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Anotace 
     V předložené práci je zpracována problematika meteorologických jevů, jakými jsou 

tornáda a hurikány a dopad těchto živlů na území USA a Jihovýchodní Asie. V první části 

jsou charakterizovány oblasti častého výskytu tornád a hurikánů. V další části je zpracována 

a vysvětlena problematika tropických cyklón i ve vztahu k tornádům a později je na základě 

těchto údajů zpracován a popsán jejich dopad na studovaná území. Cílem práce je 

zhodnocení těchto dopadů. V závěru práce je zařazeno doporučení jak při těchto 

meteorologických jevech postupovat a jsou zde uvedeny světové organizace, které se touto 

problematikou zabývají. 

 

Klíčová slova : tornádo, hurikán , USA, jihovýchodní Asie, meteorologické stanice 
 

 

 

 

 

Summary 
     There is a main focus on meteorological phenomena, mentioning tornadoes, hurricanes 

and an impact of the particular elements in locations USA and Southeastern Asia, in work 

presented. In the first part there are profoundly described areas of frequent tornadoes and 

hurricanes occurrence. In the following part tropical cyclones in a comparison with tornadoes 

are processed and illuminated. The data are foundation for describing an impact on the 

controlled areas subsequently. The aim of the project is to evaluate the impacts. At the end of 

the work there is a recommendation given, how to behave during harms mentioned above 

and world organizations, which are involved in the phenomena research. 

 

Keywords: tornado, hurricane, USA, Southeastern Asia, meteorological observatories 
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                 1.   Úvod    
    

     „Přírodní katastrofy jsou staré jako Země sama. S pomocí vědy a techniky je člověk 

schopen přírodní pohromy předpovídat a do jisté míry omezit škody a ztráty na životech, 

zkrotit síly přírody však nedokáže. Za hranicemi toho, co je v lidských silách, už následuje 

pouze bezmoc a utrpení. Člověk tváří v tvář obrovské síle přírody zpravidla nemůže udělat 

víc než, než si uvědomovat svou zranitelnost, ale také křehkost přírodní rovnováhy, kterou 

není radno bezohledně narušovat.“ ( Vigué, 2005)  

     V mé závěrečné práci se zabývám problematikou meteorologických jevů, jakými jsou 

tornáda a hurikány. Mnozí Středoevropané neznají rozdíl mezi těmito jevy, což je dáno tím, 

že s většinou těchto jevů se setkali pouze na televizní obrazovce než v přírodě. Tyto pojmy 

jsou však velmi dobře známy obyvatelům USA, či lidem žijícím v oblasti jihovýchodní Asie. 

A právě oblast Spojených států amerických a území jihovýchodní Asie je nejčastějším 

místem výskytu tornád a hurikánů a právě jim je celá má práce věnována.  

     V prvních dvou kapitolách se budu zabývat stručnou, leč výstižnou charakteristikou 

těchto území. Zaměřím se na fyzicko – geografickou charakteristiku území, která popisuje 

přírodní poměry s nimiž se setkáváme v daných oblastech. Jedná se především o jejich 

polohu, povrch, podnebí a faunou a flórou, jež se na dané podmínky vztahuje. Součástí těchto 

dvou kapitol bude také stručné objasnění sociálně – geografické a kulturně – historické 

charakteristiky studovaných území. V této části se budu zabývat převážně charakteristickými 

znaky obyvatelstva, což zahrnuje jejich složení, jazyk, náboženství,stupeň vzdělání, historii 

jejich osídlení atd. Na údaje o obyvatelstvu budou navazovat důležité mezníky v historii 

daného území a způsob obživy obyvatelstva, což nejlépe vystihnou údaje o hospodářství. 

Informace získané z obou těchto kapitol se stanou východiskem pro další kapitoly.  

     Nezbytnou součástí této práce bude objasnění problematiky tropických cyklón a tornád, 

jež sužují oblasti jimi postižené. Na začátku této kapitoly poukážu na spojitost mezi vodou a 

větrem tzn. spojitost mezi hydrologií a meteorologií, prostřednictvím objasnění pojmu 

termohalinní oceánský výměník. Poté se budu zabývat objasněním problematiky tropických 

cyklón a tornád. Hlavním úkolem této kapitoly bude vysvětlení, jak a při jakých podmínkách 

tyto jevy vznikají, jejich průběh, pozorování, předpověď a jejich dopad, kterému je pak 

věnována celá jedna kapitola. V této kapitole nebude chybět ani objasnění rozdílů mezi již 

zmíněnými meteorologickými jevy. Hlavním cílem mé bakalářské práce bude snaha o 

zhodnocení dopadu těchto meteorologických jevů. Pro názornou ukázku jejich dopadu jsem 

mimo jiné zvolila i příklady těch nejničivějších tornád a hurikánu v historii USA a 
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nejhrůznějších tajfunů v oblasti jihovýchodní Asie. Tyto informace budou doplněny 

tabulkami a grafy. 

     Závěr práce bych chtěla věnovat jednak zhodnocení získaných informací, ale také 

světovým meteorologickým stanicím, objasněním důležitosti jejich práce, díky níž můžeme 

být na tyto přírodní katastrofy připraveni a tím i zmírnit jejich dopad. Závěr práce bude 

obsahovat  také pár rad jak se zachovat v případě, že se vyskytnete v místě, kde je očekáván 

výskyt těchto přírodních živlů.  
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Seznam zkratek   
 

České zkratky 

ČHMÚ                                   Český hydrometeorologický ústav 

HGF                                       Hornicko – geologická fakulta 

VŠB – TUO                           Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava 

SSV                                        Sekundární savý vítr 

 

Cizojazyčné zkratky 

AO                                         Arctic Oscillation  

ASA                                       Association of Southeast Asia  

ASEAN                                  Association of Southeast Asian Nations  

ENSO                                    El Niño Southern Oscillation  

NAO                                      North Atlantic Oscillation  

NASA                                    National Aeronautics and Space Administration  

NOAA                                    National Oceanic and Atmospheric Administration  

NPO                                      North Pacific Oscillation  

NSSL                                     National Severe Storms Laboratory  

NWES                                   Numerical Weather Forecast  

PAGASA                              Philippines Atmospheric, Geophysical and Astronomical  

  Services Administration  

PAR                                      Philippine Area of Responsibility  

PNA                                      Pacifik North American Paterrn  

SAI                                        South Asia Integration  

SO                                         Southern Oscillation  

TOTO                                   Totable Tornado Observatory  
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                 2. Spojené státy americké 

                 2.1.   Fyzicko - geografická analýza území 

                  
     Kontinentální část Spojených států amerických se nachází v jižní polovině 

severoamerického kontinentu, na severozápadě leží Aljaška a v Pacifiku Havajské ostrovy. 

Svou rozlohou 9 809 155 km2  je USA 4. největším státem světa.  Hraničí s Kanadou (8 900 

km) a Mexikem (3 100 km). Má velmi výhodnou geografickou polohu. Nachází se mezi státy 

západní a východní polokoule, mezi Evropou a Asií. Další výhodou je přístup ke třem 

světovým oceánům. Díky této strategické poloze byli Spojené státy izolovány za obou 

světových válek, válka území USA nepostihla. K zámořským teritoriím patří Portoriko a 

Americké Panenské ostrovy v Karibiku a Americká Samoa, Severní Mariany a Guam 

v Pacifiku. ( Anděl, 2000 ) 

    Orograficky lze toto území rozdělit na několik krajinných oblastí. Pobřežní nížiny, které se 

nacházejí ve východní části země, Appalačské pohoří, Centrální nížiny, Velké roviny a 

Kordillery na západě. ( Zwettler, 2004 ) 

 

     Pobřežní nížiny o celkové délce 5 000 km, patří ke geologicky nejmladší částí Severní 

Ameriky. Nachází se na východním a jihovýchodním pobřeží Spojených států amerických. 

Táhnou se od mysu Cod v Massachusetts až po Floridu a odtud kolem Mexického zálivu. ( 

internet 10 ) 

     Povrch nížin je rovinatý s říčními a mořskými sedimenty. Pobřežní nížiny jsou 

prostoupeny mohutnou deltou řeky Mississippi, pro kterou jsou charakteristické bažiny, 

močály a laguny. Tyto nížiny se vyznačují lagunovým pobřežím, mangrovovými porosty a 

borovicemi bahenními. Na severovýchodě převládá chladné a přímořské klima, naopak jih je 

teplý, vlhký se subtropickým klimatem. Tuto oblast obývají aligátoři, medvídek mýval, 

vydry a pelikáni. Na západě jsou tyto nížiny ohraničeny horským řetězem Appalačského 

pohoří. ( Anděl, 2000 )  

      Charakter pobřežních nížin se mění podle jejich geografické polohy, podle typu pobřeží, 

na němž leží, podle typu moře, s nímž sousedí. Pobřežní nížiny, lze rozdělit do několika 

území. ( internet 10 )                      

     Atlantské pobřežní nížiny se rozkládají na téměř celém atlantském pobřeží od Floridy na 

jihu po massachusettský mys Cod na severovýchodě. Nížiny zanikají na sever od 

Massachusettského zálivu, neboť zdejší souš poklesla pod mořskou hladinu a vytváří široký 
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a mělký kontinentální šelf, avšak místy se vrstvy sedimentů vynořují jako ostrovy (Nové 

Skotsko) nebo vytváří podmořské prahy (banks).  ( internet 10 ) 

     Nížiny Floridy vznikly z mořských sedimentů usazených na pevninském šelfu. Reliéf se 

tvořil na převládajících vápencích. Zvláštními pobřežními tvary jsou korálové útesy, které 

tvoří řetěz malých ostrovů. ( internet 10 ) 

     Pobřežní nížiny Mexického zálivu jsou oproti Atlantským pobřežním nížinám mnohem 

rozsáhlejší. Nížiny podél Mexického zálivu odvodňuje mnoho velkých řek, z nichž největší 

je řeka Mississippi, jejíž delta tyto nížiny dělí na dvě části. Mississippi na tomto území 

vytváří terasy, meandry a její široká delta roste stále na úkor Mexického zálivu. Nížiny 

Mexického zálivu prostupují tektonické poruchy v podobě příkopů. Celé pobřeží lemují 

podmořské lavice, písečné valy a útesy. Na rozsáhlých březích, zejména v deltě Mississippi, 

vznikají četné bažiny. V západní části nížin se nachází mnoho solných dómů. ( internet 10 ) 

 

     Appalačské pohoří ( viz obrázek č. 1 ) se táhne v délce asi 2 500 km podél východního 

pobřeží Severní Ameriky a skládá se ze tří geneticky rozdílných horských pásem. Jedná se o 

pásma východních, severních a západních Appalačů. ( internet 8 )  

     Východní Appalače patří k nejstarším částem a vznikly při takonské orogenezi a jsou 

tvořeny dvěma celky. Jedná se o Blue Ridge, který tvoří osu celých Appalačů. 

Charakteristickými znaky východních Appalačů jsou příkré vrásy a vysoké zdvihy, silný 

metamorfismus a velké rozšíření granitických plutonů. Na jihu přesahují v některých místech 

výšky 2 000 m, zatímco na severu se snižují i na méně než 500 m. Druhým geologickým 

celkem je Piedmont (předhůří), který se  nachází na východ od Blue Ridge a vyznačuje se 

silně zarovnaným (zdenudovaným) povrchem v nadmořské výšce od 200 do 300 m. ( internet 

8 )  

     Severní Appalače vznikly při akadské orogenezi a jejich horniny, pocházející ze staršího 

paleozoika se vyznačují silným provrásněním. Této oblasti dominují dlouhé zarovnané 

ploché hřbety, které jsou odděleny mírně poklesávajícími širokými údolími. Nejvyšší vrcholy 

zde dosahují výšek kolem 1 000 m. ( internet 8 ) 

     Západní Appalače byly vyvrásněny při pensylvánské orogenezi. Od Východních Appalačí 

jsou odděleny zlomem, podél tohoto zlomu vzniklo údolí Great Valley of Appalachian. Na 

severu Západní Appalače dosahují až k údolí řeky svatého Vavřince a na jihu sahá k 

pobřežním nížinám Mexického zálivu. Šířka pásma se pohybuje od 30 do 1 200 km, délka je 

asi 2 000 km. Západní Appalače vznikly díky silnému provrásnění starších paleozoických 

hornin. Centrální oblast tohoto pohoří tvoří Ridge and Valley, s Appalačskými plošinami, k 
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jejichž nejvýraznějším celkům patří plošiny Allegheny a Cumberland mající téměř 

vodorovné a nepatrně zvrásněné vrstvy. Appalačské plošiny jsou odděleny od Ridge and 

Valley  vysokým, téměř souvislým terénním stupněm. ( internet 8 ) 

     Appalačské pohoří má v jednotlivých státech při pobřeží různé názvy: Great Smokies 

v Tennessee a Severní Karolíně, Catskills v New Yorku, Bílé hory v New Hampshire, Zelené 

hory ve Vermontu, Blue Ridge Mts. ( modré hory ) mezi Západní Virginií a Georgií a 

v Pensylvánii se označují jako Alleghany. ( Zwettler, 2004 )                  

     Podnebí je zde mírné, teplé ( „ indiánské léto“ – obdoba babího léta ).  Appalače jsou 

pramennou oblastí velkým řek Ohio, Tennesse, Hudson. Vegetace je zde velmi podobná 

evropské. Převládají zde smíšené lesy, rostou zde převážně duby, buky, javory. Tuto oblast 

obývají bobři, norci a velké množství ptactva. ( Anděl, 2000 ) 

 

 
Obrázek č. 1 – Appalačské pohoří. Zdroj : Geologický servis 
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     Vnitřní roviny představují střed severoamerického kontinentu a tvoří je rozsáhlé 

plošiny, roviny a nížiny. Na jihu nenápadně přecházejí do pobřežních nížin. Rozloha této 

oblasti je asi 750 000 km2 a délka od severu k jihu je 1 200 km s maximální šířkou od 

východu k západu 1 700 km. Rozsáhlý přírodní celek Vniřních rovin je trojúhelníkového 

tvaru, jehož vrchol směřuje k deltě Mississippi. Hlavními přírodními znaky jsou Velká 

jezera na severu, rozsáhlé nížiny v povodí Mississippi na jihu a vyzvednuté plošiny na 

východě až jihovýchodě. Ve Vnitřních rovinách vyčleňujeme tři orografické jednotky, a to 

Centrální roviny, Vnitřní plošiny a vnitřní vysočiny.  

     Centrální roviny jsou nejníže položené roviny a nížiny, místy i pahorkatiny. Součástí 

Centrálních rovin je Pánev Velkých jezer. ( internet 12 ) Velká jezera na severu tvoří 

americkou část Kanadského štítu a jsou největší jezerní oblastí světa. Velká jezera jsou 

navzájem spojena mezi sebou, ale i s Atlantským oceánem a to řekou sv. Vavřince. ( 

Zwettler, 2004 )                                

     Vnitřní plošiny jsou rozlehlé rovinné části reliéfu, které jsou na jihu omezeny údolím 

řeky Tennessee, na severu překračují řeku Ohio a na východě jsou ohraničeny 

Appalačskou plošinou. Dominantou celé oblasti je hřbet Cincinnati. Základním typem 

reliéfu jsou stupně, pánve a plošiny.( internet 12 )    

     Vnitřní vysočiny se nachází v srdci Spojených států a ze všech stran jsou obklopeny 

nížinami s intenzivní zemědělskou činností. Vnitřní vysočiny tvoří tři oblasti, a to plošinu 

Ozark, pohoří Ouachita a Wichita. Plošina Ozark a pohoří Ouachita jsou od sebe odděleny 

údolím řeky Arkansas. ( internet 12 ) 

     Velké roviny představují úzké a dlouhé pásmo, které se bez přerušení táhne přes celý 

středozápad kontinentu v délce několika tisíc kilometrů od Beaufortova moře po jižní Texas. 

Velké roviny bývají často označovány jako Velké prérie. Velké roviny jsou na západě v 

délce přes 3 500 km lemovány okrajovými hřbety Skalnatých hor. Na severu sousedí s 

Kanadským štítem a na jihu s pobřežními nížinami. ( internet 11 ) 

     Střídají se zde horká léta a mrazivé zimy s nedostatkem srážek. Na tomto území se 

nachází horní toky velkých řek Athabasca, Missouri, Rio Grande. Na severu převládá tundra, 

kde roste převážně mech, lišejníky a břízy. Tundru obývají sobi, vlci a lišky. Ve středu 

velkých rovin se nachází prérie, pro kterou jsou typické traviny, dnes hlavně pastviny, po 

kterých se prohání bizoni a kojoti. Jih vyplňují pouště a polopouště. ( Anděl, 2000 ) 
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     Kordillery ( viz obrázek č. 2 ) zabírají západní část země a vyznačují se bohatstvím 

reliéfových typů, rozdílností klimatických podmínek a pestrostí rostlinných a živočišných 

druhů. Střídají se zde velehorské štíty s pouštěmi, husté jehličnaté lesy s porosty kaktusů. V 

létě se teploty nevyšplhají nad bod mrazu, zatímco v proláklině Údolí smrti byla naměřena 

nejvyšší absolutní teplota západní polokoule 57 °C.  Americké Kordillery ( na území USA ) 

se vyznačují činnými sopkami a hlubokými zlomy, na kterých dochází k zemětřesení, což 

svědčí o neukončeném geologickém vývoji. Americké Kordillery zasahují do mírného 

a subtropického pásma. Americké Kordillery jsou podstatně širší než aljašské a kanadské 

Kordillery. Rozlišujeme zde tři velké orografické jednotky - Skalnaté hory, oblast plošin, 

pánví a hřbetů a jihozápadní Kordillery. ( internet 9 ) 

     Skalnaté hory se zvedají mezi prériemi na východě a pouštěmi na západě o délce 3 000 

km. Rozpadají se na řadu samostatných hřbetů a masívů, mezi nimiž příčně leží nižší pánve 

až středohory (tzv. parks). Geologický vývoj začal vrásněním při laramické orogenezi v 

druhohorách a třetihorách. Stáří hornin se pohybuje od prekambria po křídu. Morfologicky 

můžeme Skalnaté hory rozčlenit na Severní, Střední a Jižní. ( internet 9 ) 

     Severní Skalnaté hory se táhnou od kanadských hranic až k pramenu řeky Yellowstone. 

Orograficky je členíme na tři velké celky: hory centrálního Idaha, hory severozápadní 

Montany a severního Idaha a hory a horské skupiny jihozápadní Montany. ( internet 9 )   

     Střední Skalnaté hory leží z větší části na území státu Wyoming a z menší části přechází 

na území států Idaho a Utah. Do systému Středních Skalnatých hor patří Yellowstonská 

tabule o rozloze 9 000 km2 , ležící v průměrné nadmořské výšce 2 400 m. Vyznačuje se 

unikátními postvulkanickými jevy, erozními tvary a bohatstvím místní fauny. Tabule byla 

roku 1872 prohlášena za přírodní rezervaci a dnes je to nejstarší národní park světa. 

K přírodním atraktivitám patří až 2000 gejzírů, horké tůně neboli hot pokos, které se 

vyskytují nejčastěji v sousedství gejzírů a travertinové kaskády ( Mammoth Hot Springs). 

Poměrně vzácnými jsou bahenní sopky. K dalším pozoruhodnostem Yellowstonské tabule 

patří údolí řeky Yellowstone. Wyomingská pánev je dalším geologickým celkem Středních 

Skalnatých hor. Představuje hlavní orografický předěl mezi Středními a Jižními Skalnatými 

horami, ale také spojuje Velké roviny s oblastí Koloradské plošiny. ( internet 9 )  

     Jižní Skalnaté hory jsou tvořeny dvěma souběžnými horskými pásmy. Východní horské 

pásmo je tvořeno krátkým pohořím Laramie Mountains (po něm pojmenována celá orogenní 

fáze) a pohořím Front Range Colorado. Západní horské pásmo je tvořeno pohořím Sawatch 

Mountains s nejvyšším vrcholem celých Skalnatých hor Mount Elbert (4 399 m). Třetí 

orografickou jednotkou jsou mezihorské pánve (tzv. parks nebo valley). ( internet 9 ) 
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     Oblast plošin, pánví a hřbetů o šíři 800 km leží na západ od Skalnatých hor. Ve srovnání 

s východními a západními horskými systémy představuje tato zóna obrovskou mezihorskou 

depresi. Rozkládá se mezi Skalnatými a Sierrou Nevadou spolu s Kaskádovým pohořím. Jeví 

se řadou specifických krajinných celků s velice různým reliéfem, která je tvořen převážně 

pánvemi a plošinami, horský typ je zastoupen méně. V oblasti leží tři velké orografické 

celky: Kolumbijská plošina, oblast pánví a hřbetů a Koloradská plošina. ( internet 9 )  

     Kolumbijská plošina o rozloze 500 000 km2 je krajinou rozsáhlých lávových příkrovů 

(čedičů), jež patří k největším na světě. Nachází se na území států Washington, Oregon   

a Idaho. Téměř celou oblast odvodňuje řeka Snake. ( internet 9 )  

     Oblast pánví a hřbetů představuje gigantickou mezihorskou pánev, která je rozdělena 

horskými hřbety na řadu samostatných mezihorských depresí. Mnohé z mezihorských 

depresí mají stálá nebo alespoň sezónní jezera. Největší vodní plochou je Velké solné jezero,  

které je pouze zbytkem jezera Bonneville. Nejpozoruhodnější depresí je Údolí smrti, které 

leží na rozhraní Nevady a jižní Kalifornie (mezi horskými hřbety Panamint a Amargosa). 

Dno údolí je položeno až 86 metrů pod hladinou světového oceánu a je nejnižším bodem 

severoamerického kontinentu. Oblast pánví a hřbetů je také oblastí nehostinných pouští. 

Mezi největší patří Sonorská poušť, která leží převážně v severozápadním Mexiku a na 

území Spojených států zasahuje pouze svými severními okraji Mohavskou pouští a Gilskou 

pouští. ( internet 9 ) 

     Koloradská plošina zaujímá asi 390 000 km2 a rozkládá se na pomezí Arizony, Nového 

Mexika, Colorada a Utahu. K nejvýznačnějším orografickým celkům Koloradské plošiny 

patří Velký kaňon (Grand Canyon Colorado), Canyon Land, Vysoké plošiny a Navajská 

poušť. Délka vlastního Velkého kaňonu je 320 km a šírka se pohybuje od 8 do 27 km. Na 

jižním okraji Velkého kaňonu se nachází Navajská poušť se známou oblastí Monument 

Valley a národní park Zkamenělý les (Petrified Forest). Další výraznou dominantou plošin 

Navajské pouště je vulkanické pohoří San Francisco. ( internet 9 )     

     Jihozápadní Kordillery zasahují na území státu Washington, Oregon a Kalifornie. 

Typickým znakem jsou ostré horské štíty, sopečné vrcholy pokryté sněhem, úbočí hor 

s glaciální modelací, mezihorské pánve, kaskádové vodopády a peřeje. Na západních svazích 

hor rostou největší jehličnany světa – sekvojovce obrovského stáří. Orograficky se dělí na tři 

části a to na Sierru Nevadu, Kaskádové pohoří a Pobřežní pásmo. Reliéf všech tří horských 

pásem se vyznačují ostrými tvary hřebenů, skalnatými štíty a velkými výškovými rozdíly 

mezi vrcholy hřbetů a dny mezihorských depresí. ( internet 9 )  
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     Sierra Nevada a Kaskádové pohoří tvoří jednotný horský systém o délce 1 600 km. 

Vrcholy hor v této oblasti dosahují maximálních výšek v celém kordillerském systému 

(4 400 m n. m.) a jsou zde aktivní sopky. Na jihu Sierry Nevady se nachází nejvyšší vrchol 

jak tohoto pohoří, tak i celých amerických Kordiller Mount Whitney (4 418 m). K 

nejznámější částí Sierry Nevady patří Yosemitský národní park. Na Sierru Nevadu 

nenápadně navazuje poměrně úzké horské pásmo Kaskádového pohoří o délce 1 000 km a 

šířce od 140 do 200 km, vulkanického původu s více než 100 sopkami. Morfologicky dělíme 

Kaskádové pohoří  na jižní, střední a severní. Tichooceánské pobřežní pásmo se skládá ze 

dvou základních orografických jednotek, a to z pobřežních hor (Coast Ranges) a pásma 

tektonických depresí ležící na východ od Pobřežních hor a táhnoucí se od Kalifornského 

zálivu až do kanadských pobřežních vod. Tichooceánské pobřežní pásmo členíme na dvě 

poloviny a to na Severní tichooceánské pobřežní pásmo, jehož nejvýznačnější částí jsou 

Olympic Mountains a Kalifornské tichooceánské pobřežní pásmo. Velké údolí kalifornské 

představuje největší tektonickou sníženinou Severní Ameriky ležící mezi Pobřežními horami 

a Sierra Nevadou o délce 650 km a šírka 80 km. ( internet 9 ) 

 

      Spojeným státům americkým náleží také Havajské ostrovy, které leží uprostřed Tichého 

oceánu, téměř 3900 km od západního pobřeží Ameriky. Tvoří je 132 ostrůvků a atolů o 

celkové rozloze 16 706 km2. Mezi nejvýznamnější ostrovy patří Hawaii (Velký anebo 

Orchidejový ostrov), Kahoolawe (neobydlený), Maui (Ostrov údolí), Lanai (Ananasový), 

Molokai (Přátelský), Oahu (Hlavní ostrov), Kauai (Ostrov zahrad) a Niihau (Ostrov 

soukromí). Největším a zároveň nejmladším ostrovem, náležící Havajským ostrovům, je 

Hawaii o rozloze 10 438 km2. Severozápadně od nich se táhnou v délce přibližně 2000 km 

zbylé ostrůvky, atoly a útesy. Největšími havajskými sopkami jsou Mauna Kea (4201 m) a  

Mauna Loa (4171 m), které leží na ostrově Hawaii. Mauna Loa je na rozdíl od Mauna Kea  

stále činná. Dnes se na jejím vrcholu nachází astronomická observatoř. Lávové útvary aktivní 

sopky Mauna Loa dokonce sloužila pro nácvik kosmonautů, kteří tam cvičili chůzi po 

měsíčním povrchu. K výbuchům sopky Mauna Loa v katastrofálním měřítku došlo v letech 

1942 a 1950, kdy láva proudila po úbočí hory, poté se vlila do oceánu, kde voda začala vřít, 

vzniklé oblaka páry vystoupaly až do šestikilometrové výšky a na hladinu vyplouvaly 

uvařené ryby. Na Havajských ostrovech nalezneme mnoho endemických druhů rostlin i 

živočichů. V pralesích s nadmořskou výškou přes 2000 m se nachází palmy, myrty a pryšce. 

Na závětrných stranách se rozprostírá step a křoviny. Klima Havajských ostrovů je 
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ovlivňováno severovýchodními pasáty, které s sebou přináší vydatné srážky. V zimě zde 

převládají teplé a suché jižní a jihozápadní větry. Dalším faktorem ovlivňující klima je 

studený Kalifornský proud. Na návětrných severních a východních úbočích spadne 

v průměru 1500 až 6000 mm srážek za rok, zatímco závětrná jižní a západní úbočí dostávají 

jen 500 mm. Nejvíce srážek ročně spadne na hoře Walaleale na ostrově Kauai, kde byl v 

posledních několika letech naměřen průměrný spad 12 300 mm srážek, což je spolu s 

indickým Ásámem nejvíce na světě. ( internet 6 ) 

 

 

 
Obrázek č. 2 – Kordillery, Zdroj : Geologický servis 

 

      Dalším územím patřící USA je Aljaška, která svou rozlohou 1 700 138 km2  zabírá téměř 

1/6 ostatního území USA. Povrch Aljašky tvoří horské pásma Brooksova pohoří, Aljašského 

pohoří, Hor Sv. Eliáše, Skalistými horami a nížinou řeky Yukon. Zhruba 600 000 km2   

zabírají lesy. Nejvyšší horou je Mt. McKinley (6 194 m), která se nachází v národním parku 

Denali. V Horách Sv. Eliáše se nachází známý ledovec Malaspina. ( internet 7 ) 
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                 2.2.   Sociálně – geografická a kulturně - historická charakteristika území 

                 2.2.1.   Znaky obyvatelstva 
 

     Spojené státy americké jsou prezidentskou federativní republikou skládající se z 50 

členských států, hlavním městem je Washighton, D.C.. USA s 287,6 milióny obyvatel patří 

mezi nejlidnatější země Ameriky. Neobyčejná pestrost amerického národa je výsledkem 

neustálého přílivu přistěhovalců z celého světa. USA je také často označováno za „tavící 

kotel“ národů a kultur. Mezi původní obyvatelé patří indiáni. Dnes existuje přes 500 kmenů, 

žijících převážně v rezervacích. K nejčetnějším kmenům patří Čerokíjové, Navahové, 

Čipevajové, Siouxové, Čoktavové, Pueblané a Apači. Největší podíl indiánů žije v Novém 

Mexiku, Jižní Dakotě, Arizoně, Oklahomě a na Aljašce. ( Anděl, 2000 ) 

     Největší skupinu obyvatelstva zde tvoří běloši 74%, 12% černoši, 9% Hispanoameričané a 

4% Asijci.  Přistěhovalci z Evropy dali zemi převážně anglosaský ráz. Negroidní ( černá ) 

rasa je potomkem černých otroků dovezených z Afriky. Potomci těchto černochů žijí 

nejčastěji v Jižní Karolíně, Mississippi a Louisianě. Eskymáky. Hispánci obývají převážně 

jižní a jihozápadní část USA. Největší vlny přistěhovalců míří z Mexica, Karibiku ( Kuba a 

Haity ) a z Asie ( Vietnam, Filipíny ). ( Anděl, 2000 ) 

     Podle vyznání jsou obyvatelé ze 26% katolíci, baptisté ( 16 % ), metodisté ( 6 % ), 

luteráni ( 3,7 % ), presbyteriáni ( 1,8 % ), příslušníci anglikánské církve ( 1,1 % ), 

pravoslavní ( 1,1 % ), židé ( 2,6 % ) a muslimové ( 1,8 % ). V USA jsou také velmi silnou 

menšinou buddhisté, jakož i vyznavači bahaismu a různých sekt. ( Zwettler, 2004 )  

     Obyvatelé Spojených národů se dožívají průměrně 77 let. Školství je zde záležitostí 

jednotlivých členských států Unie. Průměrná školní docházka trvá zpravidla od 7 do 16 let. 

Míra negramotnosti se pohybuje pod hranicí 5%. Na celém území USA je 3 700 univerzit a 

vysokých škol. O vysoké vzdělanosti také svědčí 240 nositelů Nobelových cen v USA. 

Avšak vedle elity s vysokým vzděláním má velká část absolventů škol sotva základní 

znalosti pravopisu nebo základních matematických postupů. Převážná část obyvatel ( 76 % ) 

žije ve městech, 22 % tvoří děti do 15ti let a 13 % populace  je starší 65 let. Průměrný 

meridián Američana je 36 let, roční přirozený přírůstek je přibližně 7,9 %.  ( Zwettler, 2004 ) 
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                 2.2.2.   Kulturně historický vývoj 

 
     První obyvatelé přišli na Aljašku ze Sibiře přes Beringovu úžinu v době ledové mezi 30 

000 až 10 000 lety a postupně se rozšířili na celý kontinent. Jejími potomky jsou Eskymáci a 

Indiáni. První Evropané dopluli ke břehům Severní Ameriky kolem roku 1000 a byli to 

Vikingové. ( Anděl, 2000 ) 

     V roce 1492 byla Amerika objevena Kryštofem Kolumbem. V dalších letech začaly 

evropské státy postupně kolonizovat celý kontinent. Mezi nejvýznamnější kolonizátory 

patřili Španělé, Portugalci, Angličané a Francouzi. Severní Ameriku, tedy i USA, 

kolonizovali především  Angličané a Francouzi. ( Zwettler, 2004 ) 

     V 18. století se rozhořel konflikt mezi americkými kolonisty a Anglií. Významným dnem 

v historii USA se stal 4. červenec 1776, kdy byla schválena deklarace nezávislosti, která 

vyhlásila vznik Spojených států amerických. Angličané se vzbouřili a vstoupili do války, 

kterou prohráli (tzv. válka za nezávislost). Roku 1783 byli Britové nuceni uznat nezávislost 

nového státu. O čtyři roky později byl konfederativní systém Spojených států nahrazen 

charakterem federativním. V roce 1789 vešla v platnost ústava Spojených států amerických, 

prvním prezidentem se stal George Washington. ( Zwettler, 2004 ) 

     Koncem 18. století vypukla expanze, během níž bylo připojeno do unie mnoho dalších 

států z vnitrozemí jako například: Vermont, Kentucky, Tennessee, Ohio, Lousiana, Indiana, 

Missisipi, Alabama, Maine, Missouri, Florida, Texas, a mnoho dalších. Roku 1848 získala 

USA,  vítězstvím nad Mexikem, další teritoria. ( Zwettler, 2004 ) 

     Nejvýznamnějším konfliktem v celých dějinách USA byla válka mezi bohatým severem 

(Unie) a otrokářským jihem (konfederace), která probíhala v letech 1860-1861. Válka trvala 

až do roku 1865 a skončila vítězstvím Unie (severu). Všechny státy USA byli sjednoceny a 

bylo zrušeno otroctví. Válka také přinesla obrovský hospodářský rozmach a rozvoj 

Spojených států amerických. Státy pokračovaly v expanzi na západ, do karibiku a Tichomoří, 

zároveň se staly jednou z nejmocnějších zemí na světě.  Do 1. světové války vstoupilo USA v 

dubnu 1917 na straně Spojenců. ( Zwettler, 2004 ) 

     V prvním poválečném desetiletí průmysl zažíval růst a rozkvět až do října 1929, kdy došlo 

k velké hospodářské krizi, kterou vyvolal krach akcií na burze v New Yorku. Tento den je 

označován jako"černý čtvrtek". USA z krize vyvedla až politika Roosevelta, která vedla k 

velkému hospodářskému růstu. Do 2. světové války USA vstoupila až 7. prosince 1941, kdy 

Japonsko napadlo Pearl Harbor na Havajích. Válka skončila výhrou USA, Anglie a Ruska 
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nad Německem, Japonskem a Itálií. Po válce se připojily ke státům Aljaška a Havaj.              

( Zwettler, 2004 ) 

     11. 9. 2001 došlo k největšímu teroristickému útoku, které kdy USA zažilo, když čtyři 

letadla byla unesena islámskou organizací al-Kájda. První dvě letadla vletěla do budov 

Světového obchodního centra v New Yorku, třetí letadlo spadlo na Pentagon a poslední, 

které bylo pravděpodobně cíleno na Bílý dům spadlo v neobytné části Pensylvánie. Spojené 

státy vyhlásili boj proti terorismu a v roce 2001 docílili svržení režimu Al-Kájdy 

v Afganistanu, v roce 2003 svržení režimu Sadáma Husaina v Iráku. Tyto kroky vedly k 

velkým politickým, hospodářským a vojenským důsledkům po celém světě. ( internet 15 ) 

 

                 2.2.3.   Hospodářství 
 

     USA je nejsilnější ekonomickou mocností světa. Ostatní státy převyšuje průmyslovou 

výrobou i zemědělskou produkcí, zahraničním obchodem, úrovní služeb, vědeckotechnickým 

potenciálem i výší HDP. USA má HDP téměř dvakrát vyšší než Japonsko a 3,5krát vyšší než 

Německo. Životní úroveň Američanů náleží k nejvyšším na světě. Faktorem ekonomického 

růstu jsou neobyčejné bohaté přírodní zdroje, brzký nástup tržně-ekonomických vztahů, 

izolace od válečných konfliktů v Evropě, velké technické vynálezy a inovace, zakořeněná 

myšlenka soukromého vlastnictví a podnikání a ideál jedince, který se dokáže vlastní pílí a 

aktivitou prosadit nad ostatní. Na tvorbě HNP se podílí zemědělství s 1,3%, průmysl 24% a 

služby, které tvoří 74,3% HNP. ( Zwettler, 2004 )  

     Půda využívaná pro zemědělství představuje 47% rozlohy země. Na ohromných farmách 

chovají zejména drůbež, skot, vepři a ovce. USA je největším světovým vývozcem pšenice a 

kukuřice a třetím největším vývozcem rýže. K nejvíce rozvinutým odvětvím patří 

automobilový, strojírenský, elektrotechnický, chemický, potravinářský a kovozpracující 

průmysl. Hlavními artikly dovozu jsou investiční celky, vozidla, spotřební zboží, počítače a 

ropa. Hlavním předmětem vývozu jsou stroje a dopravní zařízení, průmyslové suroviny, 

spotřební zboží, vozidla a zemědělské výrobky. USA má také obrovské nerostné bohatství, 

které tvoří zejména ropa, zemní plyn, kamenné a hnědé uhlí, zinek a zlato. ( Zwettler, 2004 ) 

     Zdrojem velkého příjmu do státní pokladny Spojených států představuje cestovní ruch. 

USA ročně navštíví více než několik desítek miliónů turistů, pro které jsou hlavními cíly 

pláže na Floridě a v Kalifornii, surfingový ráj na Havajských ostrovech, architektura a 
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kultura velkoměst a především národní parky. Velmi rozvinutá je i domácí turistika. Cestovní 

ruch. ( Zwettler, 2004 ) 

          Roku 2008 v USA došlo ke krachu dvou ze čtyř největších amerických hypotečních 

bank, tento krach způsobil potíže celému bankovnímu sektoru, což mělo za následek velkou 

finanční krizi, která zasáhla celý svět. ( internet 13 ) 

 

                 2.2.4. Přehled států USA 
  

 

Obrázek č. 3 – Mapka států USA. Zdroj : Wikipedie 
 
 

                 3.   Jihovýchodní Asie 

                 3.1.   Fyzicko - geografická analýza území 

     Jihovýchodní Asii členíme na část poloostrovní, do které patří Zadní Indie a Malajský 

poloostrov a část ostrovní, kam řadíme Filipíny, Velké a Malé Sundy. Tato oblast zaujímá 

území o přibližné rozloze 4,5 mil km². Přírodní a kulturní přechod mezi Jihovýchodní Asii a 

Tichomořím tvoří Wallaceova linie. Kulturně k JV Asii patří také Velikonoční a Kokosové 
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ostrovy, avšak politicky patří Austrálii. Stejně tak ostrovy Andamany a Nikobary jsou 

kulturní součástí JV Asie, ale stejně tak politicky náleží Indii. Ostrovy Spratly jsou sporným 

územím.     Jihovýchodní Asii omývá ze západu Indický oceán a Tichý oceán na východu, ty 

jsou mezi sebou propojeny Malatským a Sundským průlivem. K nejdelším řekám 

jihovýchodní Asie patří Mekong, Iravadi, Salin a Menam. Větší část řek nepřesahuje délkou 

několik set kilometrů. Velký vliv na vodnost řek má množství srážek. V některých místech se 

také nacházejí rozsáhlé bažiny, které se převážně vyskytují při pobřeží, avšak často sahají 

daleko do vnitrozemí. S těmito bažinami se můžeme setkat například na Sumatře, v Malajsku 

a na Kalimantanu (Borneu). ( Matoušek, 1970 ) 

     Zadní Indie o rozloze přibližně 2 mil. km² se rozkládá mezi Bengálským zálivem a 

Jihočínským mořem. Celým územím protéká řeka Mekong. Dalšími řekami odvodňující 

území Zadní Indie jsou Menam, Salin a Iravádi. Pobřeží členíme na Thajský, Martabánský a 

Tonkinský záliv. Na východní polovině Zadní Indie leží Annamské pohoří s nejvyšším 

vrcholem Puatwat, který dosahuje výšky 2 500 m, v západní polovině Zadní Indie nalezneme 

Arkánské pohoří o výšce 3 170 m, které leží v západní části Barmy. Na území Barmy se také 

nachází Šanská náhorní plošina, jež dosahuje výšky 2 600 m.n.m.. Státy ležící na tomto 

poloostrově jsou Barma, Laos, Kambodža a Vietnam. ( Matoušek, 1970 ) 

     Malajský poloostrov je výběžkem Zadní Indie. Tento poloostrov o rozloze 131 573 km2 

zapadá společně  s ostrovem  Borneo o rozloze 198 160 km2 do celé Malajsie. Tyto dva 

regiony jsou od sebe vzdálené 450 km a odděluje je Jihočínské moře. Celková délka pobřeží 

je 4675 km. Pevninská část Malajsie hraničí na severu s Thajskem a na jihu se Singapurem. 

Horské pásmo, které se táhne od severu až k jihu, rozděluje poloostrov na západní úrodnou 

planinu a východní úzký pobřeží pás. Západní pobřeží Malajského poloostrova omývá 

Andamanské moře, východní pobřeží  moře Jihočínské. Východní ostrovní Malajsie je 

členěna na dvě provincie, nacházející se v severní části ostrova Borneo, jež je třetím 

největším ostrovem světa. V severovýchodním cípu Bornea leží provincie Sabah o rozloze 73 

711 km2 a na severozápadě ostrova se rozkládá největší malajsijská provincie Sarawak o 

rozloze 124 499 km2. Obě provincie sousedí s Kalimantanem, který je indonéskou částí 

Bornea. Sarawak obklopuje ještě malou samostatnou enklávu, Brunejský sultanát. V Sabahu 

se vypíná hora Mt. Kinabalu o výšce 4095 m, která patří k nejvyšším vrcholům jihovýchodní 

Asie. Území Sarawak i Sabah pokrývá džungle s mohutným říčním systémem. Největší část 

Malajsie pokrývá deštný prales, v němž roste se na 8 000 druhů kvetoucích rostlin, včetně 2 
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000 druhů dřevin, 800 různých druhů orchidejí a 200 druhů palem. Toto území obývají sloni, 

tygři, tapíři, medvědi, orangutani a giboni. Východní Malajsie také představuje 

nejrozmanitější ptačí říši na světě. Podnebí je v této oblasti typické tropické, až na vysoké 

teploty a extrémní vlhkost po celý rok. Teploty se zde pohybují v rozmezí 29-33°C, vlhkost 

obyčejně kolem 90 procent. Oblast se nachází v monzunovém pásmu s dvěmi monzunovými 

obdobími. Obě pobřeží mají rozdílná období dešťů, vzhledem k různým intervalům v 

Jihočínském a Andamanském moři. Západnímu pobřeží Malajského poloostrova přináší 

jihozápadní monzun od června do září mírné deště, které vrcholí ve dvou vlnách na přelomu 

dubna/května a září/října. Na východním pobřeží poloostrova a především na Borneu působí 

severovýchodní monzun od listopadu do února lijáky a silný vítr. A vůbec nejvíce srážek (až 

700mm) spadne na západě Bornea. V ostatních měsících se vyskytují krátké přeháňky. V 

centrální části je počasí převážně stabilní s častými přeháňkami. Ve vyšších polohách je 

mírnější klima kolem 22°C a nejvíce srážek zde spadne v dubnu a květnu a od září do 

listopadu. ( internet 5 ) 

     Ostrov Sumatra ( Andalas ) o rozloze 443 066 km2 leží v západní části souostroví 

Velkých  Sund. Střídá se zde hornaté území na západě s rozsáhlými nížinami na východě, 

které se táhnou od Tandjungbalai až k jižnímu pobřeží. Tyto nížiny ze značné části pokrývají 

bažiny a lesy. Horský systém na západě měl velice komplikovaný geologický vývoj. Působila 

tu například sopečná činnost, po které zůstaly andezity a popel. V lávách a popelech se silně 

projevila erozivní činnost a to díky tomu, že ostrov leží v oblasti s velkými vodními 

srážkami. Na severu ostrova Sumatra se v tektonické kotlině na severu pohoří Barisan 

s nejvyšším vrcholem Kerintji ( 3 805 m )  a Dempo ( 3 159 m) nachází největší jezero 

vulkanického původu na světě, jezero Toba. Uprostřed tohoto jezera se nachází ostrov 

Samosir. Klimaticky připomíná severní Sumatra Malajsii. Na severu nejvíce vodních srážek 

spadne v době října a listopadu. Na jihu jsou deště nejvydatnější mezi prosincem a lednem. ( 

Matoušek, 1970) 

     Ostrov Jáva o rozloze 132 000 km2 vznikl hlavně v průběhu třetihor a čtvrtohor 

především vulkanickou činností. Na Jávě snad není místo, kde by nebyly vidět sopky. Sopky 

zde tvoří v podstatě nepřerušený pás táhnoucí se od západu k jihu. Mnoho vrcholů s 

typickým kónickým tvarem je dosud aktivní. Díky těmto sopkám postihují celý ostrov silná 

zemětřesení. Nejaktivnější a nejmladší sopkou je Mt. Merapi. Nejvyšší sopkou Jávy je 

Semeru ( 3 676 m ), dalšími jsou Slamat ( 3 428 m ) a Sumbing ( 3 371 m ). Zvláštní 
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charakter mají v západní části Jávy dvě kotliny, bandungská a garutská. Obě kotliny byli 

v minulosti vyplněny jezery. Avšak díky stékajícím lávám se vytvořila hráz, kterou voda 

odtekla. Obě kotliny jsou dnes vyplněny úrodnými půdami, kde se pěstuje především rýže. 

Ostrov odděluje Indický oceán na jihu a Jávské moře na severu. Jelikož Jáva leží na jižní 

polokouli, liší se režimem větrů od severněji položeným ostrovům. Pronikají zde severní 

tropické vzdušiny jako severozápadní vítr a přináší v období od října do května vydatné 

rovníkové deště. Z oblastí nad Austrálií proudí směrem na Jávu jižní tropický vzduch. Ten 

přináší velmi málo vláhy a proto východ Jávy je poměrně sušší než ostatní části ostrova. Na 

Jávě sídlí hlavní město celé Indonésie, Jakarta. Pokračováním Jávy jihovýchodním směrem 

jsou ostrovy Nusa Tenggara ( Malé Sundy ). K největším ostrovům patří Bali, Lombok, 

Sumbawa, Sumba, Flores a Timor. Nejvíce činných sopek bychom našli v západní části 

souostroví a to například na Bali Agung, na Lomboku Rindjani a nejvyšší v Nusa Tenggaře. ( 

Matoušek, 2004) 

     Kalimantan ( Borneo ) o rozloze 743 330 km2 se od ostatních ostrovů liší především 

malým členěním reliéfu. Kalimantan je tvořen starými horskými masívy, jež vyplňují jeho 

sever a střed. Nejvyšší horou Kalimantanu je Mount Kinabalu v Sabahu v Malajsii s výškou 

4095 m.n.m.. Nejdelším říčním systém je řeka Kapuas, jež je zároveň nejdelší řekou celé 

Indonésie (1150 km), za ní délkou následují, také na Kalimantanu, Mahakam na východě a 

Barito na jihu. Na hranici se Sarawakem dosahují hřebeny Kroker a Irian až 2 000 m. 

Nejvyšší horou Bornea je Gunung Kinabalu o nadmořské výšce 4 095 m n. m. Západ, jih a 

východ ostrova vyplňují snižující se plošiny a nížiny. Ostrov je z větší části pokryt pralesy, 

kde žije mnoho endemických druhů rostlin a živočichů, jako např. sloni, nosorožci a 

orangutani. Významný je národní park Tanjung Puting. Na Borneu se nachází také největší 

jeskynní sál světa, Sarawacká síň. ( Matoušek, 2004 ) 

     Ostrov Celebes ( také Sulawesi ) o rozloze 174 600 km² je od Kalimantanu oddělen 

Makassarským průlivem, od Filipín jej dělí Sulaweské moře. Sulawesi je nejhornatějším 

ostrovem Indonésie. Horské masívy zde zaujímají téměř celý ostrov, takže nížiny vyplňují 

v celku jen nepatrné rozlohy. Z centrální části ostrova směrem na jih a sever vybíhají 

poloostrovní výběžky, které ohraničují zálivy Tomini Mandar, Tolo a Bone. Rozloha a reliéf 

ostrova omezují délku řek. Horské doliny jsou místem mnoha jezer, např. Poso, Towuti, , 

Matana a Tempe. Ostrov je sušší než západ Indonésie. Vysoké teploty společně s dlouhým 
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bezmračným obdobím způsobují prudký výpar vody a vodních srážek s výskytem krátkých 

bouřek. ( Matoušek, 1970 ) 

 

                 3.2.   Filipíny, souostroví tajfunů 

     Na utváření povrchu ostrovů se z větší části podílela vulkanická činnost. K největším 

ostrovům Filipín patří ostrov Luzon, Mindanao a Visayánské souostroví skládající se 

z ostrovů Negros, Samar, Panay, Leyte, Cebu, Bohol a Masbate. Na jih od Luzonu se nachází 

ostrov Mindoro a směrem ke Kalimantanu vybíhá Palawan. Nejvyšší hory se rozprostírají 

v severní částí Luzonu a na jihu Mindanaa, nejvyšším vrcholem je zde hora Filipín 2 953m 

vysoká. Nejvýraznější dolinou severního Luzonu je Cagayan s řekou stejného jména. Na 

východě tato dolina sousedí s horami Sierra Madre a na západě s Centrálními Kordillerami. 

Směrem na západ od Cagayanské doliny leží z druhé strany Centrálních Kordiller Manilská 

nížina, která je velmi hustě osídlenou zemědělskou oblastí. Luzon leží v tropickém pásmu 

s průměrnou roční teplotou okolo 24 – 29 °C. Srážky jsou zde nerovnoměrné, ale ani zdaleka 

však nejsou tak rozdílné jako na pevninské části Jihovýchodní Asie. Je to proto, že ostrov je 

ze všech stran přístupný vzdušným proudům, pocházejících od moří a horské hřebeny zde 

vytváří dešťový stín jen místy. Roční srážkový průměr se pohybuje od 1 000 do 4 572 mm. 

Filipíny trpí tajfuny mnohem víc než kterákoliv jiná země jihovýchodní Asie. Tyto tajfuny 

totiž vznikají na východ od ostrovů a prudce postupují směrem na západ, jihozápad a 

severozápad. Nejvíce tajfuny trpí Luzon v období od července do září a Visayánské 

souostroví od listopadu do prosince. Mindanao a oblasti na jih od něho jsou tajfuny 

navštěvovány řidčeji a nikdy ne s takovou silou. Filipíny jsou velmi bohaté na nerostné 

suroviny a to především na chromit, měděné rudy, olovnato – zinkové rudy, manganové 

rudy, niklové rudy, zlato, ložiska uhlí a ropy. ( Matoušek, 1970 ) 

            

3.3. Obyvatelstvo a historie osídlení 

     Obyvatelstvo Jihovýchodní Asie je velmi nerovnoměrně rozmístěno. Nejvíce lidí obývá 

ostrov Jáva, k nejméně osídleným místům patří vysokohorské oblasti. Většina obyvatelstva 

směřuje do hlavních produkčních oblastí rýže, která se pěstuje v nížinách při dolních tocích 
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řek a na svahy sopečných pohoří, kde budují terasovitá rýžová pole. Nejvíce lidí žije na 

venkově, ale hodně se stěhuje do měst. Nejrychleji rostou hlavní města Indonésie a Filipín – 

Jakarta a Manila. ( Matoušek, 1970 ) 

     Dnešní obyvatelstvo JV Asie vzniklo míšením četných kmenů původního osídlení a těch, 

které se přistěhovali z různých asijských oblastí. Vyspělejší národy, které se dostaly do Zadní 

Indie, významně ovlivnily území JV Asie. Jejich vliv se projevil například na stavbě domů, 

v obleku, jazyku, zvycích, náboženství atd. Zvlášť silně působili Indové a Číňané. Indové 

přišli do JV Asie asi ve 3. století a přinesli s sebou hinduistické a později islámské 

náboženství. Na poloostrově Zadní Indie vytvořili Indové několik států, z nichž největším 

byla khmerská říše, zhruba nynější Kambodža. Pod indickým vlivem vznikalo i několik 

malých státečků v oblasti úžin mezi ostrovy. Ze severu poté začali přicházet nové národy 

z chudých horských oblastí centrální Asie. Mezi ně patřili Barmánci, Thajové a Vietnamci, 

kteří se tlačili do úrodných nížin na jihu. Číňané dorazili do Zadní Indie později než Indové, 

avšak bylo jich o poznání více a měli větší vliv na domorodé národy. Číňané směřovali 

především do měst, dnes jsou některé státy jihovýchodní Asie téměř čínské, jako například 

Singapur, Malakka, Penang a řada dalších. Jelikož dnešní obyvatelstvo vzniklo míšením 

mnoha různých plemen, je národnostní složení velmi pestré. ( Matoušek, 1970 )  

     Obyvatelstvo členíme na několik jazykových skupin, které se dělí dále. V poloostrovní 

části je skupina tibetobarmská, vietnamská a thajská. V ostrovní části převládá skupina 

malajskopolynéská, jež proniká i do Malajska. Indonésané se dělí na mnoho dalších 

jazykových skupin, což je dáno ostrovním charakterem oblasti. V jihovýchodní Asii se 

nacházejí i zbytky trpasličích kmenů, tyto kmeny obývají například Filipíny a střední 

Malajsko. ( Matoušek, 1970 ) 

     Větší část obyvatelstva se živí zemědělstvím. Je to jednak důsledkem tradiční obživy a 

jednak výsledkem plantážního hospodaření, které zavedli Evropané pro tržní účely. Nový typ 

tržního zemědělství se soustřeďoval především na výrobu plodin, jako byli cukrová třtina, 

kaučuk, káva, kopra, manilské konopí, jež přinášeli velké výdělky ve formě dodávek 

vzdálenému evropskému trhu a v menší míře i trhu americkému. ( Matoušek, 1970 ) 
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                 3.4.   Přehled států jihovýchodní Asie 

 

 
Obrázek č. 4 – Mapka států JV Asie. Zdroj : Mapy světa 
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                 3.5.   Zemědělství zdroj obživy 

     Téměř všechny státy jihovýchodní Asie prodělali od konce druhé světové války závažné 

politické a ekonomické změny. Pro všechny státy jihovýchodní Asie je typickým znakem 

nízká úroveň hospodářství. Největším výrobním sektorem je již zmíněné zemědělství, které 

je z větší části závislé na cizím kapitálu. V této části Asie jsou zastoupeny tři typy 

zemědělství. Jedním z nich je tzv. mýtivé zemědělství, který je zároveň nejméně produktivní. 

Jeho podstatou je vypalování, kácení a následné obdělávání půdy. Tento systém je zastoupen 

na Borneu, Sumatře nebo třeba v Laosu. Dalším typem je tzv. produktivní zemědělství, které 

je ze všech tří typů nejproduktivnější. Zde patří např. pěstování rýže ve Vietnamu a Thajsku. 

Posledním typem je plantážnictví, které je orientované na vývoz. Takto se pěstuje např. 

kaučovník, palma olejná, kávovník, kakaovník. Mezi chovná zvířat patří ovce, drůbež a 

prasata. V jihovýchodní Asii je také velmi rozvinutý rybolov. ( Matoušek, 1970 ) 

      

                  

                 3.6.   Asijští tygři 

     Jde o skupinu států do které patří nově industrializované asijské země s nadprůměrně 

rychlým hospodářským růstem. Obecně jsou Asijští tygři skupinou rozvojových zemí, jež 

stále nedosáhly hospodářské úrovně zemí prvního světa, avšak dosahují lepších 

makroekonomických výsledků, oproti jiným státům třetího světa. Pro Asijské tygry je 

charakteristická rychlá industrializace, ztráta hospodářského významu zemědělství, orientace 

na export a na volný trh, velký příliv zahraničních kapitálových investic, nižší standardy 

(environmentální, pracovněprávní...). Industrializace vyvolává mimo jiné i společenské 

problémy, které jsou spojeny s přesuny velkých skupin obyvatelstva do měst, větší svobodou 

a důslednějším dodržováním lidských práv než v jiných rozvojových zemích. Mezi Asijské 

tygry se začaly řadit státy v několika vlnách už v 60.letech. ( internet 14 ) 

     V jihovýchodní Asii proces industrializace probíhal ve 3. vlnách. Zeměmi první vlny byly 

Jižní Korea, Hong-Kong, Singapur, Tchaj-wan. Ve druhé vlně se mezi Asijské tygry zařadilo 

Thajsko, Malajsie, Indonésie, Filipíny. Třetí vlnu představoval Vietnam, Laos, Čína, 

Kambodža, Pákistán, Indie. Správně však pod pojem „asijští tygři“ označujeme pouze státy 

první vlny, u druhé a třetí vlny je rozvoj pomalejší a je provázen zvětšováním sociálních 
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rozdílů mezi obyvatelstvem. I přesto, že se jednotlivé státy od sebe notně liší, jejich 

rozvojová strategie byla velmi podobná. ( internet 14 ) 

 

 

                 3.7.   ASEAN 

     Association of Southeast Asian Nations (Sdružení států jihovýchodní Asie) vzniklo 8. 

srpna 1967 v Bangkoku v Thajsku. Pět států se dohodlo na založení sdružení ASEAN i po 

několika neúspěšných pokusech o vytvoření ekonomické a kulturní spolupráce v regionu. 

Sídlem organizace je Jakarta v Indonésii. Do ASEAN patří celkem deset států, které do 

něj byly postupně přijímány. Zakládajícími členy ASEAN jsou Indonésie (hl. m. Jakarta), 

Malajsie (Kuala Lumpur), Filipínská republika (Manila), Singapur (Singapur) a Thajsko 

(Bangkok). Postupně byli přijímáni i další členové. V roce 1984 přistoupila Brunej 

(Bandar Seri Begawan) a v roce 1995 Vietnam (Hanoj). Státy Laos (Vientiane) a Barma 

(Yangon) přistoupily v roce 1997. Zatím posledním státem, který se stal členem ASEAN 

je Kambodža (Phnom Penh). V květnu 2002 se Východní Timor zbavil závislosti na 

Indonésii a stal se nezávislým státem (Timor Leste). Od roku 2006 se i tento stát uchází o 

členství v organizaci ASEAN. ( internet 1 )  

     Předchůdcem ASEAN byla organizace Sdružení jihovýchodní Asie (Association of 

Southeast Asia, ASA). Členy ASA byli Malajsie, Thajsko a Filipíny. Tato organizace 

existovala pouze dva roky, v letech 1961 až 1962. Dalším předchůdcem ASEAN byla 

organizace Jihoasijská integrace (South Asia Integration, SAI), která spojovala Filipíny, 

Thajsko a Indonésii, existovala pouhý rok (1963) a pokoušela se o vytvoření zóny volného 

obchodu. Vietnamská válka, čínská kulturní revoluce či ekonomická nestabilita regionu, 

podnítily aktivní regionální kooperaci. Nakonec hrozba rozšíření vietnamské války do 

dalších zemí regionu vedla k uzavření Bangkokské deklarace, která jednak vyřešila 

tehdejší sporné otázky, jako byly územní spory Malajsie a Indonésie nebo odtržení 

Singapuru od Malajsie, tak také umožnila vznik organizace ASEAN a vize o vzniku tzv. 

ASEANské desítky (Vision of ASEAN 10), která se naplnila v roce 1999.  ( internet 2 )                             

       

 

 28



 
 

Cíle a záměry ASEAN: 

1) Urychlit hospodářský růst, sociální pokrok a kulturní vývoj v regionu prostřednictvím 

společné snahy v duchu rovnosti a partnerství s cílem posílit základ pro prosperující a mírové 

Společenství národů jihovýchodní Asie. 

2) Podporovat regionální mír a stabilitu prostřednictvím respektování spravedlnosti a 

právního státu ve vztahu mezi zeměmi tohoto regionu a dodržování zásad Charty OSN 

3) Podpora aktivní spolupráce a vzájemné pomoci ve věcech společného zájmu v 

ekonomické, sociální, kulturní, technické, vědecké a administrativní oblasti. 

4) Poskytnutí pomoci každému v podobě školení, výzkumem v oblasti vzdělávání, odborné, 

technické a administrativní oblasti. 

5) Efektivněji spolupracovat na větším využití zemědělství a průmyslu, rozšíření obchodu, 

včetně studie o problematice mezinárodního obchodu se surovinami, zlepšení dopravního a 

komunikačního zařízení a zvyšování životní úrovně svých obyvatel.  

6) Podporovat odborné studie o JV Asii 

7) Udržovat úzké a prospěšné spolupráce se stávajícími mezinárodními a regionálními 

organizacemi s podobnými cíli a účely, a prozkoumat všechny možnosti pro ještě užší 

spolupráci mezi sebou. ( internet 1 ) 

 

 

                 4.   Problematika tropických cyklon z meteorologického hlediska 

                 4.1.   Termohalinní oceánský výměník 

     Termohalinní výměník je systém hlubokomořských proudů ( viz obrázek č. 5 ). V 19. 

století byly napsány první práce o možném vztahu mezi změnou atmosférického tlaku a 

změnou teploty nebo srážek.   Počátkem 20. století se objevily poprvé pojmy jako je Jižní 

oscilace ( Southern Oscillation, SO ), Severoatlantická oscilace ( North Atlantic Oscillation, 

NAO ) a Severopacifická oscilace ( North Pacific Oscillation). ( Beranová, 2009) 

     V roce 1932 Walter Bliss poukázal na vliv těchto oscilací na teploty a srážky ve světě.  

V 90. letech 20. století pak došlo k vývoji GCM, downscalingu, ty dopomohli k hledání 

vazby mezi cirkulací a klimatickými prvky. Na to pak navázal článek Opoku – Ankomah a 

Cordery ( 1993), ve kterém autoři zjistili časové změny ve vztahu mezi srážkami a indexem 
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Jižní oscilace v Austrálii. Rostly důkazy, že vztah mezi cirkulací a přízemním klimatem 

nejsou stabilní v čase. (Beranová, 2009) 

      

     ENSO (El Niňo Souher Oscillation) způsobuje řadu klimatických změn, které mají 

posléze i ekonomické následky. Tento přírodní úkaz byl pojmenován rybáři, kteří jeho 

příchod spojovali s Vánocemi a narozením Ježíše Krista ( El Niňo v překladu chlapeček). 

Působením El Niňa se abnormálně oteplují rovníkové vody Tichého oceánu, které se ohřejí o 

více než 0,5°C. Tyto změny teploty způsobují změnu atmosférického tlaku, a proto se také 

mění směr větrů, které touto oblastí vanou. Protože se oteplí vody, vznikají častěji bouře a to 

zejména na západních i východních pobřežích, respektive celém Tichém oceánu. Příčiny 

vzniku El Niňa nejsou doposud zcela objasněny, stejně jako nejsou dostatečně prozkoumány 

jeho možné vlivy na globální klimatické změny. Tento přírodní úkaz se opakuje každých šest 

nebo sedm let a doba po níž trvá, závisí na řadě faktorů, o nichž dnes meteorologové 

diskutují. V letech 1997 – 1998 byla příčina vzniku El Niňa částečně objasněna. Důsledky 

vlivu El Niňa se nejvíce projevují v Jižní Americe, kde způsobuje horká a vlhká léta a na 

pobřeží Peru a Ekvádoru přináší prudké lijáky, které od prosince 1997 do února 1998 

vyvolaly obrovské záplavy. Obdobně na tom byl sever Argentiny a jih Brazílie, kde El Niňo 

způsobilo takové škody, že se Rio de Janeiro z toho vzpamatovává dodnes.Naopak 

neobvykle krutou zimu prožívali v Chile a na bolivijském Altiplanu. Zatímco Amazonie, 

Kolumbie a Střední Amerika zaznamenala velmi suché léto. Na druhé straně Tichého oceánu 

způsobilo El Niňo v Indonésii, na Filipínách a v Austrálii sušší klima, než je pro tyto oblasti 

obvyklé. V USA a Kanadě neustále střídavě stoupaly a klesaly teploty. Středozápad Kanady 

postihla teplá zima, zatímco jih Kalifornie, severozápadní Mexiko a jiné státy na jihu USA 

sužovaly naprosto neobvyklé deště. Klimatické změny vlivem El Niňa zaznamenali i 

v Africe. Od prosince do února vládlo nad rovníkovou Afrikou a jihu Sahary bylo poměrně 

vlhké počasí, zatímco Zambii, Zimbabwe, Mosambik a Botswanu přepadlo sucho a horko ( 

viz. příloha č. 2 a 4 ). ( Vigué et. al, 2007) 

     Prudké lijáky způsobily záplavy, sesuvy půdy, obrovské materiální škody a smrt asi 800 

lidí. Klimatické změny přispěly k šíření nemocí jako cholera, horečka dengue, malárie, 

encefalitida nebo leptospitóza, které zároveň s nedostatečnou zdravotní péčí a hygienických 

prostředků, což pro země třetího státu není nic neobvyklé, jsou velmi často příčinou mnoha 

obětí. Zejména pak cholera, která propukla během El Niňa v roce 1991 měla na svědomí více 

než 12 000 obětí. ( Vigué et. al, 2007) 
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     El Niňo mimo jiné také způsobuje těžké ekonomické ztráty. Nejvíce trpí změnami klimatu 

rybářský průmysl. Podél západního pobřeží Jižní Ameriky drasticky snižuje výstup 

studených mořských proudů, které jsou bohaté na potravu ryb a mořských ptáků. Díky tomu 

se také snižuje výskyt ptactva, jejichž trus je důležitou složkou výroby hnojiv. Oproti tomu se 

zlepšil život na venkovech, které díky teplému počasí, způsobené El Niňem, přispělo k dobré 

úrodě a tím i k zlepšení životních podmínek zemědělců. ( Vigué et. al, 2007) 

     V letech 1997 až 1998 se také objevila La Niňa ( v překladu holčička ), která je opakem 

El Niňa. Tudíž naopak přináší, díky zesílení Peruánského proudu, chladné vody do 

rovníkových oblastí. Radost s ní mají rybáři i výrobci hnojiv, naopak zemědělcům pokles 

teplot ničí úrodu ( viz. příloha č. 3 a 5 ). ( Vigué et. al, 2007) 

     Po období 1982 – 1983, kdy El Niňo zavinilo obrovské škody a po letech 1990 – 1994, 

kdy trval nejdéle, se země postižené tímto přírodním živlem předhánějí v předpovědích, která 

by pomohla rozvrhnout úrodu, naplánovat pohyb rybářských flotil a přizpůsobit finanční 

podpory hospodářským odvětvím. Bohužel nejchudší země, které postihuje El Niňo, nemají 

podmínky, aby byli schopni přijmout preventivní opatření, jež by zmírnil dopad přírodních 

jevů, které El Niňo způsobuje. ( Vigué et. al, 2007) 

      

     Severoatlantická oscilace ( NAO ). Jedná se o klimatický jev v severní části Atlantského 

oceánu ( speciálně spojený se změnami klimatu mezi islandskou níží a azorskou výší ), který 

je převážně charakterizován cyklickými změnami tlaku vzduchu a změnami v trase bouří 

v Severním Atlantiku. NAO byla objevena v roce 1920 sirem Gilbertem Wolkerem. Tato 

oscilace má většinou sedmiletou periodu. Severoatlantská oscilace má jak kladnou,tak 

zápornou fázi. Ke kladné fázi patří,to že je  hlubší než islandská níže a tvoří vyšší tlak 

v azorské výši. Větší rozdíl tlaků způsobuje silnější západní vítr a posun drah severním 

směrem. Také způsobuje teplejší a vlhčí zimy v Evropě, studenější a sušší zimy v Kanadě a 

Grónsku, a mírné, vlhčí zimy na východě USA. ( Beranová, 2009) 

     Záporná fáze má pak za výsledek slabší islandskou níži i azorskou výši. Menší tlakový 

gradient způsobuje slabší západní vítr. Cyklony začnou putovat jižněji. Záporná fáze NAO 

přináší vlhký vzduch do Středomoří a studený do severní Evropy. Na východní pobřeží pak 

přináší více sněhu. V Grónsku jsou zimy mírnější. ( Beranová, 2009 ) 

      

     Pacificko – Severoamerický mod. Pacifik North American Paterrn ( PNA). Jedná se o 

klimatický jev v severní části Tichého oceánu ( speciálně spojený se změnami klimatu mezi 

aleutskou níží a havajskou výší. Kladná fáze PNA je spojena s kladnou fází ENSO ( El 
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Niňem ). Dále souvisí se zesílením východoasijského jet streamu. PNA způsobuje nižší tlak 

v aleutské cykloně a na jihovýchodě USA, vyšší tlak v havajské výši, Kanadě a 

v severozápadní části USA. Zvyšuje teploty v západní Kanadě a v severozápadní části USA a 

naopak nižší teploty v jižní, centrální a v severovýchodní části USA. Nad Aljašským zálivem 

spadne více srážek,méně srážek pak spadne v oblasti západní a východní USA. ( Beranová, 

2009) 

      

     Arktická oscilace ( AO ). AO je klimatický jev na severní polokouli, který je spojen se 

změnami klimatu mezi polárními oblastmi a oblastí středních nadmořských výšek 

(45stupňů). Zastřešuje NAO, PAO a některé další cirkulační mody severní polokoule. Jedná 

se o obdobu cirkumpolárního víru na jižní polokouli. Někteří vědci popírají existenci AO. 

Kladná fáze AO má za příčinu nižší tlak než je obvyklý pro polární oblasti, vyšší tlak 

v oblastech středních šířek. Oceánské bouřky putují severněji. Kladná fáze dále způsobuje 

teplejší počasí v Británii a Skandinávii, sušší podmínky ve Španělsku a na blízkém východě. 

Naopak záporná fáze způsobuje vyšší tlak na pólech a nižší tlak ve středních šířkách. Od 

počátku 19. století zůstává převážně v kladné fázi. ( Beranová, 2009 ) 

 

 

 
Obrázek č. 5 - Znázornění chodu termohalinního výměníku.       

 Zdroj : Wikipedie 
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                 4.2.   Vznik, vývoj a dopad hurikánů 

     Mezi ničivé síly hurikánu patří extrémní srážky, vysoké vlny  a vítr neuvěřitelných 

rychlostí. V různých oblastech světa je tento jev znám pod jiným názvem. Tropickou cyklonu 

vznikající nad severním  Atlantským oceánem, Karibským mořem či severovýchodním 

Tichým oceánem nazýváme  hurikánem, v severozápadním Tichomoří  tentýž jev 

označujeme jako tajfun a v Indickém oceánu pak hovoříme o cyklonu či uragánu. Ale ať jej 

označujeme pod jakýmkoliv názvem, tyto tropické cyklony jsou největšími a nejničivějšími 

bouřemi na planetě Zemi.  ( Buckley et al., 2006 ) 

     Nejpříznivější podmínky pro vznik hurikánu nastávají v případě, že teplota moře vystoupá 

alespoň na 27stupňů. Než moře dosáhne takové teploty může to trvat i celé léto, proto většina 

hurikánů na Atlantském oceánu vzniká v době pozdního léta až  pozdního podzimu (atlantské 

hurikánové období ). Jak se moře stále více a více ohřívá dochází k vypařování obrovského 

množství mořské vody. Vzniklé vodní páry stoupají vzhůru (tzv. konvektivní atmosférický 

pohyb), kde kondenzují a tvoří bouřkové mraky (typ cumulonimbus), které dosahují často 

výšky až 17 km. Ve spodní části bouřkových mraků dochází k  nasávání vzduchu, který se  

přidává k výstupnému proudu. Uprostřed těchto mraků se začínají vzdušné proudy točit buď 

proti směru, jak je to na severní polokouli, nebo po směru hodinových ručiček, jako tomu je 

na jižní polokouli z okrajů do středu a postupně zrychlují nejen rotaci, ale i pohyb celého 

systému ( obrázek č. 6 ). Vítr se roztáčí vlivem Coriolisovy síly, tato odchylující síla vzniká 

vlivem rotace Země. Coriolisova síla nepůsobí v oblasti rovníku a právě proto tropické 

cyklony nikdy nevznikají poblíž tohoto místa. Pokud vířící větry dosáhnou rychlosti více než 

120 km.h-1, tehdy je tato bouře oficiálně označena za hurikán. Rychlost vzdušného proudění 

se zvyšuje s jeho blížící se vzdáleností od středu hurikánu. Čím delší je vzdálenost, kterou 

musí tyto proudy urazit ke středu , tím rychlejší je i jeho víření. To tedy znamená, že čím 

větší je hurikán ( v průměru to bývá 500 – 800 km na šířku ), tím silněji vane vítr, který jej 

provází. Vítr v těchto tropických bouří dosahuje v nárazech často až 300 km.h-1.  

Pozoruhodné na tom je, že uprostřed této vířící masy je nebe jasné a vzduch je teplý a klidný. 

Tato oblast klidu je nazývána okem hurikánu a  je obvykle o průměru 10 až 60km. Také 

proto během hurikánu nastává osudové ticho, to je však jen mylně považováno za konec 

bouře. Jedná se teprve o polovinu celé bouře, neboť se zrovna nacházíte nad okem hurikánu. 

( Allaby, 2001 ) Tropická cyklona může pak přetrvávat až jeden týden, dokud se nepřemístí 
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z teplého oceánu až k zemského pólu či nedosáhne pevniny, kde způsobuje škody, které 

mohou být minimální až katastrofální. ( Buckley et al., 2006 ) 

     Při kontaktu s pevninou začíná hurikán rychle slábnout a to protože ztrácí kontakt s teplou 

vodou, která mu dodává energii (turbulentním a latentním přenosem tepla). Jakmile tuto 

energii na pobřeží vydá, zklidňuje se. Hurikán se také uklidňuje pokud opustí teplé tropické 

moře a vydá se nad moře studenější. Avšak některé hurikány jsou natolik silné, aby 

zpustošily i břehy Evropy. ( Allaby, 2001 )  

     Během hurikánu spadne velké množství dešťových srážek, ty vyvolávají zvednutí hladiny 

moří a těžké záplavy. Největší škody pak způsobují především přívalové vlny. Vysoké vlny 

vyvolané hurikánem mohou putovat až stovky kilometrů. Hurikán může vytlačit moře až 

několik kilometrů do vnitrozemí. Čím větší je síla větru, tím vyšší a silnější jsou i vlny, které 

se ženou na pobřeží, kde smetávají domy, zvířata, stromy i lidi.  Pokud se tyto obrovské vlny 

spojí s přílivem vytvoří se obrovský bouřkový příval a ty mají pak na svědomí většinu úmrtí 

způsobených hurikánem. ( Allaby, 2001 )  Dalším faktorem ovlivňující výšku přívalové vlny 

je tvar pobřeží v blízkosti pevniny. Ročně vzniká až 80 tropických cyklón, převážná většina 

vzniká v jihovýchodní nebo jižní Asii, v oblasti Severní a Jižní Ameriky, dalším místem 

výskytu  tropických bouří je jižní Indický a Tichý oceán.  ( Buckley et al., 2006 ) 

 

 
Obrázek č. 6 – Popis vzniku hurikánu.  Zdroj : NOAA 
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                 4.3.   Pozorování a klasifikace hurikánů 

     Hurikány jsou natolik silné, že běžná stupnice pro měření běžných větrů je nevyhovující. 

V roce 1995 proto byla vytvořena Americkým meteorologickým úřadem nová pětibodová 

stupnice ( Saffir – Simpsonova stupnice – viz tabulka č. _ ). ( Allaby, 2001 ) Národní 

meteorologická centra specializovaná na pozorování tropických cyklon v  nepřetržitém 

provozu sledují meteorologickou situaci. Pro tuto důležitou činnost využívají meteorologická 

centra tu nejšpičkovější techniku. Jedná se především o meteorologické družice (satelity), 

speciální monitorovací letadla, meteorologické radary, námořní lodě, upoutané bóje, 

automatické meteorologické stanice atd.. ( Buckley et al., 2006 )  

     Díky této moderní technice mohou meteorologové včas zjistit příchod hurikánu a také se 

mohou pokusit určit i jeho dráhu. Meteorologické satelity vysílají stanicím na pevnině 

kontinuální  proud měření a obrázků. Další podrobnosti vysílají do center speciální letouny 

tzv. stopaři hurikánů, kteří prolétávají danou bouří. Díky meteorologickému radaru lze zjistit 

velikost bouřkových mraků, odhadnout množství deště, který přinášejí , dále lze zjistit směr a 

rychlost větru kolem oka hurikánu. Získané informace využívají pohotovostní služby 

k varování oblasti, které hrozí pravděpodobný zásah hurikánu. ( Allaby, 2001 )   

     Tyto pohotovostní služby využívají moderní telekomunikační techniku. Informace vysílají 

ohroženým oblastem prostřednictvím rádia, televize, telefonu, SMS. Také roste obliba 

získávání informací prostřednictvím internetu. V některých zemích upozorňují na příchod 

hurikánu sirény. Díky těmto upozorněním se lidé mohou na hurikán připravit, zakrýváním 

oken, upevňováním venkovního zařízení, nebo i evakuací obyvatelstva. ( Buckley et al., 

2006) Avšak hurikány nelze vždy přesně odhadnout, mohou nečekaně změnit směr nebo sílu 

úderu, proto nemusí být meteorologové vždy přesní. ( Allaby, 2001 ) 

     Každý hurikán v atlantické oblasti byl pojmenován a to Národním centrem pro hurikány, 

které se nachází na Floridě. Každé jméno začíná následujícím písmenem abecedy a střídají se 

jména chlapecká a dívčí. Seznam jmen hurikánů je sestaven již na šest let dopředu. 

V sedmém roce se jména vracejí na počátek seznamu, avšak u zvláště ničivých hurikánu jsou 

jejich jména ze seznamu stažena. Příkladem je hurikán Andrew z roku 1993, který byl jedním 

z nejničivějších hurikánů v Americe, proto jeho jméno už nebude nikdy více použito.  

( Allaby, 2001 ) 
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                 4.4.   Předpověď 

     Pro prognózy vývoje tropických cyklón slouží několik vládních úřadů i vědeckých 

institucí, které přirozeně komunikují a snaží se o co největší rozvoj moderních technologií ke 

zkvalitnění těchto předpovědí. Asi nejdůležitější institucí v tomto ohledu je Národní centrum 

pro hurikány (National Hurricane Center), který je ve své podstatě divizí americké 

meteorologické a oceánografické služby NOAA. Tato služba používá nejmodernější 

technologie a má dostatečné finanční zázemí, aby byla určitým lídrem v možnostech 

předpovídání tropických cyklón. Obecně lze rozdělit předpovědní službu na několik částí. 

Jedná se o pozemní monitoring vybraných meteorologických prvků, satelitní monitoring a 

využití numerických modelů pro předpověď dalšího vývoje. ( Unucka, 2010, ústní sdělení ) 

      Pozemní monitoring zahrnuje především údaje o teplotách, tlaku a rychlosti větru. Jedná 

se tedy o staniční síť podobnou standardním meteorologickým a klimatologickým sítím. 

Pomocí komunikačních kanálů různého typu – rádiový přenos, GPRS nebo internetové 

propojení – pak tyto stanice automaticky komunikují se sběrnými centry a pokud jsou někde 

překročeny limitní hodnoty, je vydáno varování. Jedná se tedy o poměrně jednoduchý a 

přitom účinný princip, mezi jeho hlavní nevýhody však lze zařadit to, že se jedná o měření 

v izolovaných bodech, tedy prostorově nespojité. Zůstávají celé oblasti, které podobné 

stanice nemají a je tedy problematické tento princip monitoringu aplikovat plošně na velká 

území. Rozšiřovaní podobné měřící sítě má samozřejmě ekonomické a provozní limity, proto 

bylo nutné zvolit jiné systémové řešení. ( Unucka, 2010, ústní sdělení ) 

     Toto systémové řešení přineslo využití meteorologických družic (satelitů), které v různých 

spektrech snímají Zemi. Spektrum může být klasické viditelné (např. známé RGB 

z počítačové grafiky), ale i infračervené či mikrovlnné. Právě kombinací různých pásem lze 

docílit produkce jednoduše interpretovatelných obrázků, kdy meteorolog ve službě již zjistí, 

že dochází k tvorbě tropické cyklóny nad oceánem. Obrovskou výhodou je i to, že krom 

teploty vyšších vrstev atmosféry jsou tyto družice schopny snímat i povrchovou teplotu 

oceánu a souše, takže dochází ke kombinaci informací nesmírně důležitých pro odhad 

dalšího vývoje meteorologické situace. ( Unucka, 2010, ústní sdělení ) 

     Pro monitoring hurikánů či obecně vývoje tropických cyklón NOAA používá družici 

GOES, která kombinuje data z čidel pro viditelné a infračervené spektrum. ( Unucka, 2010, 

ústní sdělení ) 
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     Numerické atmosférické modely (NWFS – Numerical Weather Forecast System) jsou 

v současnosti jednou s nejpokročilejších aplikací výpočetní techniky v přírodních vědách, 

konkrétně tedy v meteorologii a fyzice atmosféry. Jejich počáteční rozvoj limitoval výkon 

výpočetní techniky, od 90. let však zažívá tato oblast doslova bouřlivý vývoj. V ČR se tyto 

modely používají rovněž, konkrétně se jedná o NWFS ALADIN, sloužící k operativní 

předpovědi počasí na 48, respektive 54 h. ( Unucka, 2010, ústní sdělení )  

     Pro modelování dalšího vývoje tornád se používají nejčastěji modely GFS, MM5 a jeho 

novější varianta WRF. Samotná NOAA poté vyvinula a provozuje model NHC-HWRF. 

Zjednodušeně řečeno tyto atmosférické modely posbírají okrajové a počáteční podmínky 

řešení ze stanic po celém světě či z limitované výpočetní oblasti (omezené poledníky a 

rovnoběžkami) a numericky (matematicky) řeší další vývoj meteorologické situace a riziko 

vzniku tropických cyklón a přidružených meteorologických jevů. Hlavními 

meteorologickými prvky pro počáteční podmínky řešení jsou teplotní pole v různých 

úrovních troposféry (tlakové hladiny 850 hPa, 500 hPa), tlakové pole, pole rychlostí proudění 

v atmosféře a vlhkost vzduchu. Důležitým parametrem je i teplota povrchové vrstvy oceánu 

v řešené oblasti. ( Unucka, 2010, ústní sdělení ) 

 

                

                 4.5.   Tropické cyklony vs. Tornáda 

     Tornádo je atmosférický vír, stejně jako tropická cyklona, avšak podstatě menších 

horizontálních rozměrů, řádově má desítky až stovky metrů. Dalším rozdílem je výrazně 

kratší doba života. Tornáda přetrvávají jen desítky sekund až desítky minut, ale jsou většinou 

výrazně silnější intenzity. Tropické cyklony způsobují relativně menší škody, avšak na 

obrovském území , čímž je celková bilance škod značná. Oproti tomu tornáda způsobují 

především značné lokální škody. Tropické cyklony můžeme v současnosti již dobře 

monitorovat a předpovídat jejich další postup s několikadenním předstihem. Tornáda vznikají 

neočekávatelně a proto výstraha před nimi bývá možná jen několik minut , výjimečně pak 

přes deset až dvacet minut dopředu. ( internet 4 ) 

     Tornáda vznikají v tzv. supercele ( supercell strom ), což je silná bouře obsahující silný 

rotační výstupný proud, který označujeme mezocyklona. Ve chvíli, kdy se tyto výstupní 

proudy dostanou do kontaktu se zemským povrchem, vzniká tornádo. Tornádo bývá mnohdy 

doprovázené velkými kroupami a bleskovou aktivitou. Proto abychom mohli určit zda 
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bouřku doprovází tornádo jsou důležité dva rozlišovací znaky. Prvním je overshoot, výstupný 

proud, který zasahuje až do horní hranice cumulonimbů ve tvaru kovadliny (často 

zasahujícím až do tropopauzy či spodních vrstev stratosféry). Druhým rozpoznávacím 

znakem je vývoj mraku typu mamma. Uvnitř chobotu tornáda je velmi nízký tlak, jenž 

způsobuje kondenzaci vodních par a tím tornádo zviditelňuje. Barva tornáda se může měnit 

vlivem trosek, které chobot tornáda do sebe vtahuje. ( Buckley et al., 2006 )  

     Vznikne-li více tornád najednou, hovoříme o tzv. rodině tornád. Příčinou jejich vzniku 

jsou bouřkové čáry, což jsou až 1000km dlouhé bouřkové mraky. Bouře nemají dlouhou 

dobu trvání, avšak ustane-li jedna bouře okamžitě se objeví nová. Nejčastějším místem 

výskytu těchto bouří je střed USA. Vznik bouří v této oblasti je podmíněn střetem chladného 

vzduchu z Antarktidy s teplým vzduchem z Mexického zálivu a horkým, suchým vzduchem 

z pouští Arizony a Nového Mexika. Tato oblast začala být označována jako Tornádová 

ulička. ( Allaby, 2001 ) 

     Tornáda jsou doprovázena obrovským hlukem, který může být slyšet i kilometry daleko. 

Největší hluk vydává právě ve chvíli kdy se dotkne zemského povrchu. Příčinou mimořádně 

ničivé síly tornád spočívá v náhlém prudkém snížení tlaku vzduchu, který jej provází. Díky 

tomu tornádo působí jako gigantický vysavač. Má schopnost vysát lidi, zvířata, celé budovy a 

posléze je vyplivnout až několik kilometrů od původního místa. ( Allaby, 2001 ) 

     Při mateřském tornádu může vzniknout sekundární savý vír (SSV). Vzniká na jeho 

okrajích ( na periférii ) a přetrvává pouhých pár sekund. Zemského povrchu se dotýká velmi 

krátce, ale i přesto bývá zcela devastující a to díky své extrémní savosti. Zasažená oblast 

bývá malá a silně ohraničená. S konceptem SSV přišel v sedmdesátých letech dvacátého 

století profesor Fujita . Jejich existenci usuzoval na základě podrobných analýz škod, 

způsobených tornády. SSV byly později potvrzeny laboratorním modelováním tornád a 

filmovými záběry. Díky SSV byl ustanoven ve Fujitově stupnici stupeň F6 (nepředstavitelné 

škody). ( internet 4 ) 

     V momentě kdy se tornádo přežene přes jezera či moře, stává se z něj vodní smršť, která 

je schopna zničit lodě, nasát ryby, žáby. V poušti se tvoří věže vířícího prachu a písku zvané 

prachové nebo písečné víry. ( Allaby, 2001 ) Avšak tyto prachové či písečné víry mají zcela 

odlišný mechanizmus vzniku než tornáda. Cirkulace těchto vírů má svůj původ u přehřátého 

zemského povrchu a postupně prorůstá směrem vzhůru, do vyšších hladin atmosféry.  Dalším 

rozdílem je to, že prachové a písečné víry vznikají často za zcela bezoblačné oblohy oproti 

tornád, která jsou spjata výhradně s výskytem konvektivních bouří. ( internet 4 ) 
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                 4.6.   Pozorování a klasifikace tornád 

     Stejně jako u hurikánů sleduje nepřetržitě meteorologické podmínky, vedoucí ke vzniku 

silných bouří a případně i tornád, národní meteorologická služba. Meteorologové sledují 

dráhy bouří pomocí nejmodernější techniky. Na základě výsledků pozorování  předávají 

důležitá upozornění veřejnosti. ( Buckley et al., 2006 ) 

     Studiem tornád se také zabývají vědci , často označovaní za stopaře či lovce tornád, kteří 

úzce spolupracují s meteorology. Cílem těchto lovců tornád je rozmístit měřící 

meteorologické sondy do dráhy tornáda a pak rychle utéct, což je velice nebezpečné. Lovci 

tornád v současné době využívají dopplerovský radar, díky němuž mohou sledovat skutečný 

vznik víru uvnitř bouřkového mraku.  Skupina vědců v Národní laboratoři silných bouří  

( National Severe Storms Laboratory, NSSL ) sestavili velmi odolnou sadu měřících přístrojů 

( Totable Tornado Observatory, TOTO – Komplexní tornádová observatoř ), kterou zatavili 

do kovového válce ve velmi silném kovovém rámu ( viz obrázek č. 7 ). Tato sada je schopna 

změřit a zaznamenat rychlost větru, tlak, teplotu, elektrické anomálie. ( Allaby, 2001 ) I přes 

nejmodernější techniku je velmi těžké tornádo změřit, proto vědci jejich sílu hodnotí podle 

způsobených škod. Ted Fujita z Chicagské univerzity vyvinul Fujitovu stupnici tornád. ( viz 

tabulka č._ )  ( Vesilind, 2003 ) 

 

 

                           STUPNICE SÍLY TORNÁDA FUJITA 

            Rychlost větru Intenzita 

km/h míle/h 

Škody 

Slabé 

F-0 

F-1 

 

64 – 116 

117 – 180  

 

40 – 72 

73 – 112 

 

nepatrné 

nepříliš vysoké 

Silné 

F-2 

F-3 

 

182 – 253 

254 – 331 

 

113 – 157 

158 – 206 

 

značné 

vážné 

Ničivé 

F-4 

F-5 

 

333 – 418 

420 – 512 

 

207 – 260 

261 – 318  

 

devastující 

nepředstavitelné 

Tabulka č. 2 - Stupnice síly tornáda Fujita, Allaby, 2001 , upraveno 
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SAFFIR – SIMPSONOVA STUPNICE HURIKÁNŮ 

Kategorie Rychlost větru Vzdutí 

mořských vln

Škody 

1 119 – 153 km/h 

( 74 – 95 mil/h ) 

1,2 – 1,5 m Stromy ztrácejí listy. Obytné 
 vozy jsou nepatrně poničeny 

2 154 – 177 km/h 

( 96 – 110 mil/h ) 

1,8 – 2,4 m Malé stromy se ohýbají. 
Obytné vozy jsou silně  
poničeny. Komíny padají ze 
střech 

3 179 – 209 km/h 

( 111 – 130 mil/h )

2,7 – 3,6 m Silné stromy se ohýbají.  
Obytné vozy jsou zničeny. 
Poškozuje strukturu malých 
budov. 

4 211 – 249 km/h 

( 131 – 155 mil/h )

3,9 – 5,4 m Rozsáhlé poničení oken, dveří 
a střech. Vážné škody na  
nižších částech budov, zvláště 
u částí poblíž pobřeží moře.  

5      více než 250 km/h 

( více než 155 mil/h ) 

více než 5,4 m Katastrofické. Všechny  
budovy jsou vážně poškozeny 
nebo zničeny. Největší škody 
jsou na částech budov do  
výšky 4,6 m nad hladinou  
moře a ve vzdálenosti 0,5 km  
ve vnitrozemí. 

Tabulka č. 1 - Saffir – Simpsonova stupnice hurikánů ,  Allaby, 2001 , upraveno 

 

 
Obrázek č. 7 – TOTO. (  fotograf : Edwards ). 
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Obr. č. 8 : Supercela ( fotograf : Moller ). 

 
Obr. č. 9 : Tornádo ( fotograf : NSSL ). 

 

 
Obr. č. 10 : Silné tornádo ( fotograf: IDR). 
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                 5.   Zhodnocení dopadů těchto extrémů na studované území 

                 5.1.   Tornádová sezóna v USA 

     Tornádo je meteorologický jev, ke kterému může teoreticky dojít kdekoli. Nicméně na 

území Spojených států amerických vzniká opravdu často. Téměř by se dalo říct, že je 

s touto zemí velmi úzce spojen.  Oblasti Ameriky, kde se tornáda vyskytují, se přezdívají 

tornádovou alejí resp. tornádový pás. To proto, že se většina z nich vyskytuje v povodí 

řeky Mississippi, dále pak na středozápadě a jihu. Tato trasa vytváří jakýsi pobřežní 

optický tornádový pás, který zasahuje především do států Kansas, Oklahoma, Texas, 

Louisiana, Mississippi a Florida. Období, kde se tornáda objevují nejčastěji je statisticky 

duben a červen. V těchto oblastech se mísí teplý vlhký vzduch z Mexického zálivu a 

studený suchý vzduch z Kanady a Skalistých hor, čímž vznikají ideální podmínky pro 

vznik tornád. Spojené státy americké se ročně stávají terčem asi 1000 tornád, která mají za 

následek okolo 50 obětí na lidských životech a materiální škody v milionech dolarů. 

Výskyt tornád o síle F6 je velmi řídký a hraničí s maximální rychlosti větru, které může na 

zemi dosáhnout. Tornáda o síle F5 jsou vzácné a tvoří asi 1 % z těch, které Spojené státy 

postihují, ale dochází k nim. Nejčastějšími jsou tornáda o síle F4. ( Allaby, 2001 ) 

      

přehled tornád na území USA
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Graf č. 1 – Přehled tornád v USA,2010.  Zdroj : NOAA 

      

     Graf č. 1 poukazuje na četnost tornád od roku 2000 až do dubna 2010. Jednoznačně 

vyplývá, že roku 2004 byl zaznamenán v USA největší počet tornád ( 1820 ), oproti tomu 
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nejméně tornád zaznamenal rok 2002 ( 938 ). Letos již bylo zaznamenáno na území USA 

93 tornád, sezóna tornád však teprve nastává. Průměr za poslední desetiletí čítá 1292 

tornád. 

 

  

                 5.2. Příklady nejničivějších tornád z nedávné historie USA 

     Jedním ze způsobů jak nejlépe zhodnotit dopad těchto tornád a ukázat čeho všeho jsou 

schopny, je poohlédnout se do minulosti a vybrat ty tornáda, která se do historie USA 

zaryla nejvíce, ať z hlediska materiálních škod nebo lidských ztrát. Mezi ně bezesporu 

patří tornádo tří států, tornáda z roku 1974 a tornádo v Oklahomě z roku 1999, avšak 

jedná se pouze o výběr z mnoha dalších tornád, která v minulosti zasáhly území 

Spojených států amerických.   

     Tornádo tří států uskutečnilo v krátkém časovém úseku okružní let 350 km ( nejdelší 

let tornáda v průběhu historie ) a prohnalo se státy Illinois, Missouri a Indianou, navíc 

ještě 19 okresy. Tornádo se zasloužilo o smutný rekord, když za tři a půl hodiny zanechalo 

po sobě 695 obětí. Nejvyšší počet obětí ( 613 ) ze tří států si vyžádala v Illinois. Celkové 

materiální škody se vyšplhaly na 16 miliónů dolarů, v dnešním přepočtu 1,5 miliardy 

dolarů. Tornádo zničilo více než 15 000 obydlí a tak desítky tisíc lidí zůstalo bez přístřeší. 

Bylo ošetřeno na 2000 zraněných. Kdyby v té době již existovala Fujitova stupnice, šlo by 

zcela jistě o tornádo velikosti F5. ( Vigué et. al, 2007 ) 

     Tornáda ve Spojených státech amerických. V roce 1974 bylo 13 amerických států 

v průběhu 18 hodin zasaženo celkem 148 tornády. Jedná se o událost, která může 

statisticky nastat jednou za 500 let. Mezi nejvíce postižené státy patřily Alabama, Georgia, 

Tennessee, Kentucky a Ohio. V tomto roce měly meteorologické stanice o tomto jevu 

poměrně dost informací, včetně předpovědí a existoval již systém včasného varování. 

Díky meteorologům a systému včasného varování byla vyslána zpráva o přicházejících 

tornádech, bylo varováno 11 oblastí a registrováno více jak 20 tornád. Jak se však později 

ukázalo, jednalo se jen o začátek mnohem neklidnějšího období. Tato varování pomohla 

především ve státě Alabama a Tennesse, kde zachránila spoustu lidských životů. 

Průměrná délka dráhy tornád byla 30 km a některá z nich dosáhla stupně F4 a F5. 

Vyskytla se tornáda, která urazila i více jak 150 km a jiná byla šírší než 8 km. Jedno 

z tornád dokonce přeskočilo přes jezero Michigan a zaletělo do Kanady, načež se vrátilo 
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zpět do USA. Tyto tornáda si vyžádala 330 obětí, více jak 5400 zraněných a škody 

vyšplhaly na 3,5 miliardy dolarů. Meteorologické stanice v té době nebyly tak dobře 

vybaveny jako dnes. Kdyby ještě někdy k takovému extrémnímu výskytu tornád došlo, 

byli by obyvatelé mnohem dříve a přesněji varováni. Díky rádiovému systému organizace 

NOAA, lze varovat až 95 % obyvatelstva oblastí, kde se tornáda vyskytují. ( Vigué et. al, 

2007 ) 

     Tornádo v Oklahomě se přehnalo v roce 1999. Přesněji šlo o 66 tornád, z niž některá 

dosáhla stupně F4 a F5. Po dobu tří dní bouře ve formě tornáda pustošila Oklahomu, 

Kansas a Texas. Tornádo zavinilo smrt více než 50 lidí, zničilo téměř 10 050 obydlí a 45 

obchodních budov. Materiální škody se vyšplhaly na více než 1,1 miliardy dolarů. Mnoho 

životů zachránila četná preventivní upozornění na katastrofu. Rádiové a televizní stanice 

přerušili programy a na možnost příchodu tornáda upozorňovali. Vinu za některá úmrtí 

avšak mají špatné úkryty lidí a to i přesto, že odborníci pro případ vzniku tornád 

doporučují, aby lidé vyhledali dva typy útočišť. Nejlepším místem je podzemí, například 

sklepy bez oken či jiný úkryt, kterým nepronikají vzdušné proudy, jako je například 

centrum budovy. ( Vigué et. al, 2007 ) 

 

 

                 5.3.   Atlantické hurikánové období 

     Atlantická hurikánová sezóna začíná oficiálně 1. června a končí 30. listopadu. 

Hurikány se také objevují mimo těchto šesti měsíců. Tento oficiální termín byl vybrán tak, 

aby zahrnoval více než 97% tropické činnosti. 1.červen byl tradičním zahájením atlantické 

hurikánové sezóny po celá desetiletí. Nicméně, datum ukončení se pomalu přesunulo od 

31.října do 15.listopadu až po dnešní datum 30.listopadu. ( internet 3 ) 

     Nelze opomenout sezónu hurikánů roku 2005, která s sebou přinesla podle odborníků 

největší přírodní katastrofu v dějinách Spojených států vůbec – hurikán Katrina. Katrina 

narozdíl od jiných vysoce ničivých hurikánů, které vznikají nad otevřeným mořem 

Atlantského oceánu, vznikla nad Bahamskými ostrovy. V teplých vodách Mexického zálivu 

se z tropické bouře stal hurikán 5. stupně Saffir – Simpsonovy škály. Více než rychlost větru 

Katriny je na této bouři pozoruhodný její neuvěřitelný rozměr, který způsobil obrovské škody 

na rozloze více než 230 000 km. Přechod Katriny nad severoamerickým územím podnítil 

také vznik několika tornád. Největší škody způsobily neutuchající lijáky a to především 
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v oblasti Biloxi a New Orleans. Tyto deště poškodily retenční nádrže na jezeře Pontchartrain 

a následkem toho úplně zaplavily město New Orleans. Obrázky „utopeného“ město obletěly 

celý svět. Dalšími postiženými městy byly Florida, Alabama, Georgie, různé oblasti 

v Tennessee. Počet obětí se odhaduje na 1600 – 1800 a materiální škody se vyšplhaly až na 

neuvěřitelných 81 miliard dolarů, čímž se hurikán stal katastrofou, která americký národ 

přišla vůbec nejdráž v historii. Důsledky katastrofy nabraly takového rozměru, že se kontrola 

nad ní zcela vymkla úřadům z rukou. Do postižených oblastí přijížděli dobrovolníci ze všech 

států Unie. Zdravotnickou pomoc, záchrannou lékařskou službu, hasiče, těžkou mechanizaci 

na čištění sutin poskytly země celého světa a to i ty nejchudší. Katrina způsobila mimo jiné i 

velké škody přírodě. Nejhůře byly zasaženy Chandeleurovy ostrovy, kterými se rok předtím 

prohnal hurikán Ivan. Tyto ostrovy byly hnízdištěm a sídlem mnoha druhů ptáků, želv a 

hlodavců. ( Vigué et. al. 2007) 

     V rámci čištění New Orleans byla voda, která zaplavila celé město, přečerpána zpátky 

do jezera Pontchartrain. Avšak zpátky načerpaná voda obsahovala chemikálie, pesticidy, 

odpadní vody, těžké kovy a milióny litrů nafty, což se pochopitelně nepříznivě projevilo 

na přírodě v jezeře a kolem něj. O několik dní později se přes území postižené Katrinou 

přehnal hurikán Rita. ( Vigué et. al. 2007) 

 

 

 

 
Graf č. 2 – Atlantická hurikánové sezóna . Zdroj : NOAA 
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                 5.4.   Nejničivější hurikány USA v číslech 

Hurikány s největšími škodami 

Hurikán Rok Kategorie Škody 

Katrina 2005 3 $81,000,000,000 

Andrew 1992 5 $26,500,000,000 

Wilma 2005 3 $20,600,000,000 

Ike 2008 2 $18,000,000,000 

Charles 2004 4 $15,000,000,000 

Ivan 2004 3 $14,200,000,000 

Rita 2005 3 $11,300,000,000 

Frances 2004 2 $8,900,000,000 

Hugo 1989 4 $7,000,000,000 

Jeane 2004 3 $6,900,000,000 

tropická bouře Allison 2001  $5,000,000,000 

Floyd 1999 2 $4,500,000,000 

Isabel 2003 2 $3,370,000,000 

Fran 1996 3 $3,200,000,000 

Opal 1995 3 $3,000,000,000 

Frederic 1979 3 $2,300,000,000 

Agens 1972 1 $2,100,000,000 

Alicia 1983 3 $2,000,000,000 

Denis 2005 3 $1,840,000,000 

Ophelia 2005 1 $1,600,000,000 

Tabulka č. 3 –Přehled nejničivějších hurikánů/ materiální škody. 

 Zdroj : Hurricane Information, Statistics, Historical Records, and Tracking Maps..., 

upraveno 
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Hurikány s největším počtem obětí 

Hurikánu Rok Kategorie Oběti 

Texas ( Galveston ) 1900 4 8 000 

FL ( Lake Okeechobee ) 1928 4 1 836 

Hurricane Katrina 2005 3 1 500 

Florida Keys 1919 4 600 

New England 1938 3 600 

Florida Keys ( Labor Day ) 1935 5 408 

Andrey 1957 4 390 

NE United States 1944 3 390 

LA ( Grand Isle ) 1909 4 350 

LA ( New Orleans ) 1915 4 275 

Tabulka č. 4 – Přehled nejničivějších hurikánů/oběti 

Zdroj : Hurricane Information, Statistics, Historical Records, and Tracking Maps...,  

upraveno 

 

                 5.5.   Tajfuny v JV Asii 

     Tajfuny sužují jihovýchodní Asii pravidelně po celý rok a proto neexistuje oficiální 

tajfunové období. Avšak nejčastější a nejsilnější jsou v období od srpna do listopadu.     

Nejvíce zasaženou oblastí jsou bezesporu Filipíny. Na Filipínách sídlí Filipínská vládní 

organizace pro předpověď počasí PAGASA, která tyto bouře v oblasti PAR sleduje. A 

v případě ohrožení vyhlašuje tzv. stav přírodní katastrofy. Součástí vyhlášení stavu přírodní 

katastrofy zahrnuje v některých oblastech i dočasné zmrazení cen vybraných druhů potravin 

včetně konzervovaných ryb, mléka, kávy, rýže, instantních nudlí, masa, živé drůbeže, cukru 

či oleje používaného při vaření. Zákaz zdražování se dále týká plynu, ropných produktů, 

stavebního materiálu anebo pohřebních služeb. PAR ( Philippine Area of Responsibility - 

Filipínský prostor odpovědnosti ) ( viz obrázek č. 12 ) představuje vymezenou oblast v 

severozápadním Pacifiku, kde má PAGASA za úkol sledovat meteorologický stav, 

především ke vztahu k tropickým cyklonám ( viz. příloha č. 6 ). ( internet 19 ) 

     Od června do listopadu, toto časové období může být i delší, je na Filipínách období dešťů 

a tajfunů. Tyto deště a tajfuny působí katastrofální záplavy a sesuvy půdy. V průběhu 

posledních 60 let se průměrně v oblasti PAR vyskytuje 19 až 20 tropických cyklón 
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s průměrným ročním výskytem 4 tropických depresí, 5-6 tropických bouří a 10 tajfuny. 

Nejvíce tropických cyklon se objevilo v roce 1993, který jich zaznamenal 32 a nejméně 

tropických cyklon zaznamenal rok 1998, bylo jich 11. ( internet 19 ) 

     Nejničivějšími tajfuny na Filipínách z hlediska materiálních škod byli Ruping z roku 

1990, Rosing 1995, Kadiang 1993, Loleng 1998 a v neposlední řadě tajfun Milenyo z roku 

2006. Nejničivějšími tropickými cyklonami, které zasáhli Filipíny z hlediska ztrát na 

životech byli tropical storm Uring z roku 1991 ( 5 080 obětí ), tajfun Nitang 1984 ( 1 029 

obětí ), Trix z roku 1952 ( 995 obětí ), Amy 1951 ( 991 obětí ), Rosing 1995 ( 936 obětí ). 

Tyto hrozná čísla nezahrnují další tisíce zraněných a pohřešovaných. ( internet 19 ) 

     Rok 2009 byl pro jihovýchodní Asii ve znamení silných tropických bouří. Největší 

živelnou pohromou tohoto roku byl tajfun Ketsana ( viz příloha č. 7, 8 ), který se stal také 

jedním z ústředních témat na jednáních o klimatu v Bangkoku. Rozvíjející se země a 

ochránci přírody tvrdí, že Ketsana je příkladem toho, co chudé státy může čekat v příštích 

desetiletích. Ketsana jednoznačně patří k nejničivějším bouřím v jihozápadní Asii za poslední 

roky. Na Filipínách způsobila největší záplavy, jaké tento stát postihly za více než čtyřicet 

let. Tajfun zpustošil Filipíny, přehnal se přes Vietnam, Laos a Kambodžu. Celkový počet 

obětí se vyšplhal na 425. Na Filipínách přišlo o život 293 lidí, v Laosu 16 lidí, Kambodža 

zaznamenala 17 mrtvých a ve Vietnamu zemřelo 99 osob. Bylo zaplaveno 170 000 

domů, 6300 je jich zcela zničeno. Škody činí 120 miliónů dolarů, pod vodou je 60 000 

hektarů orné půdy. ( internet 18 ) Jen co tajfun Ketsana zeslábl na tropickou bouři a v dalších 

hodinách přešel do fáze tropické deprese se v  oblasti západního Pacifiku, na východ od 

Filipín, začal tvořit nebezpečný tajfun Parma a tropická bouře Melor ( viz obrázek č. 11 ).  

( internet 17 ) Tajfun Parma zasáhl sever Filipín a vyžádal si více než 100 obětí. Lidé se 

stávali obětí především sesuvů půdy, které vyvolaly prudké lijáky provázející tajfun. Došlo 

k zhruba stovkám sesuvů. Tyto přírodní pohromy, patří dohromady k těm nejhorším, které 

Tichomořský ostrov postihly za posledních 40 let. ( internet 16 ). 
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Obrázek č. 11 - Melor a Parma. Zdroj : NASA 

 

 

 
Graf č. 3 - Tropické cyklony v PAR.  Zdroj : PAGASA 
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Obrázek č. 12 - Oblast PAR.   Zdroj : PAGASA 

      

 

                 5.6.   Dopady v obrázcích 

 

     Grafy jsou pouze čísla, která se snaží vystihnout, co všechno mohou tyhle přírodní živly 

způsobit. Avšak nedokáží vystihnou, co vše musí ročně lidé v postižených oblastech vytrpět 

ve snaze uchránit si holý život. Tropické cyklony a tornáda způsobují těmto oblastem 

každoročně obrovské škody, prostřednictvím silných větrů, sesuvů půdy a přílivových vln, 

jež způsobují obrovské záplavy. Více či méně ovlivňují veškeré faktory hospodářství.  

     Je bohužel smutné, že nejvíce postiženými oběťmi těchto přírodních katastrof se stávají 

především chudí tohoto světa. Chudší státy jihovýchodní Asie přichází často o zemědělskou 

půdu, která pro ně mnohdy znamená jediný způsob obživy a na které závisí jejich existence.     

Důležitou roli v těchto podmínkách představuje humanitní pomoc, která alespoň částečně 

pomáhá přečkat útoky těchto přírodních živlů. Obyvatelům postižených oblastí poskytují 

základní hygienické potřeby, jídlo, vodu, suché oblečení a mnohdy i přístřeší lidem, jež přišli 

o střechu nad hlavou. V těchto chvílích musí jak obyvatelé tak i státy držet při sobě.  

     Fotografie, jež budou následovat, nepotřebují žádný komentář. 
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                 Obrázek č. 13 - Záplavy, způsobené tajfunem Ketsana ( fotograf : Reuters ). 

 

 

 
Obrázek č. 14 - Tajfun na Filipínách ( fotograf : česká tisková kancelář ). 

 

 

 

 51



 
 

 
       Obrázek č. 15 - Tajfun na Filipínách ( fotograf : Kham, Reuters) 

 

 
          Obrázek č. 16 - Tajfun na Filipínách ( fotograf : česká tisková kancelář). 
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Obrázek č. 17 – Tajfun na Filipínách ( fotograf : česká tisková kancelář). 

 

 

 
Obrázek č. 18 - Armáda v USA ( fotograf : Reuters ). 
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Obrázek č. 19 - Tornádo v USA (  fotograf : Branick ). 

 

 

 
Obrázek č. 20 - Tornádo v USA ( fotograf : Henshall). 
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                 6.   Závěr 

     Velkou zásluhu na záchraně jednak mnoha životů, tak i majetku mají meteorologické 

služby, jež monitorují situaci díky pozemnímu i distančnímu sběru meteorologických dat a 

zejména díky prognóze dalšího vývoje situace. Díky meteorologům a moderní technice, lze 

předem obyvatelstvo varovat a tím jim dát šanci se na tyto živly připravit. A právě jim patří 

velký dík. Avšak snaha meteorologů může vyjít na prázdno, když lidé neplní hlavní zásady, 

jimiž se mají řídit v situaci, kdy se objeví v jejich blízkosti silná bouře. Proto zde uvedu 

několik rad, které vydal Český hydrometeorologický ústav. 

     Největším nebezpečím při výskytu tornáda jsou různé letící předměty a úlomky, které 

může tornádo přemisťovat na značné vzdálenosti od místa původu. Proto odborníci při jejich 

vzniku doporučují vyhledat bezpečný úkryt, jakým jsou obecně sklepy, suterénní místnosti, 

jádra budov či bytů, či alespoň místnosti bez oken. Za žádných okolností  nestojíme u oken. 

Zvlášť nebezpečné jsou úkryty ve stodolách, maringotkách, převozných obytných buňkách, 

chatách, karavanech či domkách postavených z dřevotřískových (či obdobných) materiálů, 

které v případě přímého zásahu tornádem budou nejspíše rozmetány či alespoň značně 

zdemolovány. Naopak zcela bezpečným místem jsou železobetonové budovy bez oken. Auta 

obecně příliš bezpečný úkryt před tornádem neskýtají, byť na tuto otázku nejsou odborníci 

příliš zajedno. Auto může poskytnout úkryt před drobnějšími létajícími předměty, ale také se 

samo může stát "kořistí" tornáda. Pokud se s autem nechtěně dostaneme do bezprostřední 

blízkosti tornáda je lepší zastavit a nejlépe mimo dosah vysokých stromů. Důležité je, 

abychom vždy zůstali připoutáni. Většina smrtelných případů v souvislosti s pobytem v autu, 

které se dostalo do silného tornáda byla způsobena tím, že osoby v něm nebyly připoutány 

a při jeho převracení byly z auta katapultovány a následně autem přimáčknuty. Pokud se 

nacházíme v otevřené krajině, tak nejlepším úkrytem bývají různé terénní prohlubně, které 

nás z části ochrání před padajícími stromy a různými letícími předměty. Rukama si chráníme 

především hlavu, hrudník a břicho. Na severoamerických Velkých pláních existují veřejné 

protitornádové úkryty, většinou se jedná o veřejné knihovny, státní budovy, stadiony a řídíme 

se pokyny místních policistů nebo hasičů. Proto při dlouhodobějším pobytu v ohrožených 

oblastech je vhodné se co nejdříve po příjezdu informovat na umístění nejbližšího veřejného 

protitornádového úkrytu. 

     Největším nebezpečím, jež hrozí při vzniku hurikánů, jsou přívalové deště a následné 

záplavy. Při varovných zprávách o blížících se záplavách je nutné řídit se pokyny 

policistů,hasičů a povodňových orgánů. Pokud je dostatek času si připravíme si nouzové 
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zavazadlo a sledujeme zprávy (místní rozhlas, celostátní rozhlas ...).Varujeme ostatní 

ohrožené osoby v okolí a snažíme se zabezpečit svůj dům či svěřené objekty proti vniknutí 

vody (sklepní okna, vchodové dveře). Cenné věci vynášíme do vyšších pater a to včetně 

potravin a vody. Připravíme se na nouzové opuštění objektu a neměli bychom zapomenout 

uzavřít přívody plynu, vody a vypnout elektřinu.  

     Během povodně se i nadále řídíme pokyny policistů a hasičů. Snažíme se co nejrychleji 

opustit ohrožené místo. Velmi nebezpečné je pohybovat se v místech jako jsou rokle, kaňony 

a údolí. Přecházíme-li zaplavené území, nepokoušíme se přecházet proud vody na místech, 

kde je hloubka vody větší než zhruba výška kolen – proud může mít neočekávanou 

sílu. Zásadně nepřejíždíme autem zaplavenou vozovku, most či terén, kde nelze odhadnout 

výšku vody. Při ponoření karoserie do vody se překvapivě lehce ztratí kontakt pneumatiky 

s povrchem vozovky a automobil se může dostat snadno mimo vozovku, most či brod do 

nebezpečné hloubky nebo do proudu. Pokud Váš automobil zůstane stát ve vodě, je nutno jej 

co nejrychleji opustit. Za žádnou cenu nespouštíme děti z očí. Při pohybu v zaplavených 

objektech nepoužívejte otevřený oheň a nekuřte, neboť se může vznítit případný hořlavý 

materiál. 

     Po povodni dodržujeme pokyny policie, hasičů a povodňových orgánů. Potraviny, které 

přišly do styku s vodou z povodně, se nesmí používat, neboť hrozí nebezpečí infekce. Vodu  

před použitím převařujte do doby, než bude potvrzena nezávadnost jejích zdrojů. Zacházíme 

opatrně e elektrickými spotřebiči. Nenavštěvujte zbytečně postižené oblasti, kde můžete 

komplikovat záchranné či obnovovací práce. 

     A jak to bude s tropickými cyklony vypadat v budoucnu? Podle zdroje techflash 

zakladatel společnosti Microsoft Bill Gates přihlásil pět patentů, které by měli omezit vznik 

hurikánů, které pravidelně pustoší USA. Spolu s několika dalšími investory vypracovaly 

projekt, díky němuž chtějí zabránit vzniku hurikánů. Projekt počítá s desítkami zařízení, 

která budou svrchní vrstvu vody ochlazovat a tím zabraňovat proudění vzduchu, které by 

postupně přešlo v ničivý hurikán. Zařízení bude tvořeno na hladině plovoucí jednotkou, 

hluboko ponořenou podvodní jednotkou a potrubím, které tyto dva celky spojí. Podvodní část 

bude ponořena pod takzvanou skočnou vrstvou (angl. thermocline), což je pomyslná hranice 

oddělující teplou proudící vodu ve vrchní vrstvě oceánu a klidnou studenou vodu ve větších 

hloubkách. Nejteplejší voda z povrchu oceánu je tak tlačena do spodní chladné masy, čímž 

dojde k jejímu ochlazení. Významné ohřátí nižších vrstev nehrozí - ukrývá se v nich 90 % 

vody oceánu, tepelná kapacita je gigantická. Pokud by se takto podařilo hladinu oceánu 
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ochladit dostatečně, vedlo by to k omezení vzniku hurikánů. Jestli tenhle experiment bude 

fungovat ukáže až čas.  

     Závěrem bych zhodnotila získané informace a zároveň splnění cílů, které jsem si na 

začátku práce stanovila. Co mě nejvíce zarazilo je nedostatek informací o Jihovýchodní Asii. 

Celkově jsem měla problém cokoliv zjistit o tajfunech, které tuto část světa sužují. Tajfuny 

v jihovýchodní Asii ročně mají za následek obrovské materiální škody a obrovské množství 

obětí a právě proto nechápu, že je tak špatný přístup k jakýmkoliv informacím. Zároveň mám 

dobrý pocit, že alespoň trochu jsem mohla do tohoto informačního embarga zasáhnout. Tato 

práce mě opravdu bavila a byla pro mě velice přínosnou. Cílem mé práce bylo zhodnotit 

dopad těchto živlů, což myslím, že se mi povedlo a to jednak prostřednictvím všemožných 

grafů, obrázků, ale také pohledem do minulosti a současnosti.       
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