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Anotace 

HOŠEK, M., Zkušenosti z historických katastrof z pohledu možného využití v krizovém řízení, 

Ostrava 2008, VŠB – TU Ostrava, 2008  

Cílem této bakalářské práce je získání a zpracování dat o vybraných přírodních 

katastrofách (Lisabon 1755, San Francisko 1906, Turecko 1999, New Orleans 2005) , 

porovnání jejich průběhů a náprav s ohledem na funkce složek společnosti a následné 

porovnání historických zkušeností se současnou praxí a možnostmi krizového řízení.  

V první části jsou rozebrány jednotlivé katastrofy, v druhé části je srovnán management 

těchto mimořádných událostí a v poslední části jsou porovnány historické zkušenosti se 

současnou praxí. 

 

klíčová slova: zemětřesení, tsunami, hurikán Katrina, Lisabon, San Francisko, Turecko, New 

Orleans, přírodní katastrofa 

  

 

 

 

Annotation 

HOŠEK M., Historic’s disasters experiences by view of possible use in critical control, VŠB 

– TU Ostrava, 2008 

Aim of this bachelor paper is to get and data processing about selected natural disasters 

(Lisabon 1755, San Francisco 1906, Turkey 1999, New Orleans 2005), comparing their 

courses and resolutions by view of community unit and resulting comparsion of historical 

experiences with current practice and possibilities of critical management.  

In first part, there are analyzed individual disasters, in second part there is compared 

management of this emergency events and in the last part, there are compared historical 

experiences with current practise.  

 

key words: earthquake, tsunami, Hurricane Katrina, Lisbon, San Francisco, Turkey, New 

Orleans, natural disaster 
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ÚVOD 

Čtvrt tisíciletí je dost dlouhá doba, za kterou se společnost dokáže nesrovnatelně vyvinout 

ve všech možných směrech. 250 let je přesně taková doba, která uplynula mezi nejdávnější a 

nejnovodobější přírodní katastrofou, které jsou v této práci rozebírány a srovnávany. Během 

této doby se například změnila teorie vzniku zemětřesení od hněvu boha až po složité měření 

a výpočty, o kolik se vůči sobě posunuly litosférické desky. Mě zajímal především vývoj 

společnosti z toho pohledu, jak se dokázala připravovat a vypořádavat s přírodními 

katastrofami, tedy jakýsi vývoj managementu těchto mimořádných událostí.  

V této práci jsou rozebírány katastrofy jako zemětřesení s následným tsunami 

v portugalském Lisabonu roku 1755, zemětřesení v kalifornském (USA) San Francisku roku 

1906, tureckém Izmitu roku 1999 a hurikán Katrina v louisianském (USA) New Orleans roku 

2005. Aby i osoby, které nemají o těchto přírodních anomáliích přehled, věděly proč a jak 

k nim dochází, je součástí literární rešerše stručný popis těchto typů přírodních katastrof. 

V samotné práci jsou pak nejdříve konkrétně rozebrány jednotlivé přírodní katastrofy 

v chronologickém pořádí a následně je z těchto rozborů udělán průběh katastrof s ohledem na 

funkce složek společnosti, tedy jaká byla preventivní opatření, jak byla společnost na 

mimořádné události připravena a jak je řešila.  

Na toto navazuje hlavní část práce, kde jsou porovnány historické zkušenosti se současnou 

praxí a je poukázáno na hlavní problémy týkající se této problematiky.  

 

Cíl práce : 

4. Získání a zpracování historických dat o vybraných přírodních katastrofách (Lisabon 

1755, Turecko 1999, Katrina 2005, San Francisko 1906). 

5. Rozbor průběhu katastrof a jejich náprav v jednotlivých případech s ohledem na 

funkce složek společnosti. 

6. Porovnání historických zkušeností se současnou praxí a možnostmi krizového řízení. 
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1. LITERÁRNÍ REŠERŠE 

V této kapitole jsou vybrány nejdůležitější knižní publikace a další zdroje, ze kterých autor 

čerpal převážnou část informací. Dále jsou zde vypsány informace, které jednoduchou a 

srozumitelnou formou charakterizují katastrofy, jež jsou v další kapitole popisovány. Jsou to 

informace, které mají za úkol vysvětlit, jak vlastně mohlo dojít ke vzniku jednotlivých 

katastrof, jaké jsou možnosti měření apod.  

 

o Kukal, Z. Přírodní katastrofy. 2.vyd. Praha: Horizont, 1983. 264 s. 40-023-83 

Autor se v knížce věnuje přírodním katastrofám. Popisuje v ní, proč a jak vznikají, jestli a 

jak se dají předpovídat, jaké mají účinky, popřípadě, jak se proti nim. I když existují novější 

publikace na toto téma, knížka byla vybrána, protože v mnoha „nových“ článcích se autoři 

odkazují právě na tuto publikaci.  

 

o National Information Service for Earthquake Engineering [online], [cit2007-10-29],  

Dostupné z:< http://nisee.berkeley.edu/lisbon/>. 

             < http://nisee.berkeley.edu/turkey/report.html/>. 

Online archív podporovaný kalifornskou universitou Berkeley, ve kterém se nacházejí 

informace o významných zemětřeseních. Na tomto zdroji se nacházejí informace o 

Lisabonském zemětřesení v roce 1755, resp. v Turecku roku 1999. 

 

o The Opportunity of a Disaster: The Economic Impact of the 1755 Lisbon 

Earthquake, [dokument online]. The University of York. [cit2008-03-17], Dostupné z:  

< http://www.york.ac.uk/res/cherry/docs/Alvaro3.pdf>. 

Online dokument dostupný na internetových stránkách university v Yorku popisuje 

zemětřesení v portugalském Lisabonu r. 1755 a jeho vliv na ekonomiku.   

 

o U.S. Geological survey [online], [cit2008-03-09], Dostupné z: 

< http://earthquake.usgs.gov/regional/nca/1906/18april/index.php>. 

<http://pubs.usgs.gov/gip/dynamic/San_Andreas.html>. 

< http://neic.usgs.gov/neis/eq_depot/1999/eq_990817/> 

< http://pubs.usgs.gov/circ/2000/c1193/c1193.pdf> 
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<http://earthquake.usgs.gov/research/geology/turkey/index.php>. 

 

Stránky amerického geologického výzkumu, zdroje obsahují informace o zemětřesení 

v San Francisku r. 1906 a tureckém Izmitu r 1999.  

 

o Izmit, Turkey earthquake of august 17, 1999 [dokument online], [cit2008-03-09], 

Dostupné z: <http://www.usar.cz/data/articles/down_82.pdf>. 

Online dokument, který je dostupný na stránkách vyhledávacího a záchranného odřadu do 

obydlených oblastí, nacházejí se v něm informace o zemětřesení v tureckém Izmitu r. 1999.  

 

o A FAILURE OF INITIATIVE [dokument online]. A service of the U.S. government 

printing office. [cit2008-03-17], Dostupné z:  

< http://www.gpoaccess.gov/serialset/creports/katrina.html>. 

Stránky, na kterých se nacházejí informace poskytnuté americkou federální vládou, 

nachází se zde dokument, který popisuje odpověď na hurikán Katrina r. 2005. 

1.1. Zemětřesení 

Zemětřesení je jedna z nejhrozivějších přírodních katastrof podle počtu obětí, škod, 

velikosti zasaženého území, ale i podle obtížnosti ochrany proti němu. Zemětřesení nejsou 

rozseta stejnoměrně po celém zemském povrchu, naopak, jsou soustředěna do úzkých zón. 

Tyto zóny jsou hranicemi litosférických desek. (3) 

  

1.1.1. Vznik zemětřesení 

Otřesy zemského povrchu můžou být způsobeny buď pohybem litosférických desek, těmto 

se říká zemětřesení tektonická, v okolí sopek bývají otřesy vyvolávány vulkanickou činností, 

tím, jak se láva dere z hloubky na povrch, těmto se říká zemětřesení sopečná. Známe ještě 

zemětřesení řítivá, otřesy jsou u nich vyvolány řícením stropů podzemních dutin (krasové 

jeskyně, opuštěné doly), ovšem tato jsou poměrně vzácná. (3)   

Litosféra není jednolitá, ale je rozdělena na desky (např. pacifická, severoatlantská, 

euroasijská). Desky se pohybují po plastickém podloží (astenosféra) – buď se rozestupují, 

nebo se srážejí či podsouvají, nebo se pohybují podél sebe. Tento pohyb není hladký, tření 

způsobuje trhavý pohyb. Energie se zpočátku kumuluje a při jejím uvolnění nastane rychlý 

pohyb a otřes.  Tento pohyb je pomalý, v průměru 5 cm za rok. Jestliže je tento pohyb plynulý 
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a energie se uvolňuje postupně, je všechno v pořádku, pokud rychle, může nastat zemětřesení 

a to tak, že se elasticky rozechvěje celé okolí postiženého místa. To se může stát v různé 

hloubce pod povrchem. Otřesy se přenášejí horninami na všechny strany a vzniká tak 

zemětřesné vlnění a tím se otřesy dostanou až na zemský povrch. (3) 

Když se desky pohybují od sebe, vznikají riftové zóny, které jsou na pevnině zárodkem 

příštího oceánu. Když na sebe desky narážejí, jedna se přitom podsunuje pod druhou, strhává 

do hloubly část povrchu a vzniká pás podmořských příkopů. Nárazem desek také vznikají 

pohoří. Mnoho zemětřesných epicenter ovšem leží i uvnitř desek, daleko od jejich hranic. 

Deska může být rozbita mnoha poruchami (zlomy) na bloky a ty mohou stoupat, klesat nebo 

se vodorovně posouvat. (3)  

 
Obrázek 1 Pohyb litosférických desek (22) 

1.1.2. Měření zemětřesení 

Zemětřesné vlny se zachycují na přístrojích zvaných seizmografy, ty zaznamenávají i 

nejmenší zachvění zemského povrchu v podobě křivky na papíru, tzv. seizmogram. Z těchto 

seizmogramů lze vypočítat vzdálenost epicentra, hloubka ohniska, velikost a intenzita 

zemětřesení atd. Ovšem na tyto výpočty nestačí výsledky z jednoho seizmogramu, je tudíž 

nutná mezinárodní spolupráce. K výpočtům je potřeba nejméně 3 stanice. Velikost 

zemětřesení značí veličina M – magnitudo, která vyjadřuje velikost na Richterově stupnici. 

(3) 

 

Tabulka 1 Richterova stupnice (2) 

Magnitudo Následky 
1,2    Není pociťováno, lze pouze měřit přístroji 
3    Nejmenší hodnota, kterou člověk rozpozná; bez poškození budov     
4    Slabé zemětřesení 
5    Slabé poškození budov blízko epicentra 
6    Vážné poškození špatně postavených budov 
7    Velké poškození budov 
8    Téměř úplné zničení všech staveb 
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Tabulka 2 Četnost výskytu zemětřesení (2) 

Označení Magnitudo Roční počet zemětřesení 
katastrofické 8.0 a větší    1                   (na základě statistiky od r. 1900) 

ničivé 7.0 – 7.9    18                 (na základě statistiky od r. 1990) 
pustošivé 6.0 – 6.9    134               (odhad) 

bořivé – velmi silné 5.0 – 5.9    1319             (odhad) 
mírné – málo silné 4.0 – 4.9    13000           (odhad) 

velmi slabé 3.0 – 3.9    130000         (odhad) 
nepozorovatelné 2.0 – 2.9    1300000       (odhad) 

 

1.1.3. Předpověď zemětřesení 

Předpovědět kdy dojde k zemětřesení je i přes mnoho pokusů, i když se některé povedly, 

stále nemožné. Dá se pouze ze statistik určit, že k zemětřesení dojde například v příštích 15 

letech, to nám ovšem nijak nepomůže. Mnohem snazší je však určit místo výskytu 

zemětřesení a to v místech, které jsou v oblasti výskytu a dlouho v nich k zemětřesení, tudíž 

k uvolňování energie, nedošlo. (3) 

 

 
Obrázek 2 Litosférické desky (na jejich hranicích tzv. seismické oblasti - oblasti výskytu zemětřesení) 

(24) 

1.2. Tsunami 

Toto slovo pochází z japonštiny a znamená „velká vlna v přístavu“. Tsunami velmi úzce 

souvisí se zemětřesením, neboť podmořské zemětřesení je jedna z příčin, která může tyto vlny 

vyvolat (asi z 95%). Další příčiny vzniku jsou podmořský výbuch sopky nebo podmořské 

sesuvy nezpevněných hornin, ovšem tato tsunami nebývají tak ničivá. Protože se převážná 
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část litosférických desek stýká na dnech oceánů, a to jak v oblastech středooceánských hřbetů, 

tak v místech hlubokomořských příkopů, tedy po celé délce subdukčních zón, jsou 

zemětřesení pod hladinou vody velice častá. (2) 

1.2.1. Vznik a šíření tsunami 

 Pohybují-li se desky vzájemně podél transformních zlomů, více či méně v horizontální 

rovině – kloužou a téměř nic se neděje. Jiná situace nastane při podsouvání litosférických 

desek – subdukci. Jestliže jedna deska jen o malý kus poklesne, vznikne najednou „schod“. 

Výška takového schodu může být malá, řekněme 10m a délka schodu od 1 až po 1000 km a 

zcela zákonitě voda tento schod vyplní, to je pravá příčina tsunami. (1) 

Tsunami se od místa zdroje šíří všemi směry, ale hlavní směr, do něhož se koncentruje 

největší množství energie, je kolmý na zlom, který způsobil zemětřesení. Rychlost šíření vlny 

závisí na hloubce dna, a proto může tsunami svou rychlost zvětšovat – to když putuje 

hlubokým oceánem, anebo zmenšovat – v mělkých částech. V hlubokém a otevřeném oceánu 

putuje tsunami rychlostí 500-1000 km/h. Vlnová délka, což je vzdálenost od jednoho vrcholu 

k druhému je několik stovek kilometrů, často 500-650. Na otevřeném oceánu nedosahuje 

výška vlny více než 30-60 cm, proto nebývá zaznamenána, a to ani na lodích. Pro velkou 

vlnovou délku a malou výšku bývají tsunami zaznamenána jen v mělkých vodách. První 

indikaci je ústup moře před přicházející vlnou, který by měl být pokládán za známku blížícího 

se tsunami. Výška vlny stoupá směrem k pobřeží, na pobřeží v blízkosti epicentra zemětřesení 

může dosáhnout i 30 m a v její vrcholové části se nese ohromné množství vody, které se při 

„nájezdu“ na pevninu kupí. Voda pak nevybíravě a s ohromnou silou zatopí všechny nízko 

ležící objekty. Přechod takové vlny může trvat i 10 minut. To však není konec tsunami, vlna 

se vrací a může se vrátit ještě po několika hodinách. (2) 

 

1.2.2. Měření tsunami 

Velikost tsunami se může určovat na základě viditelných účinků, škod, nebo maximální 

výšky hladiny v porovnání s normálním stavem. Vhodné je rovněž srovnání s intenzitou 

zemětřesení, které vlny způsobilo. (1) 
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Tabulka 3 Srovnání magnituda tsunami v závislosti na maximální výšce hladiny a magnituda 

zemětřesení (25) 

Magnitudo 
zemětřesení  

Magnitudo tsunami  Max. výška hladiny 

 6  -2  < 0,3 
 6,5  -1  0,5 - 0,75  

7  0  1,0 - 1,5  
7,5  1  2,0 - 3,0  
8  2  4,0 - 6,0  

8,25  3 8,0 - 12,0 
8,5  4  16,0 - 24,0  

8,75  5 > 32,0 

 

Tabulka 4 Stupnice velikosti tsunami podle projevů a účinků, kterou navrhl britský seismolog N. N. 

Ambraseys (3) 

Stupnice Označení Projevy 
 I  tsunami velmi slabé  vlna zaznamenána jen na mareografu (stanice, měřící 

výkyvy hladiny oceánu) 
II  slabé tsunami  může zaplavit ploché přímoří; zpozorují jen ti, kteří 

znají moře  
III  středně silné tsunami  zpozorováno všemi, ploché přímoří zaplaveno; lehké 

lodi mohou být zaneseny na břeh, menší škody na 
přístavních zařízeních; v ústích řek proud obrácen 

dočasně k pevnině 
 IV  silné tsunami  přímoří zaplaveno, umělé břežní konstrukce 

poškozeny; velké plachetnice a malé motorové lodi 
vrženy na břeh a pak zpět do moře; přímoří zaneseno 

úlomky a odpadky  
V  velmi silné tsunami  přímoří zaplaveno, vlnolamy a mola těžce poškozeny; 

i větší lodě vrhány na břeh; škody i hluboko ve 
vnitrozemí; vše zaneseno úlomky; v ústí řek velké 

bouřlivé přílivy; oběti na životech 
 VI katastrofální tsunami  úplné poničení břežní a přímořské oblasti; zaplavení 

pevniny do značné hloubky; největší lodi poškozeny; 
mnoho obětí 

 

1.2.3. Předpověď tsunami a varování před ním 

Toto úzce souvisí s předpovídáním zemětřesení, které sice předpovědět nelze, ale když už 

k němu dojde, dá se předpovědět, zda dojde k tsunami, kterým směrem se bude šířit i vymezit 

oblasti, které mohou být postiženy. Dá se tak předejít velkým škodám. Varovný systém je 

založen na dvou základních složkách, jednak je to síť seismografů, které sledují každou 

zemětřesnou událost a druhou složkou jsou bóje rozmístěné v oceánu (2,5m vysoké 

připoutané „šňůrou“ třeba 5 km dlouhou k těžkému závaží na dně). Tyto bóje jsou vybaveny 

meteorologickými přístroji a vysílačem, který vysílá signál přes satelit do centra na pevnině. 

(3)  
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Obrázek 3 Tsunametr (26) 

 

1.3.  Hurikán 

Hurikán je velká tropická bouře, v Indickém oceánu se jí říká tajfun. Meteorologové tyto 

tropické bouře nazývají cyklony. Cyklona je větrný vír, který na severní polokouli rotuje 

kolem centra nízkého tlaku proti směru hodinových ručiček, na jižní polokouli je tomu 

naopak. Cyklony vznikají většinou na středních zeměpisných šířkách a pomalu otáčivě putují 

od moře do nitra kontinentů. Na jižní polokouli převládá moře, takže jejich dráha je obvykle 

jednoduchá, ale na severní polokouli horská pásma mění směr a tvar cyklon. Vítr v cykloně 

směřuje od krajů ke středu, ale úplně uprostřed, v oku hurikánu, které mívá průměr 5-15 km, 

panuje klid. Vítr a srážky směrem ke středu rostou. Hurikán sice může zasáhnout 700-

1000km široké pásmo na pobřeží, ale ničivý je zejména v pruhu kolem 200-300 km a 

nejnebezpečnější je na okraji oka hurikánu, tzn. v pruhu širokém sotva 50 km. Rychlost větru 

při cykloně je nad 34 m/s, většina je však rychlejší než 50 m/s. (3) 
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1.3.1. Vznik cyklon a průběh 

Podle terminologie prochází tropická cyklóna při vývoji třemi stádii: tropická deprese, 

tropická bouře a nakonec stádiem tropické cyklóny. (3) 

Tropická deprese je uspořádaný systém oblaků a bouřek s vymezenou povrchovou 

cirkulací a přetrvávajícími větry do 17 m·s−1(62 km·h−1). Toto stádium nemá vyvinuto oko a 

typické spirálovité uspořádání silné bouře. (3) 

Tropická bouře je systém silných bouří s vymezenou povrchovou cirkulací a 

přetrvávajícími větry mezi 17 a 33 m·s−1 (62–117 km·h−1). V této fázi se začíná vytvářet 

typický cyklonální tvar, ale oko ještě není vyvinuto. (3) 

Konečné stádium tropická cyklóna má charakteristickou strukturu spirálovitých ramen s 

centrálním okem uprostřed. V centrálním oku panuje bezvětří obklopené nejsilnějšími větry 

cyklóny, obloha je bez oblaků. Nejsilnější větry, které byly zaznamenány, dosahovaly 

rychlostí okolo 85 m·s−1 (305 km·h−1). (3) 

 Cyklony vznikají pouze v rovníkové oblasti. Energii hurikánu dodává teplota vody, která 

obvykle dosahuje 27 °C nebo víc. Proto skutečně velké tropické bouře mohou vznikat jenom 

nad oceánem, který jim dodává nejen teplo, ale také voní páru. Teplý velmi vlhký vzduch 

stoupá nahoru, vodní pára se kondenzuje do drobných kapek, tím se uvolňuje teplo, které dál 

urychluje větrné proudění. Mraky jsou čím dál tmavší, protože obsahují vodní kapičky. Vítr 

nabývá na síle. Hurikán se vyvíjí během 4-8 dní. (1)  

Hurikánu někdy předchází pár dní pěkného počasí, pak se obloha zatáhne a mraků je čím 

dál víc. Pak začíná zesilovat vítr a varovným znakem jsou kapky deště, které přestávají padat 

a jsou často i s vodní tříšti na hladině moře či jezera nasávány nahoru. Potom spadne velké 

množství srážek, protože větrný vír neudrží všechnu tu vodu ve vzduchu. Pak nastává 

bezvětří, to ovšem nesignalizuje konec, ale skutečnost, že zrovna přechází oko hurikánu, to 

trvá 10-30 minut, za tímto okem jdou další poryvy větru a deště. Jsou to ty nejhorší srážky, 

během jednoho dne může spadnout víc než 1000 mm srážek (což je u nás roční úhrn pro 

vlhké pohraniční hory). Tlak větrů dosahuje až 400 kg na čtverečný metr. Větry při průchodu 

oka hurikánu mění směr, často se objevuje sání (vysklení okna), ale vůbec nejhorší jsou 

rezonující větry (ničí budovy). Mořská hladina se zvyšuje o 2-3 m, je to důsledek síly větru i 

nízkého tlaku, který trvá až několik hodin. Hurikán bez přísunu další energie (teplé vodní 

hladiny) rychle slábne, takže málokdy putuje více než 1-2 tisíce km do vnitrozemí, tam 

většinou udělá široký oblouk. Při něm slábne třením o zemi, voda se vyprší a zkrotlá bouře 

někdy opět zamíří nad oceán. (1) 
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1.3.2. Měření cyklón 

Podle naměřené rychlosti větru a atmosférického tlaku se cyklóny dělí do pěti kategorií 

podle Saffirovy-Simsonovy škály viz tabulka 5. 

 

Tabulka 5 Kategorie hurikánů podle škály Saffir – Simpson (3)  

Kategorie Atmosférický  
tlak v oku [mbar] 

Rychlost větru 
[m/s] 

Škody 

1 nad 980  34 - 42 nepatrné 
2 965 - 979 43 - 48 malé 
3 945 - 964 49 - 57 vážné 
4 920 - 944 58 - 68 velké 
5 pod 920 nad 68 obrovské 

 

1.3.3. Předpověď  

Jsou zřízeny stanice pro studium a varování před cyklony, ty prostřednictvím 

meteorologických družic sledují a informují o vzniku hurikánů, aby se lidé mohli včas 

schovat do bezpečí. (3) 
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2. ZÍSKÁNÍ A ZPRACOVÁNÍ DAT O VYBRANÝCH PŘÍRODNÍCH 

KATASTROFÁCH 

V této kapitole jsou rozebírány historické a novodobější přírodní katastrofy, na jejíž 

základě se následně provede výsledné srovnání.  

2.1. Zemětřesení v portugalském Lisabon r. 1755 

Zemětřesení v Lisabonu 1. listopadu roku 1755 bylo jedno z nejsilnějších v dějinách 

vůbec. Jeho projevy pocítili lidé od karibské oblasti až po Finsko. Dá se říct, že svým 

způsobem byla tato katastrofa průlomová, tehdejší společnost se těmito událostmi začala 

výrazněji zabývat a některé nabyté vědomosti a poznatky se staly užitečným zdrojem 

informací i pro dnešní společnost. (14) 

 

2.1.1. Vznik a průběh  

Epicentrum zemětřesení se nacházelo v Atlantském oceánu, zhruba 200 km jihozápadně od 

mysu svatého Vincenta, což je nejjižnější místo v Portugalsku. Živel udeřil asi v 9:45 h 

v podobě tří otřesů, v rozmezí asi 6 minut. První otřes byl jen jakási předzvěst toho, co teprve 

přijde, značně destruktivní účinky měl totiž až otřes druhý. Po něm se z většiny domů staly 

jen ruiny a lisabonskou oblohu zakryl obrovský oblak prachu. Sekundární účinky tohoto 

zemětřesení byly obrovské požáry, neboť byl zrovna v Portugalsku svátek, takže bylo 

zapáleno mnoho svící. Požáry se skoro nikdo nesnažil uhasit, každý přeživší chtěl zachránit 

svůj život útěkem ke břehům řeky Tejo, jež dělí Lisabon na dvě poloviny a ústí tam do moře. 

Hodně lidí se schovávalo v lodích, kterých bylo v přístavu velké množství, Lisabon byl tehdy 

totiž velkým přístavem a centrem rozlehlé portugalské koloniální říše. (14) 

Asi půl hodiny po otřesech dílo zkázy dokonaly několik metrů vysoké vlny (některé zdroje 

uvádějí až 30 m) tsunami. Pro pobřeží měly tyto vlny ještě zničující účinky než samotné 

zemětřesení. Prakticky všechny lodě v přístavu byly potopeny. (15) 

 

2.1.2.  Oběti a škody 

V Lisabonu, který tehdy čítal zhruba 275.000 obyvatel, bylo zaznamenáno 90.000 obětí, 

dalších 10.000 lidí zahynulo v Maroku. O střechu nad hlavou přišlo asi 200 tis. lidí. Protože 

v Lisabonu v této době neproběhlo žádné přesnější sčítání obyvatel, je možné oběti jen 
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předpokládat. Jedna z možností tehdy byla spočítat mrtvé, ale strach z šíření nemocí 

způsobující rozkládající se těla, byl silnější a tak oběti co nejrychleji odstranili. Proto už se 

nikdy nedozvíme přesné číslo zemřelých obyvatel. Jeden z odhadů počtu zemřelých byl tedy 

založen na rozdílu počtu budov před zemětřesením a po obnově města. Zemětřesení zničilo 

téměř 11000 domů. Velké škody byly hlášeny z Marockých měst Rabat a Fez. Jen v 

samotném Portugalsku bylo zpustošeno 140 měst a obcí. (17) 

 
Obrázek 4 Zobrazení zničeného kostela sv. Pavla (2) 

Na obrázku stojí za povšimnutí, že mohutná stavba, i přes velkou tloušťku svých zdí, je dosti poničena, zatímco 
okolní menší stavby, které byly nejspíše ze dřeva, nebo vyztužené dřevem, nejsou zdaleka tak zničené. 

 

 

2.1.3. Následky 

Razantně byly ovlivněny zejména ceny surovin a mzdy, především se vyplácely prémie 

stavebním dělníkům, tesařům, protože jich byl nedostatek a dělník po zemětřesení si mohl 

vydělat i tolik, co pán na nějakém vysokém postu před zemětřesením. Cena stavebního 

materiálu vzrostla oproti doby před zemětřesením až o 60%, potraviny byly dováženy odkud 

to jen šlo, byl hodně podporován rybolov, například byla pozastavena daň pokud byly roby 

prodávány na postiženém území. Lodím bylo zakázáno opouštět přístav, mohly být totiž 

použity pro pomoc. Byly tříděné trosky a některé materiály znovu použity k rekonstrukci. Byl 

schválen zákon, který nedovolil vlastníkům půdy vystěhovat jejich nájemníky. Stavby, které 

nebyly podle projektu, byly zastaveny. (17) 
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Obrázek 5 Ovlivnění cen některých surovin (17) 

 

 

 

 

 
Obrázek 6 Ovlivnění mezd za den (17) 

 

2.1.4.  Záchranné a likvidační práce, obnova 

Tehdejší král José I. pověřil obnovou města nejvyššího ministra Sebastiao de Carvalho e 

Mello, známý jako markýz de Pombal. Ten začal jednat okamžitě a k co nejrychlejší obnově 

používal i dost rázné kroky, které se setkávaly především s kritikou církve. Prioritně podnikal 
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záchranné kroky pod heslem „pohřbít mrtvé a nakrmit živé“, aby nedošlo ke vzniku různých 

epidemií, respektive, aby měli lidé, kteří přišli o všechno co jíst. (8) 

Markýz de Pombal nejprve jmenoval 12 okresních velitelů pro záchranné práce, pak nechal 

prostřednictvím armády zablokovat všechny výjezdy z města a nechal doslova nahnat 

všechny práceschopné může, aby se podíleli na odstraňování napáchaných škod, likvidaci 

požárů a mrtvol. Požáry se díky silnému větru dost rozšířily a uhasit se je podařilo až po 5 

dnech. (9) 

Mrtvoly byly i navzdory mravům pohřbívány v moři a to takovým způsobem, že je naložili 

hromadně na lodě a na širém moři potopili i s loděmi bez tradičních pohřbívacích rituálů. 

Pombal, spolu s králem objednali architekty i inženýry, na konci listopadu, už se rýsovaly 

plány budoucího vzhledu Lisabonu po přestavbě a po méně než roce byl Lisabon zbaven 

trosek a započala se rekonstrukce města.  (14) 

Pombal vedl skupinu zkušených vojenských inženýrů v čele s architektem, Manuelem de 

Maiou, který organizoval plánování a přestavbu, město se rekonstruovalo podle jeho plánů.   

Budovy, které přežily den Svatých (1. listopad) byly strženy. (8) 

Jako náhradní ubytování pro postižené obyvatele pohromou, jenž skončili bez přístřešku, 

se provizorně postavily alespoň stany a dřevěné chatrče. Dokonce i královská rodina byla 

devět měsíců ubytována ve velkém stanu v Belemu. (9) 

Všichni lupiči, dezertéři a žháři, kteří byli chyceni byli popraveni a jako výstraha před 

rabováním byly postaveny šibenice, kam byli pověšeni. . Za týden se ve městě obnovil klid a 

pořádek. Lisabon byl zcela přestavěn během 15 let. Markýz de Pombal během této doby 

studoval zemětřesení, sepisoval všechny spáchané škody, obeslal všechny farnosti 

v Portugalsku s dotazníkem a požadoval detaily o proběhlých otřesech (kolik jich bylo, jak 

dlouho trvaly), sesuvech půdy, prasklinách, chování vln, chování zvířat před pohromou a o 

vzniklých škodách. (9) 

 

2.1.5.  Poznatky, kladné stránky katastrofy 

o Ulice byly dělány 60 stop široké. 50 stop byla vozovka a 10 stop chodníky, aby lépe 

redukovaly případné zemětřesení. Křižovatky byly pravoúhlé. Konstrukce novostaveb 

byly normované, podle určitých požadavků, to vše dohromady se podílelo na 

urychlení rekonstrukce. (9) 

o Počátky seismologie (zemětřesení bylo vědecky studováno) – Pombal mohl být 

považován za „otce“ seismologie. Odpovědi na jím kladené dotazy jsou archivovány a 
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studovaly je i moderní seismologové a snažili se určit epicentrum a pravděpodobné 

příčiny vzniku tohoto zemětřesení. Některé z těchto otázek jsou používány dodnes. (9) 

Pombalem rozeslané otázky o katastrofě: (9) 

− Jak dlouho zemětřesení trvalo 

− Kolik bylo následných otřesů 

− Jaké poškození byla způsobená 

− Chovala se zvířata nějak neobvykle 

− Jak se chovala jezírka a vodní hladiny 

 

o První pohroma, při které byly koordinovány záchranné akce a naplánovány nové 

budovy s ohledem na odolnost při případných dalších zemětřeseních (stabilnější 

konstrukce) – první na světě. Odolnost navržených budov se testovala tak, že byly 

nejdříve postaveny malé dřevěné modely a následný pochod vojsk kolem těchto 

modelů měl za cíl simulovat zemětřesení. (17) 

o První teorie o vzniku zemětřesení přírodního původu (doposud bylo zemětřesení 

považováno za působení nadpřirozených sil, jako spor mezi lidmi a bohem- 

v Portugalsku bylo v té době 3 miliony lidí a z toho 200 000 kněžích) byla taková, že 

v podzemí jsou obrovské jeskyně plné horkých plynů. Jedna z teorií, jak vzniklo 

zemětřesení a následně i tsunami, je pokles dvou litosférických desek podél hranice 

Afriky. (14) - Ironií je, že Portugalsko, které bylo jinými státy považováno za zaostalé, 

vznikla myšlenka, že zemětřesení je přírodního charakteru.  

o Markýz de Pombal využil zemětřesení k posílení jeho moci a k posunu Portugalska 

z jeho „zaostalosti“ směrem k modernímu státu. Katastrofa je jeden z případů, kdy 

příroda měla vliv na politické, sociální a ekonomické struktuře státu. (17) 

o Je rozporu hodné, že zrovna toto zemětřesení je považováno za první novodobé, 

protože i v dřívějších dobách byly významnější katastrofy jako třeba na Sicílii v roce 

1693. Ale až právě zemětřesení v Lisabonu se stalo ohniskem pozornosti 

civilizovaného světa.  

o Toto zemětřesení byla první pohroma, ve které stát přijal odpovědnost za mobilizování 

záchrany. (15) 
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2.2. Zemětřesení v San Franciscu (USA) r. 1906  

K velmi významnému zemětřesení došlo 18. dubna 1906 v San Franciscu (USA). Jeho 

význam nespočívá ani tak v jeho velikosti, jako ze znalostí, které se „díky“ němu podařilo 

získat. Město mělo tehdy zhruba 400 000 obyvatel a bylo směsicí starší i novější zástavby, 

přičemž novější zástavba čítala i mnohaposchoďové budovy. San Francisco bylo vybudováno 

na zlomu s názvem San Andreas (transformní zlom), a tak bylo jen otázkou času kdy se 

zemské desky pohnou a dojde k podobnému neštěstí. (7) 

Epicentrum zemětřesení o síle 7,7 – 8,3 Richterovy stupnice bylo na severním úseku zlomu 

San Andreas, který se táhne napříč Kalifornií v celkové délce asi 1200 kilometrů a tvoří 

rozhraní mezi Pacifickou deskou na západě a Severoamerickou deskou na východě. V roce 

1906 se tyto dvě zemské desky vůči sobě posunuly až o 6,4 metru v délce asi 477 kilometrů. 

Oblast škod byla dlouhá 600 kilometrů a sahala do vzdálenosti padesát kilometrů na obě 

strany od zlomu. (23) 

 
Obrázek 7 Zlom San Andreas (21) 

 

2.2.1. Průběh zemětřesení 

K zemětřesení došlo 18.dubna roku 1906 v 5 hodin a 12 minut, epicentrum bylo blízko San 

Franciska, ve zlomu San Andreas.  Přičemž hlavní otřesy trvaly pouhých 45-60 vteřin. Během 

chvíle otřesy zbořily a poničily mnoho budov, zejména ty, které stály na nezpevněných 

půdách. Lidé vybíhali na ulici - padaly na ně komíny, uvolněné římsy a cihlové výplně stěn. 

Moderní železobetonové budovy většinou otřesům odolaly bez vážnějších problémů. 
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Následky samotného zemětřesení by nebyly ani tak hrozivé, ale protože technika již byla 

pokročilá, bylo pod městem rozvedeno i potrubí s plynem. Proto se mohl velmi rychle rozšířit 

požár, který ve městě řádil 4 dny i noci. Navíc mnoho lidí iniciovalo požár úmyslně, protože i 

když měli uzavřené vysoké pojistky proti zničení domu, ty se nevztahovaly na následky 

zemětřesení. Proto zakládali ohně ve svých domech a v bezpečí už jen přihlíželi, jak jejich 

domovy hoří. Bohužel tím jen napomohli k urychlení rozšiřování požárů, díky nimž zemřelo 

mnoho dalších lidí. Odhaduje se, že požár napáchal až 90% vzniklých škod. (7) 

 

2.2.2. Následky zemětřesení 

Silnice křížící zlom byly zdemolované a neprůjezdné, všude kolem ležela roztrhaná 

potrubí. Země byla rozervaná trhlinami a vlnila se jako moře. Za normálních okolností by si 

s vzniklými požáry hasičský sbor San Franciska, který patřil k nejlépe vycvičeným a 

vyzbrojeným ve Spojených státech, snadno poradil. Zemětřesení ale přerušilo hlavní přívod 

vody do města z jezera San Andreas, které leží na druhé straně stejnojmenného zlomu. Boj s 

místními požáry tak byl většinou neúspěšný, protože fungujících hydrantů zůstalo velmi 

málo. Do té doby však shořela oblast o ploše dvanáct kilometrů čtverečních. (7) 

2.2.3. Oběti a škody 

Zemětřesení zničilo 512 domovních bloků, celkem 28 000 domů, počty obětí se dnes podle 

různých zdrojů odhadují na 3000 až 6000 osob, navíc statisíce lidí (225-300 tisíc) přišlo o 

střechu nad hlavou. (7) 

 
Obrázek 8 Posun zemského povrchu (7) 
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2.2.4. Záchranné a likvidační práce, obnova 

Generál Funston okamžitě vyslal do města armádu, a to o své vůli a na vlastní 

zodpovědnost protože všechny komunikační sítě vzaly za své. Vojsko bylo na místě během 

dvou a půl hodiny. Do boje s ohnivým živlem se zapojila i policie, armáda a dobrovolníci. 

Několik hodin po zemětřesení vyhlásil starosta San Franciska, E.E.Schmitz, dekret, ve kterém 

varoval obyvatelstvo, že policie a armáda mají rozkaz zastřelit každého, kdo bude přistižen při 

rabování nebo jiném závažném násilném činu. V každé ulici hlídkovalo několik vojáků, kteří 

dohlíželi na dodržování pořádku a vyhlášených opatření. (23) 

Hasiči ještě téhož dne, podle nařízení starosty, začali používat k zastavení požáru dynamit. 

Napřed vyhazovali do povětří jednotlivé domy, a když to plameny nezastavilo, padaly celé 

ulice a posléze i bloky domů. V některých případech byla tato taktika úspěšná, v opačném 

případě však pomohla k dalšímu rozšíření. V konečném důsledku se však tento postup ukázal 

jako správný. Ničivý oheň se podařilo zastavit až čtvrtý den na mimořádně široké Van Ness 

Avenue. Vzhledem k hrozbě požáru nebylo například dovoleno topit a svítit v domech, dokud 

nebudou zkontrolovány komíny, plynová a elektrická vedení. (23) 

Armáda (pomáhali i občané, kteří přišli o domov) vystavěla stany na volných 

prostranstvích a v parcích, které mohly poskytnout útočiště až 20 000 lidem, kteří přišli o 

střechu nad hlavou, tam také armáda také přidělovala zásoby (jídlo, pití, šatstvo), které byly 

posílány prakticky odevšad (jak okolních měst, tak okolních států). V září 1906 byly lidé 

přestěhováváni do malých dřevěných domečků, jež se pronajímaly za 4 - 6 dolarů na měsíc, 

dokud se nepřestavělo město. (5) 

Významnou roli při záchranných pracích hrál také Červený kříž, který zrpostředkovával 

peníze, jídlo (kuchyně po městě), materiální potřeby, podílel se na stavění chatek, které 

nahrazovaly stany. (5) 
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Obrázek 9 Stanový tábor (18) 

 

 
Obrázek 10 Chatový tábor (5) 

 

Armáda se zasloužila také o úspěšnou evakuaci 20 000 uprchlíků válečnou lodí do 

Oaklandu. Tato akce, kterou zajistilo šestnáct určených mužů a dva důstojníci, patří k 

největším humanitárním námořním operacím na světě. (5) 
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Ve čtyři hodiny ráno na druhý den nařídil tehdejší ministr obrany vypravit na západ obří 

vlakové soupravy - jedna z nich pocházela z Virginie a byla nejdelším nemocničním vlakem v 

dějinách železniční dopravy. (18) 

Co nejrychlejší rekonstrukci bránilo několik faktorů, jednak nedostatek finančních 

prostředků a jednak požadavky na budovy, které by příště více odolávaly jak zemětřesení, tak 

ohni. Ale nakonec byl dán důraz na co nejrychlejší obnovu. Jedno z protipožárních opatření 

bylo omezení stavění dřevěných budov v určitých oblastech. Rekonstrukce byla kompletně 

dokončena do roku 1915. (18) 

2.2.5. Poznatky 

Moderní budovy s ocelovou konstrukcí většinou otřesům odolaly bez vážnějších problémů.  

Hodně budov ale bylo zničeno, protože byly ze stavebního hlediska nedostatečně řešeny 

(nízká kvalita cihelných domů- náchylné na drcení). (7) 

Již 3 dny po zemětřesení zřídil guvernér Kalifornie komisi, kterou tvořili seizmologové a 

geologové a ti shromažďovali informace o zemětřesení a jeho účincích, na základě čehož:   

o Byl lépe pochopen vznik zemětřesení, do té doby si vědci mysleli, že velká 

zemětřesení můžou vzniknout kdekoli, poté znali odpovědi na různé otázky (kde je 

velká pravděpodobnost, že vznikne zemětřesení, jak pravděpodobné to je, jak 

intenzivní budou otřesy, kde bychom se měli vyhnout kritickým stavbám, jak 

navrhovat a stavět zemětřesení odolné stavby) (7) 

o Vznikla teorie, která popisovala chování desek – energie se hromadí a náhle dojde 

k jejímu uvolnění – pohybu desek (desky se mohou pohybovat i bez vzniku 

zemětřesení, k tomu dojde až po uvolnění obrovského množství nahromaděné 

energie).  (7) 

o Dost se rozvinul výzkumný zemětřesný program (dnes jsou seizmografy na více než 

1000 místech v Kalifornii). (7) 

o Na základě zkoumání byla v roce 1908 vydána závěrečná zpráva (Lawson report), 

která je jednou z nejdůležitějších studií zemětřesení vůbec. Dále byla vypracovaná 

studie vlivu lokálních podmínek na intenzitu otřesů na povrchu. Údolní oblasti 

vyplněné sedimenty se totiž otřásaly déle a silněji než okolní místa na pevném 

podloží. Všechny tyto poznatky vedly nejen k vybudování moderního a bezpečnějšího 

San Franciska, ale položily také základ k rozvoji geologie a seizmologie ve Spojených 

státech. (7) 
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2.3. Zemětřesení v tureckém Izmitu r 1999 

Jedno z nejsilnějších zemětřesení, které postihlo Turecko (jednu z nejhustěji obydlených 

oblastí, průmyslové srdce Turecka) 17. srpna 1999 mělo magnitudo M = 7,4. I když nepatří 

mezi nejhorší ani největší katastrofy, způsobilo značné škody. Ohnisko otřesů se nacházelo v 

tzv. Anatolském zlomu (asi 7 km od města Izmit), který prochází územím Turecka (délka 

1500 km), a který představuje rozhranní tří desek - Euroasijské, Africké a Arabské. Tento 

zlom je velmi podobný americkému San Andreas, a proto vědci z Turecka a Ameriky úzce 

spolupracují na zjišťování rizik apod. Při normální situaci dochází ročně k posunu severně asi 

o 2 - 2,5 cm. Tentokrát došlo k pohybu o 5,7 m. Zemětřesení rovněž negativně zasáhlo 

ekonomiku země a zvýšilo riziko výskytu závažných onemocnění (např. cholery). (11) 

 
Obrázek 11 Srovnání zlomu v Turecku a Kalifornii (12) 

 

2.3.1. Průběh 

Zemětřesení začalo ve 3 h ráno a hlavní otřesy trvaly asi 37 sekund. O dva dny později 

přišly následné otřesy o magnitudu 5, ty už ale naštěstí nenapáchaly nějaké větší škody. (11) 

2.3.2. Následky 

Zhroucená ropná věž, následoval požár (tato rafinerie produkovala třetinu turecké ropy). 

Z obav před explozi byla evakuována oblast o poloměru 3 míle. Vertikální pohyb desek 

způsobil zatopení rozsáhlé pobřežní oblasti. Poškozená infrastruktura - došlo k výpadku 

proudu na velkém území, to bylo vesměs po několika dnech zprovozněno, poškozeno 

vodovodní potrubí – voda dovážena loděmi. Jelikož byla narušena i dopravní infrastruktura, 
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která byla provizorně upravena po 2 dnech, nebylo do té doby možné na místo dostat těžkou 

techniku. (12) 

 
Obrázek 12 Posun kolejí následkem zemětřesení (16) 

2.3.3. Oběti a škody 

Podle oficiálních vládních zpráv přišlo o život přes 17 tis. lidí, zraněných bylo asi 45 tis a o 

domov přišlo asi 250 tis. lidí. Ovšem podle neoficiálních zdrojů o život přišlo 30 – 40 tis lidí, 

na které se zřítily pro Turecko typické 4-8 podlažní budovy (asi 77 tis. budov bylo buď 

zříceno nebo těžce poškozeno). (12) 

2.3.4. Záchranné a likvidační práce 

Obyvatele, kteří přišli o střechu nad hlavou, byli dočasně ubytováváni buď ve 

veřejných budovách (přes 40 tis. míst) , nebo ve stanech v obrovských tábořištích buď v okolí 

zbořených budov, nebo na volných prostranstvích okolo města a dostávali základní prostředky 

pro přežití. (13) 

Turecko žádalo o pomoc evropské státy, ty vyslaly 1500 záchranářů (se psy) na 

prohledávání trosek (takto bylo nalezeno a zachráněno asi 620 lidí – důležitý faktor je 

rychlost vyslání záchranářů). Mnoho prostředků pro nouzové přežití jako stany (přes 29 tis.), 

deky (přes 79 tis.), spací pytle (2 tis.), jídlo (přes 25 tis. kg), 26 mobilních kuchyní a 4 

mobilní nemocnice, poskytl turecký červený půlměsíc. Kvůli hrozbě infekcí byly v ulicích 

sypany dezinfekční prostředky. Ostatní státy posílaly také finanční pomoc. (13) 

Jelikož jsou v Turecku převážně železobetonové stavby, požár nepředstavuje vysoký zdroj 

rizika, jediné problémy s tímto živlem byly v ropné rafinérii, ten se za mezinárodní pomoci 

podařilo uhasit po 3 dnech. Po třech dnech bylo také ukončeno hledání obětí v troskách s tím, 

že už nejsou naživu. (16) 
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Kolem 200 tis. lidí bydlelo přes zimu ve stanech, kde jim jídlo zprostředkovávala 

humanitární organizace. (19) 

 

 
Obrázek 13 Stanový tábor (13) 

2.3.5. Nedostatky 

Sice byla stavební norma (podle americké), ve které byly uvedeny konstrukční řešení 

staveb, která měla co nejvíce odolávat zemětřesení. Ovšem převážně novostavby se většinou 

zřítily, protože tyto normy nebyly dodržovány. Navíc hodně budov byly vědomě postaveny 

v oblastech nevyhovujících pro tyto stavby. Tyto nedostatky zbytečně zmařily spousty životů.  

Špatná koordinace jak záchranných a likvidačních prací (pozdě). Nedostatek těžké techniky 

bránil rychlému vyklizení trosek a tím pádem následné obnově města. (12) 

 

 
Obrázek 14 Ukázka špatného podloží (budova "ponořena" do země) (12) 
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Obrázek 15 Ukázka špatně postavených budov(velká různorodost poškození u stejných typu budov) (12) 

 

2.4. Hurikán Katrina, New Orleans (USA) r. 2005 

Hurikán Katrina, který přes státy Louisiana, Mississippi a Alabama, byl jeden z 

nejnákladnějších a nejsmrtelnějších hurikánů v historii Spojených států. Katrina byla tak 

silná, protože se sešlo dohromady pár aspektů, které ji dodaly tuto obrovskou sílu, byla to 

kombinace silných větrů, výjimečně nízkého tlaku a toho, že přišla v době přílivu. (4) 

Nejvíce postižené bylo město New Orleans, přes které se hurikán přehnal 29. srpna 2005. 

Město mělo necelých 500 tis. obyvatel, bylo jedno z nejvýznamnějších přístavních měst 

Spojených států amerických, zároveň největší město v Jižní Louisianě o rozloze 518 km². 

Město leží na jih od jezera Pontchartrain a získalo význam z části díky tomu, že leží u řeky 

Mississippi. Vzhledem k současné poloze města, jehož většina (asi 70%) leží nejen pod 

úrovní hladiny moře, ale také pod úrovní hladiny jezera Pontchartrain, však řeka i jezero 

představují značné nebezpečí záplav, a proto je chráněno různými způsoby, například 

systémem vodních pump, odvodňovacích kanálů a hrází. Tyto zábrany však selhaly, a proto 

došlo k obrovským škodám. (4) 

 

2.4.1. Vznik, připravenost, průběh 

23. srpna 2005 byl pozdější hurikán na jihovýchodě Baham ve stádiu tropické deprese. O 

den později, už „systém“ povýšil do stádia tropické bouře a v tomto okamžiku byla 

pojmenována jako Katrina. Bouře dále pokračovala směrem na Floridu a 25. srpna už systém 

dosahoval parametrů hurikánu 1. stupně. 26. srpna hurikán oslabil nad pevninou Floridy na 
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tropickou bouři, ale ještě tentýž den, nad mexickým zálivem nabral sílu a dosáhl síly hurikánu 

2. stupně. (10) 

V sobotu 27. srpna napsal guvernér státu Lousiana prezidentu Bushovi, ať vyhlásí 

výjimečný stav pro tento stát kvůli hurikánu Katrina, prezident tak učinil v ten samý den. 

(když nestačí prostředky státu, guvernér žádá o pomoc prezidenta, ten vyhlašuje buď 

výjimečný stav nebo stav závažné pohromy – emergency resp. major disaster declaration). 

Tento stav mimo jiné dává federálním armádním jednotkám pravomoci policie. Tentýž den 

starosta New Orleans vyhlásil dobrovolnou evakuaci. (4) 

V neděli 28. srpna se zvýšila rychlost větru, hurikán dosáhl síly 5. stupně a směřoval na 

pevninu, což vedlo k některým opatřením jako například, že starosta vyhlásil povinnou 

evakuaci (poprvé v historii města – evakuovalo se 80% obyvatel, asi 70 tis. obyvatel zůstalo 

ve městě), pro ty, kteří neměli kam jet, nebo neměli prostředky k evakuaci, byl otevřen 

sportovní areál Superdom, kam byly navezeny potraviny a voda, pro tento účel byly 

připraveny autobusy, které tam měli obyvatele svážet.  Evakuaci řídila státní policie, bylo 

k tomuto účelu použito všech pruhů dálnice, aby nevznikaly kolony. (10) 

 Před příchodem Katriny bylo v Superdomu 10 – 12 tis. obyvatel. Hurikán se přes město 

přehnal v pondělí 29. srpna, následkem čeho došlo k protržení hrází a záplavám města, bylo 

vyhlášeno povodňové ohrožení a obyvatelé byli vyzvání k přesunu do výše položených míst.  

 
Obrázek 16 Časový průběh a síla Katriny (10) 
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2.4.2. Oběti a škody 

Smrt velkého počtu lidí a velkých škod na majetku dělá z Katriny jednu z nejnákladnějších 

vichřic a jednu z pěti nejsmrtelnějších vichřic USA. Nicméně, bez NOAA (národní 

meteorologické služby) by dopady a ztráty na životech byly daleko větší. (10) 

Odhadovaný počet obětí všech státu přímým následkem Katriny je 1375. Vážně poškozeno 

bylo 41 ze 64 okrsků města a odhadem 350 tis. domů. (4) 

Hurikán převracel stromy a sloupy elektrického napětí, důsledkem čehož byla přerušena 

dodávka elektrické energie ve většině města, new orleanská meteorologická služba přestala 

fungovat (22 dnů běžel mobilní záložní systém), opravám bránila povodeň, takže výpadek 

trval dny místo hodin (bez elektřiny bylo 300 tis. lidí) . Na opravy a škody způsobené 

hurikánem Katrina byly vyčísleny na 40 miliard dolarů. Ekonomická ztráta byla vyčíslena na 

100 miliard dolarů. (10) 

 

2.4.3. Následky 

Došlo k protržení ochranných hrází v New Orleans, město bylo z 80% zaplaveno vodou z 

oceánu a blízkého jezera Pontchartrain a čelí humanitární katastrofě kvůli nedostatku pitné 

vody a elektřiny a kvůli hrozbám infekce. Několik lidí zemřelo na následky kontaminované 

vody. (4) 

Kvůli hurikánu Katrina byly přerušeny dvě třetiny dodávky ropy z Mexického zálivu a v 

důsledku toho cena této suroviny na některých trzích prudce stoupla. Zemědělci přišli o úrodu 

a dobytek v ceně nejméně miliardy dolarů. Byly zničeny přístavy, které představovaly velmi 

důležitou složku, co se týče importu a exportu. Tisíce zaměstnanců státního sektoru přichází o 

práci, protože nejsou peníze na výplaty (město přišlo o velkou část příjmů z daní). Hlavní 

cesty v a okolí New Orleans byly zcela nebo částečně zničeny, což mělo za následek 

přerušení obchodních styků. (10) 
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Obrázek 17 Zaplavené New Orleans (4) 

 

2.4.4. Záchranné a likvidační práce, obnova 

Na záchranných akcích se podílelo mnoho institucí (vládních i nevládních), dobrovolníci, 

státní organizace jako policie, národní garda, a federální organizace, jako pobřežní stáž, 

ministerstvo obrany a několik soudních týmů. Po zaplavení města byli obyvatelé, kteří se 

neevakuovali hledání a odvážení do Superdomu pomocí člunů a vrtulníků (ze střech domů, 

kam si prosekávali cestu a čekali na pomoc). Jako úkryt bylo otevřeno také kongresové 

centrum. Záchranáři měli primární rozkaz zachránit životy, takže v mnoha případech 

zachráněné lidi vozili jen na různá výše položená místa. Z těchto „shromaždišť“ a také ze 

Superdomu a kongresového centra měli být lidé odvážení do bezpečí, např. stadion Astrodom 

v sousedním státě (žádost o evakuaci byla vydána 30. srpna.)  Tento den bylo také vyhlášeno 

stanné právo, jež opravňuje policii omezovat některá práva lidí. (4)  

31. srpna v úkrytech je přes 54 000 obyvatel. Bylo také zprovozněno letiště, ale pouze 

s využitím souvisejícím se záchrannými prácemi, začala evakuace Superdomu. Do New 

Orleansu byly posílány lodě s nákladem pitné vody a dalších základních zásob. V řadě měst 

hlídkovali těžce ozbrojení policisté, aby tak zabraňovali rabování, to se ovšem moc nedařilo. 

Vláda zřídila čtyřicet lékařských skupin, které by měly být schopné poskytnout ošetření až 

deseti tisícům lidí. (4) 

 3. září  Na místě pomáhaly vrtulníky a více než jedenáct tisíc příslušníků národní gardy - 

začalo odčerpávání vody z ulic. Příslušníci národní gardy dostali povolení použít zbraně proti 

rabujícím (5 lidí zastřeleno), chycené osoby dočasně vězněny v autobusovém nádraží. Velká 

záchranná operace následovala až po pěti strašných dnech a všeobecně rozšířeném pocitu 
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národní hanby z toho, co se stalo. Americké ministerstvo zahraničí studovalo nabídky pomoci 

z přibližně šedesáti zemí a snažilo se je co nejlépe využít v souladu s potřebami postižených. 

Přibližně čtyřicet letadel bez přestávky odváží přeživší do sousedních států. Spojené státy 

požádaly Evropskou unii a Severoatlantickou alianci o mimořádnou pomoc v záchranné 

operaci po hurikánu (potřebovali hlavně přikrývky, lékárničky, cisterny s vodou a jídlo). (4) 

4. září dokončena evakuace Superdomu a kongresového centra. (6) 

5. září úřady v New Orleans oznámily, že rozsáhlá evakuace zničených částí města už byla 

dokončena. Opraveny hráze a začalo odčerpávání vody (pumpy odčerpají přes 200 tisíc litrů 

vody za vteřinu). Úřady vyzývali obyvatele, kteří město ještě neopustili, aby tak učinili, neboť 

se zde podle jejich názoru zatím nedá trvale žít. (6) 

6. září Americký prezident George Bush oznámil, že osobně povede vyšetřování, které by 

mělo odhalit chyby v záchranných operacích po úderu hurikánu Katrina. Starosta New 

Orleans Ray Nagin vydal nařízení, jímž místní policii umožnil, aby násilně evakuovala 

všechny obyvatele, kteří ještě zůstali ve městě (jednalo se o několik tisíc lidí, kteří nechtěli 

opustit své domovy ze strachu z rabování), ovšem většinu z nich údajně vyhnal pohled na 

mrtvé plovoucí v kontaminované vodě, ostatní byli v poutech odvedeni do evakuačních 

center. Oproti původním 80% zaplaveného území bylo pod vodou už „jen“ 60% města. Jsou 

využívány mobilní marnice (ty ve městě byly zaplavené). (6)  

8. září úřady poslaly do oblasti dvacet pět tisíc vaků na mrtvá těla – měl to být pouze 

preventivní krok, protože se přesně nevědělo, kolik je mrtvých. Voda ve městě byla plná 

odpadků, smrtících bakterií a unikal do ní i zemní plyn. V důsledku kontaktu s 

kontaminovanou vodou zemřeli již tři lidé. Americký prezident George Bush požádal 

(následně schváleno) Kongres o dalších více než 50 miliard dolarů na odstraňování následků 

hurikánu Katrina (10,5 miliard již uvolněno bylo). (6) 

9. září George Bush představil plán dát každé postižené rodině 2000 dolarů jako prvotní 

pomoc (zde nastal problém s duplikáty průkazů totožnosti). Prioritou stále zůstávalo hledaní 

živých, nikoli hromadění mrtvých lidí. Mexická vláda vyslala téměř dvě stě vojáků, kteří mají 

pomáhat při záchranných pracích v oblasti Spojených států postižené hurikánem Katrina. 

Bylo to poprvé za posledních více než 250 let, co mexičtí vojáci vstupují na americkou půdu. 

Mluvčí mexické armády uvedl, že jednotka do oblasti veze i zařízení na čištění vody a polní 

kuchyně. Mezi státy, které nabídly USA pomoc, je i 13 jihoamerických zemí. Některé z nich, 

například právě Mexiko nebo Guatemala či Honduras, mají na území postiženém hurikánem 

desetitisíce svých občanů. (4) 
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 11. září americký červený kříž oznámil, že potřebuje 40 tisíc nových dobrovolníků, kteří 

budou pomáhat s odstraňováním následků hurikánu Katrina. Podle organizace by noví lidé 

měli nahradit humanitární pracovníky vyčerpané po dnech boje s následky přírodní katastrofy. 

(6) 

13. září ředitel americké Federální agentury pro řízení záchranných prací Michael Brown 

rezignoval na svou funkci (V uplynulých čtrnácti dnech čelil tvrdé kritice za způsob, jakým 

po hurikánu Katrina na jihu Spojených států řídil záchranné operace a dodávky humanitární 

pomoci). Byly budovány provizorní ubytovny z obytných buňek a kempingových přívěsů (k 

tomuto dni jich bylo 6000). (4)  

15. září úřady ve Spojených státech povolily obyvatelům tří čtvrtí města New Orleans - 

Gretna, Westwego a Lafitte - aby se vrátili do svých domovů, které museli opustit po 

hurikánu Katrina. Voda byla stále na 40% města. (4) 

16. září obnovení dodávky el. energie (4) 

19. září v jižní části města už je obnoven přívod elektrické energie a začínali se tam vracet 

lidé. V severní části, nedaleko jezera Pontchartrain to ale vypadá úplně jinak, elektrické 

vedení je strženo, území zaplaveno toxickým bahnem, kterým se záchranáři brodí při 

prohledávání budov. Zde nastal rozpor mezi plánem starosty, který usiloval o co nejrychlejší 

návrat obyvatel (aby mohli začít co nejrychleji znovu) a velitelem záchranných operací, který 

je proti. (4) 

20. září Starosta ruší svoje rozhodnutí o možnosti návratu obyvatel do některých částí 

města a vyzval ty, kteří už se nastěhovali zpět, aby opět tato místa opustili z důvodu možného 

zasažení dalším tornádem, které se blížilo z mexického zálivu. Na evakuaci navrátivších se 

obyvatel použito na 500 školních autobusů. (4) 

26. září Některé čtvrti města otevřeny a lidé se stěhují zpátky do svých domovů. (4) 

12. října voda ze všech čtvrti odčerpána. (6) 
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Tabulka 6 Činnost červeného kříže (ve všech státech, městech) (4) 

datum počet úkrytů počet obyvatel počet jídel za den 
26. srpna 6 584 1209 
27. srpna 3 252 3884 
28. srpna 3 244 4454 
29. srpna 239 37 091 - 
30. srpna 254 41 013 63 175 
31. srpna 259 52 719 114 413 

1. září 275 76 453 170 465 
2. září 308 94 308 - 
3. září 361 96 178 137 588 
4. září 397 106 970 945 886 
5. září 413 124 617 618 938 
6. září 490 125 941 485 983 
7. září 504 143 712 669 271 
8. září 527 138 294 683 826 
9. září 510 101 381 534 864 

10. září 468 97 892 501 318 
11. září 443 88 883 491 751 
12. září 445 74 890 444 793 
13. září 348 62 931 359 816 

 

Tabulka 7 Počet jednotek národní gardy (4) 

datum počet jednotek datum počet jednotek 
26. srpna 922 6. září 38,093 

27. srpna 1,701 7. září 39,736 

28. srpna 4,444 8. září 40,667 

29. srpna 6,908 9. září 42,164 

30. srpna 9,668 10. září 42,257 

31. srpna 10,428 11. září 42,264 

1. září 14,284 12. září 41,530 

2. září 18,678 13. září 40,928 

3. září 24,548 14. září 41,119 

4. září 29,588 15. září 38,831 

5. září 33,608 6. září 38,093 
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Obrázek 18 Situace v okolí Superdomu (4)  

 

2.4.5. Nedostatky 

o Mezi hlavní nedostatky patří nedostatečná příprava jak na příchod hurikánu, tak i na 

podmínky, které následovaly po katastrofě (evakuace, koordinace záchranných prací, 

zásobování). K tomuto selhání došlo na všech úrovních řízení (místní, státní i 

federální). (4) 

o Někteří se neevakuovali, protože byl konec měsíce, lidé čekali na další výplatu, a 

proto nechtěli investovat poslední peníze, které měli vyhraněné na jídlo, chyba vedení 

– nebrali v úvahu, že hodně obyvatel nemá peníze a prostředky na evakuování (až 100 

tis. lidí nemělo  prostředky k evakuaci – to bylo také uvedeno v evakuačním plánu). 

Někteří doufali, že Katrina se vyhne oblasti, ve které bydlí (v minulých letech se 

evakuovali a hurikán změnil směr a jejich bydlišti se vyhnul), někteří neměli 

prostředky k evakuaci. Tato neúplná evakuace vedla k vyhnutelným ztrátám na 

životech. Místo celkové evakuace New Orleans jeho zástupci otevřeli stadion 

Superdom pro ty, kteří město neopustili. (evakuace Superdomu taky byla zbytečně 

zdlouhavá- první povel pro evakuaci daný federální vládou byl vydán až ve středu 31. 

srpna). (4) 
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o Hodně autobusů, které mohli evakuovat lidi, bylo zaplaveno (sice byly připravené na 

místech, kam by voda neměla dosahovat, ale vzhledem k tomu, že bylo zaplaveno 

80% města, tomu tak nebylo). (4) 

 
Obrázek 19 Zatopené autobusy (4) 

 

o Zpočátku nebyli zachránění lidé evakuování pouze do Superdomu, ale vzhledem 

k tomu, že byl kladen důraz hlavně na záchranu životů, záchranáři tyto lidi 

„vyhazovali“ na výše položená místa, kde byli chránění před vodou, ovšem bez jídla a 

vody a navíc nebyli chránění před slunečním světlem. Zásobování takovýchto míst 

(kde bylo nahromaděno velké množství lidí) bylo ztíženo zaplavenými příjezdovými 

cestami. Některá tato místa vypadala doslova jako ostrovy, obklopené vodou. (4) 

o Starosta se zdržel s vyhlášením povinné evakuace 56 h před příchodem Katriny (kdy 

byl varován NWS – Národní předpovědní a varovací službou, o příchodu hurikánu a 

jeho hrůzných následcích) vyhlásil ji až 19 h před vstoupením Katriny na pevninu 

(podle Louisiana emergency management (krizový štáb Louisiany) zabere evakuace 

New Orelans 48 až 72 h), dále chyboval v předpovídání účinků Katriny a to vedlo ke 

zhoršeným záchranným pracím. (10) 

o National Response Plan (plán popisující řešení celostátních mimořádných událostí 

jako teroristický útok, živelná pohroma, apod.) byl použit pozdě. (4) 

o Špatné zajištění nouzového přežití obyvatelstva (nedostatek jídla, vody a ostatních 

potřebných věcí)  

o Lidé byli kromě Superdomu umísťování v konferenčním centru, kde ovšem kromě 

stejně špatných podmínek jako na stadionu (nefungovala klimatizace a jelo pouze 

nouzové osvětlení, nefungovaly ani toalety což mělo za následek obrovský zápach, 

který se postupem času zhoršoval. Stadion byl uzpůsoben jako úkryt na kratší dobu. A 
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toto vedlo k napjaté situaci mezi úředníky a obyvateli, ti naléhali na evakuaci) nebyla 

ani žádná ochranka ani žádné jídlo a voda. (10) 

o Nedostatek míst k ukrytí. (4) 

o Ze začátku byl problém s nedostatkem autobusů, když se tento problém podařilo 

vyřešit (1100 autobusů), evakuaci Seperdomu brzdil mimo jiné také nedostatek řidičů, 

k evakuaci pomohly také letadla.(4) 

o V místech, kde kvůli nedostatku jídla a vody, nejistoty evakuace a vůbec přežití, 

začaly nepokoje, lidé vykrádali obchody, ovšem kromě jídla, vody a oblečení někteří 

kradli i věci nepotřebné k přežití, jako například televize. – policie neměla prostředky 

k omezení nebo nápravě (museli se podílet na záchranářských akcích, nebylo spojení, 

nebyly vězení). – posléze policie měla za úkol věnovat se hlídání pořádku. (4)  

 
Obrázek 20 Rabování (4) 

o Guvernérova priorita bylo hledání a záchrana obyvatel postižených povodní, ovšem, 

kdyby stejné priority a úsilí bylo vynaloženo do evakuace před příchodem Katriny, 

nezemřelo by tolik lidí a prostředky, které byly použity pro hledání obyvatel a jejich 

následné přemísťování mohly být použity jinak (převoz materiálu pro nouzové přežití 

apod.).  (4) 
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3. ROZBOR PRŮBĚHU KATASTROF A JEJICH NÁPRAV 

V této kapitole je popsán management jednotlivých mimořádných událostí (MU). 

 
Obrázek 21 Management MU 

 

 

 

3.1. Prevence 

Preventivní opatření jsou taková opatření, která jsou dělána na základě různých měření, 

cvičení, analýz, sloužící k zamezení vzniku MU nebo omezení následků.  

 

 

Tabulka 8 Preventivní opatření v závislosti na konkrétní katastrofě 

katastrofa opatření popis poznámka 
Lisabon 

1755 
- Preventivní opatření nejsou 

známa. 
Preventivní opatření v závislosti na 
zemětřesení se začala dělat až po 
katastrofě, na základě zkoumání. 

San 
Francisko 

1906 

- Preventivní opatření nejsou 
známa. 

Preventivní opatření v závislosti na 
zemětřesení se začala dělat až po 
katastrofě, na základě zkoumání. 

Stavební normy a 
předpisy 

  

Ty určovaly materiály a 
konstrukce, které měly být co 

nejvíce odolné účinkům 
zemětřesení. 

Tyto normy a předpisy byly ve 
velké míře porušovány 

Turecko 
1999 

Vymezování oblastí 
pro stavby. 

Některé oblasti jsou rizikovější 
pro stavění budov, jsou to oblasti 

s měkčím podložím.  

Tyto normy a předpisy byly ve 
velké míře porušovány 

New Orleans 
2005 

Národní 
předpovědní a 

varovací služba 
(NWS) 

Služba, která hlídá vznik 
atmosférických anomálií a varuje 

před jejími důsledky.  

Pozdní reakce kompetentních 
orgánů na toto varování 
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3.2. Zdolávání 

Zdolávání MU jsou opatření a postupy sloužící k co nejrychlejšímu a 

nejefektivnějšímu překonání následků MU. Mezi tyto opatření patří: záchranné práce a 

likvidační práce. Jsou prováděny záchrannými složkami a prioritu má vždy záchrana životů.  

− varování obyvatelstva ve směru šíření katastrofy 

− záchrana raněných a ohrožených osob, zvířat, majetku, popřípadě jejich evakuace a 

zajištění nouzového přežití (nouzové ubytování, zásobování potravinami, vodou) 

− poskytnutí neodkladné zdravotní péče raněným osobám 

− přerušení příčin vyvolávajících ohrožení důsledkem MU 

− zajištění bezpečnosti v místě zásahu 

− provizorní oprava prvků kritické infrastruktury 

− poskytnutí humanitární pomoci občanům postiženým MU 

 

 

    

Tabulka 9 Průběh jednotlivých katastrof s ohledem na funkce složek společnosti 

katastrofa  Lisabon 
1755 

San 
Francisko 

1906 

Turecko 
1999 

New 
Orleans 

2005 

poznámka 

následek požár 
města 

požár města požár ropné 
rafinérie - 
lokální, 
zřícení 
budov- 

rozsáhlé 

protržení 
hrází, 

povodeň 

 následky 
katastrofy 

zdolání/složky 5 dnů/-   4dny/armáda, 
policie, 
hasiči, 

dobrovolníci 

3dny/ 
hasiči, i 

mezinárodní 

>měsíc/ 
federální 
armáda, 
hasiči 

 

nejvyšší orgán 
podílející se na 

zdolávání 

 celostátní federální celostátní federální závislost na 
využití 

prostředků k 
řešení a obnově  

počet 90 tis. 3-6 tis. 17 tis. (45 
tis) 

1375  mrtví 

opatření hromadné 
pohřbívání 

na moři 

  odvoz do 
márnic 

 

zničené 
budovy 

počet 11 tis. 28 tis 60 tis. 350 tis  

obyvatel před 
katastrofou 

 275 tis. 400 tis.  500 tis. obyvatele žijící 
v zasaženém 

městě 
obyvatele bez 

domova 
celkem 200 tis. 225 – 300 tis. 250 tis. evakuace 

celého 
města 
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katastrofa  Lisabon 
1755 

San 
Francisko 

1906 

Turecko 
1999 

New 
Orleans 

2005 

poznámka 

nouzové 
ubytování 

způsob stany, 
dřevěné 
chatky 

stany, 
dřevěné 
chatky 

 veřejné 
budovy, 

stany, lodě 

veřejné 
budovy, 

hotely, lodě 

počet je závislý 
na době 

uplynuté po 
katastrofě, 
postupně 

přibývali lidé, 
o které bylo 

takto postaráno  
složka policie, 

armáda 
policie, 
armáda 

 policie, 
armáda 
(státní, 

federální) 

 zajištění 
bezpečnosti 

způsob výstraha- 
oběšení 

chycených 
rabujících 

hlídkování, 
výstraha- 
střílení 

chycených 
rabujících 

 hlídkování, 
použití 
zbraní, 
věznění 

 

kritická 
infrastruktura 

(jídlo, voda, 
materiální 
potřeby) 

 

zprostřekovatel  humanitární 
organizace 

humanitární 
organizace 

humanitární 
organizace 

Ve všech 
pomoc i 

mezinárodního 
charakteru. 

Celkově opět 
závislé na čase, 

materiál 
dodáván 
postupně  

 

3.3. Obnova 

Opatření týkající se obnovy jsou opatření vedoucí k rekonstrukci území zasáhnutého MU 

(zajištění základních funkcí v území), tzn. zprovoznění prvků kritické infrastruktury, bydlení, 

likvidace odpadu apod. Fáze obnovy obvykle příchází na řadu po zdolávání katastrofy 

(záchranných pracech). Ovšem někdy je nutné učinit opatření obnovovacího charakteru 

souběžně se záchrannými prácemi.  

Důležité je také uvědomit si, že následkem těchto katastrof může dojít k vývoji celé 

společnosti. Jednak zkušenosti z řešení těchto katastrof posunou zase o krok dále krizové 

řízení a jednak dojde k vylepšení budov, prvků kritické infrastruktury apod (jednoduše řečeno 

– staré objekty nahradí nové – moderní). 

Tabulka 10 Vliv katastrofy na obnovu 

katastrofa vliv katastrofy 
Lisabon 1755 studování zemětřesení - stavění odolnějších budov 
San Francisko 

1906 
studování zemětřesení - stavění odolnějších budov, vymezování míst vhodných pro stavění, 

více seizmických laboratoří    
Turecko 1999 kladen větší důraz na dodržování a kontrolu daných norem 
New Orleans 

2005 
kladen důraz na zvýšení připravenosti (soběstačnosti) obyvatel 
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4. POROVNÁNÍ HISTORICKÝCH ZKUŠENOSTÍ SE SOUČASNOU 

PRAXÍ A MOŽNOSTMI KRIZOVÉHO ŘÍZENÍ  

Z rozborů katastrof je patrný vývoj společnosti, s čímž úzce souvisí rozvíjení 

infrastruktury. Tento rozvoj má samozřejmě za následek větší škody v případě vzniklé 

mimořádné události (MU), takže se zvyšují také nároky na ochranu této infrastruktury, tedy 

managementu MU.  

Obě rozebírané historické katastrofy jsou jasným důkazem, jak může katastrofa posunout 

tento management kupředu. Naopak obě novodobé katastrofy ukazují, jak je důležité tento 

management nepodcenit a co může nastat v případě opaku. 

4.1. Příprava na MU 

Důležité faktory (vycházíme z rozebíraných katastrof): 

4.1.1. prevence 

Co se týče opatření, které mají zamezit vzniku nebo zmírnit následky MU, na třech zde 

rozebíraných zemětřeseních je patrný vývoj krizového managementu. Po zemětřesení 

v Lisabonu se začaly stavět odolnější stavby, po zemětřesení v San Francisku se začaly stavět 

jednak odolnější stavby, navíc s ohledem na úmístění (závislost na pevnosti podloží – skalnaté 

– lepší pro stavění než měkké, „bažinaté“) a jednak se začala více rozvíjet síť seizmografů. 

Turecko by mělo být odrazujícím případem, co může způsobit nedbání těchto poznatků, co se 

krizového řízení týče, nedostatečné zajištění kontroly. Díky normám na stavění budov, 

dokonce vycházejících ze zkušeností z San Franciska, odolalo zemětřesení mnoho objektů. 

Ovšem při stavění mnoha objektu se tyto normy obcházely, což mělo katastrofické následky, 

které by měly být do budoucna dostatečnou výstrahou.   

Další důležitý faktor, který může ovlivnit následky MU směrem k nižším ztrátám a 

škodám, jsou opatření, která umožní orgánům krizového řízení a obyvatelům, aby se včas 

dozvěděli o přicházející katastrofě. Hovoří se zde o  různých měřících a varovacích přístrojích 

a systémech, které podávají zprávy, na základě kterých se pak může včas varovat a evakuovat 

obyvatelstvo). V našem případě tyto varovné systémy zachránily velké množství životů, když 

s dostatečným předstihem varovaly na příchod hurikánu Katrina v New Orleans.  

4.1.2. plánování 

Hodně důležitá funkce krizového řízení, co se připravenosti týče, je plánování. Tento 

proces urychluje rychlost odezvy na vzniklou MU a úzce souvisí jednak se zkušenostmi 
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z minulých katastrof a jednak různých cvičení. Co se cvičení týče, příkladem toho, jak může 

být tato činnosti užitečná, je katastrofa v New Orleans. Rok před příchodem katastrofy (2004) 

proběhlo takovéto cvičení, jehož se účastnili zástupci městských, státních i federálních orgánů 

a zaměřilo se především na vytvoření co nejefektivnějšího plánu reakce na MU (National 

Response Plan) (27) v jihovýchodní Lousianě. Nejkritičtější místo bylo právě město New 

Orleans, kde se z různých počítačových modelů hurikánů zjistil předpokládaný dopad, takže 

se dopředu vědělo, že při silném hurikánu dojde k zaplavení toho města. Tento plán i když 

nebyl ve všech směrech propracovaný jak by měl, pomohl ke zmírnění následků.  

4.1.3. informovanost 

Faktor, který může po příchodu katastrofy zachránit mnoho životů je ten, že obyvatelstvo 

ví, jak se chovat v určitých situacích. Například jak reagovat při otřesech v budovách (pod 

stůl, postel, do rohu místnosti), mimo budovy (vzdálit se budovám, jít na volné prostranství). 

Po zemětřesení v Lisabonu roku 1755 se lidé utíkali schovat před požáry způsobenými při 

otřesech k pobřeží. Kde díky neinformovanosti, že ustupující moře je předzvěst tsunami, 

zahynulo mnoho lidí. V té době to ovšem nikdo vědět nemohl, neboť právě po tomto 

zemetřesení začala tehdejší společnost studovat příčiny a následky zemětřesení. Ovšem co se 

informovanosti týče mnoho lidí vůbec neví jak se v určitých situacích chovat ani v dnešní 

době. Přitom stačí zmínka na základní škole v hodinách zeměpisu. Při zemětřesení v roce 

2004 s epicentrem v indickém oceánu, varovala 10-ti letá holčička turisty na pobřeží v 

Thajsku ať utečou, že po ustupujícím moři následuje tsunami (holčička toto slyšela od učitele 

zeměpisu) (28). Ti, co poslechli si zachránili život, někteří se ovšem věnovali mořským 

plodům, které se před nimi objevily a když se vlna řítila, bylo už pozdě na útěk.  
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4.2.  Řešení MU 

4.2.1. organizace 

Důležitý faktor velkou měrou ovlivňující efektivitu a rychlost záchranných prací je správná 

organizace a koordinace. Z katastrof je opět patrný určitý vývoj v tomhle směru. Zatímco při 

historickém zemětřesení v Lisabonu se nějaká organizace řízení i záchranných prací určila 

prakticky až po katastrofě, v dnešní době už je předem stanovené práva a povinnosti 

zainteresovaných orgánů. Tato organizace je důležitá zejména při katastrofách velkého 

rozsahu, kdy se na řešení podílí větší množství orgánů, je potřeba většího množství sil a 

prostředků.  

4.2.2. varování, evakuace 

V našich případech hovoříme varování obyvatelstva před příchodem katastrofy pouze ve 

spojení s hurikánem Katrina, kde se orgány krizového řízeni prostřednictvím varovné a 

předpovědní služby (NHS – National Hurricane Service)  včas dozvěděly o vzniku hurikánu, 

jeho pravděpodobné dráze a následcích, které s sebou může přinést. Pak už je obrovská 

zodpovědnost na orgánech krizového řízení, jak budou dále postupovat, tedy jestli evakuovat 

obyvatele, z jakých území a kam. Obecně platí, že čím větší ohrožené území, tím větší 

náročnost evakuace, tedy zvyšující se finanční náklady, organizační opatření (prostředků 

k evakuaci).  

V případě hurikánu Katrina bylo ohroženo celé město New Orleans (500 tis. obyvatel), 

takže bylo velmi důležité rozhodnout se pro vyhlášení evakuace správně. Protože na jedné 

straně je evakuováno půl milionu lidí zbytečně (v důsledcích nemusí mít katastrofa stejný 

výsledek jako předpověď) a na straně druhé obrovské množství ohrožených lidí v případě 

neevakuování. V New Orleans to bylo vyřešeno tak, že v době, která by stačila na evakuování 

celého města (48 – 72h před příchodem hurikánu) byla vyhlášena pouze dobrovolná 

evakuace, obyvatele byli k tomuto motivování prostřednictvím hrůzných následků, které za 

sebou hurikán zanechá (80% města se evakuovalo dobrovolně, svými prostředky). Povinná 

evakuace byla vyhlášena až když bylo velmi pravděpodobné, že prognózy budou naplněny. 

Takže v konečném výsledku by celková včasná evakuace by udělala následky katastrofy 

značně méně hrůzostrašné.    
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4.2.3. zajištění bezpečnosti 

O zajištění bezpečnosti se zde hovoří v souvislostí s rabováním, tedy zabránění vykrádání 

opuštěných domů, obchodů apod. V dnešní době jsou pravomoci složek hlídajících 

bezpečnost a zakročujících v případě narušení, ošetřeny legislativně. Tudíž je na vládě každé 

země, jaká opatření proti tomuto jednání navrhnou. Obecně platí, čím větší postihy, tím se 

tento problém objevuje v menší míře. 

Je nejdůležitější je v tomto směru udělat taková opatření, aby k rabování vůbec nedošlo. Je 

několik důvodů, které vedou lidi k vykrádání. Ty se také objevily po hurikánu Katrina, kdy se 

začalo krást jednak kvůli toho, že měli lidé hlad a jednak se chtěli obohatit. Takže z toho 

vyplývající opatření proti rabování jsou zajistit, aby lidé dostali základní prostředky pro 

přežití (jídlo, vodu). A proti rabujícím, kteří kradou pro vlastní obohacení zavést hlídkování a 

také vyhlášení nějakých výstrah. 

Zajištění pořádku bylo nejlépe zajištěno při historických katastrofách v Lisabonu a San 

Francisku, kdy byly vydány výstrahy, že chycení rabující budou popraveni. V Lisabonu byly 

dokonce pro výstrahu postaveny šibenice. V New Orleans se rabování začalo vymykat 

kontrole, a proto se začala také používat opatření, která souvisela s používaním zbraní 

(věznění asi není dost veliká výstraha). Další problém New Orleans byl ten, že tam bylo 

viděno i několik policistů při krádeži, to také vypovídá o selhání krizového řízení.  

4.2.4. kritická infrastruktura 

S vývojem infrastruktury se také zvyšuje závislost závislost obyvatelstva na těchto 

systémech. Takže v případě nějaké katastrofy jsou obyvatele víc a víc závislí na pomoci. Je 

otázka, jestli je by se měl díky tomuto více rozvíjet krizový management z pohledu ochrany 

obyvatelstva, nebo se snažit tuto závislost nějakým způsobem redukovat. Příkladem takové 

úlevy na závislosti obyvatel na infrastruktuře může být například nějaká vyhláška, která by 

obyvatelům žijícím na území, kde je větší riziko vzniku MU, doporučovala, aby měli u sebe 

nouzové zásoby na několik dní. Toto opatření by konkrétně v New Orleans před po příchodu 

Katriny zamezilo velkým problémům. Potraviny a voda totiž nemohla být na postižená místa 

dopravena, neboť byla narušena také dopravní infrastruktura.  
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4.3. Obnova 

U rekonstrukce zničeného území, opravě nebo vybudování nové infrastruktury je důležíté 

poučit se z předešlých případů.  

Po zemětřesení v Lisabonu začala tehdejší společnost měřit odolnost staveb proti otřesům. 

Toto měření probíhalo tak, že byla postavena zmenšenina budovy a otřesy simulovaly 

pochody vojáků. (9) 

Dnes je v Lisabonu jedna z největších měřících laboratoří, která simuluje účinky 

zemětřesení, tímto se zjišťuje pevnost a odolnost budov a podle toho se dělají co nejvhodnější 

stavební konstrukce.  

 
Obrázek 22 Laboratoř měřící účinky zemětřesení v Lisabonu 
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5. ZÁVĚR 

Hlavním cílem této práce bylo  porovnání historických zkušeností se současnou praxí a 

možnostmi krizového řízení.  

Abych mohl toto srovnání provést, nejprve jsem zpracoval data z vybraných přírodních 

katastrof. O těchto katastrofách je v praci uvedeno jak k nim došlo, jaký měly průběh, jaké 

napáchaly škody a samozřejmě, jak byly řešeny. Z těchto informací jsem v jednotlivých 

případech udělal rozbor průběhu katastrof a jejich náprav s ohledem na funcke složek 

společnosti, z čehož jsem pak udělal srovnání, což byl hlavní cíl této práce. 

Tímto srovnáním jsem se přesvědčil, že s postupem času se stává kritická infrastruktura 

čím dál více rozvinutější a tím pádem hrozí i horší následky přírodních katastrof na těchto 

systémech a to velmi úzce souvisí také s ohrožením obyvatelstva. Jelikož současná společnost 

stále není natolik vyvinutá, aby dokázala zabránit vzniku těchto přírodních katastrof, měl by 

být největší důraz krizového řízení kladen na prevenci, tedy na opatření, která mají za úkol co 

nejvíce eliminovat ohrožení infrastrukry, resp. lidských životů. Důležitý faktor této eliminace 

je poučit se z těchto katastrof a díky těmto poznatkům vyvíjet systém krizového řízení. Další 

důležitý faktor spočívá v redukování závislosti obyvatel na infrastruktuře, tedy učinit 

opatření, která by měla za následek co nejdelší možnou soběstačnost při katastrofách. Toho se 

dá dosáhnout jednak zlepšením připravenosti obyvatel jednak co se týče informovanosti o 

chování při mimořádných událostech a hlavně materiálním zabezpečením pro nouzové přežití.                    
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