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Geologie studuje nejen to nejužitečnější, co příroda člověku poskytuje, jako zdroje surovin a energie, ale i to, co 
lidstvo ohrožuje. To jsou právě přírodní katastrofy a rizika.

KATASTROFA je proces, který po sobě zanechá lidské oběti a materiální škody.

PŘÍRODNÍ KATASTROFA je taková, ke které dojde bez lidské spoluúčasti. Přírodní katastrofa je rychlým pro-
cesem, trvajícím sekundy, minuty, hodiny, dny, týdny. Následky jsou ovšem dlouhodobé.

PŘÍRODNÍ RIZIKA (o� ciální de� nice je velmi složitá). Zkráceně: Vliv nečekaných nepříjemných událostí v určité oblasti. 

OSN považuje za katastrofu 
událost s nejméně 25 lidskými 
oběťmi a škodami za 500 milio-
nů korun.

Slavný geolog Ager prohlásil, 
že geologická historie jsou mili-
ony let nudy, střídané občasný-
mi katastrofami.

Přírodní katastrofy a rizika geologického charakteru

Obr. 1. Soptící Etna na Sicílii.

Obr. 2. Jednou z nejničivějších přírodních katastrof 
jsou záplavy.
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Úkol: Posuďte, jaký je počet obětí přírodních 
katastrof ve srovnání s jinými událostmi (např. 
automobilismem – 250 000 obětí ročně, 
nakažlivými nemocemi, vraždami).  Je to číslo 
vysoké, očekávané, nízké?

Jaká je pravděpodobnost, že nás v určitém roce 
usmrtí přírodní katastrofa nebo jiná událost?

Podle statistiky UNESCO přijde 
na Zemi každý stotisící člověk
o život přírodní katastrofou, 
tzn. při zemětřesení, svahových 
pohybech, výbuchu sopky, 
povodni nebo cunami.
Jiná statistika uvádí, že za 
posledních 100 let mají přírodní 
katastrofy na svědomí v průmě-
ru na 20 000 obětí ročně.

Obr. 3. Značné materiální škody 
vznikají v důsledku zemětřesení 
a následných záplav.

Úkol:  Zkuste odhadnout, jaká je pravděpodobnost, 
že někoho z nás za rok usmrtí zemětřesení, sopečný 
výbuch nebo povodeň.

PŘÍČINA PRAVDĚPODOBNOST

zemětřesení 
(obyvatel Kalifornie)

1 : 2 milionům

zemětřesení 
(obyvatel Íránu)

1 : 25 000

cunami 
(obyvatel Japonska)

1 : 1,5 milionu

povodeň 
(Česko)

1 : 5 mil.

dopravní nehoda 
(střední Evropa)

1 : 8 000

sport 
(celý svět)

1 : 25 000

vražda (obyvatel střední 
Evropy)

1 : 100 000

čtyřicetiletý silný kuřák 
(Spojené státy)

1 : 200

Obr. 4. Záplavy sužující jihovýchodní Asii mívají 
katastrofální důsledky. Zanechávají mnoho lidských 
obětí i materiálních škod.
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Přírodní katastrofy a rizika rozlišujeme podle prostředí jejich původu. Těchto prostředí je celá řada, od vesmíru 
přes ovzduší, vodstvo, zemský povrch, celou zemskou kůru až po zemský plášť. Mnoho katastrof se odehrává na 
hranici mezi těmito prostředími, třeba povodně mezi atmosférou, vodstvem a zemským povrchem.

Třídění přírodních katastrof a rizik způsobených geologickými pochody

PROSTŘEDÍ A PŮVOD KATASTROF I RIZIK (postupujeme od vesmíru až pod zemský povrch)

KATASTROFA PŮVOD A PRŮBĚH

 pád mimozemského tělesa
impakt, průlet tělesa atmosférou, jeho dopad na zemský povrch 
se všemi důsledky

 tropické cyklóny vyrovnávání atmosférických teplot a tlaků

 bouřlivé přílivy zdvih mořské hladiny vlivem silného větru, někdy bohužel při přílivu

 pískové a prachové bouře
atmosférické poruchy, silné proudění vzduchu, eroze půdy, 
nanášení písku a prachu

 cunami
přenesení pohybu dna při zemětřesení, případně sesuvu, 
na vodní sloupec a vznik dlouhé vlny. Někdy vznikne i při 
mohutném sopečném výbuchu

 povodeň
náhlý růst hladiny vodních toků a jejich průtoku vlivem mimořádně 
velkých srážek; působí i další nepříznivé okolnosti, jako neschopnost 
povodí zadržet vodu

 svahové pohyby zemský povrch, nestabilita svahu, gravitační pohyb půd a kamení

 zemětřesení
má původ v zemské kůře i svrchním plášti; vzniká obvykle 
vyrovnáváním napětí podél tektonických poruch

 sopečné výbuchy
původ v zemské kůře i plášti; vyrovnávají se teploty, 
taví horniny a magma stoupá na povrch

Vyjmenované katastrofy 
a rizika neohrožují lidstvo jed-
notlivě, ale jedna obvykle spustí 
další. Např. při tropickém cykló-
nu stoupnou hladiny vodních 
toků a dojde k povodním.

Úkol: Zkuste najít podobné 
příklady, třeba co může 
způsobit zemětřesení,
sopečný výbuch a velký sesuv.
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Z hlediska dějin lidské civilizace i současnosti 
je zemětřesení nejhrozivější přírodní 
katastrofou. Celá polovina obyvatel světa žije 
v rizikových oblastech. Celý povrch Země je 
proťat zemětřesnými zónami, které bohužel 
probíhají i hustě zalidněnými oblastmi, jako 
jsou Japonsko, Kalifornie, Peru, Chile nebo 
Turecko.

 Zemětřesení

Obr. 5. Zemětřesení může trvat pouhé vteřiny či
minuty, ale následky jsou dlouhodobé a velmi ničivé.

Obr. 6. Mapa rizikových oblastí znázorňuje místa vulkanické činnosti a zemětřesení. V této podobě dokonce slouží 
jako podklad pro pojišťovny.
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Zemětřesení charakterizujeme hlavně jeho velikostí čili magnitudem podle Richterovy škály (označujeme M). 
Kromě velikosti sledujeme ještě jeho intenzitu (říkáme jí makroseizmická – I). Jedna ze stupnic má zkratku MSK 
(K je iniciálou známého českého seizmologa Víta Kárníka). 

PŘÍVLASTEK RICHTEROVO MAGNITUDO UČÍNKY ZEMĚTŘESENÍ POČET ZA ROK

Mikro méně než 2,0 Mikrozemětřesení okolo 8000 denně

Velmi malé 2,0 až 2,9 Většinou není cítit, ale lze jej zaznamenat okolo 1000 denně

Malé 3,0 až 3,9 Často jej lze cítit, nezpůsobuje škody 49 000 (odhad)

Slabé 4,0 až 4,9
Třesení věcí uvnitř domů, drnčivé zvuky, 
významné škody jsou nepravděpodobné

6200 (odhad)

Střední 5,0 až 5,9
Může způsobovat velké škody špatně 
postaveným budovám v malé oblasti a jen 
drobné poničení dobře postaveným budovám

800

Silné 6,0 až 6,9 Může být ničivé až do vzdálenosti 100 km 120

Velké 7,0 až 7,9
Může způsobit vážné škody v rozsáhlých 
oblastech

18

Velmi velké 8,0 nebo větší
Může způsobit vážné škody 
v oblasti několika stovek kilometrů

1

RICHTEROVA STUPNICE 

se používá v seizmologii pro popis velikosti zemětřesení (tj. pro hodnocení intenzity zemětřesení podle hodnoty mag-
nituda). Stupnici vytvořil v roce 1935 americký seizmolog Charles Francis Richter (26. 4. 1900–30. 9. 1985). Richterova 
stupnice je založena na množství energie v hypocentru zemětřesení (ohnisko zemětřesení, které leží v hloubkách do 
700 km pod zemským povrchem). Richterova stupnice udává intenzitu pohybu země měřenou ve vzdálenosti 100 km 
od epicentra zemětřesení.

1. cena: 
Fotografie San Franciska po 
zemětřesení v roce 1906, 
sutiny, trosky, polozřícená 
budova kina a nad vchodem 
vlaje poutač s názvem právě 
promítaného filmu: „Zemětře-
sení – biblické drama.“

Rychlé vertikální i horizontální 
pohyby podél zlomů mohou 
zanechat na povrchu 
pozoruhodné stopy.
I když je zemětřesení obrovskou 
tragédií, někteří novináři uveřej-
nili takovéto snímky:

2. cena: 
Fotbalové hřiště v městečku 
Gualán v Guatemale po ničivých 
otřesech v roce 1976. Hřiště je 
přeťato zlomem, postranní čáry 
jsou posunuty o 80 cm.

3. cena: 
Letecký snímek citrusových alejí 
v Imperial Valley v Kalifornii. 
Řada citrusů je přeťata a odho-
zena, právě tady došlo k pohybu 
podél zlomu.
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Úkol: Zkuste najít hlavní rozdíl mezi charakterem 
zemětřesení podle M (magnituda) a I (intenzity). 
Pomůcka: Jednu veličinu přesně měříme, tzn. že je 
objektivní. Která to je?
Zeptejte se rodičů nebo známých na české 
zemětřesení roku 1976, třeba si na něj pamatují. 
Jak ho tehdy pocítili?

Obr. 7. Princip záznamu země-
třesení pomocí seizmografu.

ÚČINKY ZEMĚTŘESENÍ V ZÁVISLOSTI NA STUPNÍCH

STUPEŇ STRUČNÝ POPIS JEDNOTLIVÝCH STUPŇŮ INTENZIT

1° zaznamenávají pouze přístroje

2° pocítí vnímavé osoby, pokud jsou v klidu

3° slabé kývání zavěšených předmětů

4° okna, dveře a nádobí drnčí

5° pociťuje většina lidí, nestabilní předměty se kácí

6° posunují se i větší předměty, poškození omítek, komínů, trhliny ve zdech

7° těžká poškození chatrných budov, padání komínů, na svazích trhliny v zemi

8° poškození i dobrých budov, sesuvy půdy, trhliny v půdě

9° panika, zřícení chatrných budov

10° poškození i speciálně konstruovaných budov, mostů a cest

11° nepoužitelné silnice a železnice, zničení potrubí, sesuvy

12° změní se tvářnost krajiny
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NEJNIČIVĚJŠÍ ZNÁMÁ SVĚTOVÁ ZEMĚTŘESENÍ

O českých zemětřeseních najdeme údaje ve starých kronikách a později v dalších písemných zprávách. Naše 
první seizmická stanice byla zřízena v roce 1908 ve sklepě gymnázia v Chebu. Dnes je na našem území několik 
desítek stanic, které monitorují otřesy, posléze vyhodnocené v Praze a Brně.

I když naše zemětřesení nemají katastrofální následky, přece jen se musí s otřesy počítat a hodnotit jejich 
možná maximální intenzita.

DATUM OBLAST OBĚTI MAGNITUDO KOMENTÁŘ

23. 1. 1556 Čína, Shansi 830 000

27. 5. 1976 Čína, Tangshan 255 000 8,0 neo� ciální odhad 655 000 obětí

9. 7. 1138 Sýrie, Aleppo 230 000

26. 12. 2004 Sumatra 227 898 9,1 cunami

22. 5. 1927 Čína, Xining 200 000 8,3 velké trhliny

22. 11. 856 Írán, Damghan 200 000

16. 12. 1920 Čína, Gansu 200 000 8,6 trhliny, sesuvy

23. 3. 893 Írán, Ardabil 150 000

1. 9. 1923 Japonsko, Kwanto 143 000 8,3 požár Tokia

5. 10. 1948 Rusko (Ašchabad) 110 000 7,3

28. 12. 1908 Itálie, Messina 100 000 7,5 cunami

září 1290 Čína, Chihli 100 000

listopad 1667 Kavkaz    80 000

18. 11. 1727 Írán, Tabríz    77 000

1. 11. 1755 Portugalsko, Lisabon    70 000 8,7 cunami

25. 12. 1932 Čína, Gansu    70 000 7,6

31. 5. 1970 Peru    66 000 7,8 sesuvy, povodně

1268 Asie, Silicia    60 000

11. 1. 1693 Itálie, Sicílie    60 000

30. 5. 1935 Pákistán, Quetta    60 000 7,5 Quetta téměř zničena

4. 2. 1783 Itálie, Kalábrie    50 000

20. 6. 1990 Írán    50 000 7,7 sesuvy
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Činná sopka je taková, která v historii soptila. Takových 
je na světě několik set, ale opravdu nebezpečných je 
jen několik desítek. Co je při jejich činnosti největším 
rizikem:

LÁVOVÉ PROUDY? Jejich obětí není mnoho, ale 
dokážou zničit město, jako Etna sicilskou Catanii 
nebo islandské sopky přístavy.

SPAD TEFRY? Tefra je souborný název pro všechny 
vulkanické částice od popela po pumy. Objemy tefry 
Tambory na Jávě, Théry v Egejském moři i sopky 
Krakatoy v Indonésii byly obrovské a dokázaly zasy-
pat několik měst. Obětí takového spadu jsou deseti-
tisíce lidí, následky mohou být děsivé.

ŽHAVÁ SOPEČNÁ MRAČNA, zvaná též pyroklastické 
vlny nebo pyroklastické proudy? Ta jsou největším 
rizikem, zničila St. Pierre na Martiniku, celou egejskou 
oblast 1500 let př. Kr., poničila okolí americké St. Helens
a podílela se i na zkáze Pompejí. Jsou rychlá, žhavá, 
není před nimi úniku. 
Vulkanickým rizikem jsou i výrony sopečných plynů, 
sopečné bahnotoky a povodně. 

Obr. 8. Průřez sopkou.

 Probudí se naše sopky?

Obr. 9. Činná sopka chrlící magma. Dostatečně
mohutná sopečná erupce může silně zasáhnout 
nejen do života lidí žijících na svazích sopky a v jejím 
blízkém okolí, ale může ovlivnit i oblasti mnohem 
vzdálenější. Velké množství do vzduchu vymrštěného 
popela a nečistot totiž může vést k rozsáhlým 
změnám podnebí přetrvávajícím rok i déle.

sopečný 
kužel kráter

parazitický kráter

sopouch

magmatický 
krb

mrak sopečného 
popela

SOPKY V ČECHÁCH
 Odborníci na otázku, jak dlouho musí sopka spát, abychom 
ji pokládali za vyhaslou, odpovídají, že pokud nesoptila za 
poslední jeden nebo dva miliony let, tak už se neprobudí.

Naše nejmladší sopky Železná hůrka a Komorní hůrka 
v západních Čechách soptily před třemi až čtyřmi sty 
tisíci let, mohly by se probudit? Tak žhavé to s riziky 
nebude, protože zásobník jejich magmatu zřejmě pod 
povrchem vychladl. Známé severomoravské sopky dos-
optily před více než milionem let.

Na světě žije asi 200 milionů lidí v nebezpečné blíz-
kosti činných sopek. Podle statistiky UNESCO zahynulo 
za posledních 500 let na 200 000 lidí přímo sopečnými 
výbuchy nebo jejich následky. 



10

Pracovní listy 3hPŘÍRODNÍ RIZIKA

 Svahové pohyby 

Název je výstižný, jde o pohyb hmot ze svahu. Do-
jde k němu, poruší-li příroda nebo člověk stabilitu 
svahu a síly držící pohromadě půdu,  suť nebo 
horninu jsou najednou slabší než gravitace. 

Svahovým pohybům se nejčastěji říká sesuv, 
pohyby se liší rychlostí i velikostí. Půdy někdy 
popojíždějí ze svahu pomalu, jindy se masy sutě 
řítí rychlostí expresu. 

Svahové pohyby jsou v naší republice spolu 
s povodněmi nejnebezpečnějšími přírodními 
katastrofami a riziky. Také proto, že velkou část 
našeho území tvoří svahy na pahorkatinách, 
vrchovinách i v hornatinách. 

Obr. 10. Mohutné sesuvy pod Jezeřím na Mostecku: 
pohled shora na začínající zemní proud při západním 
okraji svahové deformace. Foto P. Kycl.

 ● V roce 2010 bylo u nás registrováno 7410 sesuvů, z toho 2532 aktivních, proto rizikových. Česká geologická 
služba spravuje databázi s mnoha tisíci položek o sesuvech, která obsahuje všechny důležité údaje. Plocha 
aktivních rizikových sesuvů je u nás kolem 8000 ha. Počítáme-li jejich průměrnou mocnost 3 m, je v naší re-
publice svahovými pohyby přemísťováno nad 200 milionů m3 materiálu za rok. 

 ● Riziko svahových pohybů roste při přívalových deštích a povodních, neboť půda je podmáčená, svahy jsou 
podemlety erozí toků a suť na svazích se neudrží na svém podkladu. 

Obr. 11. Mohutné sesuvy pod Jezeřím na Mostecku:
nejvyšší místo sesuvu – odlučná oblast – probíhá cca 
15 m pod zaniklou silnicí I/13. Vyznačuje se výrazným 
podkovovitým poklesem. Foto P. Kycl.

Úkol:  Posuďte, zda je v okolí vašeho města rizikový 
sesuvný svah. Zjistěte jeho sklon, délku, z čeho je 
tvořen povrch (z půdy, svahové hlíny, sutě, pevných 
hornin), jak vypadá podklad. Mohl by takový sesuv 
zavalit silnici nebo železniční trať? Dovolili byste na 
tomto svahu stavět domy? 
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Největší sesuv všech dob 

Za největší sesuv historické 
doby je považována událost 
z Pamíru z roku 1911, kdy se 
po silném zemětřesení sesulo 
na 2,5 km3 suti a zavalilo pět 
vesnic. Nejtragičtější byl sesuv 
v čínské provincii Kan-su v roce 
1920, kdy se utrhly bloky spraše 
a miliony krychlových metrů 
„žluté smrti“ zavalilo na 200 000 
obyvatel.

Obr. 12. Náhlý sesuv horninové 
hmoty ze strmého svahu zna-
mená velký zásah do stávající 
krajiny.

Obr. 13. Sesuv půdy u obce Dobrovičky na rozestavě-
ném úseku dálnice D8 vedoucí z Prahy severozápad-
ním směrem ke státní hranici s Německem.

Úkol:  Označte země, 
v kterých je jedna nebo více 
činných sopek:
Švédsko, Portugalsko, Řecko, 
Kypr, Lucembursko, Rusko,
 Itálie, Norsko, Maďarsko, 
Island.

Úkol:  Která antická římská 
města zničil Vesuv a kdy 
k tomu došlo?

Obr. 14. Mapa svahových nestabilit (sesuvy aj.) 
znázorňuje tyto lokality na území České republiky.

Úkol:  Seřaďte vyjmenované evropské země po-
dle zemětřesného rizika, od největšího rizika po 
nejmenší: Francie, Ukrajina, Itálie, Polsko, Irsko, 
Řecko, Německo, Belgie, Bulharsko, Švédsko. 
Použijte při tom mapu rizikových oblastí na str. 5.
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Geologické faktory vzniku povodní

 Každý pochopí, že na vznik a velikost povodní mají vliv především dešťové srážky, a to jejich celkové 
množství dopadající v určitém čase na určitou plochu. Čím větší je srážkový úhrn v přepočtu na dobu a plo-
chu, tím bývá povodeň větší.

Geologické složení území má také značný význam, protože ovlivňuje nadmořskou výšku, sklonitost svahů, 
členitost povrchu, orientaci svahů a nakonec i hustotu vegetace.

Důležitý je termín RETENCE KRAJINY. Je v něm skryto mnoho geologických faktorů, jako kolik vody se 
může do půd a hornin vsáknout, velikost říčních niv, sklony svahů a geologický podklad území.

Obr. 15. Povodně v zabydlených oblastech 
znamenají obvykle značné majetkové škody.

Úkol:  Proč byla při červnových povodních 2013 
v povodí Vltavy malá retence krajiny?

Obr. 16. Snímek rozvodněné Vltavy pochází 
z června 2013.
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Katastrofální mohou být tzv. bleskové povodně, při 
kterých rychle stoupne hladina v korytě malých toků 
s malým povodím. Rychle vzniknou a rychle odezní, 
mohou však způsobit značné škody. Zatopí osídle-
né plochy, polnosti a louky, erodují půdu z polí, 
vymelou nová koryta. Kromě mohutných srážek za 
krátkou dobu je viníkem snížená možnost vsakování 
vody. Proto jsou nebezpečné odlesněné plochy bez 
vegetace, nejhorší pak vyschlé hlinité povrchy. 

Obr. 17. Vlivem bleskové povodně se i neškodně 
vypadající potok může proměnit v ničivý živel.

Úkol:  Vzpomínáte si na nějakou bleskovou povodeň z okolí vašeho bydliště? Pokud ano, popište její průběh.

Největší škody napáchají povodně na říčních nivách. Nivy patří k záplavovým územím a povodně jsou tam 
zcela přirozeným geologickým jevem. Na nivách jsou pod vegetací, a někdy bohužel i pod lidskými sídly, říční 
sedimenty, což jsou svědkové opakovaných záplav.



14

Pracovní listy 3hPŘÍRODNÍ RIZIKA

 Riziko globálního oteplování

Podle výsledků podrobných výzkumů se domníváme, že: 

A. V důsledku rostoucího obsahu skleníkových plynů v atmosféře stoupá průměrná teplota. To je spjato 
se zvýšeným rizikem atmosférických poruch, rozšířením suchých oblastí na straně jedné a oblastí 
s mimořádnými srážkami na straně druhé. 

B. Totéž se odehrává v oceánu, neboť stoupá teplota povrchových vod. Zrychlené tání ledovců urychluje 
stoupání mořské hladiny.

Podle nových výzkumů je to 2,9 mm za rok. Tyto změny ovlivní proudový oceánský systém, který 
je motorem světového podnebí a počasí. Tím se kruh uzavírá!

Obr. 15. Ledopád spadající z centrálního ledovcového plató ostrova Jamese Rosse do Croftovy zátoky.
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KDY?                   JAKÁ KATASTROFA JEJÍ ZÁZNAM A SVĚDKOVÉ

Před 800–500 Ma 
proterozoikum 

mohutné podmořské skluzy, 
vyvolané zemětřesením

mocné vrstvy slepenců a pískovců v západních 
Čechách

před 500 Ma 
v kambriu

několik milionů let mohutné 
sopečné činnosti   

vulkanické horniny, hlavně na Křivoklátsku

před 450 Ma 
v ordoviku       

podmořské výlevy láv, 
sopečné ostrovy nad hladinou                 

lávy a tufy v Barrandienu, hlavně mezi Zdicemi 
a Komárovem

před 310 Ma 
spodní karbon               

gigantické podmořské skluzy, 
zemětřesení

slepence a pískovce v Nízkém Jeseníku

před 290 Ma 
permokarbon sesuvy, povodně           

v uhelných pánvích mocné polohy slepenců 
a povodňových usazenin

před 90 Ma 
v křídě                             

bouře na křídovém moři, 
abraze pobřežních srázů

bouřkové sedimenty, příbojové valouny

před 15 Ma 
miocén

kus Čech i Moravy      
sopečnou krajinou;      

ohromné objemy čedičových a znělcových láv

pád planetky k Norimberku, 
zvířený mrak zanesen k nám     

vltavíny v j. Čechách a na Moravě

před 100 000 let    
pleistocén

během zalednění časté 
prachové a pískové bouře

zbytky eolických dun, mocné vrstvy spraše

 NĚKTERÉ PŘÍRODNÍ KATASTROFY V GEOLOGICKÉ HISTORII ČESKA 

Úkol:  Nakonec ten 
nejdůležitější úkol: Napsali 
jsme, že přírodní katastrofa je 
taková událost, ke které dojde 
bez lidské spoluúčasti. Toto 
tvrzení však neplatí na sto 
procent. Přece jen byly a jsou 
katastrofy, na kterých mají lidé 
svůj podíl. Přijdete na to jaký
a na jakých katastrofách?

Přírodní katastrofy jsou ve skutečnosti přirozenými pochody ve vývoji naší Země. Obrovitá zemětřesení 
zde byla dávno před tím, než po ní kráčeli první příslušníci Homo sapiens. Sopečné výbuchy svými lávami 
a tufy formovaly velké části zemské kůry. Sesuvy se řítily do údolí a po pevninských svazích do hlubokého 
moře. Povodní bylo kdysi více než dnes, kdy říční průtoky můžeme alespoň někde částečně regulovat. 
Občas, zhruba jednou za 50 milionů let, dopadla na zemský povrch planetka nebo kometa odkudsi z vesmí-
ru a přerušila pokojný vývoj zemské kůry a zanechala po sobě spoušť. Hynuly druhy, rody, celé skupiny 
organismů, Země se vzpamatovávala miliony let. 

Geologové objevují stále víc a víc takových dávných přírodních katastrof, i takových, ke kterým došlo v Česku.

 Katastrofy, nebo pradávné přírodní pochody?
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Odpovědi

Úkol: Posuďte, jaký je počet obětí přírodních katastrof ve srovnání s jinými událostmi 
(např. automobilismem – 250 000 obětí ročně, nakažlivými nemocemi, vraždami).
 Je to číslo vysoké, očekávané, nízké?

Odpověď: Každý nechť to posoudí podle svého mínění. Podle našeho názoru je to méně, než bychom čekali.

Úkol: Zkuste odhadnout, jaká je pravděpodobnost, že někoho z nás 
za rok usmrtí zemětřesení, sopečný výbuch nebo povodeň.

Odpověď: Pro naši republiku se pravděpodobnost úmrtí při zemětřesení a sopečném výbuchu blíží nule, u povodní podle 
nedávných zkušeností je to 1 : 5 milionům.

Úkol:  Zkuste najít podobné příklady, třeba co může 
způsobit zemětřesení, sopečný výbuch a velký sesuv.

Odpověď:  Zemětřesení: Následují požáry, zřícení poškozených budov a komunikací, sesuvy, povodně, znečištění atmosféry, 
pak i sociální problémy.
Vulkanismus: Vývrhy popelu do atmosféry, přerušení letecké dopravy, ničení zemědělské půdy, znečištění prostředí, otrávení 
vodních zdrojů, sociální problémy. 

Úkol: Zkuste najít hlavní rozdíl mezi charakterem zemětřesení podle M (magnituda) 
a I – intenzity. Pomůcka: Jednu veličinu přesně měříme, tzn. že je objektivní. Která to je?
Zeptejte se rodičů nebo známých na české zemětřesení roku 1976, třeba si na něj 
pamatují. Jak ho tehdy pocítili?

Odpověď: Objektivní je klasi� kace podle M – magnituda. 
Zemětřesení 1976: Podle výpovědí – skřípění veřejí, nádobí padá z police, rozvlní se voda ve vaně, dokonce i zvuky, jako když 
kolem jede auto, posunuje se křeslo i židle, zakymácí se stůl. Někdy dokonce pocit zhoupnutí a nevolnost. 
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Úkol: Označte země, v kterých je jedna nebo více činných sopek:
Švédsko, Portugalsko, Řecko, Kypr, Lucembursko, Rusko, Itálie, Norsko, Maďarsko, Island.

Odpověď: Island, Itálie, Rusko, Řecko, Norsko (ostrov Jan Mayen).

Úkol: Která antická římská města zničil Vesuv a kdy k tomu došlo?

Odpověď: Pompeje, Herculaneum i další menší sídla. Stalo se to v roce 79 našeho letopočtu.

Úkol: Proč byla při červnových povodních 2013 v povodí Vltavy malá retence krajiny?

Odpověď: Především proto, že byly vydatné deště, půda byla vlhká a nedovolila vsakování dalších vod. Ale také proto, 
že člověk ke své škodě do krajiny zasahuje stále více a necitlivěji. Narovnal koryta řek a díky jeho zásahům stále ubývá 
zalesněných břehů, kde se odtok částečně zpomalí. Namísto toho je na březích potoků a řek i jinde stále více zpevněných 
ploch (betonových, asfaltových atp.). To všechno běh vody neustále zrychluje, a navíc nedovolí, aby se větší část vsákla nebo 
byla spotřebována rostlinami. Není náhodou, že se povodně v posledních letech opakují stále častěji.

Úkol: Nakonec ten nejdůležitější úkol: Napsali jsme, že přírodní katastrofa je taková událost, 
ke které dojde bez lidské spoluúčasti. Toto tvrzení však neplatí na sto procent. Přece jen byly 
a jsou katastrofy, na kterých mají lidé svůj podíl. Přijdete na to jaký a na jakých katastrofách?

Odpověď: Rozhodně na sesuvech a povodních.  Někdy i na zemětřeseních. Některá zemětřesení jsou řítivá, tzn. že k nim 
dochází v poddolovaných oblastech.
Mezi přírodní katastrofy patří také písčité a prachové bouře, i na nich má částečnou vinu člověk, tím, že vykácel lesy, odstra-
nil vegetaci apod.
Problém světového oteplování je speciální. Odborníci se stále ještě přou, do jaké míry za něj může člověk se svými zplodi-
nami, a tak OBJEVY ČEKAJÍ NA TEBE.

Úkol:  Seřaďte vyjmenované evropské země podle zemětřesného rizika, od největšího rizika po nejmenší:
 Francie, Ukrajina, Itálie, Polsko, Irsko, Řecko, Německo, Belgie, Bulharsko, Švédsko.

Odpověď: Řecko – Itálie – Německo – Francie – Bulharsko – Belgie – Ukrajina – Švédsko 
(u těch posledních je to přibližně stejné).


