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 Geofyzikální ústav má sídlo v Praze 4 na 
Spořilově  

 Připojení k CESNETu je prostřednictvím 
pražské metropolitní sítě PASNET  

 Vzhledem k výhodné poloze ústav hostí uzel 
PASNETu (např. spojení do areálu AV ČR Krč) 

 Ústav provozuje vlastní datový server, avšak 
pro zálohování dat využíváme rovněž datové 
úložiště CESNETu 
 



 Provoz observatoří je důležitou činností geovědních 
institucí  

 GFÚ provozuje observatoře 
◦ seismické 
◦ slapové 
◦ geotermické 
◦ geomagnetickou 

 V současnosti se klade důraz nejen na kvalitu dat, ale i 
na rychlost a spolehlivost přenosu do datových center 
tak, aby data mohla být využita například pro rychlou 
lokaci zemětřesení nebo předpověď silných 
magnetických bouří 

 Je podporován vznik velkých distribuovaných 
observatorních infrastruktur 



 distribuovaná observatorní infrastruktura 
zařazená na ESFRI Roadmap v roce 2008 

 přípravná fáze podpořená projektem FP7 
(1.11.2010 – 31.10.2014) 

 20 partnerů z 18 zemí (GFÚ za ČR), 6 
asociovaných zemí 

 seismika, vulkanologie, geologie, GNSS, 
gravimetrie, laboratoře, satelitní data, 
geomagnetismus, indukovaná seismicita a 
geozdroje 



třístupňová struktura 
1) spolupráce provozovatelů 

observatoří na národní 
úrovni 

2) oborové tématické služby 
3) integrační vrstva  

 jednotný přístup ke všem 
datovým zdrojům 

 společné služby (vizualizace, 
modelování, … ) 



Distribuovaný systém observatorních a terénních 
měření geofyzikálních polí v České republice – 
vybudování a provoz národního uzlu pan-
evropského projektu EPOS 
 zařazen na cestovní mapu velkých výzkumných infrastruktur 

ČR, podpořen projektem MŠMT na období 2010-2015 
 partneři 
◦ Geofyzikální ústav  AV ČR, Praha  
◦ Ústav struktury a mechaniky hornin AV ČR, Praha 
◦ Ústav geoniky AV ČR, Ostrava 
◦ MU Brno, Ústav fyziky Země  
◦ MFF UK Praha, katedra geofyziky 
◦ PřF UK Praha, Ústav hydrologie, inženýrské geologie a užité 

geofyziky 
◦ Výzkumný ústav geografický, topografický a kartografický, Zdiby 

 



Připojené 
observatoře 
 Kašperské Hory 

–seismická 
 Příbram – 

slapová  
 Budkov - 

geomagnetická 



Připojené 
observatoře 
 Kašperské Hory 

–seismická 
 Příbram – 

slapová 
 Budkov - 

geomagnetická 
Ve výstavbě 
 WEBNET 



 fluxgate magnetometr pro registraci variace vektoru 
magnetického pole – semi-absolutní měření 

 protonový (skalární) magnetometr – absolutní přístroj 
 pravidelná absolutní měření theodolitem s jednoosým 

fluxgate sensorem pro korekci variačních dat 



 Budkov je součástí sítě INTERMAGNET – observatoře splňující 
přísná kritéria kvality dat 

 podmínkou je schopnost doručit 1-min variační data do 72 
hodin do Geomagnetického informačního uzlu  

 dříve přenos probíhal po telefonní lince do GFÚ a dále e-
mailem (lokalita je dosud špatně pokryta mobilním signálem) 

 v poslední době roste tlak na poskytování 1-sec dat a přenos 
dat v reálném čase pro 
◦ předpověď geomagnetické aktivity 
◦ referenční data k satelitům SWARM 

(trojice satelitů pro pozorování  
geomagnetického pole vypuštěna 
v listopadu 2013) 

 

Satelity SWARM, zdroj: ESA 



 příprava (sonda potencionálních subdodavatelů, územní 
řízení, …) byla zahájena v roce 2009  

 dokončení v srpnu 2011 
 připojením k rychlému internetu bylo v nové provozní budově 

(dokončené v roce 2010) vytvořeno kvalitní zázemí pro 
◦ provoz observatoře včetně rychlého řešení kritických situací 
◦ vývoj hardware a software 
◦ další experimenty v magneticky klidném prostředí 

 v současné době již probíhá  
automatický on-line přenos  
1-sec dat do Geomagnetického  
informačního uzlu 



 referenční a testovací 
náklonoměrná stanice v hloubce 
91m a 67m 

 stanice sítě alternativních 
vertikálních náklonoměrů ÚSMH 

 seismická stanice  
 středisko vývoje  programového 

vybavení sběru dat a řízení 
provozovaných stanic  

 středisko modernizace kalibrace 
a údržby náklonoměrů   

 pracoviště dálkové kontroly a 
zpracování dat geodynamických 
stanic Skalná a Jezeří  

 
 



   Bez dálkového přenosu:  
 pravidelné cesty na stanice s 

vyzvedáváním záznamů na rolích 
fotopapíru nebo z analogových 
zapisovačů a následné ruční 
proměřování (Jezeří do r. 2002) 

 
   Přes telefonní síť:  
 modem s jednoúčelovým sběračem 

dat na jedné a počítačem s DOS 
programem na druhé straně- 
řízeno operátorem (Jezerka do 
roku 1998) 

 
   Po připojení k Internetu: 
 automaticky 1x denně odesílanými 

mailovými zprávami (Skalná do 
roku 2006) 

 automatickým přenosem 
desetiminutových dat na webový 
server v reálném čase (od r. 2006,  
Příbram od r. 2013) 

 



 Přenosy dat v reálném čase: 
• http://www.ig.cas.cz/struktura/observatore/slapove-

observatore/zemske-slapy-data    (GFÚ -zprovozněno v roce 2013) 
• http://www.dynamicgravity.org/mereni/   (ÚSMH) 
• http://www.ig.cas.cz/noright/denni-seismogramy/?stat=PBCC&net=CZ  

 Dálkový přístup k měřicím systémům stanic  
 Elektronické konference a porady s účastí zahraničních pracovišť  

http://www.ig.cas.cz/struktura/observatore/slapove-observatore/zemske-slapy-data
http://www.ig.cas.cz/struktura/observatore/slapove-observatore/zemske-slapy-data
http://www.dynamicgravity.org/mereni/
http://www.ig.cas.cz/noright/denni-seismogramy/?stat=PBCC&net=CZ


(Stanice Příbram-2 byla zrekonstruována  za podpory  CzechGeo) 
 
Princip: vertikální kyvadlo s kapacitním snímáním        

     polohy ve dvou směrech 
Pořízen: v roce 2013 od IFZ ruské AV za prostředky z   

     programu CzechGeo 



Princip: kapalinové snímače náklonu ve dvou směrech 



 horizontální vahadlo, umožňující mechanické zesílení 
citlivosti až o 3 řády 

 kapacitní snímač polohy vahadla 
 dálkové přestavování vahadla  



Modře - indukovaná 
seismicita způsobená lidskou 
činností . 
• těžba uhlí (Ostravsko, 

Slezsko)  
• měděná ruda okolí Lubinu 
• Kladno a Příbram. 
 
Červeně – přirozená 
seismicita.  
• zemětřesení v podhůří Alp. 
• na našem území nejvíce 

mezi Aší, Chebem a 
Kraslicemi 

 
 



 Stanice zřízena ve štole Kristýna v r. 1960 
 První rutinní velmi širokopásmová registrace na světě vyvinutá 

A. Plešingerem od r. 1973, digitální registrace od r. 1988 
 Jedna z nejcitlivějších stanic světové seismologické sítě 
 Hrozba těžby zlata v nedaleké štole Naděje 



 Krátroperiodické seismografy od r. 1960 
 Širokopásmové seismografy Kirnos, v r. 1973 systém FBV 

přebudovaný na velmi širokopásmový frekvenční rozsah 
 Moderní třísložkový seismometr Streckeisen STS-2 od r. 1997 

+ digitální registrace Quanterra Q330S od r. 2010 
 



 posílání zpráv dálnopisem, faxem do r. 1997 
 přenos digitálních dat přes ISDN od r. 2000 
 připojení k rychlému internetu přes ADSL bylo v nové budově 

dokončeno v roce 2009 
 Registrace ve štole propojena s novou budovou optickým 

kabelem pro ochranu před četnými silnými bouřkami 
 Od r. 2002 probíhá automatický on-line přenos dat  

do programu Antelope v datovém centru České regionální 
seismické sítě v Geofyzikálním  
ústavu v Praze 4 - Spořilov 



 
Detail území  mezi Aší, 
Chebem a Kraslicemi 
s vyznačenými epicentry 
zemětřesení 
 
 
Od roku  2010 do května 
2014  celkem 6800 
zemětřesení, tj. v průměru 
4.5  denně, nejsilnější  3.5 
stupně 

Aš 

Cheb 

Kraslice 



Nejsilnější zemětřesení :      3.11.1908  - 5. stupně 
 
V novodobých dějinách:      21.12.1985  -  4.6 stupně 

Počet otřesů za rok, které byly pocítěny  
v letech 1890  -  2000 



Seismická aktivita od roku 1991 do současnosti. 

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

M
ag

ni
 tu

do
 

Z obrázku je patrný rojový charakter zemětřesení.  
Roje – rozsáhlé série zemětřesení, většinou několik tisíc jevů, 
výjimečně o velikosti ML > 4.0, které se shlukují v čase a prostoru,  
nejsilnější z nich jsou makroseismicky pocítěny 

M
ag

ni
 tu

do
 



První seismická stanice postavena koncem roku 1985 

WEstern Bohemia seismic NETwork 

 Seismoaktivní zóna o ploše 600 km2 
 Častý výskyt zemětřesných rojů většinou  do velikosti ML≤ 3.5 
 Více než 25 000 slabých zemětřesení bylo zaregistrováno od r. 

1991 seismickou sítí  WEBNET                                 
 Nejsilnější otřes ML=4.6 (prosinec 1985) 
 Hloubka ohnisek kolísá od 3 km (Klingenthal) do 23 km 

(Adorf), převládající hloubky jsou mezi 7 km a 10 km 
 Od r. 1985 se více jak 95% seismické energie uvolnilo v hlavní 

ohniskově zóně  u obce Nový Kostel 



První etapa 

1988 - 2002 
 

Jednosměrný telemetrický 
přenos v pásmu 430 MHz 
do datového centra na  
Zelené Hoře 
 
4 spoje 



Telemetrické  
stanice 

Stanice Lazy  
u Lázní Kynžvart 



Telemetrické  
stanice 

Stanice Květná  
u Habartova 



Druhá etapa 

2002 – 2013 
 
9 tras WaveLANu  
v pásmu 2.4 GHz, 10 GHz  
a 11 GHz. 
 



WaveLAN stanice 

Stanice Nový Kostel 
s pohledem  do prvního 
domečku, pod zadním  
je šachta pro snímače. 
Pásmo 10 GHz 



Datové centrum 

Věž Českých radiokomunikací  
Zelená Hora  u Chebu 



Datové centrum 

Zelená Hra – ochoz 
Parabolické antény  
pro 10 a 11 GHz a  
Yagi antény pro pásmo  
433 MHz 



Druhá etapa 

2002 – 2013 
 
Kmitočty v pásmu 11 
GHz jsou placené. 
Minulý rok se poplatky 
zvýšily 4x. 
Pro omezení finančních 
nákladů jsme přistoupili 
ke zúžení přenosového 
pásma a vyzařovaného 
výkonu. Důsledkem jsou 
občasné výpadky. 
 
 



Autonomní stanice 

Seismická síť WEBNET 
má v provozu dalších  
10 autonomních stanic. 
Data se ukládají na  
stanicích do paměti 
a nepřenášejí se v reálném  
čase ke zpracování.   
 



Autonomní stanice 

Autonomní stanice  
Loučná a Plesná 



Třetí etapa - požadavky 

Náhrada jednosměrných 
telemetrických  
spojů (2), tras 
s přenosem dat na 
placených kmitočtech 
(4) a připojení jedné 
autonomní stanice.  
 



Třetí etapa - realizace 

S problémem jsme se 
obrátili na CESNET.  
CESNET provedl in-situ 
měření, navrhl řešení a 
připravil projektovou 
dokumentaci pro 
výběrové řízení.  
Vítězem výběrového 
řízení se stala spol. Gity: 
satelitní přenos přes 
vlastní hub v Brně do 
sítě CESNETu .  
Realizace v červnu 2014 
 
 



Čtvrtá etapa - výhled  

Připojení zbývajících  
autonomních seismických 
stanic. 
Realizace 2014/2015 



Z e-mailů na gfu@ig.cas.cz 
Dobrý den, dnes v 16.40 hod. jsem v 
rod. domě v Ostrově u K. Varů ucítila 
zemětřesení - bylo to jako když se 
vlní plech - máme plechovou 
střechu. Manžel byl v obývacím 
pokoji - seděl v křesle a říkal, že se 
s ním křeslo zatřáslo - bylo to v 
prvním patře rod. domu. Věřím, že 
tyto údaje vám pomohou mapovat 
zemětřesení. Nashledanou. 

Dobrý den, 
dnes 16,35 došlo k zemětřesení, 
nevím jaké škály, ale podle mne bylo 
velice silné. Prosím o informaci. 
S pozdravem Miloš Honzík 
 
 



on-line informace 
jsou důležité i jako 
služba veřejnosti 
 
 



 Pracovníkům CESNETu patří poděkování za to, 
jak naplňují cíle sdružení: „budování a rozvoj 
e-infrastruktury pro potřeby výzkumu a 
vzdělávání“ 

 V budoucnu počítáme i s užší spoluprací při 
řešení výzkumných úkolů - máme mladé 
spolupracovníky s IT vzděláním 
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