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Anotace 

DVOŘÁK, L.: Vyuţití poznatků z přírodních mimořádných událostí, Bakalářská práce, 

Ostrava, VŠB – TU Ostrava, 2010, 47 s. 

Cílem této bakalářské práce bylo získání a zpracování informací o vybraných přírodních 

mimořádných událostech a provést srovnání zkušeností se současnou praxí. Detailněji se 

zaměřuje na zemětřesení - Írán 2003, Pákistán 2005, Itálie 2009 a Haiti 2010. V první části 

práce jsou obecně charakterizovány zemětřesní, sesuvy půdy a povodně. V druhé části byly 

detailněji analyzovány 4 vybrané zemětřesení.  

Klíčová slova: přírodní mimořádné události, zemětřesení, Haiti, Pákistán, Abruzzo, Írán    

 

Abstract 

DVORAK, L.: Utilization of Knowledge of Natural Extraordinary Events, Bachelor work, 

Ostrava, VŠB – TU Ostrava, 2010, 47 p. 

The aim of this bachelor work was to obtain and process information on selected natural 

extraordinary events and to compare the experience of current practice. Detail focuses on 

earthquake - Iran 2003 Pakistan 2005, Italy 2009 and Haiti 2010
th

. In the first section are 

generally characterized by the earthquake, landslides and floods. In the second part has been 

analyzed in detail four selected earthquakes. 

Keywords: natural extraordinary events, earthquake, Haiti, Pakistan, Abruzzo, Iran   
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1. ÚVOD 

Novodobá společnost je neustále ohroţována přírodními mimořádnými událostmi, jako 

například zemětřesením, sesuvy půdy, povodněmi, výbuchy sopek. Důkazem je nynější 

situace na Islandu, kde vybuchlá sopka komplikuje situaci celé Evropě [23, 24] nebo lednové 

zemětřesení na Haiti. Cílem této práce je získání zdrojů informací o přírodních mimořádných 

událostech a provést srovnání zkušeností se současnou praxí. Zaměřil jsem se právě na 

zemětřesení v novodobé společnosti, to je za posledních deset let. 

Zemětřesení je noční můrou pro celé lidstvo. Ţádné místo na světě není chráněno proti 

pohybům zemské kůry – litosférických desek. Zemětřesení patří mezi největší přírodní 

mimořádné události. Podle počtu obětí, velikosti škod a zasaţeného území. Otřesy přichází 

náhle a bez varování, a za několik desítek sekund za sebou zanechávají obrovské neštěstí. 

Studiu zemětřesení se věnuje geofyzika, konkrétně její součást seismologie. V současné době, 

přes pokroky ve výzkumu seizmiky a dynamiky země, je předpověď zemětřesení a ochrana 

před touto katastrofou stále velmi obtíţná. 

V této bakalářské práci jsou rozebrány a analyzovány zemětřesní v íránském městě Bam roku 

2003, v pákistánském Kašmíru roku 2005, italském regionu Abruzzo roku 2009 a letošní 

zemětřesení na Haiti. Pro ty, kteří nemají přehled o mimořádných událostech jako je 

zemětřesení, sesuv půdu či povodeň -  proč a jak k nim dochází a jak se před nimi chránit, je 

zpracován obecný popis těchto přírodním katastrof.  

V samostatné práci jsou pak nejdříve konkrétně rozebrány jednotlivé vybrané zemětřesení 

v chronologickém pořadí, od nejstaršího po nejnovější. Následovně je z těchto rozborů 

udělána analýza příčin a srovnání následků vybraných zemětřesení. Porovnání zkušeností se 

současnou praxí je ukázáni na konkrétních zemětřeseních. K porovnání je pouţito analýz 

příčin, průběhů a následků. 

 

 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Geofyzika
http://cs.wikipedia.org/wiki/Seismologie
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2. LITERÁRNÍ REŠERŠE 

V této kapitole jsou vybrané nejdůleţitější kniţní publikace a elektronické zdroje, které se 

zabývají řešenou problematikou. 

o KUKAL, Z.: Přírodní katastrofy. Vydání druhé. Praha: Horizont, 1983. 264 s. ISBN 

40-023-83 

Autor se v této publikaci věnuje přírodním katastrofám. Popisuje v ní, jak a kde takové 

katastrofy vznikají, které části zemského povrchu jsou jimi ohroţeny, jak se dají předvídat a 

jak se proti nim chránit.   

o Http://www.eeri.org [online]. 2004 [cit. 2010-04-17]. Dostupné z WWW: 

www.eeri.org/lfe/pdf/iran_bam_press_release.pdf 

www.eeri.org/lfe/pdf/kashmir_eeri_2nd_report.pdf 

Online dokumenty o zemětřesení v Íránu roku 2003 a Pákistánu roku 2005, které jsou 

dostupné na stránkách inţenýrského výzkumného ústavu zabývajícího se zemětřesením. 

o Http://www.irinnews.org [online]. 2004 [cit. 2010-04-19]. Dostupné z WWW: 

<http://www.irinnews.org/report.aspx?reportid=23658> 

Stránky o humanitárním zpravodajství a analýz provozu úřadu OSN pro koordinaci 

humanitárních záleţitostí. Na tomto zdroji se nachází informace o íránském městě Bam tři 

měsíce po zemětřesení. 

o Www.vigilfuoco.it [online]. 2009 [cit. 2010-04-07]. THE EARTH QUAKE IN 

ABRUZZO AND THE FIREFIGHTERS’ WORK. Dostupné z WWW: 

www.vigilfuoco.it/notiziario/download_file.asp?id=6200 

Online dokument, který je dostupný na italských stránkách hasičského záchranného sboru a 

veřejné podpory. Nachází se v něm informace o zemětřesení v italském regionu Abruzzo 

roku2009. 

o Http://pubs.er.usgs.gov [online]. 2010 [cit. 2010-04-14]. Dostupné z WWW: 

http://pubs.usgs.gov/of/2010/1048/of2010-1048.pdf 

Stránky amerického geologického výzkumu. Zdroj obsahuje informace o zemětřesení na Haiti 

v roce 2010. 

http://www.eeri.org/lfe/pdf/iran_bam_press_release.pdf
http://www.eeri.org/lfe/pdf/kashmir_eeri_2nd_report.pdf
http://www.vigilfuoco.it/notiziario/download_file.asp?id=6200
http://pubs.usgs.gov/of/2010/1048/of2010-1048.pdf
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o Http://ec.europa.eu/ [online]. 2010 [cit. 2010-04-14]. Dostupné z WWW: 

http://ec.europa.eu/echo/civil_protection/civil/pakistan_oct2005.htm 

Stránky evropské komise, na kterých jsou informace o humanitní pomoci a civilní ochraně. 

Čerpal jsem zde informace o zemětřesení v pákistánském Kašmíru roku 2005. 

http://ec.europa.eu/echo/civil_protection/civil/pakistan_oct2005.htm


 

4 

 

3. OBECNÁ CHARAKTERISTIKA VYBRANÝCH 

MIMOŘÁDNÝCH UDÁLOSTÍ 

Srozumitelně a jednoduše popsány informace, které charakterizují jednotlivé mimořádné 

události – zemětřesení, sesuvy půdy a povodně. Informace jak vznikají, jak se měří a 

předpovídají. 

3.1 Zemětřesení  

Jedna z nejhorší přírodní katastrofa je zemětřesení. Nejhorší podle velikosti zasaţené oblasti, 

podle počtu obětí, podle obtíţnosti ochrany proti němu i podle škod. Jeho zdroje jsou pod 

povrchem Země a jsou neviditelné. Zemětřesení jsou soustředěna do úzkých zón a tyto zóny 

jsou hranicemi litosférických desek. [1] 

Dnes dokáţeme celkem přesně předpovědět rok, moţná měsíc zemětřesní, ale stále nemůţeme 

říct, ţe víme, kdy se stane. Ve srovnání je Evropa „bezpečnější“ neţ střední Amerika, Írán či 

Japonsko.[1] 

3.1.1 Vznik 

Otřesy zemského povrchu můţou způsobit tři hlavní příčiny. Zemětřesením vznikajících 

pohybem litosférických desek říkáme tektonická. Sopečná zemětřesení jsou vyvolána 

vulkanickou činností tím, jak se láva dere z hloubky na povrch a zemětřesení řítivá jsou 

vyvolaná řícením stropů podzemních dutin (opuštěné doly, krasové jeskyně). [1] 

Všechna velká a více neţ 99% zemětřesení menších jsou zemětřesení tektonického původu a 

ty si dále rozebereme. Litosféra je pevná část zemského obalu. Je rozdělena na litosférické 

desky (např. eurasijská, severoatlantská, pacifická, indická) a právě pohyb těchto desek je 

příčinou zemětřesení. Desky se pohybují po plastickém podloţí – astenosféře, a to třemi 

způsoby: rozestupují se, pohybují se podél sebe nebo naráţejí či podsouvají pod sebe. Pohyby 

litosférických desek je naznačen na obrázku 1. Pohyb desek je trhavý a nesouvislý. Energie se 

hromadí a její uvolnění způsobí rychlý pohyb a otřes. Pohyb je v průměru 5 cm za rok.       

Vše je v pořádku, pokud se energie uvolňuje pozvolna, ale pokud tomu, tak není a uvolňování 

je rychlé, můţe nastat zemětřesení. Elasticky se rozechvěje okolí postiţeného místa. Tato 

situace můţe nastat v různé hloubce pod povrchem. Otřesy se šíří horninami do všech stran a 

tím se dostává zemětřesení na zemský povrch. [1] 
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Obrázek 1. Pohyb litosférických desek [2] 

3.1.2 Měření zemětřesení 

 Zemětřesení zachycujeme na přístrojích, které se nazývají seizmografy. 

Zaznamenávají i nejmenší záchvěvy zemského povrchu (tzv. mikroseizmy, vznikající 

dopravou na ulicích, vzdáleným mořským příbojem). Záznam je v podobě křivky na prouţku 

papíru tzv. seizmogram. Z těchto seizmogramů lze vypočítat velikost a ohnisko zemětřesení, 

vzdálenost epicentra, hloubku ohniska atd. K vypočtení zemětřesení by nestačila jedna 

stanice, a proto je nutná mezinárodní spolupráce. K výpočtu jsou nutné informace 

z minimálně tří stanic. Dnes se velikost zemětřesení označuje veličinou M – magnitudo, která 

vyjadřuje velikost na Richterově stupnici. [1]  

Tabulka 1. Richterova stupnice [3] 

Magnitudo Následky 

1,2 Není cítit, lze pouze měřit přístroji 

3 Nejmenší hodnota, kterou člověk rozpozná; bez poškození 

4 Slabé zemětřesení 

5 Slabé poškození budov blízko epicentra 

6 Váţně poškození špatně postavených budov 

7 Velké poškození budov 

8 Téměř úplné zničení 

 

V tabulce 1 je zobrazena Richterova stupnice. Velikost zemětřesení od 1 do 8 je ve sloupci 

Magnitudo a ve sloupci Následky je popsána charakteristika daného stupně velikosti 

zemětřesení.  

3.1.3 Předpověď zemětřesení 

Zemětřesení zatím není moţné předpovědět. Dokáţeme předpovědět rok, moţná měsíc a 

jedno velké zemětřesení bylo předpovězeno na den (Hai-cheng v Číně), ale ani zdaleka 

nemůţe říct, ţe umíme předpovědět zemětřesení. [3] 
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Určit místo moţného výskytu zemětřesení je přece jenom o něco lehčí. Většina zemětřesení je 

na hranicích jednotlivých litosférických desek (90%). [1] 

3.2 Sesuvy půdy 

Sesuv půdy je gravitační pohyb země, který je způsobený geologickými i klimatickými 

podmínkami, morfologie reliéfu a činností člověka. Všechny tyto faktory pomáhají a 

vyvolávají zhroucení svahů. Vývoj sesuvů můţe změnit reliéf a vytvořit novou strukturu 

krajiny. Sesuvy půdy poškozují infrastrukturu, budovy, telekomunikaci, rozvody potrubí a 

podobně. [1] 

3.2.1 Příčiny vzniku sesuvů půdy a jejich klasifikace 

Zemský povrch je tvořen převáţně ze svahů. Jedny jsou pevné, jiné za různých podmínek 

ztrácejí stabilitu. K porušení stability svahů dochází vlivem přírodních procesů nebo vlivem 

lidské činnosti. K narušení soudrţnosti svahů přispívá, kdyţ se svah zatíţí násypem či se 

změní jeho sklon. Soudrţnost hornin se porušuje zvětráváním a mrznutím. Dále tomu 

napomáhá zvýšení obsahu vody v půdě, horninách a suti, a taky nastanou-li otřesy, svah se 

stává nestabilním. Roli hraje i orientace vrstev. Je-li jejich směr a sklon rovnoběţný se 

svahem je vţdy nebezpečí sesuvů. Sklon svahu náchylného k sesuvu bývá zpravidla větší neţ 

25°. Na uvolnění svahů má největší vliv dešťové přeháňky nebo otřesy. Při větších otřesech 

vznikají sesuvy vţdy. [1] 

Klasifikace svahových pohybu se dá rozdělit podle pohybu suti nebo horniny, podle tvaru 

sesuvných těles, podle smykových ploch atd. Je to velmi sloţité a pro nás to není třeba 

vysvětlovat. Nám postačí vysvětlit klasifikaci podle rychlosti pohybu. Všechny svahové 

pohyby rozdělíme do tří kategorií – pomalé, středně rychlé a rychle pohyby. [1] 

Pomalé pohyby mají různé názvy – popolézaní, plouţení, slézaní nebo plíţivý pohyb. Jeho 

rychlost není větší neţ několik desítek centimetrů za rok. Příklad pomalého pohybu vidíme na 

obrázku 2. Nebezpečí je v tom, ţe se mohou postupně změnit v pohyb rychlejší popř. 

katastrofu. [1] 
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Obrázek 2. Příklad ploužení [7] 

Středně rychle pohyby se pohybují rychlostí několik metrů za hodinu či den. Jsou viditelné 

pouhým okem. Přinášejí značné hospodářské škody, ale dobrou organizací a evakuací lze 

zabránit lidským obětem. Příklad středně rychlého pohybu můţeme pozorovat na obrázku 3. 

[1] 

 

Obrázek 3. Příklad sesouvání [7] 

Rychlé pohyby způsobují obrovské škody a velké katastrofy. Rychlost pohybu je několik 

desítek kilometrů za hodiny (můţe být i větší). Po začátku pohybu uţ není čas na únik a na 

celkovou evakuaci. Je to například řícení skal, přívalové proudy (bahnité, kamenité), laviny 

(sněhové, sněhokamenité). [1] 
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Obrázek 4. Grafická ukázka řícení [7] 

Na obrázku 4 můţeme vidět příklad skalního řícení. Vpravo je řícení v Mexiku, které probíhá 

z velké výšky. Vlevo je řícení v USA, kdy se ulamují velké kusy skal.  

3.2.2 Ochrana před svahovými pohyby 

Zkoumat podmínky a příčiny svahových pohybů a hledat způsob, jak jim předcházet, je 

nejúčinnější ochrana. Inţenýrskou geologií, mechanikou zemin a stavební technikou jsou 

vypracovány preventivní postupy stavebních prací. Voda je hlavní příčinou sesuvů. Proto 

prvními preventivními opatřeními by mělo být zachycení a odvodnění povrchové vody.  

Umělé úpravy terénu jsou také podstatné. Zmenšíme působení gravitace a tím zvýšíme 

soudrţnost hornin. Dále mále doporučené technické  práce  - kotvení, rozrušování smykových 

ploch, výstavba opěrných zdí atd. Důleţitá je rychlost a pohotovost zásahu. [1] 

 

Obrázek 5. Schéma sesuvu půdy [6] 
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Ukázka obecného schématu sesuvu půdy je vyjádřena na obrázku 5. Skládá se z tahové 

trhliny, srázu, nakloněných bloků a nahromaděné sesuté půdy. Na začátku vzniká trhlina, 

která se postupně zvětšuje. Vlivem gravitace se půda utrhne a sesune se po nakloněných 

blocích dolů. 

3.3 Povodně 

Povodněmi se rozumí přechodné výrazné zvýšení hladiny vodních toků nebo jiných 

povrchových vod, při kterém voda jiţ zaplavuje území mimo koryto vodního toku a můţe 

způsobit škody. Povodní je i stav, kdy voda můţe způsobit škody tím, ţe z určitého území 

nemůţe dočasně přirozeným způsobem odtékat nebo její odtok je nedostatečný, případně 

dochází k zaplavení území při soustředěném odtoku sráţkových vod. Povodeň můţe být 

způsobena přírodními jevy, zejména táním, dešťovými sráţkami nebo chodem ledů (přirozená 

povodeň), nebo jinými vlivy, zejména poruchou vodního díla, která můţe vést aţ k jeho 

havárii (protrţení) nebo nouzovým řešením kritické situace na vodním díle (zvláštní 

povodeň). [12] 

Voda se můţe vylít z potoků a řek nebo podél pobřeţí z moře. Známe tedy povodně říční 

nebo mořské. V pobřeţních oblastech mohou velmi silné bouře (hurikán) vytvořit mohutné 

vlny a vyvrhnout tak na pevninu obrovské mnoţství vody. Povodně mohou také vznikat 

v důsledku sesuvu půdy, zemětřesení, protrţení přehrady nebo sopečné činnosti. Často 

povodeň vzniká, kdyţ se spojí několika těchto jevů dohromady. [4] 

Druhotné škody při povodních jsou daleko větší neţ u jiných katastrof. Jsou poškozeny celá 

sídliště, půda zanesena bahnem, utopen dobytek. [1] 

3.3.1 Říční povodně 

Říční povodně jsou katastrofy, které si lidstvo způsobuje samo. Povodňové nivy v údolí řek 

jsou území, které řeky vyuţívá, aby se mohla rozlévat. Lidstvo tyto území osídluje a kácí lesy, 

čímţ znemoţňuje přirozenou regulaci odtoku. [1] 

 Vodní tok definujeme jako vodu tekoucí v přirozeném nebo případně umělém korytě, kterým 

se odvádějí jak sráţkové vody, tak podzemní vody vyvěrající do toku. Dělí se podle velikosti 

na bystřiny, potoky, řeky a veletoky. Povodí je část území, z něhoţ všechna voda stéká do 

jedné řeky. Vodní tok od pramene po ústí má tři fáze. Horní tok v úzkém údolí s velkým 

sklonem koryta, peřeje a kaskády. Střední tok s mírným sklonem a rozšiřujícím se údolím a 

dolní tok s malým vyrovnaným sklonem koryta a typickou širokou nivou. Vodní stav koryta 
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se mění podle počasí a ročního období. Občas voda stoupne a vylije se ze břehů do údolí nivy. 

Nastává povodeň. Tento stav patří přirozeně k ţivotu řeky a není nic neobvyklého. [1] 

Měření povodní 

Kolísaní vodní hladiny toků vyjadřuje vodní stav. Je to svislá vzdálenost vodní hladiny od 

nuly vodočtu. Vodočet je měřidlo, dřevěná nebo kovová lať připevněná na břeh nebo nosný 

pilíř. Místo, kde se měří vodní stav je vodočetná stanice. Limnigrafy jsou přístroje, které 

pohyb hladin automaticky přenášejí na péro, které je zaznamenává na odvíjející se papír jako 

křivku - hydrogram. [1] 

 

Obrázek 6. Hydrogram průtokvé vlny a její prvky [9] 

Obrázek 6 prezentuje obecný hydrogram s popisky jednotlivých částí. Křivka je dána 

závislostí na průtoku a čase. Křivka se rozděluje na vzestupnou větev, vrchol průtokové vlny 

a poklesovou větev. Vidíme průtokovou vlnu trvající několik dní. Maxima dosahuje třicátého 

s průtokem 900 m
3
∙s

-1
.  
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Obrázek 7. Hlásná vodoměrná stanice Vestřev na Labi [8] 

Tento obrázek 7 ukazuje, jak vypadá vodoměrná stanice. Červeně vyznačené místo vlevo od 

schodů je vodočet, který ukazuje výšku hladiny vody – vodní stav. 

Mnoţství vody v korytě se mění a kolísá z místa na místo. Proto se měří průtok vody. 

Vyjadřuje mnoţství vody protékajícího profilem koryta za jednu sekundu (m
3
∙s

-1
). Z vodní 

hladiny je moţné vypočítat průtok. [1] 

Odtok je celkové protečené mnoţství vody za určité časové období (m
3 

nebo km
3
). [1] 

Za vyššího vodního stavu protéká korytem víc vody a průtok je větší. Povodně rozeznáváme 

na křivce průtoků (povodňovém hydrografu). Údaje se sloţitě statisticky zpracovávají. 

Počítají se střední denní, měsíční, roční a extrémní vodní stavy. Sestavují se různé tabulky 

rozdělení četnosti a grafy překročení vodních stavů za dané období. [1] 

 Vznik povodně 

Největších vodních stavů a průtoků dosahuje řeka za povodní. Povodně vzniká, kdyţ 

přechodně stoupne hladina řeky nad úroveň břehů a voda se rozlije po údolí nivy. Vzniká 

nejčastěji velkým zvětšením průtoku a méně často zmenšením průtočnosti koryta 

(přehrazením nebo ucpáním koryta). [1] 

Povodně se cyklicky opakují. Je velice pravděpodobné, ţe jednou za rok bude na určité řece 

povodeň o určité velikosti. Za 10 let bude na téţe řece povodeň větší a za 100 let ještě vetší. A 

proto se pro řeky vypočítávají tzv. n-lete povodně (desetileté, stoleté, tisícileté). [1] 
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Povodním předchází často vydatné dešťové sráţky, podívejme se proto co se děje s dešťovou 

vodou. Část deště se vůbec nedostane na zem. Je zachycena na listech stromů či trávě. Po 

začátku deště se začne voda vsakovat do půdy. Toto pokračuje, dokud se půda nenasytí. Kdyţ 

uţ nemůţe vodu přijímat, hromadí se voda na povrchu a vyplňuje prohlubně. Teprve po 

vyplnění těchto prohlubní se nadbytečná voda začne pohybovat po spádu. Zároveň s touto 

povrchovou vodu se stejným směrem pohybuje i voda podzemní. Déšť můţu i ustat, ale voda 

se dostává do hlavního toku, kde začíná povodňová vlna. Voda stále stoupá aţ do vyčerpání 

zásob v povodí. Kdyţ povrchové vody stečou, povodňová vlna končí, ale stále pokračuje 

odtok podzemní vody. Vsakování se opět dostává do normálu a půda začíná přijímat vodu. 

Celý proces je velice zjednodušen pro pochopení. Můţe být komplikován různými faktory – 

déšť je nepravidelný a můţe mít několik vln, povodí není stejnorodé (lesy, louky). [1] 

Velikost a doba trvání povodně závidí na tvaru povodí, velikosti povodí, intenzitě a době 

trvání deště, propustnosti půdy, rozsahu a druhu prostoru, velikosti zátopového území a 

přítomností přirozených a umělých nádrţí. [1] 

Druhy říčních povodní 

Povodně se dělí na jednoduché, bleskové, sezónní a povodně s více vrcholy. Jednoduché 

povodně mají hydrograf s jedním maximem. Netrvají dlouho a maximum průtoku je 

zaznamenáno jen několik hodin. Způsobují je krátké vydatné deště. Sloţité povodně s 

několika maximy jsou delší, mohou trvat aţ několik dní či týdnů. Způsobují je sráţky, které 

jsou rozděleny delší dobu a mění svojí intenzitu. Bleskové povodně vznikají po krátkých 

dešťových přívalech. Jsou typické pro pouštní nebo polopouštní oblasti. Mohou, vzniknou 

všude, kde je nedostatečné vsakování vody do půdy a odvodňování. Třeba i ve městech 

s ucpanou kanalizací. Sezónní povodně jsou spojeny s pravidelnými změnami podnebí, tání 

sněhu, monzunovými dešti a jinými sezónními událostmi. Velká část Evropy, Asie i Severní 

Ameriky bývá postiţena povodněmi vznikající táním ledu, coţ jsou typické sezónní povodně. 

Pokud je tání pozvolné, nemusí vzniknout povodně. Ale pokud se po dlouhé zimě rychle 

zvýší teplota a teplo zůstane několik dnů, a kdyţ se k tomu přidá déšť, nastane kritický 

situace. Zcela specifickým případem povodní jsou povodně vzniklé ucpáním řečiště 

ledovcovými krami. [1] 
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Předpověď povodní 

Předpovědi vychází ze statisticky zpracovaných informací o povodí řeky nebo o větším 

území. Povodně se periodicky opakují. Čím menší povodeň, tím se bude častěji opakovat. 

Vypočítávají se povodně jednoleté, desetileté, staleté, tisícileté. U předpovědí se počítá 

s nejnepříznivějšími podmínkami – velké dešťové sráţky, rychlé tání sněhu, nevhodné 

vegetační, geologické faktory. [1] 

Ochrana a varování 

Ochranu můţeme rozdělit na prevenci a bezprostřední ochranu před ţivlem. Prevence je 

plánovaná celostátními organizacemi. Plánují se stavby sídliště, vyuţití půdy, zalesňování 

svahů. Bezprostřední ochranou před ţivlem se snaţíme upravit okolí řek, stavět hráze. Stavba 

hrází je nejstarší, ale stále důleţitou ochranou. Hráze se stavějí na úplnou nebo částečnou 

ochranu. Úprava řečiště je také velmi důleţitá. Musí se do něj vejít co nejvíc vody, tak aby se 

mohl průtok zvedat bez většího zvýšení hladiny. [1] 

Varování před povodněmi je centrálně organizováno. Na řekách jsou vybudovány stanice, 

z kterých se posílají varovná hlášení. Pro jednotlivé úseky jsou předepsány tři stupně 

povodňové aktivity: 1. stupeň je stav bdělosti, 2. stupeň stav pohotovosti a 3. stupeň svat 

ohroţení. [1]
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4. ZPRACOVÁNÍ A CHARAKTERISTIKA VYBRANÝCH 

MIMOŘÁDNÝCH UDÁLOSTÍ 

V této kapitole jsou rozebrány vybrané novodobé přírodní katastrofy – zemětřesení za 

posledních deset let. Zaměřil jsem se na zemětřesení, protoţe je nejničivější ze všech 

přírodních mimořádných událostí. Přichází bez varování, coţ z něj dělá nejobávanější a 

nepředvídatelný přírodní jev. Na obrázku 8 jsou znázorněny nejničivější zemětřesení za 

posledních 20 let. Jsou zvýrazněny zemětřesní v Pákistánu a Íránu, které jsou detailněji 

rozebrány. Dále jsem analyzoval zemětřesení v Abruzzo (Itálie) a na Haiti. Zemětřesení jsou 

seřazeny chronologicky od nejstaršího po nejnovější.  

 

Obrázek 8. Nejničivější zemětřesení za posledních 20 let [21] 

4.1 Zemětřesení v Íránu r. 2003 

V pátek 26. prosince 2003 zasáhlo Írán zemětřesení o síle 6,6 stupňů Richtera, které takřka 

zničilo město Bam. Zemětřesení mělo za následek smrt více jak 30 000 lidí a 50 000 bylo 

váţně zraněno. Více neţ 85 procent budov v Bam se zhroutila nebo byla váţně poškozena. 

Udává se, ţe je to největší zemětřesení v Íránské historii a v této oblasti za posledních 2 000 

let, více neţ 75 000 lidí v celé zasaţené oblasti přišlo o své domovy. [17]  
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4.1.1 Vznik a průběh 

V pátek 26. prosince 2003 ničivé zemětřesení o síle 6,6 Richterovy stupnice udeřilo na 

jihovýchodní Írán. Zemětřesní začalo v 5:26:56 ráno, místního času, kdy většina lidí ještě 

spala. Hlavní otřes trval 15 sekund. Epicentrum o  hloubce 10 kilometrů bylo lokalizováno 

přibliţně 10 kilometrů jihozápadně od historického města Bam. Po hlavním otřesu 

následovalo nejméně 29 menších otřesů. V noci po zemětřesení teploty klesy pod nulu. [18] 

Ještě tři měsíce po katastrofě vypadala krajina téměř shodně jako po zemětřesení. Lidé bydleli 

stále ve stanech podél silnic. Ţivotní úroveň sniţuje prach, písečné bouře a teplo. [18] 

 

Obrázek 9. Lokalizace zemětřesení v Íránu 2003 [19] 

Na obrázku 9 vidíme epicentrum zemětřesení v Íránu roku 2009. Červeně je znázorněn rozsah 

zemětřesení. 

4.1.2 Oběti na lidských životech 

Zemětřesení způsobilo úmrtí více neţ 30 000 lidí a 50 000 váţně zranilo. V oblasti zasaţené 

zemětřesením, přišlo přes 75 000 lidí o své domovy. [17]   

U lidí, kteří přeţili zemětřesení, často dochází k posttraumatické stresové poruše. Nejčastěji u 

dětí, sirotků a starších lidí. UNICEF začalo školit 1 500 učitelů v psychosociálním 

poradenství, aby dokázaly pomoct dětem. Spolupráce ministerstva zdravotnictví a OSN 

poskytlo psychologickou pomoc 25 000 lidí, kteří byli nejvíc traumatizováni. [18] 
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4.1.3 Škody a následky 

Bam bylo bohaté město střední třídy, prosperující na základě dvojí ekonomiky – zemědělství 

a podnikání - turismus. Pěstovali zejména datle a pomeranče pro export. Zemětřesení poničilo 

ovocné sady a jejich zavlaţovací kanály. Stromy, které přeţily zemětřesení, neměly dostatek 

vláhy, a tudíţ nebyla téměř ţádná úroda. Zemědělci přišli také o stovky dobytka. Bam bylo 

jedno z nejoblíbenějších turistických oblastí. Turisté navštěvovali z bláta a cihel 2 000 let 

starou Bam citadelu, světové dědictví UNESCO. Zemětřesení zničilo více neţ 80 % 

z citadely. Trosky citadely vidíme na obrázku 10. Ve městě Bam bylo zničeno a poškozeno 85 

% domů. Celkové škody byly přibliţně 32,7 miliónů amerických dolarů. [18] 

 

Obrázek 10. 2 000 let stará citadela je zničena zemětřesením v Bam, Írán [5] 

Zemětřesení zničilo takřka všechny městské školy a zabilo mnoho pedagogů, coţ způsobilo 

značné potíţe pro místní vzdělávací systém. 11 000 studentů bylo zabito a asi 1/5 místních 

pedagogů. [18] 

4.1.4 Záchranné a likvidační práce, obnova 

Do záchranných prací se takřka ihned zapojili běţní občané, dobrovolníci z íránského 

Červeného půlměsíc (Červený kříţ), armáda a policistů. Na místní úrovni byla dobrá 

koordinace. Rozsah katastrofy je tak velký, ţe domácí kapacita a vybavení nestačí k plnému 

pokrytí. Několik evropských zemí okamţitě nabídlo svou pomoc. Den po katastrofě 

humanitární pracovníci z Íránu a více neţ 60 - ti zemí se snaţí pomoci lidem postiţených 

zemětřesením. Řada zemí včetně Ruska, Velké Británie, Německa, Španělska nabídli 

záchranné týmy a hmotnou pomoc, USA nabídla humanitární pomoc, OSN vyslali odborníky 

na koordinaci pomoci a poskytli technickou a materiální podporu, Červený půlměsíc začíná 
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stavět stany. Íránský Červený půlměsíc dodal 92 000 stanů, 200 000 přikrývek, 56 000 kusů 

oděvů a 51 000 petrolejových topných těles. Organizace spojených národů poskytla 

technickou a materiální podporu – potrubí, čerpadla, chlorovací zařízení, zařízení pro 

testování vody a vodu v cisternách a lahvích. A spolupracovali s dalšími orgány, aby zajistili, 

ţe rozvody vody dosáhly plánovaných míst. Nakládání s odpady bylo stále problematické. 

Stojatý povrch kanalizací přitahoval mouchy a hmyz. Proto se po celém městě prováděly 

postřiky. Dětský font organizace spojených národů (UNICEF) nakoupil 20 000 popelnic, 

75 000 jednorázových plastových pytlíků na odpadky. Spolupracoval také na rekonstrukci 

Bam citadely. Úřad americká pomoci poslal 1 446 stanů, 4 448 kuchyňských setů, 12 500 dek 

a americké ministerstvo obrany poslalo 68 tun zdravotnického materiálu a 2 000 přikrývek. 

[18]  

Hlavním cíle vzdělávacího programu bylo zaloţení nových škol. UNICEF poskytl 34 stanů 

jako dočasné třídy. Ve školních stanech byla tma, řady lavic a tabule. Mnoho dalších zařízení 

tam chyběla. Chyběly učebnice, které byly zničeny zemětřesením. [18] 

4.1.5 Shrnutí 

Hlavní příčinou poškození takového mnoţství budov a smrti lidí byly slabé a zranitelné 

budovy. Většina budov v Bam byly vyrobeny ze sušených hliněných cihel s malou nebo 

ţádnou seizmickou odolnou ochranou. [17] 

Je důleţité si uvědomit, zranitelnost určitých druhů staveb v oblastech seizmicky aktivních a 

podniknout kroky k jejich posílení. [17]    

Aby se předcházelo dalším katastrofám, je potřeba kvalitní plánování a stavební normy pro 

rekonstrukci a standardizaci domů. [18] 

4.2 Zemětřesení v Kašmíru r. 2005 

V sobotu 8. října 2005 byl Pákistánu, Indii a Afghánistánu zasaţen zemětřesením o síle 7.6 

Richterovy stupnice. Během tohoto týdne následovalo více neţ 15 otřesů. Epicentrum se 

nacházelo 95 kilometrů severně od hlavního města Pákistánu Islámábádu v horské oblasti. O 

ţivot přišlo víc neţ 85 000 lidí a 3,5 milionů lidí přišlo o své domovy. [16] 

4.2.1 Vznik a průběh 

V sobotu 8. října 2005 mohutné zemětřesení, trvající 30 – 45 sekund, o velikosti 7,6 

Richterovy stupnice zasáhlo severní část Pákistánu, Indii a severozápad Afghánistánu. 

Epicentrum zemětřesení bylo lokalizováno 19 kilometrů severně od města Muzaffarabád. 
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Hloubky epicentra byla 13 kilometrů. Zemětřesení způsobilo mnoho sesuvů půdy, které 

zablokovali silnice a tím izolovaly postiţené oblasti. [15] 

Den po katastrofě, tj. 9. 10. 2005, poţádal Pákistán konkrétní státy (Velkou Británii, Francii a 

Itálii) o vyhledávací a záchranné jednotky. [15]    

 

Obrázek 11. Lokalizace zemětřesení v Kašmíru r. 2005 [13] 

Na obrázku 11 je zobrazeno epicentrum zemětřesení v Kašmíru. Zemětřesení zasáhlo tři státy, 

a to Pákistán, Indii a Afghánistán.  

4.2.2 Oběti na lidských životech 

Počet obětí činil 87 350, zraněno bylo 138 000 lidí a víc neţ 3,5 milionů lidí přišlo o své 

domovy. Podle vládních údajů přišlo o ţivot 19 000 dětí. Většina z nich pod troskami 

zničených školních budov. Zemětřesení postihlo více neţ 500 000 rodin. Přibliţně 250 000 

hospodářských zvířat zemřelo v důsledku pádu kamenných stodol a více neţ 500 000 zvířat 

bylo nutné schovat před krutou zimou. [15] 

Kromě počtu úmrtí, lidská cena zahrnuje amputace, sirotky, špatné hygienické podmínky, coţ 

vede k šíření infekčních nemocí a nedostatek jídla vede k podvýţivě. [15] 

4.2.3 Škody a následky 

 Zemětřesení zničilo a zasypalo mosty a silnice. Celá oblast je značné členitá hornatina, proto 

došlo k mnoha sesuvům, které znemoţnily dopravu v postiţených regionech. Většina silnic 

nebyla zničena, ale jen zavalena sutí. Silniční uzavírky zcela odřízli pozemní přístup k údolím 
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řeky  Jhelum, Neelum a městu Kaghan, které vidíme na obrázku 12. Několik oblastí zůstalo 

odříznuto ještě 3 měsíce po této události. Zemětřesení poničilo pozemní telekomunikační 

sluţby, vodovodní a kanalizační systém, a přerušilo dodávku elektřiny. V regionu byla 

zdemolována většina školních budov a nemocnic. Okolo 67 % vzdělávacích institucí v oblasti 

zasaţené zemětřesením byly zničeny. Mnoho studentů a učitelů muselo odejít do jiných krajů. 

[15] 

Následkem zemětřesní byl u mnohých lidí vyvolán posttraumatický stres. Hlavně u těhotných 

ţen, dětí a starších lidí. [15] 

 

Obrázek 12. Odříznutá města zemětřesením 

Přes 780 000 budov bylo poškozeno nebo zničeno. Z toho 17 000 školních budov a nemocnic. 

Většina poškozených budov se nacházely v horských oblastech a následky byly ještě zhoršeny 

v důsledku nastávající zimy a příchodu sněhových sráţek. [15] 

Činností zemětřesení došlo ke ztrátě 324 000 pracovních míst. Největší ztráty byly 

v zemědělství, průmyslu a stavebnictví. [15] 
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4.2.4 Záchranné, likvidační práce, obnova 

Celkem 25 států nabídlo pomoc ve formě potravin, přikrývek, léků, lékařských týmů, 

vyhledávání a záchranu osob nebo jiných odborníků. Řada evropských vyhledávacích a 

záchranných týmů byla nasazena v rámci první fáze humanitární pomoci. [16] 

Zemětřesení postihlo okolo 3,5 milionu lidí, a to buď přímo, nebo nepřímo. Počáteční reakce 

na katastrofu byla poznamenána špatnou koordinací pomáhajících organizací při záchranných 

pracích. Bylo málo informací, kdo a co dělá. Proto byla za účelem koordinace činností s 

dalšími mezinárodními agenturami a nevládními organizacemi vytvořena koordinační 

struktura. [15] 

Jeden z nejviditelnějších důsledků zemětřesení je enormní mnoţství trosek a suti 

pocházejících z poškozených a zničených staveb. Odhadlo se 200 miliónu tun suti. Byl zřízen 

plán, který podporuje opětovné pouţití a recyklaci suti a identifikace vhodného likvidačního 

místa. Bylo zapotřebí, aby se zabránilo náhodným skládkám suti a neţádoucím účinkům 

spojených s dopady na ţivotní prostředí. [15] 

Dodáno bylo 0,5 miliónů stanů, 3,5 milionů přikrývek, 60 000 tun potravin a 3 000 tun léků. 

Lidé byli rozděleni podle polohy obydlí do tří skupin. Lidé, kteří bydleli v domech v niţších 

nadmořských výškách a lidé, kteří bydleli ve vyšších nadmořských výškách, kteří mohli 

sestoupit do niţších nadmořských výšek. Třetí skupina, byli lidé, kteří ţili v nepřístupných 

oblastech (5000 – 7000 metrů nad mořem). První dvě skupiny byly v úzkém kontaktu s první 

pomocí. Lidé v poslední skupině byli nuceni pro pomoc sestoupit do niţších vesnic. [15] 

Mnoho nemocnic v regionu utrpělo váţné škody nebo se zhroutily. Obyvatelé museli spoléhat 

na lékařskou armádní pomoc nebo pomoc nevládních organizací, jako je Červený kříţ. [15]   

Zásobování vodu se podařilo díky UNICEF rychle obnovit. Celý systém zásobování vodou se 

opravil do 5 dnů a do 10 dnů byla k dispozici čistá voda. Elektřina byla obnovena u většiny 

měst do 5-6 dnů. [15] 

Rekonstruováno muselo být okolo 400 000 domů. Na rekonstrukci a obnovu bylo zatím 

potřeba 5,2 miliardy amerických dolarů. [15] 
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4.2.5 Shrnutí 

Vzhledem k nedostatku kvalifikovaných pracovníků, neměl kdo kontrolovat stav budov.  

Proto se museli majitelé a obyvatelé domů dočasně přestěhovat i z domů, kde se nezdálo 

ţádné významné poškození. [15]    

Den po katastrofě, to je 9.10 2005, poţádal Pákistán konkrétní státy (Velkou Británii, Francii 

a Itálii) o vyhledávací a záchranné jednotky. [15] 

Počáteční reakce na katastrofu byla poznamenána neefektivní koordinaci mezi celou řadou 

organizací zapojených do záchranných prací. [15] 

Přesné seizmické stavební předpisy mohly zmírnit rozsah škody a počet lidských oběti. [15]  

4.3 Zemětřesení v italském Abruzzo r. 2009 

Ničivé zemětřesení, které postihlo region Abruzzo dne 6. dubna 2009 v ranních hodinách, 

bylo jedno z největších v historii Itálie. Nejhůře bylo postiţeno město L´Aquila, ale zasaţeny 

byly i vesnice Paganica, Onna, Tomimparte, Poggio Picenze, Villa Sant'Angelo a Fossa, které 

jsou zobrazeny na obrázku 13. Epicentrum se nacházelo v blízkosti L´Aquily a způsobilo 

nejen velké materiální škody, ale i vysoký počet obětí. Revitalizace celé postiţené oblasti 

probíhá, ale dá se předpokládat, ţe bude trvat několik let. [11] 

 

Obrázek 13. Zasažená města a vesnice zemětřesením v regionu Abruzzo 
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4.3.1 Vznik a průběh 

V pondělí 6. dubna 2009 v 03:32:29 mocné zemětřesení zasáhlo provincii L´Aquila v regionu 

Abruzzo. Zemětřesení trvající asi 20 vteřin, měřící 5,8 na Richterově stupnici bylo cítit po 

celé střední Itálii. Podle Amerického ústavu pro geologický průzkum mělo zemětřesení sílu 

6,3 stupně. Předcházelo mu několik nočních otřesů o síle aţ 4,6 stupně. Mnoho budov 

v historickém centru města se zhroutilo a velký počet vyděšených lidí utíkalo do ulic.  

Epicentrum bylo lokalizováno v blízkosti města Aquily, asi 85 kilometrů severovýchodně od 

Říma a to v hloubce 8 kilometrů. V této oblasti bylo jiţ od ledna 2009 zaznamenáno několik 

otřesů. Během otřesů padaly kusy omítek, kamenů a části budov. K hlavním sesuvům budov 

však došlo přibliţně po půl hodině po hlavním otřesu. [11] 

 

Obrázek 14. Lokalizace zemětřesení v italském Abruzzo r. 2005 [10] 

Na obrázku 14. vidíme topografickou mapu Itálie. Epicentrum zemětřesení je značeno 

červeně a zeleně je vymezen zasaţený kraj Abruzzo.  

4.3.2 Oběti na lidských životech 

Zemětřesení váţně ohrozilo město L´Aquila a jeho okolí, vesnice a osady. V L´Aquile, které 

mělo tehdy zhruba 60 000 obyvatel, bylo zaznamenáno přes 300 obětí a 1000 lidí bylo 

zraněno. Zničeno bylo několik tisíc budov a o střechu nad hlavou přišlo v celém regionu 

Abruzzo okolo 70 000 lidí. [11] 

4.3.3 Škody a následky 

Italská metropole Řím bývá jen zřídka postiţena seizmickou aktivitou, ale přesto tyto otřesy 

pocítila také. Zemětřesení celkem zasáhlo 20 obcí a měst, některé oblasti zůstaly po 
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zemětřesení jako srovnané se zemí. Ve vesničce Castelnuovo zemřelo 5 z 300 obyvatel a 

ţádná z budov neodnesla otřesy bez následků - některé se zcela zřítily, jiné byly poškozené, 

všechny budou potřebovat rozsáhlou rekonstrukci. Vesnice Onna a Paganica byly takřka 

zničeny celé zemětřesením. Nejhorší škody byly hlášeny přímo v historickém centru města 

L´Aquila, kde se zřítila řada starších budov, včetně studentských kolejí, několika kostelů a 

zvonice. Nevydrţelo ani několik moderních staveb na předměstí, ulice jsou zavalené sutí. 

Většina budov má narušenou statiku a jsou tudíţ neobyvatelné. [11] 

 

Obrázek 15. Zničené domy ve městě L´Aquila [10] 

Na obrázku 15 je vidět město Aquila dne 6. 4. 2009 a následky ničivého zemětřesení 

v italském kraji Abruzzo. Zničené domy a v ulicích byly tuny suti. 

4.3.4 Záchranné a likvidační práce, obnova 

Záchranné práce hasičů v italském Abrzzu začaly v podstatě okamţitě po odeznění otřesů. 

Bezprostředně po zemětřesení byl aktivován národního systému civilní ochrany. Během 

několika hodin přijeli tisíce hasičů do L´Aquila a do desítek sousedních vesnic a vesniček 

zasaţených zemětřesením. Záchranné týmy byly vyslány ze všech italských regionů. Přijela 

záchranná vozidla všech druhů - ţebříkové vozíky, vyprošťovací automobily, nákladní 

automobily, jeřáby, osvětlovací věţe a mnoho hasičů s různou odborností  - důstojníci se 

specializací na posouzení stability budov, hasiči vyškolení pro hory, jeskyně a řeky, týmy 

vyškolené pro hledání lidí uvězněných v sutinách i „psí jednotky“. V krátkém čase byly 

zorganizovány základní tábory. Stanová městečka s kapacitou aţ 35 000 osob a přes 30 000 

lidí bylo dočasně ubytování v hotelích na jaderském pobřeţí Abruzza. Kapacita stanů a hotelů 

však nebyla dostačující, řada lidí zůstala na stadiónech a náměstích. Ze skladů Civilní obrany 
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byly sváţeny PET lahve s vodou, jídlo, deky, lehátka a stany. Byly provedeny stovky 

záchranných operací, tři sta v prvních hodinách po otřesu. Zpočátku byly zaměřeny na 

ochranu ţivota a majetku. Další operace byly zaměřeny na zajištěný soukromých a veřejných 

budov, jako jsou nemocnice, školy a památky. Záchranné práce komplikoval déšť, chladná 

noc a na druhý den další silné otřesy mezi 5,5 aţ 5,7 Richterovy škály. [11] 

2.3.5 Shrnutí 

Giorgio Croci inţenýr a odborník na staré památky italského hlavního města, je přesvědčen, 

ţe klíčovým faktorem rozsahu dopadů jsou špatné stavební metody. [10] 

Zemětřesení, které zničilo italské město L´Aquila a jeho okolí, nemuselo být tak tragické. 

Rozsáhlé škody v Itálii způsobily podle geologů a stavebních inţenýrů především 

nedostatečně odolné budovy. Technické prvky, jako je kvalita výstavby, nedostatek údrţby a 

absence z oceli vazby přispěly k selhání nebo špatné chování starých zděných budov. 

Seizmologové a stavební inţenýři povaţují podle vědecké zprávy z roku 2008 téměř polovinu 

italského území za "nebezpečnou", pokud jde o seizmickou aktivitu.  [10] 

“V Abruzzu se zřítily domy, které nebyly postaveny, aby odolaly zemětřesení, jeţ přitom 

nebylo příliš silné,“ uvedl Enzo Boschi, prezident Národního geofyzického a 

vulkanologického ústavu. [10] 

4.4 Zemětřesení na Haiti r. 2010 

Území Haiti je ovlivňováno nejrůznějšími přírodními katastrofami. Například v roce 2008 

bylo více neţ 800 lidí zabito sérií čtyř hurikánů a tropických bouří, které zasáhly Haiti během 

dvou-měsíčního období. [14] Navzdory nedávným seizmickým nečinnostem, zasáhlo Haiti jiţ 

v minulosti několik velkých zemětřesení – například v roce 1701, 1751, 1770 a 1860. 

Zemětřesení, které zasáhlo republiku Haiti v letošním roce 2010, patří mezi nejsmrtelnější 

zemětřesení zaznamenané ve světové historii. Více neţ 5 milionů lidí ţilo v oblasti přímo 

postiţené zemětřesením a 1,2 milionu lidí v dočasných přístřešcích. [14] 

 Haiti je nejchudší zemí na západní polokouli. Odhaduje se, ţe 80 % jejích obyvatel ţije pod 

hranicí chudoby. [14] 

4.4.1 Vznik a průběh 

Zemětřesení o síle 7 stupňů Richterovy stupnice nastalo ve vnitrozemí, 12. ledna 2010, 

s epicentrem přibliţně 15 kilometrů od Port-au-Prince v 16:53 místního času. Odhadovaná 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Port-au-Prince
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hloubka je 13 kilometru. Nedostatek místních seizmických dat neumoţňuje určitě přesnou 

hodnotu hloubky. Po hlavním otřesu následovalo ještě několik doznívajících otřesů o síle 5 – 

5,9 Richterovy škály. Nejsilnější otřes trval 35 sekund. Otřesy byly citelné také na Kubě, 

Jamajce, Venezuele a sousední zemi Dominikánské republice. Tyto otřesy znemoţňovaly 

záchranné práce a současně způsobily další škody na budovách.  Zemětřesení vytvořilo 

tsunami o výšce do maximálně jednoho metru. Ve srovnání se škodami po zemětřesení, je 

dopad tsunami zanedbatelný. [14] 

Záchranné práce komplikovaly v hlavním městě Port-au-Prince nefungující sítě pevných ani 

mobilních operátorů, poškozené letiště a mnoho zničených pozemních komunikací. [14] 

 

Obrázek 16. Lokalizace zemětřesení na Haiti r. 2010 [14] 

Na obrázku 16 je topografická mapa Haiti, 12. leden 2010, kde je zakreslen hlavní otřes 

(červená hvězdička) a následné otřesy, k nimţ došlo během prvních dvou týdnů. Mnoho 

otřesů bylo 40-50 km západně od hlavní otřesu.  

4.4.2 Oběti na lidských životech 

V oblasti přímo postiţené zemětřesením ţije více neţ 5 milionů lidí a 1,2 milionu lidí v 

dočasných přístřešcích. Počet lidských obětí činí 222 570, počet zraněných osob je 300 000. 

[14] 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Kuba
http://cs.wikipedia.org/wiki/Jamajka
http://cs.wikipedia.org/wiki/Venezuela
http://cs.wikipedia.org/wiki/Dominik%C3%A1nsk%C3%A1_republika
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4.4.3 Škody a následky 

Zemětřesení zapříčinilo značné materiální škody. Zničeno bylo přes 97 000 domů a okolo 

180 000 jich bylo poškozeno. Zemětřesení způsobilo rozsáhlé škody na budovách v celé Port-

au-Prince regionu, ve venkovských oblastech a městech na západ od města. V centru města 

Port-au-Prince se 28 % staveb zhroutilo a dalších 61 % bylo poškozeno natolik, ţe vyţadují 

opravy. Ve městě Leogane, západně od metropole, bylo pobořeno 62 % budov a 31 % 

potřebují opravit. Zhruba z poloviny byla zničena i města Jacmel, Gressier a Carrefour, které 

jsou znázorněna na obrázku 17. [14] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zemětřesení narušilo fungování téměř všech vládních institucí, stejně jako nevládních 

organizací. Tyto instituce ztratily klíčové zaměstnance, databáze a záznamy. Kromě narušení 

provozu mnoha klinik, nemocnic, policejních stanic, škol a univerzit, zemětřesení způsobilo 

váţné poškození nebo zhroucení mnoho budov - několik budovy ministerstev, rezidence 

prezidenta, Justiční palác, hotely, obchody, kancelářské budovy, městské části Port-au-Prince 

a sídla mírových sil OSN. Dále byl poničen hlavní přístav a popraskány pozemní komunikace. 

Zemětřesení vyvolalo sesuvy půdy, které zavalily, jiţ tak popraskané pozemní komunikace. 

[14]  

Obrázek 17 Zasažené města a vesnice zemětřesením na Haiti 
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V regionu Port-au-Prince má 82 % samostatných domů střechy z plechu a vícepodlaţní domy 

a byty mají 71 % střech zhotovených z betonu. Bytová výstavba v Port-au-Prince lze rozdělit 

zhruba do tří kategorií [14]: 

 „chatrč“ – bydlení za pouţití směsi dřeva a vlnitého plechu, 

 betonové zdivo s vlnitou kovovou střechou, 

 ţelezobetonové sloupky a desky s výplní betonových bloků.  

 Rozsáhlé škody na budovách byly do značné míry způsobeny špatným provedením, 

konstrukčními způsoby a pouţitým materiálem, byly málo odolné vůči otřesům. Konstrukce 

navrţené a provedené s dostatečnou tuhostí by odolaly bez váţnějších poškození. [14] 

 

Obrázek 18. Obydlí na Haiti – chatrč [14] 

Na obrázku 18 je vidět názorná ukázku bydlení za pouţití směsi dřeva a vlnitého plechu, tzv. 

chatrč, po zemětřesení. Niţší hmotnost stavebních materiálů u těchto typů staveb měla 

pravděpodobně za následek niţší seizmické setrvační sily. [14] 
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Obrázek 19. Částečné zhroucení bytového domu [14] 

Na obrázku 19 je pro ilustraci uveden příklad váţného poškození a zhroucení vícepodlaţních 

budovy – rezidence, s těţkými betonovými deskami, podlahou a střechou. 

4.4.4 Záchranné a likvidační práce 

Z celého světa směřovala mezinárodní pomoc do míst, kde se katastrofa odehrála - letadla a 

lodě s humanitární pomocí i samotní záchranáři. Unikátní reakce po tomto zemětřesení bylo 

rozsáhlé vyuţití dat dálkového průzkumu země - satelitních snímků a leteckých snímků, pro 

prvotní odhad škod. Pomocí vysokého rozlišení leteckých a satelitních snímků se určilo, které 

struktury se zcela nebo částečně zhroutily nebo jsou silně poškozené. [14] 

Vzhledem k tomu, ţe tato mimořádná událost nastala 12. ledna letošního roku, není v této 

bakalářské práci obnova zničeného území, protoţe při sepisování a odevzdání práce tyto 

informace nebyly k dispozici. 
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Obrázek 20. Ukázka satelitního snímku mapy škod [14] 

Na obrázku 20 je graficky uveden příklad satelitního snímku. Červené čáry na obrázku 

znázorňují poškozené objekty a území. 

4.4.5 Shrnutí 

Velké ztráty na lidských ţivotech lze do značné míry přičíst nedostatečné pozornosti při 

návrzích na konstrukci s moţností zemětřesení. Například velvyslanectví USA přeţili 

zemětřesení jen s malou škodou. [14] 

Konstrukční typy, podrobné postupy a materiál byl neadekvátně odolný případným silným 

pohybům půdy. Účinky této škody byly prohlubovány úzkými chudobami, špatnými 

konstrukčními praktikami, vysokou hustotou obyvatelstva Port-au-Prince a křehkostí 

veřejných budov. Historie zemětřesení na Haiti naznačuje, ţe zemětřesení o síle 7 nebo větší 

můţe udeřit kdykoliv znovu. Navrhování a konstrukce musí mít seizmicky odolné struktury, 

které budou mnohem méně citlivé na budoucí zemětřesení. Rekonstrukce musí být zaloţena 

na jednoduché a nákladově efektivní technice pro všechny moţné přírodní nebezpečí. [14] 

Nebyly ţádné seizmické stanice v Haiti během zemětřesení, takţe bylo nemoţné odhadnout 

intenzitu pohybů půdy. 
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Fungování vlády a sociální infrastruktury se výrazně zhoršilo ztrátou pracovníků, zařízení a 

záznamů. Tyto ztráty vznikly v mnoha klinikách, nemocnicích, policejních stanicích, školách, 

univerzitách, budovách ministerstva a církvi. [14] 

Poškození hlavního přístavu v Port-au-Prince brání poskytování humanitárních dodávek do 

oblastí postiţených zemětřesením. Zhroucení mělo za následek smrt 30 lidí pracujících na 

molu a únik ropy. Popraskané a zavalené pozemní komunikace zbrzdily či úplně znemoţnily 

humanitární pomoc. [14] 
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5. ANALÝZA PŘÍČIN A SROVNÁNÍ NÁSLEDKŮ 

VYBRANÝCH ZEMĚTŘESENÍ 

Porovnání zkušeností se současnou praxí demonstruji na konkrétních vybraných 

zemětřeseních. K porovnání jsem pouţil analýzu příčin, průběhů a následků. 

5.1 Analýza příčiny 

5.1.1 Írán 2003 

Írán se nachází v geologicky aktivním alpsko-himalájském pásu, proto trpí častými 

zemětřeseními. Zemětřesení v Íránu roku 2003 došlo v důsledku pohybu arabské desky proti 

euroasijské. Délka zemětřesení je odhadnuta na 24 kilometrů. Epicentrum bylo v hloubce 10 

kilometrů a 10 kilometrů od městem Bam.  

Mezi hlavní příčiny zranitelnosti v oblasti patří: degradace ţivotního prostředí, špatné 

hospodaření s přírodními zdroji, neefektivní veřejná politika, zaostávání a myslná investice do 

infrastruktury.  

5.1.2 Kašmír 2005 

Seizmická aktivita v Pákistánu je přímým důsledkem kolize indické desky, která se podsouvá 

pod euroasijské litosférickou desku. V minulosti střed těchto desek vytvořil Himálajské hory. 

Zemětřesní v Kašmíru roku 2005 nastalo podél tektonické hranice, která se vyznačuje 

vysokou seizmickou aktivitou. Bylo mělké, a tak mělo i větší intenzitu a ničivý účinek. 

Hloubka epicentra byla 13 kilometrů pod povrchem. Ničivé účinky jsou připisovány místím 

podmínkám nebo špatné konstrukci budov, nikoliv však přímé intenzitě zemětřesení.   

5.1.3 Abruzzo 2009 

Ačkoliv Itálie leţí v tektonicky komplexním regionu, ve střední části země jsou Apeniny, 

které se vyznačují tektonickou činností. Epicentrum bylo lokalizováno v hloubce 8 kilometrů, 

a to v blízkosti města L´Aquila.  

5.1.4 Haiti 2010 

Zemětřesení mělo epicentrum pouze 16 kilometrů od hlavního města Port-au-Prince. Haiti 

postihlo zemětřesení podobné síly naposledy v 19. století, dalo se tudíţ předpokládat, ţe 

nastane. Tato nízká úroveň seizmické aktivity lze srovnat s nízkou úrovní připravenosti. 

Pohromu způsobil pohyb karibské a severoamerické litosférické desky. Zlom litosférických 
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desek byl zablokován po dobu 200 let, tlak se nahromadil a uvolnil se v jednom zemětřesní. 

Devastující účinky vznikly, protoţe epicentrum zemětřesení bylo v malé hloubce a blízko 

hlavního města, kde ţije dva miliony lidí. K tomu se přidaly nekvalitně postavené stavby, 

kterých bylo v oblasti většina. Vzhledem k povaze zlomu je velice pravděpodobné, ţe 

v oblasti Haiti nastane během příštích let větší zemětřesení.  

5.2 Analýza průběhu záchranných a likvidačních prací 

Zdolávání mimořádné události řeší záchranné a likvidační práce. Jsou realizovány 

záchrannými sloţkami a prioritně řeší záchranu lidských ţivotů, dále pak majetku a zajištění 

poškozených budov. V tabulce 3 je znázorněn průběh jednotlivých katastrof a tabulka 2 řeší 

průběh záchranných a likvidačních prací. 

Tabulka 2. Průběh záchranných a likvidačních prací 

MÚ 
Organizace 

záchranných prací 

Prodlení 

zahájení 

Materiální 

vybavení 
Záchranáři 

ÍRÁN 2003 Dobrá Ţádné Nedostačující 
Červený půlměsíc, armáda, 

policie, mezinárodní pomoc 

KAŠMÍR 

2005 
Špatná Několik dní Nedostatečné 

Armáda, mezinárodní 

pomoc 

ABRUZZO 

2009 
Velmi dobrá Ţádná Dostačující 

Národní systém civilní 

ochrany 

HAITI 

2010 
Špatná Několik dní Nedostačující Mezinárodní pomoc 

 

Na průběh jednotlivých mimořádných události má velký vliv infrastruktura. Můţeme mluvit o 

„infrastrukturní krizi“, zaviněnou desetiletími nedostatečných investic a špatné údrţby do 

veřejných komunikací a staveb. Veřejná infrastruktura se vztahuje na stavby, pozemní 

komunikace, letištní sítě, vodárny a vodní zdroje, zpracování komunálního odpadu, výroba a 

přenos elektrické energie, čistění odpadních vod a telekomunikace. Zahrnuje také správu, 

údrţbu a rozvoj těchto zařízení.  

Měli bychom se zaměřit na zranitelnost určitých druhů staveb v oblastech seizmicky aktivních 

a učinit kroky k jejich posílení. Přesnější stavební normy, by měly zmírnit rozsah škod. 
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Tabulka 3. Průběh jednotlivých katastrof s ohledem na funkci složek společnosti 

Katastrofa 
Írán 

2003 
Pákistán 2005 Abruzzo 2009 

Haiti 

2010 

Následky 

katastrofy 

Následky 
Zničené 

budovy 

Zničené budovy, 

zasypané pozemní 

komunikace, zničení 

telekomunikační sítě 

Zničené budovy 

Zničené budovy, 

narušení vládních 

institucí 

Složky 

Dobrovolníci, 

armáda, 

mezinárodní 

organizace 

Armáda. Mezinárodní 

sloţky 

Národní systém 

civilní ochrany 
Armáda, policie 

Nejvyšší orgán podílející 

se na zdolávání 

Mezinárodní 

organizace 
Mezinárodní organizace Národní 

Mezinárodní 

organizace 

Mrtví 30 000 87 350 300 222 570 

Zničené budovy 
85 % města 

Bam 
780 000 10 000 277 000 

Obyvatel bez domova 75 000 3,5 milionů 5 milionů 1,2 milionů 

Nouzové ubytování Stany Stany Stany, hotely Stany 

Zajištění 

bezpečnosti 

Složky 
Armáda, 

policie 
Armáda, policie Armáda, policie Armáda, policie 

Způsob Hlídkování Hlídkování 
Hlídkování, 

zatýkání 

Hlídkování, 

pouţití zbraní, 

zatýkání 

Kritická infrastruktura 
Humanitární 

organizace 
Humanitární organizace 

Humanitární 

organizace 

Humanitární 

organizace 

 

Funkce záchranných sloţek společnosti je také velmi důleţitá. U nás máme od roku 2001 

integrovaný záchranný systém (dále jen IZS). Nyní si ukáţeme na příkladu, jak je IZS 

důleţitý. V roce 1997 v České republice byly velké povodně, které ukázaly na nepřipravenost 

na takovou situaci. Chyběly protipovodňové plány, technika ve špatném stavu, koordinace 

vázla atd. Povodeň přispěla k vyvinutí nových opatření a odstranění největších nedostatků. 

IZS vedl k podstatnému zmírnění následků povodní v Čechách v roce 2002.  

V mnoha zemích by podobné záchranné systémy zlepšily organizaci a koordinaci pomoci, 

čímţ by zachránily mnoho lidských ţivotů. 
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5.3 Analýza následků 

Následky jednotlivých zemětřesní jsem graficky znázornil na obrázcích 21, 22 a 23.   

 

Obrázek 21. Porovnání zemětřesení dle Richterovy stupnice 

Na obrázku 21 je uvedeno srovnání velikost zemětřesení na Richterově stupnici. Nejmenší 

velikost mělo zemětřesení v Abruzzo roku 2009 a naopak největší bylo zaznamenáno na Haiti 

v letošním roce.  

 

Obrázek 22. Porovnání zemětřesení dle počtu obětí 
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Obrázek 22 ukazuje srovnání počtu usmrcených a zraněných osob u vybraných zemětřesení. 

Paradoxně zemětřesení v roce 2003 mělo mnohem menší úmrtnost a míň zraněných lidí, neţ u 

zemětřesení v roce 2005 a 2010, a to aţ několikrát.  

Aktivní postoj k sniţování počtu obětí katastrof vyţaduje komplexní přístup, který zahrnuje 

sniţování rizik katastrof: 

 analyzovat rizika, určit druh rizik, kterým čelí lidé a investice do rozvoje,  

 prevenci a zmírňování se musí řešit pomocí strukturálních zdrojů, 

 rozloţit rizika – finanční rizika mezi různé subjekty, 

 připravenost a rekce na mimořádnou událost – rychle a účinně, 

 obnova a rekonstrukce – efektivně vyuţít na ochranu proti budoucím mimořádným 

událostem.  

 

Obrázek 23. Porovnání zemětřesení dle výše škody 

Porovnání zničených budov, obyvatel bez domova nákladů na rekonstrukci a obnovu vidíme 

na obrázku 23. Vzhledem k tomu, ţe zemětřesení nastalo 12. ledna letošního roku, na obrázku 

23 nejsou graficky znázorněny náklady na rekonstrukci a obnovu. V době sepisování a 

odevzdávání tyto informace nebyly k dispozici. 

Náklady na rekonstrukci a obnovu se pohybují v řádech stovek milionů aţ miliard. Měli 

bychom se zaměřit na prevenci, a tím minimalizovali tyto astronomické částky.  
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Následky zemětřesní se liší podle velikosti. Rozdíl jedné desetiny na Richterově stupnici je 

nesrovnatelný, co se týče uvolněné energii, protoţe v této stupnici jde o logaritmické hodnoty. 

Hloubka zemětřesení – čím je hlubší, má menší následky. Dále vzdálenost od osídlených 

oblastí, hustota obyvatelstva v zasaţené lokalitě, odolnost budov vůči seizmickým otřesům a 

čas zemětřesení. 

Důleţitým činitelem, který můţe ovlivnit následky zemětřesení směrem k niţším ztrátám a 

škodám, jsou opatření (měřicí přístroje a systémy), která umoţní orgánům krizového řízení a 

obyvatelům, aby se včas dozvěděli o přicházející katastrofě. 

U rekonstrukce zničeného území či opravě je důleţité si vzít příklad z minulých katastrof a 

poučit se z nich. 

5.4 Doporučení pro minimalizování dopadů zemětřesení 

Zemětřesení na území České republiky jsou velmi vzácná. Obyvatelé ČR se častěji můţou 

setkat se zemětřesením v zahraničí, přidávám následující doporučení, jak se chovat před, 

během a po zemětřesení. Otřesy mohou trvat několik vteřin, maximálně minut a po silném 

zemětřesní můţou přijít slabší doznívající otřesy. Je důleţité být informován o doporučených 

postupech při výskytu zemětřesení. [20]    

Jak se chovat před zemětřesením [20]: 

 popřemýšlet, jak se budete chovat při zemětřesení, na daném místě, 

 vědět, kde se vypíná elektřina, voda a plyn, 

 uvědomit si volné předměty, které by nás mohly ohrozit, 

 mít připravenou svítilnu na baterie, lékárničku, doklady, peníze, rozhlasový přijímač 

na baterie, jídlo a pití pro případ rychlého opuštění místnosti, 

 znát základy první pomoci.  

Co dělat při zemětřesení v budově [20]: 

 přitisknout se k nosné stěně, rohu místnosti, podlaze, pod nábytek, uhasit otevřený 

oheň a být připraven na rychle přesunutí, 

 vzdálit se od oken a prosklených ploch, 

 dávat pozor na padající předměty, 

 nepouţívat výtah, 

 zachovat klid. 
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Co dělat při zemětřesení ve volném prostoru [20]: 

 vyhledat otevřený prostor, daleko od budov, elektrického vedení, stromů a srázů, 

 pokud jedete dopravním prostředkem, co nejrychleji zastavit na volném prostranství a 

zůstat uvnitř. 

Problematické body: 

Při mimořádných událostech v zahraničí můţe nastat problém s cizí řečí. Veškeré informace 

budou podávány v národním jazyce, tudíţ se můţe stát, ţe lidé nebudou rozumět. V mnoha 

zemích nemají zavedený IZS. Při mimořádné události pak není jednoznačně dáno, kdo a co 

bude dělat. Z čehoţ vyplyne nedostatečná organizace a koordinace záchranných prací. Lidé 

by se měli informovat o způsobu řešení mimořádných událostí ještě před odcestováním. 

Informace by měly poskytovat cestovní kanceláře nebo ambasády v dané lokalitě. 

V České republice existuje projekt Dobrovolné registrace občanů České republiky při cestách 

do zahraničí (DROZD). Projekt umoţňuje účinně organizovat pomoc v případě přírodních 

katastrof i sociálních nepokojů českým občanům, kteří poskytnou informace o svém 

plánovaném pobytu v zahraničí. Systém poskytuje rozeslání hromadných e-mailů a krátkých 

textových zpráv (SMS) všem zaregistrovaným osobám, které se v daném cizím státě nachází, 

a tím jim předala důleţité informace nebo včas varuje před hrozícím nebezpečím. [22] 
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6. ZÁVĚR 

Hlavním cílem této práce bylo získat informace o vybraných přírodních mimořádných 

událostech a provést srovnání zkušeností se současnou praxí.  

Abych mohl toto srovnání provést, nejprve jsem zpracoval data, rozebral a analyzoval 

vybrané přírodní události. V práci je uvedeno, jak vznikly, jejich průběh, jaké napáchly škody 

a následky, dále pak záchranné, likvidační práce a obnova. Z těchto informací jsem udělal 

analýzu příčin, průběhů a následků. Porovnání zkušeností se současnou praxí je ukázáno na 

konkrétních vybraných zemětřeseních, coţ bylo hlavním úkolem.  

U všech zemětřesení se vyskytuje jeden společný nedostatek – špatné či nedostačující 

stavební předpisy. Tímto srovnáním jsem došel k závěru, ţe na průběh jednotlivých 

mimořádných událostí má vliv špatná infrastruktura, zaviněná desetiletím nedostatečných 

investic a špatné údrţby veřejných komunikací a staveb. K zmírnění zemětřesení se vyţaduje 

organizované celostátní plánování a ta závisí na úspěšné identifikaci rizikových oblastí. Není 

moţné zabránit zemětřesením, ale můţeme ho alespoň minimalizovat tím, ţe vytvoříme 

obrázek o moţných katastrofách a jejich dopadech. Vhodným varováním, připraveností na 

katastrofu a řízením katastrofy pomocí pouţití technologií. Konkrétně bychom se měli 

zaměřit na zranitelnost určitých druhů staveb v oblastech seizmicky aktivních a učinit kroky 

jejich posílení. Přesnější stavební normy by zásadně zmírnily rozsah škod.  

V mnoha zemích chybí integrovaný záchranný systém. Funkce záchranných sloţek 

společnosti je velmi důleţitá. V těchto zemích by podobné záchranné systémy zlepšily a 

urychlily organizaci a koordinaci pomoci, čímţ by zachránily mnoho lidských ţivotů. 

Neměli bychom zapomínat na minulost. Zemětřesení, které se staly, a jejich následky, uţ 

nikdy nevrátíme. Je však důleţité poučit se z nich a do budoucna pracovat na jejich 

minimalizování. 

Důleţitý pokrok ve studiu zemětřesení je vývoj systému globální navigace (GPS). Lze určit 

přesné zeměpisné souřadnice a nadmořské výšky na jakémkoliv místě na zemi. Dále můţeme 

vyuţít data z dálkového průzkumu země – satelitních snímků. Vysoké rozlišení těchto 

zařízení umoţňuje určit přesně struktury, které jsou poškozeny.   
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