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Rozložení zem t esení jako indikátor výstupu magmatu
pod aktivními vulkány 

A. Špi ák, J. Van k & V. Hanuš 

Geofyzikální ústav AV R, Bo ní II/1401, 141 31 Praha 4 - Spo ilov, als@ig.cas.cz 

ulkanická aktivita je zpravidla doprovázena 
výskytem zem t esení; tato skute nost je již 

dlouho všeobecn  známa a je využívána k monito-
rování migrace magmatu pod zemským povrchem         
a p edpov di místa, asu a síly sope ných explozí. 
Se sope nou inností související zem t esení bývají 
relativn  slabá (nej ast ji o magnitudu 2-3, výji-
me n  > 4) a m lká (ohnisková hloubka zpravidla 
do 5 km, id eji do 10 km). K jejich identifikaci         
a lokalizaci (tj. ur ení asu a místa vzniku zem t e-
sení) je nezbytné vybudovat v okolí p íslušného
vulkánu lokální sí  seismických stanic; sv tová sí
seismických stanic takto slabá zem t esení není 
schopna s dostate nou p esností zaznamenat. Typo-
v  jsou zem t esení vyvolaná sope nou inností 
velmi rozmanitá, což souvisí se složitostí procesu 
p ípravy a vzniku sope ných erupcí; jejich analýzou 
se zabývá obor vulkanická seismologie (nap .
Chouet, 2003). 

Obr. 1: Vulkán Krakatau po ni ivé erupci v r. 1883. 
(Kraemer et al., 1902-1904 podle Verbeek, 1986).

B hem systematického studia silných zem t ese-
ní (tj. zem t esení o magnitudu > 4.5, která výše 
zmín ná sv tová sí  seismických stanic celosv tov
registruje), k nimž došlo v oblasti Indonésie v obdo-
bí uplynulých 40-ti let, jsme k našemu p ekvapení 
zjistili, že pod n kterými vulkány k silným zem t e-

sením dochází, aniž by tato skute nost byla v od-
borné literatu e popsána a interpretována. P esné 
údaje o silných sv tových zem t eseních p ebíráme 
od mezinárodního seismologického centra ISC (ka-
talog parametr  hypocenter zem t esení za období 
1964-2005, tzv. katalog EHB) a od seismologické 
skupiny Harvardské university (údaje o mechanismu 
nejsiln jších zem t esení za období 1976-2005, tzv. 
databáze GCMTS). 

Obr. 2: Svislý ez ohnisky zem t esení v profilu p es Kra-
katau ve sm ru jjz-ssv. Ohniska zem t esení pod vulká-
nem Krakatu zvýrazn na erven . Symboly vyjad ují 
magnitudo zem t esení (malé kole ko <4, k ížek 4.0-4.5, 
velké kole ko 4.5-5.0, trojúhelník 5.0-6.0, hv zdi ka > 6.0) 
Šipka ozna uje polohu javanského hlubokomo ského 
p íkopu.

Velká koncentrace silných zem t esení ve velmi 
omezeném prostoru bezprost edn  pod vulkány, 
zasahující do p ekvapiv  velkých hloubek (až 100 
km), byla námi poprvé zjišt na pod vulkánem Kra-
katau v Sundské úžin , odd lující Jávu od Sumatry 
(Špi ák et al., 2002; 2009a). Výskyt t chto zem -
t esení je v ase rovnom rný, tj. nedochází zde ke 
krátkodobé intenzivní seismické aktivit  typu zem -
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t esného roje. Ohnisková hloubka zem t esení se 
v uplynulých 40-ti letech m nila systematicky – od 
nehlubokých zem t esení v polovin  60-tých let 
hloubka postupn  nar stala do maximálních hodnot 
100 km v letech 1982-83; poté op t klesala, takže v 
sou asné dob  se pod vulkánem Krakatu vyskytují 
pouze m lká zem t esení. V našich pozd jších pra-
cích byly obdobné zem t esné shluky zjišt ny i pod 
n kolika dalšími vulkány v Indonésii, na Aleutách        
a ve St ední Americe (Špi ák et al., 2004). Zcela 
jiný charakter m l výskyt silných zem t esení pod 
podmo skými vulkány v oblasti Izu-Bonin.  

Obr. 3: Bathymetrická mapa podmo ského vulkánu Doyo 
v oblasti Izu-Bonin (27.8°N, 140.75°E). Vložený výškový 
profil p es vulkán dokládá jeho p evýšení 3.000 m nad 
mo ským dnem

Veškerá seismická energie se uvolnila b hem
mimo ádn  silného zem t esného roje od b ezna 
1985 do zá í 1986. Také zde ohnisková hloubka 

zem t esení dosahovala až 100 km pod zemským 
povrchem (Špi ák et al., 2009b). 

Intenzivní seismicita pod aktivními vulkány je 
p ekvapivá zejména z toho d vodu, že odporuje 
p edstav  natavení velkého objemu svrchního plášt
v nadloží subdukce; rozsáhlejší natavení existenci 
silných zem t esení totiž vylu uje, nebo  vznik sil-
ných zem t esení je podmín n k ehkým prost edím. 
Identifikace etných silných zem t esení pod vulká-
ny je tedy v rozporu s b žn  p ijímaným názorem, 
že magma, zásobující vulkány ostrovních oblouk
nad subdukující oceanickou litosférou, se tvo í nad 
subduk ními zónami natavením plášt  pevninské 
litosféry. Z námi zjišt né st edn  hluboké seismicity 
pod n kterými vulkány však vyplývá, že zem t ese-
ní mohou vznikat v celé mocnosti nadložní konti-
nentální desky, což p edstavu masivního natavení 
horninového prost edí zpochyb uje.

Obr. 4: Svislý ez ohnisky zem t esení v profilu p es pod-
mo ský vulkán Doyo v oblasti Izu-Bonin ve sm ru zjz-vsv. 
Ohniska zem t esení pod vulkánem Doyo zvýrazn na 
erven . Velikost symbol  (prázdná kole ka) úm rná 

magnitudu p íslušných zem t esení v rozp tí 4.0 – 6.2  
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