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Jak přežít zemětřesení
Naučte se, co dělat při zemětřesení a jak zvýšit svoji naději na záchranu

 Zeptejte se žáků, jaké pochody při zemětřesení mají na svědomí nejvíc obětí na životech. Obvykle odpovědí, že lidé padají do otevřených puklin v zemi, ale to se 
ve skutečnosti tak často nestává. Hlavním nebezpečím jsou zhroucené zdi a padající střechy, zvláště v zemích, kde jsou stavebním materiálem těžké cihly a dlaždice 
z nepálené hlíny. Nebezpečné jsou dále požáry způsobené zejména únikem plynů z poškozeného potrubí. Hrozí nedostatek vody k hašení, protože vodovodní síť je 
narušena nebo zničena. Voda je kontaminovaná, a tak se šíří nemoci jako cholera a tyfus. Pobřežní oblasti mohou být zničeny vlnami cunami vyvolanými zemětřesením 
s ohniskem pod mořským dnem, jako se stalo například po otřesech v Indickém oceánu na Vánoce 2004. Mořské vlny mají na svědomí více lidských životů než jakékoliv 
jiné události. Vyzvěte žáky, aby se porozhlédli ve třídě nebo prošli kolem školní budovy a vyhledali místa, kde by jim při zemětřesení hrozilo největší nebezpečí. 

 Zeptejte se žáků, zda někdo 
zažil opravdové zemětřesení (pro 
někoho to mohly být otřesné 
zážitky, a proto učitel musí jednat 
velmi ohleduplně). Ostatní si 
mohou připomenout, co viděli 
v televizi a na internetu, nebo 
slyšeli v rozhlase. Můžete jim 
promítnout i záběry nedávných 
zemětřesení. I pro žáky, kteří nežijí 
v oblastech ohrožených 
zemětřesením, to bude poučné, 
protože si pak dokáží představit, 
jak zemětřesení vzniká a jaké má 
následky.

Téma: Přírodní rizika
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 Naučte žáky, co mají dělat při zemětřesení. Autorem následujících pokynů je Kalifornská záchranná služba. Důležité je též přizpůsobit se podmínkám a řídit se 
pokyny místních orgánů, pokud byly nějaké vydány.

 Pokud jste už 
venku, běžte 
do otevřeného 
prostoru, daleko 
od budov, stromů, 
pouličních lamp, 
elektrického 
vedení 
a dopravních 
značek.

 V místnosti se schovejte pod pevným stolem, lavicí 
nebo jiným nábytkem. Klidně ležte, ale připravte se 
k útěku, až otřesy přestanou a nebezpečí pomine. 
Nepřibližujte se k oknům, krbům, otevřenému 
ohni, těžkému nábytku a jiným těžkým nestabilním 
předmětům v bytě. 

 Pokud řídíte, zastavte a zůstaňte ve vozidle. Držte se dál od mostů, tunelů, nadjezdů. Snažte se zastavit dál 
od provozu, ale nezastavujte pod stromy, veřejným osvětlením, elektrickým vedením a dopravními značkami.

 Pokud jste na pláži, jděte na vyvýšené místo.

Při dodržování těchto zásad můžete pomoci sobě, přátelům a rodině přežít i velké zemětřesení.

 Neopouštějte předčasně dům – ze stěn padají cihly, zranit by vás mohlo sklo z oken, neonových reklam 
i plechy a tašky padající ze střech.

 V horských oblastech nebo v nestabilních 
územích si dejte pozor na kameny padající 
ze svahu a sesuvy suti, které zemětřesení 
často vyvolá.



GEOLOGIE PRO ZVÍDAVÉ 2

 

/

 

POKUSY30

POKUSY
Ja

k 
př

ež
ít 

ze
m

ět
ře

se
ní

POMŮCKY

ČAS  VĚK    

VÝUKOVÝ ZÁMĚR

Nejsou zapotřebí žádné jiné pomůcky než pozorné 
oči!

7–18 let 30 minut

Žáci mohou:
 okamžitě reagovat, pokud zemětřesení zasáhne jejich oblast;
 vyhnout se hlavnímu okamžitému nebezpečí, jako např. padajícímu zdivu;
 udělat nezbytné kroky k zábraně požáru po zemětřesení;
 pomoci chránit ostatní. SOUVISLOSTI

Tento nácvik je vhodnou součástí lekce 
o zemětřesení a jeho následcích. Také to může být 
část přípravy chování při zemětřesení v seizmicky 
aktivních oblastech. Někde jsou již k dispozici 
instrukce k chování při zemětřesení a ty by měly být 
základem výcviku.
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Další pokusy si můžete stáhnout na portále o neživé přírodě Svět geologie:

http://www.geology.cz/svet-geologie/pokusy
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NAVAZUJÍCÍ AKTIVITY SHRNUTÍ

 Podívejte se na internet na skutečné události. Pak zkuste „Zemětřesení z okna“ ze série lekcí Earthlearningidea. 
Najděte jakékoliv reportáže o zemětřesení a sestavte výstřižkové album. Promluvte si s dospělými, kteří zažili 
zemětřesení, a zeptejte se jich, co dělali, aby přežili.

 Následující popis otiskly noviny Times 18. 8. 2007 po ničivém zemětřesení o magnitudu 8 stupňů Richterovy 
škály ve městě Pisco v Peru:

 Otec Liam Carey, irský katolický misionář, který právě byl v rybářském přístavu, 
popsal včerejší zemětřesení. „Právě jsme vjeli do Pisca, zrovna do jeho centra a hledali 
jsme místo k přenocování. Zajeli jsme na parkoviště. Světla náhle zhasla. Auto začalo 
poskakovat po parkovišti. Zdi kolem se začaly hroutit. Hned vedle nás viseli lidé 
na elektrickém stožáru. Trvalo to dvě a půl minuty, ale připadalo nám to jako věčnost.“

 Zeptejte se žáků, zda by po tomto zemětřesení mohlo následovat nějaké další ohrožení (vodítkem v textu je, 
že Pisco je přístavní město, takže by mohly následovat vlny cunami).

 Starší žáci by mohli zkoumat, jak daleko je jejich země od aktivních okrajů tektonických desek, podél nichž se 
projevují nejničivější zemětřesení.

 Většina lidí je zraněna nebo usmrcena padajícími 
zdmi a střechami budov, rozbitým sklem 
a následnými požáry.

 Nejbezpečnější místo během zemětřesení 
je obvykle volný nezastavěný prostor daleko 
od budov, které by se mohly zřítit.


