PŘÍRODNÍ RIZIKA
miniprojekt

Projekt vznikl za podpory:
Jméno:
Škola:
Datum:

Miniprojekt

PŘÍRODNÍ RIZIKA

1h

Cíl:
Zhodnotit samostatně rizika přírodních katastrof jak obecně, tak i v určitých oblastech, např. v místě
bydliště.
Rozvíjené dovednosti:
Samostatně hledat informace o přírodních katastrofách v literatuře, sdělovacích prostředcích i na
internetu. Využít znalostí a použít je při hodnocení různých rizik v různých oblastech.
Pomůcky:
● Literatura.
● Kniha o povodních našich řek.
● Poznámkový sešit, osobní počítač.
● Databáze České geologické služby (www.geology.cz/extranet/sluzby/aplikace/popularizacni).
Neváhat a použít na webu ČGS (www.geology.cz) také službu „Zeptejte se geologa“.
Lokalita:
Knihovna v místě bydliště, návštěva kulturního centra, dotaz na kroniku, pokud je v místě muzeum,
budou tam jistě údaje o povodních nebo jiných katastrofách. Zeptat se na místní kroniku. Hledání
informací o povodních a sesuvech v okolí bydliště. Hovory s rodiči, pamětníky.

Postup miniprojektu
● Žák získá základní poznatky o přírodních katastrofách a rizikách.
● Porozumí jejich příčinám, od geologických pochodů pod povrchem Země až po atmosféru.
● Vyhledá uvedené geologické stránky, naváže na e-learning, prohlédne si mapy epicenter zemětřesení
a sopečné činnosti.

● Poté se bude věnovat příčinám vzniku povodní a sesuvů, které jsou v České republice nejnebezpečnějšími
přírodními riziky.

Proč studovat přírodní katastrofy, jak postupují vědci?
Přírodní katastrofy jsou sice normálními geologickými pochody, avšak ohrožují lidstvo od samého počátku jeho
existence. Vědci se snaží prozkoumat rizika různých katastrof, předpovídat je a omezit jejich škodlivý vliv. Studují jejich
příčiny a následky. Zkuste postupovat jako vědci při studiu povodní a sesuvů. Prozkoumejte okolí vašeho bydliště a zapište
si odpovědi na následující otázky:

2

Miniprojekt

PŘÍRODNÍ RIZIKA

1h

POVODEŇ
A. Je kolem rovina, pahorkatina, vrchovina?
B. Protéká poblíž řeka, potok, více toků? Jak široká je říční niva?
C. Jsou kolem rybníky, mokřady? Jsou v okolí lesy, jaké?
D. Jsou na okolním povrchu půdy, písky, jíly nebo výchozy pevných hornin?
E.

Jak to u vás vypadá se srážkami? Jaký je roční průměr, kdy nejvíc naprší? Jak tomu bylo v posledních letech?
Leží dlouho sníh, nebo rychle roztaje?

F.

Jsou u vás zkušenosti s nedávnými povodněmi, případně s přívalovými dešti?

G. Je někde nebezpečí ucpání říčního koryta, třeba i ledovými krami?
H. Zkuste si načrtnout na mapku, kolik domů by bylo zaplaveno, kdyby voda stoupla o metr, dva, tři metry i více.
SESUVY
A. Pokud vaše bydliště je jen a jen na rovině, větší sesuvy vám nehrozí. Ale přece jen! Podívejte se, kde je cesta, silnice,
železniční trať zapuštěna v hlubším úvozu. Není svah hlinitý, málo pevný? Nesesul se již někdy? Není někde v okolí
odpadní halda, opuštěný lom?
B. Pokud žijete na pahorkatině, vrchovině nebo dokonce hornatině, může tu být riziko sesuvů. Především si prohlédněte
mapu sesuvných území a materiály České geologické služby – www.geology.cz/svahovenestability.
C. Zaznamenej do poznámkového sešitu odpovědi na otázky: Jak vypadají svahy? Změř sklon některých z nich. Jsou
holé, nebo zarostlé, zalesněné? Je na povrchu půda, hlína, měkké horniny nebo skála? Je pod svahy silnice, cesta,
železniční trať, vodní tok? Podívejte se pod svah, nepadají na silnici kameny, nesune se dolů hlína? Nestudovali již
u vás svahy odborníci, nejsou dokonce některé svahy zabezpečeny, třeba sítěmi či zábranami?
POZN.:

● Když kopete jámu a sesune se na vás hlína, je to také sesuv. Kopáči kopou pořád, základy domů, výkopy pro

kanalizaci a potrubí. A samozřejmě kopali a kopou se také štoly. Kopou se studny. Každou chvíli čtete v černé
kronice, že nezajištěná hliněná stěna dělníka zavalila. Stačí prudký déšť a stěna se může zhroutit. Někdy zával
způsobí i otřes, třeba kolem jedoucího auta. Všimněte si proto podobných prací ve vašem městě a uvažujte, kde
je podobné riziko.

● Jak nebezpečné mohou být docela obyčejné haldy, dokázala jedna z nich v roce 1966. Stalo se to ve velšském

hornickém městečku Aberfanu. Je to velšsky, místní to vyslovují „Abervan“ a mluví o něm dosud velmi často,
protože v městečku zahynulo 144 lidí, z toho 116 dětí a 5 učitelů v zavalené škole. Proč? Nikdo si neuvědomil, jak
nebezpečně halda roste, že její okraje jsou na pramenech vody a že jsou v ní vrstvy hrubšího a jemnějšího odpadu. Halda se dala do pohybu a pak se sesula na městečko rychlostí 30 km za hodinu.

3

Miniprojekt

PŘÍRODNÍ RIZIKA

1h

Realizační část
Odpovězte na uvedené otázky týkající se povodní a sesuvů. Tím se již stáváte výzkumníky a OBJEVY ČEKAJÍ NA VÁS.

● Zhodnoťte nebezpečí povodní pro okolí vašeho bydliště a vyznačte pásma, která budou zaplavena při zvýšení
stavu hladiny o metr, dva i více.

● Podle známých údajů na mapách, v databázi a podle vašeho pozorování odpovězte na dotazy a rozhodněte:

Ve vašem okolí je značné, mírné, nepatrné nebo žádné nebezpečí sesuvů? Pozornost věnujte stavbám na svahu,
který je podle vás sesuvný, nebo pod ním.
Posuďte, kde je nebezpečí sesutí svahu na trať, silnici či do koryta řeky.

ZNÁZORNĚTE VÝSLEDKY NA MAPĚ. Na webových stránkách mapového serveru České geologické služby
(www.geology.cz/mapserver) je aplikace Geoinfo. Spusťte ji a myší omezte území, které se vás týká. Vytiskněte! Do
mapy označte, jaké území by bylo zaplaveno při povodni, a zvýrazněte také sesuvná území. Označte vše podle vaší
volby a vysvětlete v legendě.
Hodnocení nejnebezpečnějších přírodních katastrof pro naši republiku máme tedy za sebou a chvíli budeme zkoumat
zemětřesení a sopečnou činnost. Naše republika má sice pevný geologický podklad, ale otřesy nepodceňujme!
Proto: Podívejte se na mapu epicenter zemětřesení a mapu zemětřesného rizika s možnou intenzitou zemětřesení.
Napřed si však najděte, co je to intenzita (přesně říkáme makroseizmická intenzita) a porovnejte účinky zemětřesení
různé intenzity (informace najdete na internetu i v literatuře).

Úkol
A. Bydlíte v Chebu. Při večeři se otřese stůl, vyšplíchne polévka z talíře, přeteče umyvadlo. Zaskřípou veřeje
u dveří a oken. Jakoby kolem přejel těžký nákladní vůz. Ráno objevíte pár trhlin v omítce na domku. Všichni
sousedé to pocítili. Jaké intenzity zemětřesení bylo (označte římským číslem mezi stupněm I až XI)?

B. Jste s rodiči na dovolené v Itálii. Odpočíváte v hotýlku u moře poblíž Rimini. Ráno se najednou otřese povrch
země, lidé vybíhají z domů, auta se zastavují, naproti spadla reklama na chodník, rozbila se výloha, sklo padá
z oken. Za pár minut se všechno uklidní, zraněn prý není nikdo, ale na konci ulice spadl starý dům a zřítila se
zeď. Jaké intenzity toto zemětřesení bylo? Odhadněte stupeň podle námi popsaných příznaků!
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Úkol
Podívejte se na mapu zemětřesného rizika v celém bývalém Československu. Odpovězte na otázku: Kde je
zemětřesné riziko větší, v Česku, nebo na Slovensku?
Pomůže vám mapka rizika v celém bývalém Československu i vyhledání, kdy na tomto území bylo největší
zemětřesení s obětmi na životech (to je ale zatraceně těžká geologická otázka, ale třeba na to přijdete).
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SOPEČNÁ ČINNOST
Sopečná činnost na světě ohrožuje desetkrát méně obyvatel než zemětřesení. Podle statistiky UNESCO zahynulo
za posledních 500 let na 200 000 lidí buď přímo sopečnými výbuchy, nebo na jejich následky. Bohudíky v naší
zemi činné sopky nejsou. Po starých sopkách zbyly lávy a jejich tufy. Od starohor do třetihor se občas lávy vylévaly,
z kráterů vylétal popel, lapilli i pumy. Asi před 150 000 lety utichla v západních Čechách i naše poslední sopka.
Památek na starou mohutnou vulkanickou činnost však u nás najdeme víc.

Úkol
Co pokládáte za nejkrásnější a nejzajímavější památku sopečné činnosti v Česku? A proč? (Záleží na vás,
někdo navrhne jednu, druhý jinou a oba můžete mít pravdu).

Obr. 1. České středohoří
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A ještě jedna otázka: Proč jde zemětřesné a sopečné riziko na světě ruku v ruce. Proč je nejvíce sopek tam, kde
jsou nebezpečná zemětřesení? (Pomůže vám mapa epicenter zemětřesení a deskové tektoniky.)

Obr. 2. Přehledná mapka rozmístění neodních
vulkanitů v ČR.

Obr. 3. Mapa světa – rozhraní tektonických desek.
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Odpovědi
Bydlíte v Chebu. Při večeři se otřese stůl, vyšplíchne polévka z talíře, přeteče umyvadlo. Zaskřípou veřeje
u dveří a oken. Jakoby kolem přejel těžký nákladní vůz. Ráno objevíte pár trhlin v omítce na domku. Všichni
sousedé to pocítili. Jaké intenzity zemětřesení bylo (označte římským číslem mezi stupněm I až XI)?
SPRÁVNÁ ODPOVĚĎ: Zemětřesení intenzity III nebo IV, záleží na vzdálenosti od epicentra.
Jste s rodiči na dovolené v Itálii. Odpočíváte v hotýlku u moře poblíž Rimini. Ráno se najednou otřese povrch
země, lidé vybíhají z domů, auta se zastavují, naproti spadla reklama na chodník, rozbila se výloha, sklo padá
z oken. Za pár minut se všechno uklidnilo, zraněn prý není nikdo, ale na konci ulice spadl starý dům a zřítila se
zeď. Jaké intenzity toto zemětřesení bylo? Odhadněte stupeň podle námi popsaných příznaků!
SPRÁVNÁ ODPOVĚĎ: Intenzita byla VI až VII, záleží na vzdálenosti od epicentra.
Podívejte se na mapu zemětřesného rizika v celém bývalém Československu. Odpovězte na otázku:
Kde je zemětřesné riziko větší, v Česku, nebo na Slovensku?
SPRÁVNÁ ODPOVĚĎ: Na Slovensku je riziko větší. Na jihu je komárenský zlom, otřesy podél něj několikrát poničily
Komárno a okolí.
Proč jde zemětřesné a sopečné riziko na světě ruku v ruce. Proč je nejvíce sopek tam, kde jsou nebezpečná
zemětřesení? (Pomůže vám mapa epicenter zemětřesení a deskové tektoniky.)
SPRÁVNÁ ODPOVĚĎ: Většina zemětřesení nastává podél okrajů tektonických desek. Tam je i nejvíce činných sopek.
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