Požadavky

Přehled přírodních
rizik a hazardů

Přednáška 2/0
Zakončení: zkouška
 Písemná + ústní část
 Základ: přednášky + aktuální monitoring



Irena Smolová
Katedra geografie
Irena.smolova@upol.cz



Písemná zkouška
Přehled přírodních rizik



Otázky - ukázka



1. Charakterizujte tropickou cyklónu (oblast vzniku,
základní charakteristika, regionální označení).
2. Vysvětlete pojmy tvar povodně a stoletá povodeň
(voda).
3. Uveďte příklady protipovodňových opatření.
4. Uveďte příklady 2 katastrofických sesuvů (historicky
významné sesuvy) - příčiny, důsledky, škody.
5. Saffir-Simpsonova stupnice (počet stupňů, pro jaké
jevy se využívá)








Základní osnova:





Terminologie
Přírodní rizika podmíněná:
* extraterestrickými vlivy
* endogenními procesy
* exogenními procesy
Technogenní rizika
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Přírodní rizika
podmíněná exogenními vlivy:

Přírodní rizika
podmíněná exogenními vlivy:


Extrémní hydrologické jevy
povodně - rizikové oblasti + možná protipovodňová
opatření, zaplavení pobřežních oblastí, tsunami



Eroze
Základní typologie, příčiny vodní a větrné eroze, rizikové
oblasti, protierozní ochrana. Vliv antropogenní činnosti na
urychlení eroze.



Extrémní meteorologické a klimatické jevy
Extrémní meteorologické jevy: přívalové srážky, silný
vítr, tropické cyklóny, místní větry, extrémní sucha
Extrémní klimatické jevy: klimatický jev El Niňo, globální
oteplování

Přírodní rizika a hazardy: Terminologie



Svahové pochody
Základní typologie svahových pochodů, příčiny a
důsledky. Svahové pochody porušující stabilitu svahů podmiňující přírodní i antropogenní faktory.
Rychlost svahových pochodů. Opatření zabezpečující
stabilitu svahů.



Antropogenní ovlivnění přírodních pochodů
Ovlivňování endogenních a exogenních pochodů:
urychlení procesů zvětrávání, svahových pochodů,
fluviálních, kryogenních pochodů a eolických pochodů.

Terminologie
Riziko = míra potenciálního ohrožení či
neúspěchu
 Hazard = nebezpečí, riziko, úskalí
→ vyjadřují podmíněné nebezpečí plynoucí z
některých přírodních dějů a událostí
→ pokud mají dopad na člověka, označují se jako
katastrofy nebo neštěstí
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Katastrofické události




Katastrofa – krátkodobá náhlá událost nebo sled
rychle probíhajících událostí, které dramaticky
ovlivní přírodní, a tím i životní prostředí člověka
pojem je tradičně chápán antropocentristicky



Katastrofa je závažným narušením fungování společnosti
- rozsáhlé lidské a materiální ztráty
- poškozením životního prostředí
- většinou taková, kterou postižená společnost není
schopna zvládnout vlastními prostředky



Katastrofy se vyskytují jako přímý důsledek
dopadů přírodních nebo člověkem způsobených
rizik.

Základní klasifikace katastrof
Katastrofy v důsledku:
 přírodních rizik
 člověkem způsobených rizik (technogenní)
- úmyslná rizika: např. nezákonné vypouštění
ropy do vody, teroristické útoky
- nehody: např. ropné havárie, úniky jedovatých
látek do vody a ovzduší a havárie jaderných
reaktorů

Základní klasifikace přírodních katastrof

Katastrofy v geologické minulosti

Podle příčiny
 mimozemské (extraterestrické)
 vnitřní (endogenní)
 vnější (exogenní)
Podle opakování
 periodické
 neperiodické
Podle ekonomických dopadů
Podle počtu obětí
Časový aspekt
 katastrofy v geologické minulosti→
 Katastrofy v „éře člověka“ – od období paleolitu

náhlé děje v přírodním prostředí jsou spojeny s vývojem
zemského tělesa
 jsou obvykle označovány neutrálním pojmem událost
 jejich záznam bývá uložen v horninách
Doklady:
 výskyt regolitu, dopadových kráterů mimozemských těles
→ impaktní krátery
 změny magnetické polarity, sklonu osy k ekliptice,
změny rychlosti rotace Země a orbitální dráhy


Za nejstarší druh člověka je považován Homo habilis (člověk zručný) a
doklady o jeho existenci pochází z východní Afriky (Tanzanie), kde se
dochovala kamenná industrie s typickými drásadly, škrabadly či sekáči.
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Významný efekt - řetězení
jednotlivé události – efekty řetězení následků dějů
 prach sopečné erupce → snižuje oslunění zemského
povrchu → podmiňuje katastrofické sesuvy (lahary)
 zemětřesení → vyvolává tsunami, sesuvy na zemském
povrchu, přívalové deště bahnotoky
 katastrofické srážky → záplavy → eroze

Doklady přírodních katastrof v geologické minulosti
Dopady vesmírných těles – doklad - impaktní krátery
Astroblémy = tvary vzniklé dopadem meteoritů na zemský
povrch před pliocénem (termín zaveden: R. S. Dietz, 1961)
 Meteoritické krátery = pliocenní a kvartérní tvary vzniklé po
dopadu vesmírných těles
Vznik impaktního kráteru doprovází:
 tavení a odpařování hornin,
 šoková přeměna hornin za vysokého tlaku
 zemětřesení.
Impaktní krátery mají průměr od několika centimetrů do tisíce
kilometrů


Přírodní rizika podmíněná
extraterestrickými vlivy

Proces vzniku
 začátek: okamžiku srážky impaktoru a z. tělesa
→ uvolnění kinetické energie → šíření šokové vlny
 → následně dochází k odpaření hornin v místě
impaktu při teplotách kolem 10 000 ºC → tavení
hornin a vyvržení roztavených hornin
 konečná fáze: drcení hornin do velkých hloubek,
gravitační sesuvy + ukládání impaktních produktů

4

Největší impaktní krátery na světě







kráter Vredefort v Jižní Africe (průměr 300 km)
kráter Sudbury v provincii Ontario v Kanadě (250 km)
kráter Chicxulub na poloostrově Yucatán v Mexiku (170
km)
- objeven v roce 1991 na základě měření odchylek
lokálního magnetického pole
- vznik byl datován do doby před 65,5 ± 0,6 milionu let
kráter Popigai na Sibiři v Rusku (100 km)
kráter Manicouagan (100 km) na severu Kanady
- vznik je datován zhruba před 200 miliony let a depresi
v podobě prstence vyplňuje jezero

Meteor Crater
USA, Arizona
průměr asi 1200 metrů ploché mísy
Vznikl před 50 tis. lety
Dopad meteoritu (rozměr: 50 metrů
délky, hmotnost: 300 tisíc tun)

kráter Manicouagan
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Rieský kráter







v Německu, 100 km
SZ od Mnichova
průměr: 24 kilometrů
vznikl asi před
14,5 milióny roků
dopadem meteoritu
dříve byl považován za útvar sopečného původu
teorie vzniku v důsledku dopadu meteoritu byla
definitivně potvrzena roku 1960
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