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Co je projekt Seismologie ve školách? 

• Školní experimenty se 

zemětřesením a seismologií 

jako sjednocujícím tématem 

 

 

 

• Školní seismometr je 

jednoduchý a srozumitelný 

systém schopný zaregistrovat 

zemětřesení z druhého konce 

světa 



• Zemětřesení produkuje seismické vlny (P, S  a povrchové vlny)  

• Elastické vlny se šíří Zemí mnoha různými cestami 

• Seismometr převádí komplikované pohyby půdy na 

seismogramy -  časové řady, které se ukládají na disk 

registračního zařízení 

• Analýza dat  převádí naměřené signaly zpátky do informací o 

zemětřesení a stavbě Země  

Seismologie v kostce  



 

• Ročně se na celém světě 

vyskytne ~44 zemětřesení  

s magnitudem 6.5 a větším. 

• V České republice máme ročně 

několik zemětřesení  

s magnitudem 3. Magnitudo 4 je 

velmi vzácné. 

• Zemětřesení s magnitudem 3 

zaznamenáváme do vzdálenosti 

400-500km (Cheb – Ostrava).  

• Magnitudo 2 do vzdálenosti cca 

200km. 

 

 

Kolik zemětřesení u nás zaregistrujeme?  



Co může seismologie udělat pro školy? 

• Učinit hodiny zábavnější a zajímavější 

• Vytvořit vazby mezi experimentem a reálným světem 

• Umožnit experiment, který poběží nepřetržitě a přesáhne 

dobu jedné vyučovací hodiny 

• Zlepšit zapojení studentů ve vědě 

• Zviditelnit školu zapojením do sítě školních seismometrů a 

účastí v popularizačních prezentacích naměřených jevů 

 

 





Projekt Seismologie ve školách ve světě 

• Zhruba 300 škol ve Velké Británii a severním Irsku má 

školní seismometry 

• 72 škol ve Skotsku 

• 50 základních a středních škol v Irsku 

• Ve Spojených státech je zaregistrováno 153 škol jenom v 

síti IRIS (Incorporated Research Institutes in Seismology) 

 



První skotský školní záznam zemětřesení 

Oban Earthquake 3 Nov 2008 Mag 2.5  



Projekt Seismologie ve školách - odkazy 

• Velká Británie - BGS: http://www.bgs.ac.uk/schoolseismology 

• Irsko - DIAS: http://www.dias.ie/sis 

• USA - IRIS: http://www.iris.edu/hq/ssn/networks 

• USA – Indiana Univ.: http://www.indiana.edu/~pepp 

• Francie – RESIF: http://www.resif.fr/sis-ecole.php 
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Seismology in Schools (Seismeolaíocht sa Scoil) Programme 

 

The SEP Seismometer System  developed by British Geological Survey,  

 

It has been very successful in recording teleseisimc e.g. Haiti & Chile in 2010. 

 

The system comes complete with an interface that can be plugged into a computer, 

recording and analysis software, and full instructions.  

 
The recording software called AmaSeis is developed by our partner IRIS in the US. 



Seismology in Schools - Dublin (DIAS) 



Co se naučíme 

• Jak sestavit a používat seismometr 

• Jak používat program na sběr dat a jak se dívat na 
zaregistrovaná data 

• Jak rozeznat zemětřesení z nahraných dat a ze 
zdrojů na internetu 

• Jak interpretovat seismogramy pro určení: 

  vzdálenosti od zemětřesení 

  magnituda jevu 

  lokalizace zemětřesení 

• Jak sdílet data, která zaregistrujete 



Školní seismometr + registrace 



Ukázka on-line registrace (Vistec) 



Horizontální seismometr (Vistec) 



Horizontální seismometr - detail 



Vertikální seismometr (Vistec) 



Vertikální seismometr - detail 



Registrační zařízení Seislog (Vistec) 



Amaseis - program (IRIS) pro zobrazení  

a zpracování signálů 

Earthquake Details: 

Northern Sumatra Indonesia, 2010/05/09 05:59:44  

Location: 3.7284, 96.0805  

Depth: 61.4 km  

Magnitude: 7.4  



Vybraný seismický jev po filtraci 



Základní elastické vlny jsou porovnány  

s teoretickými hodochronami 



Zobrazení seismických dat v reálném čase 
program SeisGram – A. Lomax, Francie 



Zpracovatelský program Seismon 
Stefan Mertl - TU Vídeň, Jana Doubravová – GFÚ Praha 



Experimenty ve třídě 



Detekování vibrací 
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Modelování 

zemětřesení 



Experimenty ve třídě 

• Cihla a pružné lanko: analogový model zemětřesení na stole 

• Seismické vlny: experimenty s pružinou (slinkie) 

• Detekce vibrací: základní seismometr 

• Lokalizace zemětřesení: experimenty se zvukovými záznamy 

• Rozumíme seismogramům: proč tolik vlnek? 

• Zemětřesení v ……..…: analyzovat aktuální zemětřesení 

• Zamětřesení a budovy: princip rezonance  

• Sestavujeme seismometr: pro pokročilejší 

• Seismická data z více stanic: pro pokročilejší 



“Teaching the Teachers” 

Setting the  

period of the 

seismometer 

Learning to use the data analysis software 



Project sponsors and supporters - UK 

The Scottish Oil Club  



Sponsoři projektu v České republice 

Geofyzikální ústav AV ČR, v. v. i., Praha 

 měřící technika, Praha  

Středisko společných činností 


