že dojde k poruchám aplikace. Může to být z důvodu nedostatečné video 

RAM. Nejčastějším problémem je přístupová rychlost Internetu. Některá města jsou jen 

částečně v plném vysokém rozlišení. Mapy a letecké snímky pocházejí od WikiSatellite, 

plánky měst od MapQuest nebo místní Google, topografická mapa od TopoZone, mapování 

od TerraServer-USA a satelitní obraz od Google  nebo Microsoft. [2] 

Mezi další důležité vlastnosti programu můžu zařadit vlastní uživatelské vrstvy 

vytvořené pomocí placemark a doprovodný text mohu napsat v editoru NorthGates’ KML 

Editor. Je to jednoduchý editor, který je spjat s aplikací. Vytvořený soubor se dá poslat e-

mailem. Lokalizace dat se provádí pomocí vyhledávače, který se přesune na námi hledané 

místo. Co se týče zobrazení, nachází se na levém boku aplikace záložky s různými volbami 

pro zaškrtnutí, např. komunikací. Také výhodou je, že při spuštění nemusí být uživatel 

připojen k internetu. Stačí mít data součástí .kml souboru, a tím pádem není potřebné 

připojení k internetu. [16] 

5.3 Tvorba symbol ů 
Každou symbol jsem vytvořila ve volně dostupném (Open Source) programu 

Inkscape. Je to vektorový grafický editor, který podporuje schopnost vytvořit tvary, cesty, 

text, značky, klonování, průhlednost, změnu velikosti, barevné přechody, vzorky a 

seskupování. Také může importovat formáty jako PNG, TIFF a další. 

Jednotlivé symboly byly zohledněny a konstruovány podle pravidel, které byly 

uvedeny v předešlé části. Jejich vytvoření bylo podmíněno i následným zkoušením jejich 

optické vlastnosti v aplikaci Google Earth.  

Rozděleny jsou do 3 skupin. V každé skupině jsou 4 značky uspořádány podle 

magnituda.  
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5.3.1 Skupina I. 

Jedná se o skupinu symbolů, která je pouze odlišena velikostí. Magnitudo se u jednotlivých 

symbolů přiřazuje podle jeho velikosti. Z toho vyplývá, že nejmenší symbol bude mít 

magnitudo v rozmezí 4 až 5, následuje pak rozpětí 5 až 6, 6 až 7 a největší symbol bude větší 

jak 7. Tato rozmezí jsem převzala od Ing. Klímka, který je definoval v rámci své diplomové 

práce. 

mag. 4-5   mag. 5-6  mag. 6-7  mag. >7 

 

Tato skupina se při implementaci do Google Earth nejevila jako dobrá, protože nebylo 

možné rozpoznat velikostně, které symboly jsou větší anebo menší, tak aby souhlasily podle 

daného kritéria. Hlavní problém byl, pokud se tyto symboly nacházely od sebe daleko. V tom 

případě se nedalo určit pohledově o jaké magnitudo se jedná.  Pokud ležela dvě nebo tři 

epicentra o rozdílné intenzitě zemětřesení vedle sebe, bylo obtížné, pomocí delšího 

pozorování a porovnávání, určit sílu zemětřesení. Dokonce i v případě přiložení legendy bylo 

definitivní rozhodnutí o velikosti magnituda a následném vybráni velikosti symbolů složité.  

5.3.2 Skupina II. 

Tato skupina se vyznačuje různou velikostí. Opět se jedná o systém od nejmenšího 

k největšímu se stejnou strukturou rozpětí magnituda jako u skupiny I. Různí se od předchozí 

skupiny v odlišné struktuře a výplni symbolů.   

mag. 4-5    mag. 5-6     mag. 6-7    mag. > 7 

  

Změna spočívá v tom, že každý znak má jiný vzor. Ve výplni jsem použila rozdělení 

podle intenzity barvy. To znamená, že značka s nejmenším magnitudem má pozadí světle 

žluté a s největší intenzitou má tmavě žlutý podklad. Pro zvolení vzoru jsem se snažila vyjít 

z definic jednotlivých typů magnituda. Proto pro značku mag.4-5 jsem zvolila vzor, který by 
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co nejméně vyplňoval žluté pozadí, z toho vyplývá čím větší bude intenzita, tím víc bude vzor 

zaplňovat podklad. A výběr červené barvy vzoru je dán opět silou zemětřesení, aby bylo na 

první pohled zřejmé o jaké ohrožení se jedná. Při implementaci jsou opět problémy ve 

velikosti a to takové, že by symbol pro největší hodnotu magnituda musel být tak velký, aby 

se jednotlivá rozmezí dala snadno pohledem rozlišit. Další problém se vyskytl při překrytu 

většího symbolu menším ve stejné zemětřesné oblasti. I když struktura symbolů se od první 

skupiny liší a je tedy větší pravděpodobnost rozpoznání jednotlivých symbolů, pořád se 

objevuje problém s optimálním nastavením velikosti.  

5.3.3 Skupina III. 

Pro tuto skupinu je typická stejná velikost a různá struktura i výplň u všech symbolů. 

Z toho vyplývá, že každý symbol je přímo přiřazen danému spektru kritérií síly magnituda.  

Toto řešení se jeví jako nejlepší. Ale vyvstává otázka zvolení výrazné a na první 

pohled rozlišitelné struktury a výplně. Každý čtenář určitě vnímá strukturu symbolů odlišně, 

proto byly navrženy takové vzory, které by byly geometricky, esteticky i barevně 

srozumitelné. 

Typy použitých struktur a vyplní u jednotlivých symbolů a jejich použitelnost 

v aplikaci Google Earth. 

Symboly pro velikost magnituda v rozmezí 4 až 5:  

Pro toto rozpětí bylo zvoleno nejsvětlejších odstínů žluté jako podkladu, a vzor byl 

vytvořen také světlou, ale červenou barvou. Samotná výplň má jednoduchý vzor, proto aby 

bylo zřejmé, že se jedná o zemětřesení, které má nejnižší velikost magnituda. 

 

Magnitudo  v rozmezí 4 až 5 

     
S_1 S_2 S_3 S_4 S_5 

Tab. 3 : Paleta pro magnitudo v rozmezí 4 až 5 

 

Hodnoty míchaných barev pro podklad jsou následující v modelu RGB – R 255, G 255, B 90. 

Hodnoty míchaných barev pro vzor jsou následující v modelu RGB – R 255, G 58, B 0. 

 



 23

Symboly pro velikost magnituda v rozmezí 5 až 6:  

Tady jsem použila tmavější barvy jak pro pozadí tak i pro strukturu. Tak jako 

v předešlém případě jsem pro pozadí zvolila barvu žlutou a struktura je barvou červenou. Pro 

vzor byla použita propracovanější struktura, jelikož se jedná o zvětšení síly zemětřesení. 

 

Magnitudo  v rozmezí 5 až 6 

     
S_6 S_7 S_8 S_9 S_10 

Tab. 4 : Paleta pro magnitudo v rozmezí 5 až 6 

 

Hodnoty míchaných barev pro podklad jsou následující v modelu RGB – R 255, G 255, B 

127. 

Hodnoty míchaných barev pro vzor jsou následující v modelu RGB – R 255, G 39, B 0. 

 

Symboly pro velikost magnituda v rozmezí 6 až 7:  

Jedná se podobnou skupinu jako je ta předchozí, ale s tím rozdílem že pro pozadí je 

použita barva červená a pro strukturu barva žlutá. Obě barvy v ještě tmavší variaci. Snažila 

jsem se odlišit strukturu tvaru, tak aby byly od sebe odlišitelné (podle magnitud) a tím i 

zřejmé do kterého rozmezí patří. 

 

Magnitudo  v rozmezí 6 až 7 

     
S_11 S_12 S_13 S_14 S_15 

Tab. 5 : Paleta pro magnitudo v rozmezí 6 až 7 

 

Hodnoty míchaných barev pro podklad jsou následující v modelu RGB – R 255, G 20, B 0. 

Hodnoty míchaných barev pro vzor jsou následující v modelu RGB – R 255, G 255, B 64. 
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Symboly pro velikost magnituda větší než 7:  

Pro tuto kategorii jsem zvolila symbol, která se bude lišit od všech ostatních rozdělení. 

Jde o nejvýraznější žlutou zkombinovanou s červenou.  

 

Magnitudo  větší než 7 

   
S_16 S_17 S_18 

Tab. 6 : Paleta pro magnitudo větší než 7 

 

Hodnoty míchaných barev pro podklad jsou následující v modelu RGB – R 255, G 0, B 0. 

Hodnoty míchaných barev pro vzor jsou následující v modelu RGB – R 255, G 255, B 0. 

 

Po vytvoření palet byla domluvena odborná konzultace s Ing. Poláčkem. Po této 

konzultaci, kde jsme se hlavně zabývali vhodností symbolu pro Google Earth s odborným a 

laickým pohledem na ně. Bylo mi doporučeno napsat do symbolu nebo zvoleného tvaru se 

vzorem čísla s daným magnitudem nebo jeho rozmezím. Po této konzultaci byla vytvořena 

menší paleta symbolů pro ukázku.  

 

Magnitudo  uvnitř symbolu 

     
Symbol_1 Symbol_2 Symbol_3 Symbol_4 Symbol_5 

Tab. 7 : Paleta pro magnitudo uvnitř symbolu 

 

Při implementaci do aplikace Google Earth se objevily problémy s viditelností 

samotné struktury symbolu, jako i s některými čísly uvnitř symbolu. Například Symbol_3, 

kde se ve výrazné struktuře číslo magnituda rozmazalo a nebylo čitelné. Toto doporučení bylo   

v konečné fázi zamítnuto.   



 25

Během procházení Google Earth Gallery jsem objevila KML soubor s místy 

aktuálního zemětřesení. Pro znázornění epicenter použili kolečka podle velikosti, kde každá 

velikost symbolu vyjadřovala velikost magnituda. Čím větší magnitudo, tím větší průměr 

kolečka. V tomto případě jsem si ověřila, že podle mého názoru je použití velikosti jako 

rozlišovacího stupně magnituda špatná neboť nelze poznat u blízkých magnitud např. mag. 2 

a 3, o kterou značku té velikosti se jedná. Je to sporné a při větším shluku symbolů i 

nepřehledné.  Nachází se na webovské strance http://earth.google.com/gallery/ s názvem 

Real-time Earthquakes. 
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6 Desková tektonika 
Litosféra je pevný obal Země tvořený zemskou kůrou a svrchní částí zemského pláště. Ta 

je rozdělena na litosférické desky, které se pozvolna pohybují po svrchní části zemského 

pláště. Jejich pohyb je vyvolán prouděním žhavotekutých hmot, které uvádějí do pohybu 

tepelné toky a gravitační síly, v plášti. 

Již bylo identifikováno 15 velkých a několik menších litosférických desek, které mohou 

být oceánské, kontinentální nebo oceánsko-kontinentální. 

Pohyb můžeme rozdělit do několika typů: 

− Proudění žhavotekuté hmoty směřuje k povrchu, litosférické desky se rozestupují a do 

vzniklých trhlin proniká z pláště magma. To utuhne a vytvoří podél celé otevřené linie 

vulkanické horské hřbety. Toto rozšiřování vede k rozpínání oceánu jako např. u 

Atlantského oceánu. 

− Proudění hmot směrem do zemského nitra se pohybují litosférické desky proti sobě a 

tak dochází k jejich kolizi - podsouvání tenčí oceánské desky (tloušťka - 6 km) pod desku 

kontinentální (tloušťka - 35 km). vznikají tzv. hlubokomořské příkopy jako např. 

Mariánský příkop. Oceánská deska, jenž se noří pod desku kontinentální, je natavená a 

vzniklé magma za doprovodu zemětřesení často vystupuje na zemský povrch. Takto vznikl 

Ohnivý kruh kolem Tichého oceánu. 

− Existuje i případ kdy se litosférické desky vzájemně míjejí a tím vznikají na zemském 

povrchu dlouhé přímé linie poruchových pásem, kde se vzájemným třením okrajů desek 

vytváří napětí, které se uvolňuje zemětřesením. [13] 

6.1 Litosférické desky 
Pro vytvoření KML souboru bylo využito programu FW Tools a v něm byla použita 

knihovna ogr2ogr, jenž je schopna provádět transformaci mezi souřadnicovými systémy. 

V příkazové řádce programu FW Tools byl použit následující řetězec [ogr2ogr -f "KML" 

DeskyPol.shp.kml deskypol.shp], který převedl formát ESRI Shapefile do KML. Ukázka části 

vytvořeného souborového formátu pro úsek věnovaný polygonům litosférických desek.   

<Document><Folder><name>deskypol</name> 

  <Placemark> 

    <description><![CDATA[ 

      <b>Shape_Leng:</b> <i>22.75149715450</i><br /> 

      <b>Shape_Area:</b> <i>27.69731172670</i><br /> 
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   ]]></description>      <Polygon><outerBoundaryIs><LinearRing><coordinates>-

26.579293552664041,-60.612763083464586 -26.935336683320799,-60.525923399989381 -

27.352167611036691,-60.482503465119521 -27.968729978383607,-60.465135602930275 -

28.533188572898297,-60.421715668060415 -29.375534266292391, …………………… 

……...,-60.543291262178627 -26.579293552664041,-60.612763083464586</coordinates> 

   </LinearRing></outerBoundaryIs></Polygon> 

   <Style> 

     <LineStyle><color>ff0000ff</color> 

     </LineStyle><PolyStyle><fill>0</fill></PolyStyle> 

   </Style> 

  </Placemark> 

 

 Litosférické desky ve formátu ESRI Shapefile poskytl Ing. Klímek, který tento formát 

použil pro vytvoření geodat litosférických desek a jejich názvů ve své diplomové práci. 

Litosférické desky byly  předány jako polygonová vrstva. 

Podobným způsobem byl vytvořen KML soubor pro popisky jednotlivých desek. 

Problém nastal ihned při otevření v aplikaci. Vůbec se neobjevily tyto názvy a ani umístění se 

neshodovalo. Při zobrazení souboru, se ale objevily lokace jejich umístění. Po upravení 

skriptu a dodání několika potřebných syntaxí se po spuštění v aplikaci zobrazily jednotlivé 

názvy litosférických desek, které byly zobrazeny symbolem implicitně danou aplikací u níž se 

nacházel název. Další problém se objevil u výšky jednotlivých symbolů obsahující název. 

Výška byla tak malá, že nebylo možno okem rozpoznat o jakou desku se jedná. Proto bylo 

ještě nutné upravit výšku náhledu tak, aby byla každá litosférická deska vidět alespoň z 90%. 

Výšku jsem nastavila na 5 000 km po pečlivém testování v aplikaci pomocí vizuálního 

porovnávání. Názvy jednotlivých litosférických desek jsem vytvořila v programu Inkscape, 

jako obrázek ve formátu PNG. Jedná se o černý text na žlutém pozadí. Byly testovány 

v aplikaci Google Earth nejprve s parametry (x, y, w, h) a pak bez nich. Varianta bez 

parametrů byla nejhorší. Obrázek byl velmi malý a špatně čitelný.  Další možnost s parametry 

byla lepší, ale části textu byly opět špatně čitelné a nevýrazné. Jako nejlepší se jevila varianta, 

která spočívá v přidání parametru <scale>4</scale>(měřítko) před <icon>. Jedná se o 

parametr, který „zvětšuje“ obrázek a činí ho tak výrazným a dobře čitelným. Opět ukázka 

části vytvořeného souborového formátu pro úsek věnovaný názvům litosférických desek. 

<Placemark> 

    <description><![CDATA[ 
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      <b>NAME:</b> <i>Eurasian Plate</i><br /> 

   ]]></description> 

     <LookAt> 

<longitude>66.268792951885217</longitude> 

<latitude>49.655446529407023</latitude> 

<range>5000000.0</range> 

<tilt>0</tilt> 

<heading>0</heading> 

     </LookAt> 

    <Style> 

<IconStyle> 

<scale>4</scale> 

<Icon><href>http://gisak.vsb.cz/~pru055/Eurasian_Plate.png</href></Icon> 

</IconStyle> 

   </Style> 

     <Point><coordinates>66.268792951885217,49.655446529407023</coordinates></Point> 

  </Placemark> 

Oba tyto vytvořené KML soubory byly sloučeny do jednoho souboru. V aplikaci 

Google Earth se ze souboru zobrazí současně jak litosférické desky, jejichž hraniční linie jsou 

zbarveny červenou barvou, tak i názvy jednotlivých desek, jenž jsou na žlutém pozadí. 
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7 Překlada č mezi RSS kanálem a KML formátem 
Struktura RSS kanálu se nijak nezměnila. 

Struktura RSS kanálu programu ORFEUS. 

<rss version="2.0"> 

<channel> 

<title>Recent earthquakes - ORFEUS</title> 

<link>http://www.orfeus-eu.org</link> 

<description>Recent earthquakes determined by the VEBSN at ORFEUS</description> 

<image> 

<url>http://www.orfeus-eu.org/gif/ORFEUS_logo.gif</url> 

</image> 

<item> 

<title>2007-12-28,  Vanuatu Islands, M = 5.5</title> 

<link>http://www.orfeus-eu.org/cgi-bin/wilberII/wilberII_page3.pl?evid=25339</link> 

<description>2007-12-28; 04:11:22; lat=-13.6; lon=166.5; depth=60; mag=5.5;  Vanuatu 

Islands; author=EMSC-INFO; product=5339</description> 

</item> 

<item> 

<title>2007-12-27,  Rat Islands, Aleutian Islands, United States, M = 5.5</title> 

<link>http://www.orfeus-eu.org/cgi-bin/wilberII/wilberII_page3.pl?evid=25335</link> 

<description>2007-12-27; 15:53:44; lat=51.7; lon=178.6; depth=77; mag=5.5;  Rat Islands, 

Aleutian Islands, United States; author=NEIC-BQ; product=5335</description> 

</item> 

……… 

……… 

</channel> 

</rss> 

 

Značky (tagy) elementů RSS jsou párové. Počáteční značka, konečná značka a data 

mezi nimi tvoří element. Element může obsahovat další vnořené elementy. V RSS kanálu 

programu ORFEUS lze nalézt následující elementy. 
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• <channel> Informace o daném kanále. Element by měl, dle standardu, obsahovat 

elementy  

o <title> Jméno kanálu, max. 100 znaků 

o <link> URL daného webu, max. 500 znaků 

o <description> Popis kanálu, max. 500 znaků 

o <language> Jazyk daného kanálu 

o <image> XML element obsahující další elementy. 

• <description> Textový popis pro item, channel, image a textinput.  

• <language> Specifikace jazyka daného kanálu (cs pro češtinu).  

• <link>  URL dané položky. Musí začínat http:// nebo ftp://.  

• <title> Textová identifikace zdroje. Když se použije v <item>, je použita jako jméno 

odkazu. Při použití u <image> je použito jako alternativní text obrázku. Pro <channel> je 

použito jako titulek daného kanálu. U <textinput> slouží jako titulek textového pole.  

• <item> Položka kanálu. Vnořené jsou povinné elementy <title> (max. 100 znaků), 

<link> (max. 500 znaků) a nepovinný element <description> (výtah z daného 

dokumentu, max. 500 znaků). 

• <rss> Identifikuje začátek a konec RSS obsahu. [5] 

 

K vygenerování KML formátů bylo využito nástroje Perl. Jedná se o programovací 

jazyk. Pro vytvoření jednotlivých KML souborů se používá příkazová řádka, do které se zadá  

řetězec: perl –w (tento parametr zajistí zobrazení chybových hlášení na obrazovku) 

AktualZem.pl. Skripty musí být opatřeny příponou .pl. Vytvořený soubor se uloží na místo, 

které je ve skriptu označeno cestou a názvem souboru, jenž se má vytvořit. Pak už stačí tento 

souborový formát spustit v aplikaci Google Earth.  

Následující část se věnuje samotné úpravě skriptu pro optimální zobrazení KML 

souborů. Jedná se o úpravu již vytvořeného skriptu z internetových stránek 

http://gis.vsb.cz/Ruzicka/Projekty/orfeus/eq_rss2kml.pl.txt. Týká se to části věnované přímo 

KML souboru. Objevuje se zde hned několik problémů, mezi které patří doba vzniku 

zemětřesení, parametry a nutné vytvoření podmínek pro symboly. 

Problém s datem a časem vzniku zemětřesení je spojen se zobrazením symbolů. 

Jedním řešením je použití rozhodovacího pravidla a sice, že pokud zemětřesení proběhlo dnes 

jedná se o aktuální a pokud se neuskutečnilo jde o neaktuální zemětřesení. Během již zmíněné 
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schůzky s panem Ing.Poláčkem byla konzultována také časová stránka epicenter. Jeho osobně 

zajímá pouze aktuální zemětřesení. A z tohoto podnětu vznikla možnost druhého řešení. 

Druhým řešením je vytvořit tři skripty. Jeden by byl pouze pro aktuální zemětřesení 

tzn. že by zobrazoval symboly epicenter pouze dnešního data. Druhý pro symboly s týdenním 

odstupem a třetí pro měsíc staré zemětřesení.  

Pro týdenní zemětřesení se provedla změna data a to následujícím způsobem, kterým 

dokládám samotnou část skriptu, kde $diff vyjadřuje nástroj pro zjištění, zda se získané 

informace o datech liší a porovnávají se s datem z RSS kanálu projektu ORFEUS. Důležitá je 

hodnota 604800, která vyjadřuje týden v sekundách.  

$now = time(); 

@tokens = split(/-/,"$k->{Datum}"); 

$then = timegm(0,0,0,$tokens[2],$tokens[1]-1,$tokens[0]); 

$diff = $then -$now; 

 

if ($diff > -604800) 

Po vygenerování KML souboru pro toto zemětřesení se na obrazovce aplikace Google Earth 

objeví pouze jen ty symboly epicenter, pro která bylo zemětřesení týden stará.     

Měsíční zemětřesení je úplně stejně definováno, jen se liší v hodnotě vyjadřující měsíc. 

if ($diff > -2419200) 

Opět se zde nachází významná hodnota 2419200, která udává časový údaj měsíce 

v sekundách. To znamená, že se objeví symboly pouze pro měsíc stará zemětřesení. 

Pro vytvoření rozhodovacího pravidla k aktuálnímu datu se po usilovném hledání nějakých 

pomocných skriptů pro jazyk Perl nenašlo nic. Až s pomocí Ing. Růžičky se mi podařilo toto 

pravidlo zformovat. Nebylo použito $diff jako v předchozích skriptech zemětřesení, ale 

$now_string, který zapíše místní čas. Následně se tento místní čas porovnává s datem z RSS 

kanálu. Pokud je místní neboli dnešní datum shodné s datem získaným z kanálu pak se jedná 

o aktuální zemětřesení. 

Ukázka části tohoto skriptu: 

my($now); 

$now = time; 

($s,$min,$h,$d,$mon,$y) = localtime($now); 

 

$now_string = strftime "%Y-%m-%d", localtime; 
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if ($now_string eq $k->{Datum}){  

V rámci tohoto skriptu byly vytvořeny podmínky pro zobrazení symbolů všech rozmezí 

magnituda. A to takové, že se použije podmínka nejprve času. Pokud se jedná o aktuální 

datum pak se přesune na další podmínku, která vyjadřuje to, zda je magnitudo větší nebo 

rovno velikosti 4 a současně zda je síla menší než 5. Pokud je toto splněno zobrazí se na 

obrazovce určitý symbol, která je ve skriptu vyjádřena „syntaxí“ např. $icon = 

"http://gisak.vsb.cz/~pru055/s_2.png\n"; . Pokud tato podmínka není splněna, automaticky se 

přesune na následující podmínku opět dalšího rozmezí síly zemětřesení. Jestliže není 

rozhodování o času pravdivé (tzn. dnes neproběhlo zemětřesení) vypíše se na obrazovce okno 

o tom, že není zemětřesení.    

Ukázka části skriptu věnované podmínkám magnituda: 

if (($k->{Magn} >= 4) && ($k->{Magn} < 5)){ 

              $icon = "http://gisak.vsb.cz/~pru055/s_2.png\n"; 

  }elsif(($k->{Magn} >= 5) && ($k->{Magn} < 6)){ 

              $icon = "http://gisak.vsb.cz/~pru055/s_6.png\n"; 

   }elsif(($k->{Magn} >= 6) && ($k->{Magn} < 7)){ 

      $icon = "http://gisak.vsb.cz/~pru055/s_12.png\n"; 

    }elsif(($k->{Magn} >= 7)){ 

             $icon = "http://gisak.vsb.cz/~pru055/s_16.png\n"; 

    }         

Ve skriptu pro aktuální zemětřesení se vytvořilo tzv. upozornění, které je znázorněno na 

obrazovce pokud není aktuální zemětřesení. Je to obrázek opět vytvořený v programu 

Inkscape. Jedná se o černý text na červeném pozadí olemovaný žlutým pruhem. Ve skriptu 

bylo toto upozornění definováno před cyklem obsahujícím rozhodovaní o tom, zda se jedná o 

aktuální zemětřesení a následné určení typu symbolu podle magnituda. Za tímto cyklem se 

pak nachází rozhodnutí o zobrazení legendy a upozornění. Pokud dnes proběhlo zemětřesení 

zobrazí se legenda a jestliže neproběhlo zobrazí se upozornění a legenda se neznázorní.      

Dále se musí vymazat parametry, které určují rozměry(x,y,w,h) a adresu 

(<href>…</href>) symbolu, protože v mém případě nejsou potřebné. Tato část se nahradí 

proměnnou $icon, která vyjadřuje odkaz na webovské stránky na kterých se nacházejí 

vytvořené symboly epicenter http://gisak.vsb.cz/~pru055/s_1.png (např. pro symbol číslo 1.).  

Ještě se přidal parametr <scale>1.5</scale> před <icon>. Tento parametr udává měřítko 

v jaké velikosti bude vizualizovaný symbol v aplikaci.  
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 Legenda pro všechny již zmíněné skripty byla vytvořena pomocí již zmíněného 

programu Inkscape, ve kterém byly vytvořeny veškeré symboly. Během tvorby tří skriptů, 

které jsou popsány výše, jsem zhotovila tři legendy. A to jak pro aktuální zemětřesení, 

týdenní i měsíční. Pro každý  typ jsem pro různou sílu zemětřesení zvolila jiný symbol tak 

aby se neshodovaly např. pro aktuálního a týdenního zemětřesení v rámci síly 5-6. Samotná 

legenda byla uspořádána podle velikosti magnituda pod sebou, tzn. Magnitudo 4-5, 5-6, 6-7, 

>7. Umístění legendy bylo záměrně vybráno v levém horním rohu tak, aby nepřekáželo 

celému zobrazení. Legenda je popsána ve skriptu KML pomocí následující skladby a to pro 

aktuální zemětřesení: 

<ScreenOverlay> 

    <name>Legend</name> 

    <Icon> 

      <href>http://gisak.vsb.cz/~pru055/aktual_legend.png</href> 

    </Icon> 

    <overlayXY x="0" y="330" xunits="pixels" yunits="pixels"/> 

    <screenXY x="5" y="1" xunits="pixels" yunits="fraction"/> 

    <rotationXY x="0" y="0" xunits="pixels" yunits="pixels"/> 

    <size x="0" y="0" xunits="pixels" yunits="pixels"/> 

</ScreenOverlay> 

Část <href> …. </href> označuje cestu, kde je uložen obrázek legendy. Další dílčí část 

pojednává o lokalizaci legendy na obrazovce aplikace Goggle Earth.   

Skripty pro aktuální, týdenní i měsíční zemětřesení mají stejnou strukturu, jen se liší 

rozhodovacím pravidlem data a jinou legendou, která se v rámci jazyka ničím neliší, pouze se 

mění její cesta k příslušné legendě.  
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8 Omezení implementace 
Během implementace epicenter se objevila jistá omezení, která bylo nutno řešit.  

Mezi tyto problémy se mohou zařadit vzdálenost neboli výšku pohledu nad epicentrem. 

Jelikož epicentra v určitých oblastech Země, jako jsou oceány nebo moře, jsou osamoceny na 

obrazovce. Tzn. že není poblíž vidět žádná pevnina či ostrov, a proto se hůře určuje kde se 

zrovna to místo nachází. U každé značky je napsáno kde leží, ale nemusí to být zrovna jasné 

nebo uživatel nemusí vůbec vědět kde se tento bod nachází. Z tohoto důvodu bylo testováno 

na epicentrech, které leží v moři nebo v oceánu různou výšku, tak aby byl vidět na obrazovce 

ostrov nebo alespoň část pevniny. Po zkoušení několika variant vzdálenosti jsem došla 

k závěru, že pro tato místa bude nejvhodnější výška pohledu 2 000 km. U některých bodů je i 

2 000 km málo, ale takováto epicentra se vyskytují jen ojediněle. U bodů, které leží na 

pevnině je v celku jedno jaká bude výška, ale po vyzkoušení různých výšek bylo zřejmé, že 

nejlepšími hodnotami výšek bude rozmezí 200 či 300 km. V této práci se tato kritéria výšky 

pohledu využila pouze v jedné hodnotě 2 000 km  pro všechny symboly a to z důvodů 

komplikovaného zjišťování umístění jednotlivých epicenter.  

 Dalším důležitým objektem, který by neměl chybět na obrazovce aplikace je legenda. 

Byla vytvořena z důvodů, aby se uživatel nemusel přepínat na webovou stránku, kde by se 

nacházely buď samotné legendy nebo symboly pro všechna rozmezí magnituda s popisky. 

Struktura legendy je popsána v kapitole 7. 

Při implementaci vyvstala otázka jak vizualizovat symbol, u aktuálního zemětřesení, 

v případě že neproběhne zemětřesení. Vznikly návrhy o zobrazení klasického okna i 

s legendou nebo bez legendy. Uživatel by, ale nevěděl, že neproběhlo zemětřesení a 

pravděpodobně by symbol epicentra hledal. Nakonec se to vyřešilo upozorněním, které 

uživatel spatří na obrazovce. Jedná se o obrázek s nápisem NO EARTHQUAKES. Technické 

řešení je podrobněji popsáno v kapitole 7. 
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Obr. 4 : Ukázka symbolu, legendy a výšky 

 

 

Obr. 5 : Ukázka upozornění 
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Vizualizace litosférických desek v aplikaci Google Earth. Její způsob vizualizace je 

popsán v kapitole 6.1.  V implementaci se při zobrazení v aplikaci Google Earth zobrazily 

chyby, které spočívají v liniích, které se znenadání objevují. Při normálním náhledu na celou 

zeměkouli se tato chyba nezobrazí, ale při bližším náhledu se takovéto linie objeví hlavně na 

pólech. Na Antarktidě se už i při normálním náhledu odhalí nesrovnalost mezi těmito liniemi. 

Jsou to jakoby osamocené kousky linií. Odstranění linií se provedlo následujícím způsobem. 

Nejprve bylo nutné zjistit v jakém polygonu se dané chybové linie nacházejí. Tento údaj se 

povedlo zjistit přímo v aplikaci Google Earth vypínáním a zapínáním jednotlivých vrstev. 

Následně v souboru litosférických desek se v daném polygonu odstraní chybná linie. Ta je 

rozpoznatelná podle hodnot, které vyjadřuje souřadnice 180° východně, 90°jižně a 180° 

západně, 90° jižně a to pro oblast Antarktidy. Pro oblast severního pólu se jednalo o 

souřadnice 180° západně, 90° severně a 180°východně, 90° severně.  

Tyto linie vznikly pravděpodobně z důvodů překrytu litosférických desek. Původní 

data byla ve 2D zobrazení a obsahovala polygony desek. Při převodu KML a jeho zobrazení 

do Google Earth, které je ve 3D zobrazení, projeví nesrovnalosti. A to hlavně na pólech, 

jelikož právě tam dochází k největšímu překrytu, a tedy ke vzniku linie. 

 

 

Obr. 6 : Ukázka litosférických desek
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9 Závěr 
V této bakalářské práci se podařilo splnit zadané úkoly. Byly navrženy symboly pro 

vizualizaci epicenter s ohledem na specifikaci aplikace Google Earth. Symboly zemětřesení 

byly rozlišeny podle rozmezí magnituda. Vytvořila se paleta ucelených symbolů, která se 

rozčlenila podle určených rozmezí síly zemětřesení. Byl vytvořen návrh způsobu vizualizace 

litosférických desek. Provedla se úprava překladače mezi RSS kanálem a KML formátem tak, 

aby zohlednil připravené návrhy. Byly popsány omezení implementovaného řešení. 

Výsledky bakalářské práce by měly sloužit jak odborníkům v oblasti seizmologie, tak i  

laické veřejnosti, která má zajímá o tuto problematiku. 
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