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1 ÚVOD
Vždy mne velmi zajímali procesy působící jak vnitru, tak na povrchu Země.
Proto pro mne bylo zpracování tématu zabývající se přírodními riziky a hazardy jasnou
volbou. Dalším důvodem výběru, podle mě velmi zajímavého tématu je fakt, že se živím
jako cvičitel vodní turistiky a masy vody spojené například s povodněmi, vlnami
tsunami nebo bouřlivými přílivy mě doslova fascinují. Při své práci se také často
setkávám s tím, že si lidé neumějí v krizových situacích poradit. Proto jsem chtěl do své
práce zároveň zařadit návod, jak se chovat v krizových situacích vzniklých při
přírodních katastrofách. V takové situaci se může ocitnout kdokoliv z nás a určitě je pro
člověka výhodou, pokud bude mít jasnou představu o tom, jak se má v dané situaci
zachovat.
Diplomová práce je celkově rozdělena na osm kapitol. První tři kapitoly jsou
úvodní, obsahují odůvodnění zvoleného tématu, použitou metodiku při zpracovávání
práce a taky cíle, kterých jsem chtěl v práci dosáhnout. Čtvrtou kapitolu tvoří srovnání
a hodnocení středoškolských učebnic zeměpisu. Pomocí tohoto hodnocení jsem vybral,
kterými dílčími tématy se budu zabývat. Pátá kapitola představuje stěžejní část mé
diplomové práce. Z převážné většiny je tvořena metodickými listy, které spolu
s powerpointovými prezentacemi v příloze tvoří návod, jak vyučovat jednotlivá témata
přírodních rizik a hazardů na školách. Metodické listy a prezentace jsou koncipovány
pro osm výukových hodin. Poslední tři kapitoly jsou kapitolami závěrečnými. Shrnují
obsah práce a konfrontují ho s vytyčenými cíli. K závěrečným kapitolám neodmyslitelně
patří také výpis veškerých zdrojů použitých v této práci.
Neodmyslitelnou součást mé diplomové práce tvoří volné přílohy, bez kterých
by tato práce neměla smysl. Volné přílohy zahrnují učební text, který slouží studentům
k přípravě na vyučování a také jako zdroj informací před kontrolou dosažených
výsledků. Učební text se skládá z osmi samostatných témat, ve kterých je popsáno, jak
daný přírodní jev vzniká, jaké působí škody a jakým způsobem se můžeme před ním
chránit. Učební text je doplněn také řadou schémat, obrázků, fotografií a tabulek, které
studentům poslouží k lepšímu pochopení dané látky. Každé téma v učebním textu je
také doplněno pracovním listem, který převážně slouží k aktivizaci studentů během
výuky. Volné přílohy obsahují vyplněné pracovní listy, aby měl vyučující ulehčenou
práci při kontrole správného vyplnění pracovních listů studenty. Důležitou část volných
příloh tvoří již výše zmíněné powerpointové prezentace. Poslední částí volných příloh je
soubor didaktických testů pro každé dílčí téma práce.
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2 CÍLE PRÁCE
Hlavní:
Cílem diplomové práce je navrhnout didaktické pojetí tématu přírodních rizik
a hazardů pro výuku na středních školách v rámci zeměpisu, případně jiného
příbuzného předmětu, ve vztahu k průřezovému tématu RVP Environmentální výchova.
Didaktický materiál bude zahrnovat učební text, pracovní listy, prezentace a metodické
pokyny pro vyučujícího. Didaktický materiál bude navržen výběrově. To znamená, že si
vyučující bude moci zvolit jednotlivé témata, která chce zařadit do výuky.
Vedlejší:
Než vypracuji samostatný učební text, chtěl bych zjistit, jak moc je téma
přírodních rizik a hazardů zahrnuto ve stávajících středoškolských učebnicích
s doložkou MŠMT.Po následném zhodnocení tématu v učebnicích, bych vybral ty jevy,
kterými se učebnice zabývají nejvíce.
Dalším cílem této práce je poskytnou studentům, ale i učitelům návod, jak se
zachovat v ohroženích jednotlivými přírodními katastrofami.
Vypracovaný učební materiál, bych chtěl nechat ověřit v praxi na pilotní skupině
studentů.
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3 POUŽITÁ METODIKA
3.1 Srovnání a hodnocení dostupných středoškolských
učebnic zeměpisu
Prvním úkolem při tvorbě této diplomové práce bylo vyhledání dostupných
středoškolských učebnic zeměpisu. Do výběru jsem zahrnul pouze ty učebnice, které
mají platnou doložku Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT, 2006).
Většinu učebnic jsem si zapůjčil ve vědecké knihovně v Olomouci, zbytek jsem sehnal
přímo na katedře geografie UP Olomouc. Učebnice jsem hodnotil z několika kritérií.
Zejména z celkové didaktické a odborné vybavenosti učebnice a také v jakém měřítku je
v učebnicích zahrnuto téma Přírodní rizika a hazardy.

3.2 Studium odborné a didaktické literatury
V druhé části při tvorbě této práce jsem si opatřil odbornou literaturu zabývající
se tématem přírodních rizik a hazardů. Stěžejní se pro mne stala publikace Přírodní
katastrofy (KUKAL, 1983), kde se autor věnuje celému spektru přírodních katastrof.
Druhým nejvyužívanějším zdrojem byl pro mne webový server Přírodní rizika
a environmentální hazardy (HERBER, 2011). Server je zpracovaný formou
multimediální příručky, takže jsem v něm našel i určitou inspiraci při strukturování
učebního materiálu. Třetí nepřínosnější publikací byla kniha 100 největších přírodních
katastrof (VACCARO, 2007). V knize jsou popsány největší přírodní katastrofy
v dějinách lidstva. Vždy jsem aspoň dvě katastrofy uváděl jako příklad v každém tématu
učebního textu. Převážnou část příkladů jsem vyhledal právě v této publikaci. Ostatní
knižní a internetové zdroje, které jsem prostudoval, mi sloužili k tomu, abych téma
uchopil z více úhlů pohledu a doplnil tak údaje, které ve stěžejní literatuře nebyly.
Při tvorbě a strukturování učebního materiálu byla pro mne nejpřínosnější
publikaceTvorba vzdělávacího programu(PRÁŠILOVÁ, 2006). Kniha představuje
přehledný návod, jak vytvořit vzdělávací program. Druhou nejpřínosnější literaturou se
potom stala kniha Školní didaktika (KALHOUS, 2009). Aktivizační metody
a didaktické hry jsem čerpal z publikace Nápadník pro rozvoj klíčových kompetencí ve
výuce (ČECHOVÁ, 2006)
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3.3 Tvorba učebního materiálu
Při sestavování učebního materiálu jsem hlavně vycházel ze zhodnocení učebnic
zeměpisu pro střední školy a také z rešerše odborné literatury. Kompletní učební
materiál se skládá ze čtyř částí. Konkrétně z učebního textu, pracovních listů,
metodických listů a powerpointových prezentací. Diplomovou práci stejně jako celý
učební materiál jsem vytvářel v textovém editoru Microsoft Word. Množství fotografií
a obrázků, které doprovázejíjak učební text, tak pracovní listy a prezentace jsem
upravoval v programu Adobe Photoshop.
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4 TEORETICKÁ VÝCHODISKA
4.1 Zhodnocení

tématu

Přírodní

rizika

a

hazardy

ve výuce zeměpisu na střední škole
Abych mohl vypracovat kompletní ucelený výukový materiál, musel jsem nejdříve
zjistit, jak moc je téma přírodní rizika a hazardy zařazeno v současné době
v používaných učebnicích na středních školách. Po důkladné prostudování učebnic bylo
potřeba shrnout, co všechno mi v učebnicích chybí, respektive, co bych udělal jinak. Na
základě těchto poznatků jsem si navrhnul, jakým tématům se budu v mé práci věnovat.

4.1.1 Pozice tématu v Rámcovém vzdělávacím programu
Téma přírodní rizika a hazardy není v RVP přímo vyčleněno. Nejlepším řešením
se mi jeví zařadit toto téma do sekce průřezových témat, přesněji do průřezového
tématu Environmentální výchova. Kde by byla možnost ho vyučovat jako osmihodinový
seminář zařazený do tématu „Člověk a životní prostředí“(KOLEKTIV AUTORŮ, 2007),
protože jeden z výstupů tohoto tématu je:
•

Které vlivy prostředí ohrožují zdraví člověka.
Druhým řešením je vyučovat přírodní rizika a hazardy výběrově, jako rozšiřující

učivo v rámci jednotlivých témat v okruhu Člověk a příroda – geografie. Kde se dá tato
problematika zařadit do sekce Přírodní prostředí, učivo: fyzicko-geografická sféra
a taky sekce Životní prostředí, učivo: vývoj interakce příroda (KOLEKTIV AUTORŮ,
2007) “. Mezi očekávané výstupy v sekci Přírodní prostředí, které přímo zahrnují
přírodní rizika a hazardy patří tyhle:
•

porovná na příkladech mechanismy působení endogenních (včetně deskové

tektoniky) a exogenních procesů a jejich vliv na utváření zemského povrchu a na
život lidí
•

objasní mechanismy globální cirkulace atmosféry a její důsledky pro vytváření

klimatických pásů
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•

objasní velký a malý oběh vody a rozliší jednotlivé složky hydrosféry a jejich

funkci v krajině
V sekci Životní prostředí je také zařazen mezi očekávané výstupy jeden výstup, který
přímo zahrnuje téma přírodních rizik a hazardů. Jedná se o tento výstup:
•

zhodnotí některá rizika působení přírodních a společenských faktorů na životní

prostředí v lokální, regionální a globální úrovni

4.1.2 Téma přírodních rizik a hazardů v učebnicích zeměpisu pro
střední školy
V této kapitolce se budu zabývat analýzou učebnic v rámci tématu přírodní
rizika a hazardy. Zaměřil jsem se na učebnice, které se používají při výuce zeměpisu na
středních školách a jsou opatřeny schvalovací doložkou Ministerstva školství, mládeže
a tělovýchovy. Učebnice jsem si opatřil ve vědecké knihovně v Olomouci. Samozřejmě
jsem se zabýval pouze těmi učebnicemi, které se přírodním rizikům a hazardům věnují
alespoň okrajově. Po opatření dostupných učebnic jsem si vymezil kritéria, kterými
budu jednotlivé učebnice hodnotit.
1) Zhodnocení učebnice z didaktického hlediska.
2) Vyhledání přírodních rizik a hazardů, které jsou v učebnici zmíněny.
3) Vyhledání kapitol, ve kterých je téma Přírodní rizika a hazardy alespoň
zmíněno
Z výsledků hodnocení vyplývá, že alespoň zmínka o tématu přírodních rizik
a hazardů je zahrnuta téměř ve všech hodnocených učebnicích. Kromě učebnic
hospodářského zeměpisu od Nakladatelství České geografické společnosti. Opětovaně
bylo téma přírodních rizik a hazardů zmíněno jako hrozba v jednotlivých částech světa.
Nejčastěji byly uvedeny a popsány tyto hazardy: zemětřesení, sopečná činnost
a povodně. Nejvíce rozebráno bylo téma přírodních rizik a hazardů v učebnicích
zaměřených na fyzickou geografii, kde byl také popsán vznik a příčiny některých
přírodních katastrof. Po důkladném prostudování všech dostupných učebnic jsem
dospěl k rozhodnutí, že ve své práci se budu zabývat těmito tématy: zemětřesením,
sopečnou činností, vlnami tsunami, povodněmi, svahovými pohyby, silným větrem,
tornády, prachovými bouřemi a tropickými cyklónami.
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Tab. 1. – Seznam středoškolských učebnic zeměpisu opatřených schvalovací doložkou
Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT, 2006)
Nakladatelství Název učebnice

Rok

Přírodní

vydání

rizika a
hazardy
(ano/ne)

Státní

Geografie pro SŠ I. – Fyzicko-geografická 2012

pedagogické

část

nakladatelství

Geografie pro SŠ II. – Socioekonomická 2003

ANO
ANO

část
Geografie pro SŠ III. – Regionální 2003

ANO

geografie světa
Geografie pro SŠ IV. – Česká republika

1999

ANO

Nakladatelství

Hospodářský zeměpis 1.

2006

ANO

Fortuna, Praha

Hospodářský zeměpis 2.

2004

ANO

Nakladatelství

Regionální zeměpis světadílů

2002

ANO

České

Příroda a lidé Země

2001

ANO

geografické

Zeměpis České republiky

2003

ANO

společnosti,

Zeměpis cestovního ruchu

2005

ANO

s.r.o.
2002

Praha Hospodářský

zeměpis

–

regionální 2002

NE

Hospodářský zeměpis – globální aspekty 2005

NE

aspekty světového hospodářství
světového hospodářství
Zeměpis pro střední odborné školy a 2004

ANO

učiliště
Makroregiony

světa

–

Regionální 2010

ANO

Ekologie a životní prostředí

2005

ANO

geografie pro gymnázia

DEMEK, Jaromír, Vít VOŽENÍLEK a Miroslav VYSOUDIL.
Geografie 1 pro střední školy. 2., přeprac. vyd. Praha: SPN pedagogické nakladatelství, 2012, 111 s. ISBN 978-80-7235-519-8.
Učebnice Geografie 1 je ta nejnovější, která se mi dostala při
hodnocení učebnic do ruky. Z didaktického hlediska je velmi
povedeně zpracována. V učebnici najdeme mnoho obrázků, grafů
14

tabulek a mapek, které se nám snaží přiblížit učivo. Na okrajích nechybí marginálie,
kde se můžeme dozvědět něco zajímavého o právě probíraném tématu. Na začátku a na
konci každé kapitoly je vždy pár otázek a úkolů. Na konci celého tematického okruhu
nalezneme větší opakování. Jediné co mi učebnici chybí je krátké shrnutí za každou
kapitolou.
Učebnice je rozdělena celkem na 11 velkých tematických celků s celkově
45 kapitolami. První tři velká témata se věnují úvodu do geografie, zbytek témat je
zaměřeno na jednotlivé zeměpisné sféry (atmosféra, hydrosféra, kryosféra, atd.).
Přírodní rizika a hazardy jsou začleněny celkově v sedmi kapitolách a to: Země
součást vesmíru, Neklidná atmosféra, Počasí a podnebí, Voda v oceánech, Základní
poznatky o litosféře, Planetární členění georeliéfu a Vliv člověka na georeliéf. Vesměs
je tu velmi stručně vysvětleno jakým způsobem přírodní katastrofy vznikají a jak je lze
předpovídat.
V učebnici jsou zmíněny tyto přírodní rizika. Pád meteoritu, zemětřesení,
sopečné výbuchy, vlny tsunami, svahové pohyby, tropické cyklóny a tornáda.
MIRVALD, Stanislav. Geografie 2: socioekonomická část. Praha:
SPN - pedagogické nakladatelství, 2003. ISBN 80-723-5008-0.
Učebnice Geografie 2 – Socioekonomická část je určena pro
střední školy. Najdeme v ní mnoho obrázků grafů a mapek. Na
začátku každé kapitoly jsou otázky na zjišťování pre-konceptů
studentů a na konci kapitol je vždy ještě cvičení určené na
zopakování učiva. Po 5-7 kapitolách následuje větší opakování. V učebnici není
přehnaně textu a na první pohled působí uspořádaným dojmem. Učebnice je složena
z celkově 41 kapitol. Najdeme zde jedinou zmínku o přírodních hazardech a rizicích a to
v kapitole Interakce člověk – příroda kde jsou vyjmenovány přírodní rizika hrozící
lidstvu. Zde si dovodím citovat:“Od prvopočátku se lidstvo snaží zmírňovat dopady
některých rizikových přírodních procesů. Mezi přírodní rizika patří např. sucha,
záplavy, šíření ohně, vulkanická činnost, zemětřesení, tropické cyklóny, tornáda,
tsunami, sněhové laviny, bahenní proudy. Projevy některých těchto přírodních
rizikových procesů jsou zesíleny vlivem antropogenních změn v krajině.“
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PLUSKAL, Miroslav. Geografie 3: Regionální geografie světa.
Praha: SPN - pedagogické nakladatelství, 2003, 136 s. ISBN 80859-3793-X.
Geografie 3 je zpracována v podobném duchu jako výše zmíněná
Geografie 2. Hlavní rozdíl učebnic je v didaktickém pojetí. Zatím
co v Geografii 2 je za každou kapitolou shrnutí a po vícero
kapitolách větší opakování, v Geografii 3 je naproti tomu jen soubor otázek na konci
sloužící pro zopakování učiva. Učebnice je rozdělena do 9 velkých kapitol a 60
podkapitol.
Zastoupení tématu Přírodní rizika a hazardy je celkem ve 12 podkapitolách.
V některých je o tématu jen zmínka a v některých je toto téma zastoupeno celkem
obsáhle. Nejvíce se přírodním rizikům a hazardům věnují tyto 3 podkapitoly: 3.2 Co je
příčinou zemětřesení a sopečné činnosti v Evropě, 3.4 Voda nebezpečná i užitečná, 6.2
Co je příčinou sopečné činnosti a zemětřesní v Americe? V první ze zmíněných
podkapitol nalezneme důkladný popis a činnost litosférických desek, které mají vliv na
evropský světadíl. Text doplňuje tabulka Vliv pohybu litosférických desek na georeliéf
Evropy. V tabulce, která se skládá ze tří sloupců je popsán typ hranice desek
(konvergentní, divergentní, neutrální) a ke každému typu je doplněn popis změn
a příklad pro Evropu. Dále je text doplněn dvěma obrázky. A to „obr. 13 Evropa –
desky, štíty, vrásová pohoří a sopky a obr. 14 Georeliéf na divergentních hranicích
litosférických desek. Pro lepší pochopení dané problematiky jsou v textu pro příklad
uvedeny dvě události: 1. Surtesey Zde je popsán vznik sopečného ostrova poblíž
islandských břehů a 2. Heimaney. V tomhle příkladu je popsané zemětřesení, které
vyvolalo sopečnou činnost ohrožující islandský přístav. Ve druhé zmíněné podkapitole
(Voda nebezpečná i užitečná) se dovíme o režimu a využití vodních toků, ploch a moří.
Jsou zde uvedeny také nebezpečí s vodou spjatá. Celý jeden odstavec se věnuje
povodním a ochraně proti nim. Jsou tu stručně popsány i tři příklady: 1. Potopa ve
Florencii v r. 1966, 2. Sesuv do přehrady Vaiont v r. 1963 (u tohoto příkladu je uveden
i schematický obrázek) a 3. Záplavy způsobené protržením hrází v Nizozemsku r. 1953.
Podkapitola 6.2 Co je příčinou sopečné činnosti a zemětřesní v Americe?je psaná ve
stejném duchu jako první zmíněná podkapitola. Dokonce je tu stejná i tabulka. Text je
dále doplněn Obr. 92 Desky a hlavní tvary georeliéfu a obr. 93 Přírodní katastrofy 20.
stol. v Americe způsobené pohybem desek. Obrázek se skládá z mapky a popisků
uvedených katastrof. Další příklady popisu katastrof najdeme i v podkapitole 6.3 Jak
vznikala americká pohoří?. Kde je popsán výbuch sopky St. Helens a zemětřesení v San
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Francisku roku 1906. V dalších kapitolách je o tématu přírodní hazardy a rizika jen
zmínka. Většinou je uvedeno, jak a kde se pohybují litosférické desky a co to v daných
oblastech způsobuje, případně ve kterých částech světa nejvíce hrozí katastrofální
záplavy, sucha atd.
KASTNER, Jiří. Geografie 4: Česká republika.

Praha: SPN -

pedagogické nakladatelství, 1999, 88 s. ISBN 80-723-5085-4.
V publikaci je o tématu přírodní rizika a hazardy uvedena pouze
zmínka a to v kapitole „Voda a vodní hospodářství“. Zde si dovolím
citovat: „Vějířová síť v povodí Odry se vyznačuje soustředěným
soutokem

významnějších

řek

v Ostravské

pánvi

s větším

pro

obchodní

nebezpečím výskytu povodní“.
SKOKAN,

Ladislav.

Hospodářský

zeměpis:

akademie a ostatní střední školy. 4. vyd., Ve Fortuně 3., aktualiz.
Praha: Fortuna, 2006. ISBN 80-716-8861-4.
Učebnice Hospodářský zeměpis 1 je zaměřena na hospodářství na
několika světadílech a s. a j. Ameriky, Afriky, Asie a Austrálie
a Oceánie. Z didaktického hlediska se mi učebnice příliš nelíbí. Je
tam přemíra textu, minimum obrázků, grafů nebo mapek. Za každou kapitolou jsou sice
uvedeny otázky a úkoly na zopakování učiva, ale absolutně chybí shrnutí.
Učebnice je rozdělena na dvacet kapitol a dalších dvacet podkapitol. Téma Přírodní
rizika a hazardy je v učebnici zastoupeno jen velmi sporadicky. Alespoň zmínka je
uvedena v 5 kapitolách. A to zejména s možností přírodních katastrof v daném státě či
území a jejich dopadem na místní hospodářství. Ve všech případech je zmíněna
sopečná činnost a zemětřesení. Jedná se o kapitoly „USA, Latinská Amerika – Celkový
přehled, Latinská Amerika – Mexiko, LA – Chile a Centrální a východní Asie –
Japonsko.
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SKOKAN, Ladislav. Hospodářský zeměpis 2: pro obchodní
akademie a ostatní střední školy. 3., přeprac. vyd. Praha: Fortuna,
2004. ISBN 80-716-8872-X.
Učebnice Hospodářský zeměpis 2 je pokračováním prvního dílu
učebnice. Věnuje se Evropě a České republice. Z didaktického
hlediska je napsaná úplně stejně jako první díl. Je rozdělena na
deset kapitol a 43 podkapitol. Téma přírodních hazardů a rizik je v publikaci
zanedbatelné. Nalezneme zde pouze dvě zmínky. Na Islandu, jehož povrch je pokryt
řadou sopek a ledovců. Druhá zmínka je v podkapitole Itálie, kde se uvádí, že
hospodářské

ztráty

působí

letní

sucha,

sesuvy

půdy,

vulkanismus

a zemětřesení.
BIČÍK, I. a kol. Regionální zeměpis světadílů: Učebnice zeměpisu
pro střední školy. Praha: Česká geografická společnost, 2002. ISBN
80-86034-43-7.
Učebnice pro střední školy se věnuje, jak již z názvu vyplívá, studiu
jednotných světadílů. Z didaktického hlediska je zpracována celkem
povedeně. Je v ní množství obrázků, tabulek doplňujících otázek
a úkolů. Za každou kapitolou je i krátké shrnutí. Na můj vkus je v učebnici hodně textu,
ale pro střední školy to je vyhovující.
Učebnice se skládá celkem z 10 velkých kapitol a 63 podkapitol. Přírodní rizika
a hazardy jsou alespoň okrajově uvedeny v 11 podkapitolách. Většinou se jedná
o upozornění na různé přírodní katastrofy v jednotlivých světadílech či samotných
státech. Například v podkapitole Asie - kontinent protikladů nalezneme zmínku
o sopečné a zemětřesné aktivitě. Zde si pro ukázku dovolím citovat: „Kamčatkou,
Kurilskými ostrovy, Japonskem a dále k jihu se táhne souvislý pás zemětřesné
a sopečné aktivity ovlivněné pohybem litosférických desek. Lidskou společnost
ohrožuje vysoké riziko častých přírodních katastrof, zemětřesení a sopečných
výbuchů.“ Na následujících řádcích si uvedeme, ve kterých kapitolách se zmínka
o přírodních rizicích a hazardech nachází. Asie – kontinent protikladů; Monzunová
Asie – nejlidnatější část světa; Japonsko – příklad hospodářského úspěchu;
Jihovýchodní Asie – tajfuny, pralesy, ostrovy; Asie mezi velehorami a oceánem;
Pákistán, Bangladéš, Srí Lanka – trojúhelník neklidu; Severní Amerika – přírodní
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prostředí; Mexiko země tří kultur; Střední Amerika – „banánové republiky“; Jižní
Amerika – od tropů po mírný pás; Andské země – hory i pralesy.
BIČÍK, I. a kol.Příroda a lidé Země: Učebnice zeměpisu pro
střední školy. Praha: Česká geografická společnost, 2001. ISBN
80-86034-45-3.
Tato učebnice je zpracována stejným stylem jako publikace
Zeměpis České republiky. To znamená na jedné straně text
a otázky, na straně druhé obrázky, tabulky, mapky a grafy.
Učebnice se skládá ze 7 kapitol a 66 podkapitol. Jelikož se kniha zabývá převážně
fyzickou a socioekonomickou geografií. Téma Přírodní rizika a hazardy je v ní
zastoupeno ve větší míře. Alespoň zmínku nalezneme ve třinácti podkapitolách. Jedna
podkapitola nesoucí název Přírodní a civilizační rizika se tímto tématem přímo zabývá.
V první části podkapitoly jsou vyjmenovány přírodní rizika, která souvisejí převážně
s některými procesy přírodního původu. Jedná se o sopečné výbuchy, zemětřesení,
skalní řícení, půdní sesuvy, tsunami, hurikány, tornáda, sucha a povodně. U těchto
hazardů je v podkapitole ještě uveden nějaký příklad katastrofy z historie. Ve druhé
části podkapitoly se dočteme o civilizačních rizicích. Např. o chemizaci prostředí,
odpadech, radioaktivním prostředí, narušováním ekologické rovnováhy atd.
V ostatních podkapitolách jsou přírodní rizika a hazardy zmíněny ve dvojím
kontextu. V podkapitolách Zemská atmosféra, Proudění vzduchu a podnebné pásy
Země, Rozdělení zásob vody na Zemi, Voda v mořích a oceánech, Zemská kůra – vývoj
zemského povrchu, Vliv vnitřních a vnějších sil, Tvary zemského povrchu, jsou
přírodní hazardy a rizika zmíněny spíše ve fyzickém kontextu. To znamená, že
v podkapitolách je uvedeno proč, jak, za jakých podmínek a kde mohou přírodní
hazardy a rizika vznikat. V podkapitolách Pouště tropů a subtropů, Problémy
tropických oblastí, Subtropy s obdobím letních dešťů, Pásmo lesů mírných šířek
a Pozměněná část mírného pásu jsou zmíněny ty přírodní rizika a hazardy, které se
mohou v jednotlivých podnebných pásech vyskytovat.
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HOLEČEK, M. Zeměpis České republiky: Učebnice pro střední
školy. Praha: Česká geografická společnost, 2003. ISBN 8086034-53-4.
Učebnice Zeměpis České republiky je velmi pěkně a přehledně
zpracovaná. Na levé straně vždy nalezneme text a v levém okraji
otázky a úkoly k tématu. Na pravé straně jsou vždy umístěny
obrázky, mapy a grafy. Jediné co mi v publikaci chybí je shrnutí učiva za každou
kapitolou. Učebnice se skládá z pěti kapitol, které se dělí na dalších 46 podkapitol.
Téma Přírodní rizika a hazardy nalezneme v kapitole Příroda a je mu vyčleněna celá
jedna podkapitola s názvem Přírodní rizika. V podkapitole se dočteme, které živelné
pohromy se Česku vyhýbají a naopak, které živelné pohromy se u nás vyskytují celkem
pravidelně. V textu jsou následně popsány povodně, sucha, silné větry a svahové
pochody. Text je na pravé straně doplněn obrázky z katastrofálních povodní v roce
2002, sesuvem půdy u obce Dneboh a mapkou seizmické aktivity na našem území.
HOLEČEK, Milan, Peter MARIOT a Miroslav STŘÍDA. Zeměpis
cestovního ruchu. Druhé upravené a rozšířené vydání. Praha:
Česká geografická společnost, 1999, 2005. ISBN 80-86034-64-X.
Tato publikace by měla především sloužit jako učebnice pro
střední odborné školy se zaměřením na cestovní ruch (hotelové,
cestovního ruchu, obchodní akademie …) nebo školy, v jejichž
osnovách je zahrnut předmět zeměpis cestovního ruchu.
Učebnice se zaměřuje především na představení atraktivních míst pro turistiku
ve světě. Detailně jsou tu popsány turistické oblasti v ČR. Velká pozornost se tu věnuje
také popsání jednotlivých států Evropy z hlediska cestovního ruchu. Ostatní světadílům
se publikace věnuje v rámci regionálního rozdělení. Z didaktického hlediska není
publikace dle mého názoru moc povedená. Obsahuje příliš mnoho textu. Ten je
rozdělen do několika polí. Text na bílém poli obsahuje základní učivo, text na modrém
poli učivo pro doplnění a text v šedém poli obsahuje nějakou zajímavost k tématu.
V publikaci mi chybělo shrnutí za kapitolami, je v ní minimum otázek, úkolů a žádné
obrázky pro ilustraci. Na druhou stranu je v ní množství přehledných mapek a grafů.
Učebnice se skládá ze sedmi kapitol a dalších 82 podkapitol. Přírodní rizika
a hazardy jsou v textu zastoupeny minimálně. Aspoň zmínka o tomto tématu je
zastoupena v 10 podkapitolách. Učebnice se v těchto zmínkách nejčastěji věnuje
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atraktivitě území spjatých s přírodními hazardy a riziky, jako například území se
sopkami či doznívající sopečnou činností. V dalších případech pak územím, které byly
v nedávné době postiženy nějakou přírodní katastrofou, což nepříznivě ovlivňuje
cestovní ruch. V knize jsou tak zmíněny extrémní povodně z let 1997, 2002, které
zasáhly Českou republiku a také katastrofální vlna tsunami, která postihla oblast
Indického oceánu v roce 2004.
BAAR, Vladimír. Hospodářský zeměpis: regionální aspekty
světového hospodářství: učebnice pro obchodní akademie a jiné
střední školy. Praha: Nakladatelství České geografické společnosti,
2002. ISBN 80-860-3450-X.
V rámci publikace není téma přírodní rizika a hazardy zastoupeno.

BIČÍK, I. a kol. Hospodářský zeměpis: Globální geografické
aspekty světového hospodářství. Praha: Česká geografická
společnost, 2005. ISBN 80-86034-52-6.
V rámci publikace není téma přírodní rizika a hazardy zastoupeno.

HOLEČEK, M. a kol. Zeměpis: pro střední odborné školy
a učiliště. Praha: Česká geografická společnost, 2004. ISBN 8086034-60-7.
Tato učebnice je určena pro vyučování zeměpisu na středních
odborných školách a učilištích, kde není zeměpis odborným
předmětem. Z didaktického hlediska se mi jeví jako celkově
podařená. Najdeme v ní množství obrázků, map, grafů. Text je rozdělen několika
barevnými polí, jak již u učebnic vydaných Českou geografickou společností bývá
zvykem. Na klasickém bílém podkladě je zobrazeno základní učivo, na šedém podkladě
rozšiřující učivo a na béžovém podkladě shrnutí učiva, které tradičně bývá, stejně jako
opakovací otázky, na konci každé kapitoly. Na učebnici je taky sympatické to, že se
hodně věnuje využití zeměpisu v praktickém životě. V učebnici je dokonce jedna celá
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kapitola, která nese název Praktický zeměpis. Publikace je rozdělena do sedmi velkých
kapitol a dalších 47 podkapitol.
Přírodní rizika a hazardy jsou v učebnici zastoupeny pouze ve dvou kapitolách.
V kapitole Přírodní krajiny stále existujíje téma přírodních rizik a hazardů zastoupeno
v celkem velké míře. Na celém jednom velkém odstavci jsou popsány přírodní
katastrofy. V jakém důsledku vznikají. Dále je tu podrobně vysvětleno, co je živelná
pohroma a co způsobuje. Jsou tu zmíněny povodně, které v nedávné době postihly
Českou republiku. Je to jedna z nejčastějších živelných pohrom, s jakou se můžeme
v našich končinách setkat. V rozšiřujícím textu (na šedém poli) je podrobně popsán
systém varování před katastrofami v ČR a také postup evakuace. Další kapitola, kde je
však jen zmínka o přírodních hazardech a rizicích, se jmenuje Působení lidí na krajinu
a na životní prostředí. V kapitole se dozvíme o stavbě přehrad jakožto ochrany proti
záplavám.
ANDĚL, Jiří, Ivan BIČÍK a Tomáš HAVLÍČEK. Makroregiony
světa: regionální geografie pro gymnázia. Praha: Nakladatelství
České geografické společnosti, 2010. ISBN 978-808-6034-782.
Učebnice Makroregiony světa je určena převážně pro Gymnázia.
Na začátku každé kapitoly je vypsaná stručná osnova, co se
v kapitole dozvíme. Na konci kapitoly bývá slovník cizích pojmů,
které jsou v textu a opakovací otázky. V textu je také šedě podbarvené pole, kde je
rozšiřující učivo. Učebnice nabízí hojnost obrázků, grafů a mapek pro získání
ucelenějšího obrazu o učivu. Na konci učebnice jsou tabulky s vybranými
charakteristikami jednotlivých makroregionů. Publikace je rozdělena na 3 velké oddíly
(Globální a makroregionální diferenciace, Méně vyspělé makroregiony a Hospodářsky
vyspělé makroregiony), které se skládají z celkově 17 kapitol a 32 podkapitol.
Přírodní hazardy a rizika jsou uvedeny celkově ve 12 podkapitolách.
V podkapitole Velké přírodní celky je vysvětlen jev El Niňo, dokonalou představu o jevu
dokresluje

i

podrobný

schematický

obrázek.

V podkapitolách

o

jednotlivých

makroregionech jsou zmíněny, jaké přírodní hazardy a rizika v daném regionu či státu
hrozí. Dozvíme se tak, že Bangladéš trpí častými záplavami. Jihovýchodní Asie je
náchylná na zemětřesení, seizmickou činnost a vlny tsunami a také vulkanismus. To
samé se posléze dočteme v kapitolách Japonsko, Latinská Amerika, Mexiko, Východní
Asie, Evropa. V kapitole Austrálie a Oceánie narazíme na zmínku o fenoménu El Niňo,
který způsobuje v Austrálii extrémní sucha.Naopak v kapitole Sever Eurasie se dočteme
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o pravidelných záplavách na střední a dolních tocích řek na Sibiři, způsobných
dřívějším táním v jižních oblastech. V kapitole Severní Amerika je pro změnu zmínka
o sopečné činnosti, ale taká o zimních blizardech a tornádech. Učebnice také nabízí
celou jednu kapitolu zaměřenou na přírodní rizika a hazardy, která nese název Globální
rizika a problémy. V první části kapitoly jsou mimo jiné vysvětleny základní pojmy a to,
co je přírodní hazard, riziko a katastrofa. Dočteme se zde o přírodních rizicích na
úrovni regionů (zemětřesení, sopečná činnost atd.) a také o přírodních rizicích
globálního význam (globální oteplování, dopady kosmických těles atd.) Druhá část
kapitoly se věnuje zejména rizikům a problémům spojených s lidskou činností. Pro lepší
představu o poloze s nejvýznamnější seizmickou činností je v kapitole vyobrazena
mapka „Ohnivého prstence“.
ČERVINKA, Pavel. Ekologie a životní prostředí: učebnice pro
střední odborné školy a učiliště. Praha: Nakladatelství České
geografické společnosti, 2005. ISBN 80-860-3463-1.
Učebnice Ekologie a životní prostředí je psaná podobným stylem
jako učebnice zeměpisu pro střední odborné školy a učiliště.
Kromě textu na bílém a šedém podkladě v ní nalezneme také text
na žlutém podkladě, který je určen zajímavostem k danému tématu. V učebnici je také
navíc shrnutí učiva za každou kapitolou. Učebnice je rozdělena na 4 velké kapitoly a 32
podkapitol.
Téma Přírodní rizika a hazardy je v ní zastoupeno pouze okrajově. Aspoň zmínku
o tomto tématu nalezneme ve třech podkapitolách. Hned v první kapitole Planeta Země
je popsána stavba Země. Z textu se postupně dozvíme o pohybu a rozhraní
litosférických desek, které je spjato se seizmickou činností. V podkapitole je také
obrázek Typy deskových rozhraní, kde je vyobrazeno rozložení litosférických desek
a rozložení sopek na jejich rozhraní. V podkapitole Životní prostředí, ekologie,
environmentalistika je v části určené zajímavostem popsána sukcese po výbuchu sopky
Krakatoa v roce 1883. Poslední zmínka k tématu v učebnici je v podkapitole Koloběhy
látek v přírodě, kde se řeší koloběhy uhlíku, dusíku fosforu a síry, které jsou též spjaty
s vulkanickou činností. V podkapitole jsou také 4 obrázky znázorňující koloběhy
změněných prvků.
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5 VÝSLEDKY PRÁCE
Výukový materiál, který jsem vytvořil v rámci této diplomové práce, se skládá
z pěti částí. Konkrétně z učebního textu, výukových prezentací, pracovních listů,
metodických pokynů pro učitele a didaktických testů. Celková koncepce pokrývá osm
témat. Každé z těchto témat je určeno na jednu vyučovací hodinu. Celkovou koncepci
lze pojmout jako osmihodinový seminář zahrnující všechna témata. Výhodou je, že
pokud ve svém tematickém plánu nenajdete prostor na realizaci celého semináře je
možno vyjmout kterékoliv z osmi témat ze sady a použít ho výběrově. V učebním
materiálu jsou zahrnuty tyto témata: Seznámení s terminologií; Zemětřesení; Sopečná
činnost; Tsunami; Povodně; Svahové pohyby; Silný vítr, tornádo, prachová bouře
a nakonec Tropické cyklóny. Na následujících řádcích kapitoly se pokusím podrobněji
popsat jednotlivé části učebního materiálu.
Učební text je určen zejména pro studenty. Před každou hodinou by si měli
studenti prostudovat odpovídající téma, aby se mohli aktivně podílet na dění v hodině.
Pokud studenti v hodině nestihnout vyplnit pracovní listy, správné řešení jednotlivých
úkolů v pracovním listu najdou v učebním textu. Učební text by měl být poskytnut
studentům formou souboru pdf.
Další částí učebního materiálu jsou pracovní listy. Každému tématu v učebním
materiálu odpovídá jeden pracovní list. Pracovní listy jsou navrženy tak, aby je studenti
dokázali vyplnit během výukové hodiny. Pracovní listy kopírují obsah výukové
prezentace, takže nutí studenty neustále se aktivně podílet na výuce. Po probrání
jednotlivých témat je nutné zkontrolovat správnost vyplnění pracovního listu, nejlépe
v závěru hodiny. Pracovní list zároveň slouží studentům jako zápis, takže by bylo
vhodné, aby si je studenti zakládali složek nebo si je lepili do sešitu.
Nedílnou částí učebního materiálu jsou prezentace, které nutí studenty
k aktivnímu přístupu v hodině. Každá prezentace se věnuje jednomu tématu v učebním
materiálu. Je nutné, aby si kantor prezentaci prošel před hodinou společně
s metodickými pokyny. Pozná tak, jak je prezentace koncipována a kde jsou v ní
začleněny aktivizační prvky.
Pro zpětnou vazbu slouží vyučujícímu kontrolní testy. Ke každému tématu se
vztahuje jeden kontrolní test. Testy v sobě zahrnují veškerou probranou látku daného
tématu, největší důraz je kladen na kontrolu praktické využití znalosti, jak se zachovat
v krizových situacích.
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Tyto čtyři části výukového materiálu jsou prezentovány formou volných příloh
práce. Metodické pokyny jsou uvedeny postupně v následujících kapitolách textu práce.
Každý metodický list se věnuje jednomu tématu v učebním materiálu a slouží
vyučujícímu jako realizační plán výukové hodiny a také jako průvodce prezentací.
Metodické listy v této práci se skládají z jednotlivých částí:
-

Cíle vyučovací hodiny – slouží k určení, čeho chce učitel dosáhnout během
výukové hodiny.

-

Klíčové pojmy – jsou nejdůležitější pojmy v tématu. Studenti by měli být
schopni je bez problémů vysvětlit.

-

Výuková metoda – v této části jsou vypsány metody, kterými se bude učitel řídit
během výukové hodiny.

-

Učební pomůcky – v této části metodického listu jsou vypsány všechny
pomůcky, které budou zapotřebí k bezproblémové realizaci výukové hodiny.

-

Struktura hodiny – se skládá z jednotlivých snímků prezentace. Popis každého
snímku obsahuje tyto tři části. Struktura hodiny také obsahuje časové rozvržení
výukové hodiny, které se skládá z úvodu (5 – 10 minut), hlavní části hodiny (20
– 25 minut) a závěru hodiny
Takto jsou ve snímku označeny pokyny pro učitele. Co všechno má ve snímku
udělat, na co má upozornit studenty, jaké otázky jim má pokládat atd.

•

Takto je označen samotný výklad snímku
Takto je ve snímku označen popis jednotlivých obrázků.
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5.1 SEZNÁMENÍ S TERMINOLOGIÍ
Cíle vyučovací hodiny
Studenti budou schopni vlastními slovy vysvětlit, co znamenají pojmy: přírodní
hazardy, přírodní rizika, přírodní katastrofy.
Studenti budou schopni vysvětlit přírodní zákonitosti mezi jednotlivými
katastrofami.
Studenti dokážou uvést příklad historicky významné katastrofy.
Studenti budou schopni diskutovat na téma předpověď a ochrana před
katastrofami.
Studenti dokážou aplikovat znalosti, jak se zachovat v případě, že uslyší sirénu se
signálem všeobecná výstraha pro varování občanů.
Studenti dokážou vyjmenovat, co všechno má obsahovat evakuační zavazadlo

Klíčové pojmy
Přírodní hazard, přírodní riziko, přírodní katastrofa, efekt řetězení, aktivní a pasivní
ochrana, signál všeobecná výstraha, evakuační zavazadlo.

Výuková metoda
Brainstorming, diskuze, samostatná práce žáků.

Učební pomůcky:
Psací potřeby, atlasy, mapa světa, tabule, křída, Powerpointová prezentace –
Seznámení s terminologií, pracovní list č. 1

Struktura hodiny
I. Úvod- Zápis do třídnice, uvedení tématu hodiny, otevření výukové prezentace
seznámení s terminologií (cca. 5 – 10minut).

Snímek 1. – Seznámení s terminologií
Vyložíte studentům, co bude náplní kurzu, přírodní rizika a hazardy.
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•

V průběhu kurzu se dovíte, co jsou přírodní hazardy, rizika a přírodní
katastrofy. Dozvíte se, s jakými katastrofami se můžete setkat v naší
zemi a s jakými jinde ve světe a v neposlední řadě se dozvíte, jak se
zachovat v případě určité katastrofy.

•

V dnešní hodině si probereme základní pojmy, vyjmenujeme si
největší katastrofy v dějinách a dozvíme se, jaká existuje ochrana
obyvatel v ČR.

Zeptejte se studentů, jaké katastrofy představují obrázky na prvním snímku.
Popřípadě, ať si tipnou kde a kdy se udály.
Obr. 1 – tropická cyklóna

Obr. 2 – sesuv půdy

Obr. 3 - zemětřesení

Hurikán Irene 26. 8. 2011

Brazílie – leden 2011

Itálie - 2009 město Aquila

Obr. 4 – povodeň

Obr. 5 – sopečná erupce

Obr. 6 – tsunami

Austrálie – leden 2011

Mt. Pinatubo – Filipíny 1991

Japonsko - březen 2011

Jihovýchodní Queensland

Pasažéři

auta

i

fotograf

přežili ☺

Snímek 2. – Pro začátek
Motivujete žáky úvodními otázkami.
Viz pracovní list úkol č. 1
Dejte jim na vypracování úkolu cca 2-3 minuty.

II. Hlavní náplň hodiny(cca. 20 – 25 minut).
Snímek 3. – Terminologie
Upozorněte studenty, ať dávají dobrý pozor a doplňují pojmy do pracovního listu
úkolu č. 2, který má rozsah 4 – 6 snímků v prezentaci

Snímek4. – Přírodní hazard
Zeptejte se studentů, co si představí pod pojmem hazard.
•

Hazard je proces, který představuje hrozbu pro život, zdraví, majetek
nebo životní prostředí.

•

Přírodní hazard je proces představující možné ohrožení lidské
společnosti přírodními katastrofami, způsobenými vlivem přírodních
sil.
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•

Pokud se přírodní hazard aktivuje a dolehne na člověka, mluvíme
o katastrofě.
Na obrázku vidíte příklad přírodního hazardu. Město je potencionálně
ohroženo výbuchem blízké sopky.

Snímek5. – Přírodní riziko
•

Přírodní riziko je pravděpodobnost, že nastane událost, kterou
přírodní hazard představuje.

•

Přírodní riziko je tím větší, čím větší budou negativní účinky katastrof

•

Největší míru rizika představuje lidský faktor. Větší riziko zřícení
budov

při

stejné

intenzitě

zemětřesení

budou

mít

budovy

v rozvojových státech, které jsou většinou vyrobeny z nepálených cihel
(Filipíny, Haiti, Indonésie, atd.), než budovy ve vyspělých státech
světa (Japonsko, Taiwan, USA, atd.), které disponují moderními
stavebními technologiemi.
Zeptejte se studentů, proč jsou na snímku zrovna tyhle dva obrázky? Ať to zkusí
objasnit.
Obrázek vlevo jsou k zemětřesení nevhodné domy na Haiti na
obrázku vpravo je ochranný systém proti zemětřesení v budově Taipei
101 na Taiwanu.

Snímek 6. – Přírodní katastrofa
•

je vlastní uskutečnění rizika, při kterém je usmrcena, zraněna nebo
negativně ovlivněna velká část obyvatelstva. Jde tedy o společenský
jev, při kterém jsou ztráty ovlivněny sociálními faktory (hustota
osídlení, technologická vyspělost, připravenost apod.).

Zeptejte se studentů, z jakého hlediska se posuzuje, jestli se jedná o velkou
katastrofu či nikoliv.
•

Za velké přírodní katastrofy považujeme ty události, které silně
ovlivňují lidské populace. Postižená společnost ji většinou není
schopna zvládnout vlastními prostředky.

•

Pro příklad: Za katastrofu nebudeme považovat povodně uprostřed
Amazonského pralesa, ale povodeň v hustě obydleném Bangladéši,
kde zemřou stovky obětí.

•

Rozdělení katastrof podle vztahu k zemskému povrchu:
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Po představení vztahu se vždy zeptejte, které katastrofy to zahrnuje ☺
Upozorněte studenty, ať si odpovědi doplní do pracovního listu. Jedná se o úkol
č. 3.
•

Pro lepší pochopení pojmů uvedu příklad:
Pro dvě plavidla, zaoceánský parník a rybářskou bárku, je hazard
(vysoké vlny a velká hloubka) na oceánu stejný. Riziko, kterému čelí
rybářská bárka (možnost potopení) je ale mnohonásobně vyšší než
u zaoceánského parníku. Pokud v důsledku vysokých vln dojde
k potopení plavidla a utonutí lidí, můžeme mluvit o katastrofě.

Snímek 7. – Klasifikace katastrof
•

Viz snímek.

Podle katastrofy na obrázku se jí pokuste klasifikovat (jedná se o katastrofu
v důsledku technogeních rizik, nehoda)
K tomuto snímku se vztahuje úkol č. 4 v pracovním listě.

Slajd 8. – Řetězení katastrof
•

Jako mezi všemi přírodními procesy, tak i mezi katastrofami existuje
vzájemná souvislost. První událost, může ovlivnit nebo dokonce
zapříčinit druhou, někdy dokonce první katastrofa vyvolá další.
Takovémuto efektu říkáme řetězení katastrof.

Přikažte studentům, ať se pokusí doplnit šipky k následujícímu obrázku. Buď
tenkénebo tlusté, podle toho jakou si myslí, že mají katastrofy mezi sebou závislost.
V pracovním listě je to úkol č.5
Po té se jim obrázek pokuste vysvětlit.
•

Zemětřesení často způsobí sesuvy půdy či sněhu, pokud se nalézá
v oceánu tak i vlny tsunami, které následně zaplaví přímořské oblasti.
Slabší spojnice mezi bouří a sesuvy naznačuje, že silné bouřky mohou
vyvolat sesuvy půdy. Ty mohou přehradit říční údolí a způsobit
povodně. Zemětřesení tedy může vést nepřímo i k povodním. Mezi
sopečnou činností a zemětřesením existuje vzájemný vztah. Známe
zemětřesení vyvolaná sopečnou činností a naopak sopečné výbuchy
způsobené rychlými pohyby hmot pod zemským povrchem. Tropické
cyklóny, které doprovází silné deště a vítr, přímo způsobují velké
povodně, a to jak říční, tak mořské.
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Snímek9. – Řetězení související s lidskou činností
•

Ke všem těmto katastrofám přistupují i druhotné účinky související
s lidskou činností.

Doplňte chybějící následek události, viz pracovní list úkol č. 6

Snímek10. – Předpověď katastrof
•

Základem pro správnou a přesnou předpověď proti přírodním
katastrofám jsou znalosti a poznání příčin jejich vzniku. Známe-li
podstatu a mechanizmy procesu, můžeme jej předpovídat. Protože
přesná a pohotová předpověď katastrofy je tím nejdůležitějším
faktorem obrany.

•

Některé katastrofy předpovíme stejně účinně asi jako výklad
budoucnosti u pouliční kartářky, Jiné dokážeme předpovědět téměř
s 100% pravděpodobností.

Zadejte studentům, ať vymyslí příklady katastrof, které jdou předpovědět téměř
100% a naopak katastrofy, které téměř předpovědět nelze.
Na levém obrázku příklad hurikán, který jde snadno předpovědět. Na
pravém obrázku zemětřesení, které téměř nelze předpovědět

Snímek11. – Ochrana před katastrofami
Zeptejte se studentů, jaká si myslí, že je aktivní ochrana a pasivní ochrana před
katastrofami? Uveďte příklady. V pracovním listě úkol č.7.
•

Mezi aktivní ochranu řadíme např. stavbu hrází proti povodním,
bombardování lávových proudů, zpevňování svahů proti sesuvům atd.

•

Za pasivní ochranu potom považujeme např. evakuaci osob nebo
použití krytů.

Snímek12. – Přehled největších přírodních katastrof
Upozorníte studenty, že na následujících snímcích 12 – 18 budou plnit úkol č. 8,
v pracovním listu. Vyzvěte studenty, ať si místa katastrof zkusí vyhledat v atlase.
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Snímek13 – Říční povodeň
•

Říční povodeň, která roku 1931 zasáhla Čínu je považována za největší
přírodní katastrofu 20. století, počet obětí se nikdy nepodařilo přesně
zjistit, ale odhady se pohybují od 1 miliónu až téměř k4 miliónům.
Řeka Chuang che měla za povodně kulminační průtok neuvěřitelných
830 000 m3/s (Dunaj v Bratislavě má cca. 2200 m3/s).

Snímek 14 – Zemětřesení
•

Nejtragičtější zemětřesení se odehrálo 23.1.1556 v Číně. V údolí podél
řeky Chuang che. Odhady hovoří o 830 000 obětí. V některých
městech zahynulo i více než 60 % populace. K velkému počtu obětí
přispěly také mohutné sesuvy půdy. Jelikož se jedná o sprašovou
oblast s hluboce zaříznutými údolími. Moderní geologické výzkumy
odhadují, že síla zemětřesení byla 8,0 na Richterově stupnici.

Slajd 15 – Sopečný výbuch
•

Za největší a nejtragičtější sopečný výbuch v historii lidstva se
považuje. Výbuch sopky Tambora na indonéském ostrově Sumbawa,
který je vzdálen asi 400 km od Jávy. Když v roce 1815 explodovala, do
vzduchu se dostalo na 100 km3 sopečného materiálu. Třináctimetrové
sopečné pumy dopadaly do vzdálenosti 40 km od kráteru. Na ostrově
Lombok, 150 km daleko se usadila půlmetrová vrstva popelu. Povrch
Sumbawy i Lomboku byl zcela zničen s celým osídlením i úrodou. Na
následky výbuchu a následného hladomoru zahynulo na Sumbawě
48 000 lidí a na Lomboku 44 000 lidí. Roku 1815 se říkalo rok bez
léta. V Severní Americe toho roku vůbec nedozrála úroda. V Irsku
a Walesu vypukl hladomor. Za to všechno mohla desítky tisíc km
vzdálená sopka Tambora.

Slajd 16. – Tropická cyklóna
•

Říjnový tajfun roku 1881, který postihnul vietnamské pobřeží a hlavně
město Haiphong bývá pokládán za nejničivější vůbec. Po sobě
zanechal nejméně 300 000 mrtvých. Na vysokém počtu obětí měl
podíl vysoký bouřlivý příliv, který zaplavil nízko položené město.
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Slajd 17. – Tsunami
•

26. prosince roku 2004 došlo severozápadně od ostrova Sumatra
k mohutnému podmořskému zemětřesení o síle 9,1 Richterovi
stupnice, které vyvolalo vražedné vlny tsunami. Škody způsobené
tsunami předčily jakékoliv představy. Ačkoliv zemětřesení samo
nezpůsobilo téměř žádné oběti, obrovské vlny a následné záplavy
měly za následek opravdovou tragédii. Pravděpodobně zahynulo na
280 000 lidí z toho kolem 9000 turistů převážně z Evropy a více než
1000 000 obyvatel přišlo o střechu nad hlavou. Toto tsunami bylo
jednou z nejhorších katastrof v dějinách lidstva.
Na obrázku je rodina na pláži HatRaiLay poblíž Krabi, jak prchá před
vlnami tsunami. Pozoruhodné je, že celá rodina katastrofu přežila.

Snímek18. – Sesuvy půdy
•

Nejvíce obětí si vyžádal sesuv v roce 1920 v provincii Kan-su v Číně.
Sprašová plošina byla tehdy postižena silný zemětřesením. Spraš je
silně pórovitá, ale má značnou soudržnost. Proto bývají ve sprašových
územích kaňony a údolí se strmými svahy. Když zemětřesení otřáslo
spraší, soudržnost se ztratila a svahy byly nestabilní. Milióny metrů
krychlových spraše zavalily údolí, zasypaly města a vesnice. Odhaduje
se, že pod sesuvem zahynulo na 200 000 lidí.
Na obrázku jsou sprašové oblasti v Kan su.

Snímek19. – Ochrana obyvatel ČR
Zeptejte se studentů, jestli vědí, jak stát varuje občany před blížící se katastrofou
nebo průmyslovou nehodou? V průběhu výkladu snímku pokládejte studentům
otázky, viz níže.
Na této adrese můžete stáhnout ukázky všech varovných signálů sirén
http://www.ochranaobyvatel.cz/codelat-cz/index.php?detail=29.
•

Při ohrožení přírodní katastrofou nebo nehodou, funguje v České
republice systém varování pomocí sirén. Používají se tři signály, ale
pouze jeden je pro varování obyvatel. Jedná o signál „Všeobecná
výstraha“ pro varování občanů. Tento signál je vyhlašován kolísavým
tónem sirény po dobu 140 vteřin – může zaznít třikrát po sobě v cca
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tříminutových intervalech. Obyvatelstvo je poté informováno např.
rozhlasem, televizí, místním rozhlasem, tzv. mluvícími sirénami,
vozidly složek integrovaného záchranného systému nebo jiným
způsobem o tom, co se stalo a co se má v takovém případě dělat.
Víte, jak zní signál požární poplach?
•

Druhý používaný signál je „Požární poplach“ pro vyhlášení poplachu
jednotkám požární ochrany.

Který den v měsíci a kterou hodinu slyšíme signál zkouška sirén?
•

Třetí používaný signále je „Zkouška sirén“. Tento signál se používá k
ověřování provozuschopnosti systému varování a vyrozumění se
provádí každou první středu v měsíci ve 12 hodin v poledne
akustickou zkouškou koncových prvků varování zkušebním tónem
(nepřerušovaný tón sirény po dobu 140 vteřin).

Jak byste se zachovali, kdyby, jste slyšeli varovný signál sirény? Jaké byste
dodržovali zásady?
•

Měli byste dodržovat tyto obecné zásady.
Respektujte a snažte se získávat informace z oficiálních zdrojů
(rozhlas, televize, místní rozhlas, vyhláška obecního úřadu, pokyny
zaměstnavatele apod.). Nerozšiřujte poplašné a neověřené zprávy.
Varujte

ostatní

ohrožené

osoby

ve

svém

nejbližším

okolí,

nezapomeňte na neslyšící či jinak postižené osoby. Netelefonujte
zbytečně - telefonní síť je v situacích ohrožení přetížena.Nepodceňujte
vzniklou situaci.Pomáhejte sousedům, zejména starým, nemocným
a nemohoucím lidem.Uvědomte si, že největší hodnotu má lidské
zdraví a život, záchrana majetku je až na druhém místě.Uposlechněte
pokynů pracovníků záchranných složek.
Co všechno byste si sebou zabalili do evakuačního zavazadla? K této otázce se
vztahuje úkol č. 9 v pracovním listu. Jako nápověda vám poslouží obrázek
v prezentaci.
•

Užívané léky, inzulin atd. Základní trvanlivé potraviny, nejlépe
v konzervách, dobře zabalený chléb, a hlavně pitnou vodu (max. na tři
dny). Předměty denní potřeby, jídelní misku a příbor. Osobní
doklady, peníze, pojistné smlouvy a cennosti. Přenosné rádio
s rezervními bateriemi, svítilnu. Toaletní a hygienické potřeby.
Náhradní prádlo, oděv, obuv, pláštěnku, spací pytel nebo přikrývku.
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Kapesní nůž, zápalky, šití a další drobnostiSnímek19. – Ochrana
obyvatel ČR.

III. Závěr hodiny (cca. 5 – 15 minut)
Snímek 20. – Otázky a úkoly
Ve zbývajícím čase se studenty projděte správnost vyplnění pracovního listu. Ti co
ho nestačili vyplnit, si to dodělají za domácí úkol. Jako pomocník jim bude sloužit
učební text, kde by měli najít veškeré odpovědi.
•

Viz snímek
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5.2 ZEMĚTŘESENÍ
Cíle vyučovací hodiny:
Studenti budou schopni vysvětlit, co je zemětřesení a jak vzniká.
Studenti dokážou vyhledat na mapě oblasti s nejčastějším výskytem zemětřesní
a sopečné činnosti a zdůvodnit, proč to tak je.
Studenti dokážou uvést příklady nejničivějších zemětřesení.
Studenti budou umět aplikovat znalosti, jak se zachovat v případě zemětřesení.

Klíčové pojmy:
Litosférické desky, ohnivý prstenec, hypocentrum, epicentrum, magnitudo, Richterova
stupnice, intenzita, Meracalliho stupnice.

Výuková metoda:
Brainstorming, diskuze, samostatná práce žáků, (skupinová práce).

Učební pomůcky:
Psací potřeby, atlasy, obecně zeměpisná mapa světa, tabule, křída, Powerpointová
prezentace – Zemětřesení, pracovní list č. 2

Struktura hodiny
I. Úvod- Zápis do třídnice, uvedení tématu hodiny, otevření výukové prezentace
Zemětřesení. (cca. 5 – 10 minut)

Snímek 1. – Zemětřesení
Řeknete studentům, co bude náplní hodiny.
Sdělte studentům, ať pečlivě sledují snímky prezentace a podle nich a výkladu se
pokusí vyplnit pracovní listy.
•

V dnešní hodině budeme probírat zemětřesení. Dozvíme se, co je to
zemětřesení, jak vzniká, kde se nejčastěji vyskytuje. Povíme si, jak se
měří, jak se máme zachovat, pokud nás zemětřesení zastihne
a uvedeme si pár příkladů historicky významných zemětřesení.
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Na obrázku je pohled na zničenou ulici po zemětřesení v Kóbe roku
1995.

Snímek 2. – Otázky na zopakování
Otázkami z toho snímku se zabývejte pouze v případě, že navazujete na předchozí
hodinu, v opačném případě použijte pouze otázku 6 a 7.
•

1) Vysvětlete pojmy přírodní hazard, riziko, katastrofa.

•

2) Vyjmenujte, jaké přírodních katastrofy znáte.

•

3) Vysvětlete řetězení katastrof a uveďte příklad.

•

4) Vyjmenujte rozdělení katastrof podle vztahu k zemskému povrchu

•

5) Uveďte příklady aktivní a pasivní ochrany před katastrofami.

•

6) Co víte o litosférických deskách? Jaká mezi nimi existují rozhraní?

•

(konvergentní, divergentní transforrmní – více se dozvíte později)

•

7) Kde se nejčastěji vyskytují zemětřesení a sopečná činnost?

•

(Na styku litosférických desek)

II. Hlavní náplň hodiny.(cca. 20 – 25 minut)
Snímek 3. – Litosférické desky
Upozorněte studenty, ať si začnou vyplňovat pracovní listy. K tomuto snímku se
stahuje úkol č. 1. Pobídněte studenty, ať si otevřou atlas na straně, kde jsou
vyznačeny litosférické desky a vyjmenují největší desky.
•

Litosféra- pevný obal země, který je tvořen zemskou kůrou
a nejsvrchnějšími vrstvami zemského pláště.

•

Litosférické desky - Litosféra je rozlámaná na sedm velkých a dvanáct
malých desek. Tyto desky do sebe zapadají jako skládanka a pokrývají
celý povrch Země.

•

Typy rozhraní - Mezi jednotlivými deskami existují tři typy rozhraní.
U dvou typů mění desky svou velikost.

•

Konvergentní - tam kde se desky k sobě přibližují a srážejí, nastává
jejich zmenšování. Charakteristickým rysem konvergentních rozhraní
jsou hlubokomořské příkopy a oblasti s vysokou intenzitou sopečné
činnosti a zemětřesení.
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•

Divergentní - Na rozpínajících rozhraních podél hřbetů na mořském
dně desky rostou.

•

Transformní- dvě desky posunují vedle sebe bez významnější změny
velikosti.

Snímek 4. – Co je to zemětřesení
Zeptejte si studentů, co si myslí, že je zemětřesení. Nápovědu najdou v pracovním
listu v úkolu č. 2, který by si měli zároveň vyplnit. Společným úsilím zkuste dojít ke
správné odpovědi.
•

Zemětřesení patří mezi nejhrozivější přírodní katastrofy. Je to
důsledkem vysokého počtu obětí, mnohamilionovými škodami,
velikostí zasaženého území i obtížnosti ochrany proti němu. Velkou
roli tady hraje také psychologický faktor. Jeho zdroje pod povrchem
lidé nevidí, na rozdíl od sopky nebo mraků přinášejících zkázu
v podobě povodní. Zemětřesení přes veškerou snahu seismologů
přichází většinou nečekaně. Udeří jako blesk a za několik desítek
sekund až minut za sebou zanechá spoušť a tisíce lidských obětí.

Snímek 5. – Vznik a průběh zemětřesení
•

Otřesy vznikají, pokud dojde k náhlému uvolnění energie v zemském
tělese. Ta se pod povrchem hromadí v důsledku silových pochodů,
které v horninách zemské kůry a pláště neustále vytvářejí napěťové
stavy. Jestliže dojde k náhlému uvolnění této nashromážděné energie,
dojde i k posunu litosférických desek a vznikne zemětřesení.

•

Předtřes– některá zemětřesení mívají několik dní dopředu takzvaný
předtřes. Což je zemětřesení s nízkou intenzitou otřesů.

•

Hlavní otřes – otřesy trvají desítky sekund někdy i minut, případně se
opakují v malých intervalech. Dosahuje se zde maximálních hodnot
síly zemětřesení.

•

Někdy dotřesy – u některých zemětřesení mohou vznikat i takzvané
dotřesy. Jedná se o slabší zemětřesení s klesajícími účinky. Mohou se
objevovat i několik měsíců po hlavních otřesech.

K obrázku se stahuje úkol č.3 v pracovním listu.
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Obrázek: Ohnisko neboli hypocentrum zemětřesení je místo, kde
zemětřesení vzniká a odkud se šíří seizmické (zemětřesné) vlny.
Epicentrum je místo na zemském povrchu nalézající se přímo nad
hypocentrem. Vzdálenost mezi hypocentrem a epicentrem nám udává
hloubku ohniska.

Snímek 6. – Výskyt zemětřesení
K tomuto snímku se vztahuje úkol č. 4 v pracovním listu.
Zeptejte se studentů, co se myslí subdukčními a riftovými zónami.
Jako nápovědu, pro doplnění tabulky ve sloupečku „Mladá pásemná pohoří“
položte studentům otázku, které horské vrásnění proběhlo nejpozději? Z odpovědi
poté vyvodí, jaká pohoří se do sloupečku hodí doplnit.
Upozorněte studenty, ať pracují s atlasy.
•

Polovina světové populace se nachází v seizmicky aktivních oblastech,
tedy tam, kde ničivá zemětřesení a sopečná činnost ohrožují lidské
životy.

•

Tyto úzké pásy jsou protaženy podél rozhraní litosférických desek.

•

Subdukční zóny – nacházejí se tam, kde je konvergentní rozhraní
litosférických desek. Například: Aleuty, Japonsko, západní okraje
střední a jižní Ameriky, evropské Středomoří, Malé Antily…

•

Riftové zóny – se nacházejí na divergentním rozhraní litosférických
desek. Například. Oceánské hřbety, na pevnině východoafrický
prolom

•

Transformní zlomy – vznikají u transformního rozhraní litosférických
desek. Například: zlom San Andreas (na obrázku), Levantský zlom
(u Mrtvého moře), Severoanatolský zlom (Turecko)

•

Mladá pásemná pohoří: Alpy, Pyreneje, Karpaty, Dinárské pohoří,
Apeniny, Zagros, Himaláje …
Na obrázku je zlom San Andreas v Kalifornii.

Snímek 7. – Ohnivý prstenec
Zeptejte se studentů, jestli dokážou definovat pojem Ohnivý prstenec, popřípadě
ho ukázat na mapě.
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•

Ohnivý prstenec je jednou z nejaktivnějších seizmických oblastí na
světě.Prochází podél Pacifické desky a desky Nasca. Při okrajích
Tichého oceánu.

Snímek 8. – Důsledky zemětřesení
Vyzvěte studenty, ať vám zkusí uvést příklady přímých a nepřímých důsledků
zemětřesení.
Své nápady si zapíší do pracovního listu, úkolu č. 5
•

Přímé: otřesy zemského povrchu a jeho destabilizace způsobují řícení
staveb, narušování komunikací, poškození rozvodných sítí …

•

Nepřímé:

•

Na pevnině mohou být zpuštěny sesuvy pevných hornin a zvětralin.

•

V oceánech mohou vznikat vlny tsunami.
Obrázky v prezentaci (zleva): Poničená silnice po zemětřesení
Filipínách, Sesuv půdy v Brazílii, Tsunami v Japonsku.

Snímek 9. – Měření zemětřesení
Položte studentům otázky: Jaký přístroj je na obrázku? Na jakých stupnicích se
zemětřesení měří?
U tabulky v prezentaci (Nejsilnější zemětřesení od roku 1900) je upozorněte, ať si
zapamatují údaje nejsilnějšího zemětřesení, jelikož je budou později potřebovat pro
správné vyplnění úkolu v pracovním listě.
K tomuto a následujícímu snímku se vztahuje úkol č. 6.
•

Sílu

zemětřesných

vln

zachycujeme

na

přístrojích

zvaných

seizmografy.
•

Pomocí těchto záznamů se klasifikuje síla zemětřesení v ohnisku
veličinou magnitudo.

•

Je to velikost zemětřesení podle Richterovy stupnice, která je
logaritmická.

•

To znamená, že jeden stupeň a na stupnici je desetkrát větší výchylka
než u stupně předcházejícího, reprezentuje to však 32krát větší
množství uvolněné energie. Každé zemětřesení charakterizujeme
jedinou hodnotou magnituda.
Na obrázku je seizmograf.
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Snímek 10. – Měření zemětřesení
•

U zemětřesení bývá zjišťována i jeho intenzita, což je veličina, která
měří účinky otřesů na lidi nebo budovy. Intenzita otřesů během
zemětřesení se znázorňuje na upravené Mercalliho stupnici, která má
dvanáct stupňů intenzity.

Zeptejte se studentů, jestli chápou, jaký je rozdíl mezi magnitudem a intenzitou.

Snímek 11. – Jak se zachovat při zemětřesení
Upozorněte studenty, ať následujícím snímkům věnují velkou pozornost. U nás
v ČR sice žádné velké zemětřesení nehrozí, ale v námi oblíbených turistických
destinacích ano (Itálie, Řecko, Turecko …). Proto je velmi důležité umět se při
zemětřesení správně zachovat.
•

Je doporučeno vyhledat bezpečné místo, jako jsou dveře v nosné zdi,
místo pod pevným stolem nebo postelí. Neměli byste v panice vybíhat
z domu a už vůbec nevstupovat do výtahu nebo na schodiště. Dbejte
také na to, abyste byli co nejdále od plynového vedení, které může
vybouchnout. Nejbezpečnější je volný prostor daleko od budov nebo
elektrického vedení, třeba městský park. Pojedete-li autem, zastavte
na volném prostranství a zůstaňte ve voze.

Snímek 12. - Jak se zachovat po zemětřesení
•

Po zemětřesení hlavně zachovejte klid, nejvíce zranění vznikne při
zbytečné panice. Pokud nejste zranění, poskytněte pomoc ostatním,
kteří to potřebují. Zkontrolujte plyn elektřinu a vodu, pokud jsou
poškozeny, zastavte je. Poslouchejte rádio, nechoďte bosky, všude je
spousty střepů. Vyhněte se poškozeným budovám, které se mohou
zřítit. Pokud jste zavaleni v sutinách, pokuste se přivolat pomoc
mobilním telefonem, jestli ho nemáte, snažte se klepat do kovových
předmětů, které dobře přenášejí zvuk

Snímek 13. – Vybraná světová zemětřesení
Sdělte studentům, že nyní se budete věnovat třem světově významným
zemětřesením.
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Pokud se blíží konec hodiny a vy nestíháte, zadejte třídě skupinovou práci.
Rozdělte je na tři skupinky a dejte jim za úkol, ať vyhledají informace o třech
významných zemětřeseních, které jste měl(a) probrat. V další hodině je studenti
budou krátce prezentovat a získané údaje si doplní do pracovního listu úkolu č.8.
Při vyhledávání informací by se měli studenti řídit těmito otázkami:
Kde? Kdy? Jak? Jaké byly škody? Čím bylo významné?

Snímek 14. – Lisabon 1755
•

Zemětřesení

v Lisabonu

bylo

jedno

z nejsilnějších

v dějinách.

Zahynulo při něm na 100 000 obětí.
•

Epicentrum zemětřesení se nacházelo v Atlantském oceánu zhruba
200 km jihozápadně od jižního pobřeží Portugalska

•

Geologové dnes odhadují sílu tehdejších otřesů na 9 stupňů
Richterovi stupnice

•

Katastrofa měla skutečně nedozírné následky a to především
v Lisabonu a jeho bezprostředním okolí, dále také na jiných místech
Portugalska, ve Španělsku a v Maroku.

•

V Lisabonu vypukly po otřesech téměř okamžitě požáry. Většinou
proto, že lidé právě vařili oběd nebo měli zapálené svíčky. Vzhledem
k tomu, že v panice prchali ze svých domů, šířil se oheň velmi rychle.
Požáry byly uhašeny až za 5 dní.

•

Přibližně půl hodiny po otřesech zasáhla pobřeží obrovská vlna
tsunami, která strhla houfy dalších prchajících lidí ze souše
a způsobila, že všechny lodě v přístavu, klesly ke dnu. Postiženo bylo
celé portugalské pobřeží. Především na jihu země byly zpustošené celé
vesnice. Vlny si vyžádaly oběti také v Maroku, ve Španělsku
a v karibské oblasti.

•

Na zemětřesení v Lisabonu okamžitě reagovali četní vzdělanci
a umělci. Mnozí filozofové se poprvé snažili vysvětlit příčiny
zemětřesení. Ty sice byly scestné, přesto je lze považovat za první
kroky v dějinách seizmologie.
Na obrázku je historické vyobrazení zemětřesení v Lisabonu.
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Snímek 15. – Kóbe 1995
•

Toto zemětřesení si vyžádalo 6433 obětí a více než 300 000 obyvatel
připravilo o jejich domovy.

•

Epicentrum zemětřesení se nacházelo na ostrově Awaji, který je
vzdálený 20 km od Kóbe. Seizmografy ukázaly otřesy o 6,9 stupních
na Richterově stupnici a trvaly 20 sekund

•

Zkáza postihla především centrum města a přístav, zřítilo se asi
70 000 domů.

•

Na mnoha místech nevydrželo plynové potrubí, což mělo za následek
vznik více než 300 požárů. Uhasit je bylo velmi obtížné. Hydranty
byly nepoužitelné. Hasiči se nemohli dostat do určených čtvrtí města,
protože ulice byly neprůjezdné. Shořelo na 7000 budov a v požárech
našlo smrt více než 700 lidí.

•

Zemětřesení z Kóbe drželo až do roku 2011 smutný rekord v tom, že
šlo o nejnákladnější přírodní katastrofu v moderních dějinách.
Materiální ztráty překročily 100 mld. $, což odpovídalo 2,5 % HDP
Japonska. Roku 2011 převzalo tento primát zemětřesení v Tohoku
v Japonsku, které si vyžádalo škody za 300 mld. $.
Na obrázku jde vidět zbořený dálniční nadjezd v Kóbe.

Snímek 16. – Haiti 2010
•

Je považováno za nejtragičtější zemětřesení 20. Století. Zahynulo při
něm odhadem přes 300 000 lidí. 112 tisíc z nich bylo nalezeno
a pohřbeno. Zemětřesení nějak postihlo na zdraví či majetku 3,5
milionu obyvatel, zhruba milion nemá střechu nad hlavou a dva
miliony budou podle OSN minimálně rok závislé na potravinové
pomoci

•

Zemětřesení na Haiti 2010 bylo katastrofické zemětřesení o síle 7,0
stupňů Richterovi stupnice s epicentrem přibližně 15 km od Port-auPrince v hloubce 13 km. Otřesy začaly asi v 16:53 místního času a měly
intenzitu VII - IX na Modifikované Mercalliho škále. Zemětřesení bylo
citelné také na Kubě, Jamajce, Dominikánské republice a Venezuele
Na obrázku jsou vidět zničené slumy ve městě Port au Prince.
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III. Závěr hodiny (cca. 5 – 15 minut)
Snímek 17. – Bingo ☺
Studenti si do načrtnuté tabulky v pracovních listech vypíší libovolných 9 pojmů
z nabídky. Učitel poté říká různé definice pojmů v nabídce a studenti se podle
definic snaží zaškrtnout pojem v tabulce. Jakmile někdo bude mít zaškrtnuté
3 pojmy, buď vedle sebe, pod sebou nebo do úhlopříčky, zakřičí „bingo“ a učitel jde
zkontrolovat správnost.
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5.3 SOPEČNÁ ČINOST
Cíle vyučovací hodiny:
Studenti budou schopni vysvětlit, co je sopečná činnost a dokážou vyjmenovat
a popsat hazardy s ní spojené.
Studenti budou schopni vyjmenovat druhy sopek a vysvětlit jakým způsobem
vznikají.
Studentidokážou na mapě vyhledat oblasti s nejčastějším výskytem sopečné
činnosti a zdůvodnit, proč to tak je.
Studentidokážou uvést příklady nejničivějších sopečných erupcí.

Klíčové pojmy:
Magma, láva, pyroklastika, tefra, štítová sopka, stratovulkán, kaldera, lahary,

Výuková metoda:
Brainstorming, diskuze, samostatná práce žáků.

Učební pomůcky:
Psací potřeby, atlasy, mapa Světa, tabule, křída, Powerpointová prezentace – Sopečná
činnost, pracovní list č. 3, připravená aktivita pexeso

Struktura hodiny
I. Úvod- Zápis do třídnice, uvedení tématu hodiny, otevření výukové prezentace
Sopečná činnost. (cca. 5 – 10 minut)

Snímek 1. – Sopečná činnost
Řeknete studentům, co bude náplní hodiny.
Sdělte studentům, ať pečlivě sledují snímky prezentace a podle nich a výkladu se
pokusí vyplnit pracovní listy.
•

Náplní dnešní hodiny bude sopečná činnost. Dozvíte se, co je to
sopečná činnost a co všechno zahrnuje. Poznáte, jak sopky vznikají
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a jaké jsou druhy sopek. Hlavní náplní hodiny budou sopečné hazardy
a příklady katastrofických erupcí 20. století.
Na obrázku je noční erupce sopky na CostaRice ve střední Americe.

Snímek 2. – Otázky na zopakování
Otázkami z toho snímku se zabývejte pouze v případě, že navazujete na předchozí
hodinu, v opačném případě použijte pouze otázku 8 až 10.
•

1) Popište druhy rozhraní litosférických desek?

•

2) Co je to ohnivý prstenec?

•

3) Jak vzniká zemětřesení?

•

4) Jaký je rozdíl mezi hypocentrem a epicentrem?

•

5) Co měří Richterova stupnice a jaká veličina se k tomu používá?

•

6) Jaké zásady se mají dodržovat v průběhu zemětřesení?

•

7) Jaké bylo nejtragičtější zemětřesní 21. století?

•

8) Kde se nejčastěji vyskytuje zemětřesení a sopečná činnost?

•

9) Jak byste popsali sopku?

•

10) Vyhledejte v atlase 3 činné evropské sopky. (např. Hekla, Etna,
Stromboli, Vesuv.)

II. Hlavní náplň hodiny(cca. 20 – 25 minut).
Snímek 3. – Co všechno zahrnuje sopečná činnost
Vyzvěte studenty, ať vám diktují, co všechno zahrnuje sopečná činnost. Jejich
návrhy zapisujte na tabuli, posléze si to pomocí prezentace zkontrolujte. Pokud žáci
nějakou činnost nevěděli nebo zapomněli, určitě ji z obrázků poznají.
K tomuto snímku se vztahuje úkol č. 1 v pracovním listu.
•

Sopečná činnost je slovo širšího významu, než je sopka a sopečné
erupce.

Zahrnuje

další

doprovodné

projevy,

které

souvisejí

s přítomností magmatu v blízkosti zemského povrchu a se zvýšeným
tokem geotermální energie. Mohou to být exhalace plynných látek
dále pak gejzíry, termální prameny nebo dokonce bahenní sopky. Lze
tedy říci, že sopečná činnost nepředstavuje vždy jen hrozbu, ale
většinou je naopak člověku prospěšná. Může být využita k výrobě
elektrické energie, k lázeňství nebo například vyhřívání skleníků.
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Prospěšná

je

také

estetická

hodnota

sopečných

krajin

(NP

Yellowstone), která přispívá k rozvoji cestovního ruchu.
V tabulce jsou popsány jednotlivé obrázky na snímku 1.
Obr. 1 – výbuch sopky Obr. 5 – Bahenní sopka Obr. 4– Gejzír na Islandu
v Kostarice

v Azerbajdžánu

Obr. 2 – Exhalace plynných Obr. 3 – Termální prameny
látek na ostrově Volcano

v Japonsku.

Snímek 4. – Vznik sopky základní pojmy
K tomuto snímku se vztahují úkoly č. 2 a 3 v pracovním listu.
•

Za sopku považujeme vyvýšeninu tvořenou sopečným materiálem,
která musí být spojena přívodem (sopouch) s magmatickým krbem.
Ten se nachází hluboko pod sopkou. V magmatickém krbu se horniny
nacházejí v tekutém stavu, který se nazývá magma. Začne-li v sopce
stoupat tlak a magma se dostane na povrch, říkáme mu láva. Při
výbuchu se láva smísená a okolní horninou dostane až do atmosféry.
Těmto pevným částicím tvořeným ztuhlou lávou a sopečnou horninou
souhrnně říkáme pyroklastika. Po dopadu zpět napovrch se označují
jako tefra. Jednotlivé částice tefry se mohou lišit svou velikostí
a strukturou. Největší částice jsou nazývány sopečné pumy, nejmenší
pak sopečný popel. Sopečné pumy létají maximálně několik kilometrů
od kráteru. Naproti tomu sopečný popel se může dostat do značné
výšky a putovat tisíce kilometrů daleko. To může dokonce ovlivnit
podnebí tím, že zastíní sluneční záření a ochladí tak zemský povrch.
Jak se láva a tefra hromadí kolem sopouchu a rostou do výšky, vzniká
sopka.

Snímek 5. – Sopečné tvary – Stratovulkány
K tomuto snímku se vztahuje úkol č. 4 v pracovním listu.
•

Vulkanologové dělí sopky, také podle typu erupcí na výlevné
a výbušné. Při výbušných erupcích se na sebe střídavě vrství, tefra
a pokryvy lávových proudů. Takto vzniklým sopkám říkáme
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stratovulkány. Jsou nejčastějším a nejdestruktivnějším typem sopek.
Typickým příkladem může být evropská Etna.
Na obrázku je schematický obrázek stratovulkánu.

Snímek 6. – Sopečné tvary – Stratovulkány
Zeptejte se studentů, co za sopku je na obrázku. Pokud budou jejich typy špatné,
poraďte jim, že se jedná o nejvyšší sopku Evropy. Vyzvěte je, ať si ji vyhledají na
mapě a sdělí vám, kde leží?

Snímek 7. – Sopečné tvary – Štítové sopky
K tomuto snímku se vztahuje úkol č. 4 v pracovním listu.
•

Při výlevných erupcích vznikají zejména štítové sopky. Jsou tvořeny
vrstvami lávových proudů, díky tomu mají pozvolné svahy a ploché
vrcholové partie. Typickým příkladem je havajská sopka Mauna Loa.

Snímek 8. – Sopečné tvary – Štítové sopky
Zeptejte se studentů, co za sopku je na obrázku. Kde by ji hledali?
•

Mauna Kea je nejvyšší štítová sopka ležící na ostrově Havaj v Tichém
oceánu a zároveň je nejvyšší horou celých Havajských ostrovů. Nad
hladinu oceánu ční do výšky 4205 m, ale i s podvodní částí je vysoká
10 205 m, což z ní činí nejvyšší horou na Zemi.

Snímek 9. – Sopečné tvary – Trhlinové sopky
K tomuto snímku se vztahuje úkol č. 4 v pracovním listu.
•

Třetím typem sopek jsou tzv. trhlinové (lineární) sopky. Vznikají na
lineárním zlomu, přes který vytéká láva. Typickým příkladem je
islandská sopka Krafla.

Snímek 10. – Sopečné tvary – Kaldera
Při popisu vzniku kaldery využijte obrázek na snímku. Zeptejte se studentů odkud
je kaldera na obrázku? Vyzvěte je, ať ji najdou na mapě a řeknou vám, jak se
jmenuje národní park, jehož je kaldera součástí.
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•

Při silných erupcí se vyprázdní velká část magmatického krbu. Obří
váha samotného sopečného kužele se poté propadne do prázdného
prostoru. Výsledkem je prstencovitá propadlina s plochým dnem,
kterou nazýváme kaldera. Kaldery bývají často zaplaveny vodou.
Na obrázku je Kráterové jezero v Oregonu, které je součástí
stejnojmenného národního parku.

Snímek 11. – Sopečné hazardy
Vyzvěte studenty, ať se pokusí dát dohromady 6 hazardů spojených s výbuchem
sopky. Jako nápovědu použijí obrázek v úkolu č. 5 v pracovním listu.

Snímek 12. – Výbuchy se spádem tefry
•

Obrovská síla sopečného výbuchu roztrhá lávu i horniny na částečky,
kterým říkáme tefra. Objemy tefry z některých sopečných výbuchů
jsou daleko větší než objemy lávy. Silné nánosy mohou poškodit
domy. Ničí vegetaci, hubí hospodářské zvířata a tím mohou způsobit
hladomor.

Zeptejte se studentů, jestli může být něco pozitivního na spádu tefry?
•

I když je vegetace zničená, netrvá znovuoživení nikterak dlouho. Do
pár let se vegetace obnoví, sopečný popel je totiž zdrojem mnoha
živin.
Na obrázcích je vidět krajina a ulice města pod nánosy tefry po
výbuchu sopky Merapi na indonéském ostrově Jáva.

Snímek 13. – Lávové proudy
•

Asi nejmenší riziko pro lidi představují proudy lávy, které jsou
většinou pomalé a lidé stačí včas utéci. Nebezpečí hrozí v případě,
pokud nepozorného člověka proudy lávy obklíčí. Co před lávou však
neunikne, jsou lidská obydlí.

Zeptejte se studentů, jestli by našli nějaké řešení, jak zastavit lávu směřující na
lidská obydlí.
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•

Jako účinná obrana proti lávě se osvědčilo její bombardování
(bombardováním se láva rozptýlí a rychleji tuhne), odvádění lávy
umělými koryty nebo chlazení lávy proudy vody.

Snímek 14. – Sopečné bahnotoky (lahary)
Zeptejte se studentů, jak si myslí, že lahary vznikají?
•

Jestliže se sopečné částice a popel na svazích sopky smísí s vodou
(např. když hustě zaprší nebo roztají ledovce na vrcholu sopky)
vzniknou mohutné bahnotoky plné bahnité vody, popela, kamení
a jiných sutin připomínající beton. Takovým bahnotokům říkáme
lahary. Lahary představují jedny z největší rizik spojených se
sopečných výbuchem. Díky velké síle a rychlosti pohybu mohou ničit
komunikace i lidská sídla. Laharové nánosy způsobují velké škody v
krajině, ekonomické i ekologické (ničení zemědělské půdy apod.).
Na obrázku je lahar na úpatí sopky Nevado del Ruiz a laharem
zavalená vesnice. O této katastrově si povíme později.

Snímek 15. – Žhavá mračna
•

Vůbec nejnebezpečnějším projevem při explozi sopky jsou žhavá
sopečná mračna. Mohou mít teplotu až 800 °C a dokážou se
pohybovat rychlostí až 160 km/h. Jde o směsi horkých plynů
a popela. Při zemi jsou transportovány vetší kusy horniny a pumy,
které vytvářejí suťové laviny. Nad nimi se turbulentním pohybem
vznáší jemný sopečný prach a popel. Vysoké teploty pyroklastických
proudů jsou způsobeny hlavně vysokou teplotou vulkanických plynů
vystupujících z jícnu, při postupu je však tato teplota udržována
i teplem uvolňovaným z pyroklastického materiálu. Žhavá mračna
mají na svědomí daleko nejvíce obětí spojených s výbuchem sopky.
Na obrázku je prchající posádka auta při výbuchu filipínské sopky
Pinatubo. Zajímavostí je, že se posádce vozu i fotografovi podařilo
před žhavým sopečným mračnem uprchnout.
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Snímek 16. – Výrony plynů
•

Posledním hazardem spojeným se sopečnou činností je exhalace
sopečných plynů, které jsou toxické. Objemy plynů mohou unikat při
výbuchu přímo z jícnu sopky, uvolňují se ale i z ostatního
vulkanického materiálu, jako jsou uloženiny tefry nebo laharů
a hlavně lávové proudy. Plynné exhalace jsou také typickým projevem
doprovodné vulkanické nebo post-vulkanické aktivity. I když jsou
velice toxické, nezpůsobují větší katastrofy. Většinou jsou svým
dopadem vázány na lokální měřítko.

Zeptejte se studentů, proč je hornina v okolí výronů plynů častokrát zabarvena do
žluta?
Na obrázku jsou výrony sopečných plynů na ostrově Volcano
v Liparském souostroví. Hornina kolem výronů je zabarvena do žluta,
což je způsobeno obsahem síry v plynech, která se ukládá v okolí
výronů v podobě žlutých krystalků.

Snímek 17. – Mt. Pelée 1902
K tomu to snímku se vztahuje úkol č. 6 v pracovním listu.
•

Jednou z nejhorších katastrof historii, způsobenou výbuchem sopky.
Je katastrofa na karibském ostrově Martinik způsobená výbuchem
sopky Mount Pelée. 8. května roku 1902 Mount Pelée vybuchla
a žhavé sopečné plyny zcela zničily hlavní město ostrova Saint–Pierre,
kterému se přezdívalo Paříž Antil. Zahynulo všech 29 000 obyvatel
města, kromě vězně zavřeného v podzemní kopce.
Na obrázku je město Saint–Pierre pár dní po výbuchu.

Snímek 18. – Nevado delRuiz 1985
•

Když v listopadu roku 1985 vybuchla kolumbijská sopka Nevado del
Ruiz způsobila vznik nejkatastrofálnějšího laharu v novodobé historii.
Láva smísená s úlomky hornin a popela roztála ledovec na vrcholu
sopky a vznikl, tak velmi silný a rychlí bahnotok. Tomu navíc
nahrávalo to, že v celé oblasti nedlouho před výbuchem silně pršelo,
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takže řeky byly plné vody. Čím bahnotok sestupoval níž, tím
mohutněl. Nakonec zcela pohřbil město Armero. Celkově tehdy
zahynulo více než 23 000 osob.
Na obrázku je zachyceno město Armero zavalené laharem.
Zeptejte se studentů, jestli znají další katastrofické sopečné erupce (např. Vesuv,
Krakatoa, Tambora …)

III. Závěr hodiny (cca. 5 – 15 minut)
Snímek 19. – Pexeso
Rozdejte studentům kartičky.
Úkolem je najít si dvojici, která pasuje k vaší kartě.
Po nalezení všech dvojic, se hra reflektuje a zjišťuje se, jak k sobě studenti došli.
magma

Roztavená
hornina

Trhlinová

Krafla

v nitru sopka

sopky
Láva

Roztavená
hornina

Nevado
na delRuiz

1985,

sopečný

bahnotok, 23 000

povrchu země.
Tefra

Spadený sopečný Mount Pelée

1902,

žhavé

materiál

mračno, 29 000,
Saint Pierre

Pyroklastika
Lahar

Vyvržený sopečný sopouch

Spojení kráteru se

materiál

sopečným krbem.

Sopečný

Štítová sopka

Mauna Kea

kaldera

Prstencová

bahnotok
Stratovulkán

Fudžisan

sopečná
propadlina
s plochým dnem
Pokud vám zbude čas, zkontrolujte se studenty vyplněné pracovní listy.
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5.4 TSUNAMI
Cíle vyučovací hodiny:
Studenti budou schopni vysvětlit, jak vzniká tsunami, proč působí takovou silou
a dokážou popsat způsoby ochrany.
Studenti dokážou v praxi použít pravidla, jak se chovat při příchodu tsunami.

Klíčové pojmy:
tsunami, vlnová délka, PTWC,

Výuková metoda:
Brainstorming, diskuze, samostatná práce žáků.

Učební pomůcky:
Psací potřeby, atlasy, mapa Světa, tabule, křída, Powerpointová prezentace – Tsunami,
pracovní list č. 4,

Struktura hodiny
I. Úvod- Zápis do třídnice, uvedení tématu hodiny, otevření výukové
prezentace Tsunami (cca. 5 – 10 minut).
Snímek 1. – Tsunami
Řeknete studentům, co bude náplní hodiny.
Sdělte studentům, ať pečlivě sledují snímky prezentace a podle nich a výkladu se
pokusí vyplnit pracovní listy.
•

V dnešní hodině se budeme zabývat vlnami tsunami. Dozvíte se, jak
vlny vznikají, kde se nejčastěji vyskytují a proč mají tak zničující
účinky. Dále se dozvíte něco o ochranném systému před tsunami a jak
se zachovat pokud vás zastihne někde na dovolené.
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Snímek 2. – Otázky na zopakování
Otázkami z toho snímku se zabývejte pouze v případě, že navazujete na předchozí
hodinu. V opačném případě použijte otázky na prověření pre-konceptů např.
Co jsou to tsunami a jak mohou vzniknout? Pamatuješ si na katastrofické tsunami
ze začátku tohoto tisíciletí? Co o nich víš?
Podle toho, jak mají studenti zvládnuté pre-koncepty. Můžete určit tempo hodiny.
•

1) Jak bys definoval sopku?

•

2) Jaký je rozdíl mezi magmatem a lávou?

•

3) Co jsou to pyroklastika a tefra, jaký je mezi nimi rozdíl?

•

4) Vyjmenuj druhy sopek a popiš, jak vznikají.

•

5) Co je to kaldera?

•

6) Jak se nazývají ničivé sopečné bahnotoky?

•

7) Uveď příklad katastrofické sopečné erupce.

II. Hlavní náplň hodiny (cca. 25 - 30 minut).
Snímek 3. – Vznik tsunami
K tomuto snímku se vztahuje úkol č. 1 v pracovním listu. Zeptejte se studentů, jestli
vědí, co slovo tsunami znamená a jak tsunami mohou kromě zemětřesení ještě
vzniknout.
•

Slovo tsunami vymysleli japonští rybáři a v překladu to znamená
„přístavní vlna“. Jedná se o ničivé vlny, které nejčastěji vznikají při
zemětřeseních pod mořskou hladinou. Otřesy způsobí prasklinu,
která vytlačí mořské dno o několik metrů vzhůru a tím se přemístí
i voda. Mezi další příčiny vzniku tsunami mohou patřit podmořské
sopečné erupce, gigantické sesuvy půdy (na zemi i pod hladinou)
a také pád meteoritu na mořskou hladinu.

Snímek 4. – Charakteristika tsunami
K tomuto úkolu se vztahuje úkol č. 2 v pracovním listu.
Popisujte obrázek v prezentaci. Vysvětlete studentům, proč jsou vlny tak ničivé
a jak je možné, že zasáhnout tak daleko do vnitrozemí.
•

Asi si říkáte, proč jsou vlny tsunami tolik ničivé? Zatím co, obyčejné
vlny vysoké 5 metrů vznikají působením větru, jejich vlnová délka
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(vzdálenost mezi sousedními vrcholy) je 100 až 200 m a jejich pohyb
zasahuje jen několik málo nejsvrchnějších metrů vodního sloupce.
Stejně vysoké vlny tsunami mají vlnovou délku kolem 250 km
a pohybuje se celý vodní sloupec, někdy i několik kilometrů hluboký.
To má za následek silný náraz vlny na pobřeží a rychlé stoupání
hladiny, jak se voda stále pohybuje směrem do vnitrozemí.

Snímek 5. – Následky tsunami
K tomuto úkolu se vztahuje úkol č. 3 v pracovním listu.
Zeptejte se studentů,jaké mohou být následky tsunami.
•

Při velkých tsunami může příval vody strhávat a rozbíjet lodě, domy,
auta a zabíjet lidi. Při ústupu vlny sebou voda bere velké množství suti
a dokonce i lidi.Mořská voda navíc zasolí pobřeží půdu. Po tsunami
propukají v postižených místech nejrůznější nemoci. Obzvláště jsou li
postižená území v tropickém pásu.
Na obrázku je zničené japonské pobřeží po tsunami z roku 2011.

Snímek 6. – Výskyt tsunami
K tomuto úkolu se vztahuje úkol č. 4 v pracovním listu.
Vyzvěte studenty, ať se pokusí vyvodit ze svých znalostí, kde budou tsunami
nejčastěji vznikat.
K popisu výskytu tsunami využijte mapu v prezentaci.
•

Tsunami je hazard, který vzhledem ke své povaze představuje možné
riziko pro většinu přímořských oblastí světa. Frekvence vzniku
dlouhých vln je ale různá pro různé oblasti světa. Vznik tsunami je
vázán na seizmickou činnost, v důsledku toho je jejich nejčastější
původ v Tichém oceánu, kde se nachází seizmicky velmi aktivní oblast
Ohňového prstence. V Indickém oceánu je velmi aktivní oblast kolem
Indonésie. Méně častý je vznik tsunami v Atlantském oceánu, tam
hrozí riziko zejména díky Azorsko-gibraltarskému hřbetu. Riziko
tsunami

však

hrozí,

potencionálními

zdroji

také

Středozemnímu

seizmicity

aktivní

moři,
oblasti

kde

jsou

Jónského

a Egejského moře.
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Snímek 7. – Ochrana před tsunami
K tomuto úkolu se vztahuje úkol č. 5 v pracovním listu.
Zeptejte se studentů, jak si myslí, že se dá před tsunami bránit.
•

Nejdůležitější ochranou před tsunami je především připravenost
a informovanost obyvatel v postižených oblastech. Neméně důležitou
součástí ochrany je také dostatečná předpověď a varování. Zejména
v Japonsku je rozvinutá síť pobřežních hrází proti tsunami.
Z dlouhodobého hlediska se jeví jako efektivní ochrana zejména
využití krajiny v pobřežních oblastech. Především rozšiřováním
mangrovových porostů, ochranou korálových útesů a zachováním
pobřežních dun.

•

Dobře vyvinutý systém na ochranu před tsunami funguje v Tichém
oceánu. Vysoká četnost výskytu vln tsunami zapříčinila, že v roce
1948 bylo na Havaji založeno mezinárodní centrum pro předpověď
před tsunami s názvem PTWC (Pacific TsunamiWarning Center). Do
celého programu je zapojena většina zemí s tichomořským pobřežím.
Varovné systémy začaly nedávno fungovat také v Atlantském
a Indickém oceánu.
Na obrázku je hráz proti tsunami v japonském městečku Fudai. V 70.
letech ji nechal postavit tamní starosta KotakuWamura, protože jako
mladý zažil tsunami v roce 1933. Za stavbu byl hodně kritizován,
protože 15 m vysoká hráz byla drahá. Dnes jsou mu lidé vděční.

Snímek 8. – Systém bojí DART
K tomuto úkolu se vztahuje úkol č. 8 v pracovním listu.
Komentujte obrázek podle toho, jak naskakuje text v prezentaci.
•

Systém sledování tsunami bójemi DART. Základní funkcí bóje je
přijímat varovné signály od senzoru a vysílat je do satelitní sítě.

Snímek 9. – Jak se chovat při příchodu tsunami?
Zeptejte se studentů, jak by se zachovali oni? Jejich návrhy zapisujte na tabuli.
Jako nápověda jim poslouží v pracovním listě úkol č. 6.
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•

Zemětřesení je varovným signálem příchodu vln tsunami. Podobným
příznakem je i výrazný ústup příbřežních vod.

•

Věnujte pozornost oficiálnímu varování. „Hrajte na jistotu“ dokonce
i v případě, že varování není zcela jednoznačné nebo si samy myslíte,
že nebezpečí již pominulo.

•

Očekávejte více vln. Další vlna může být totiž ještě větší a tsunami
může trvat hodiny.

•

Pokuste se dostat na nějakou vyvýšeninu nebo alespoň utíkejte co
nejdál od pobřeží.

•

Nespoléhejte na silnice, když utíkáte před tsunami, mějte na mysli, že
zemětřesení mohlo silnice poškodit.

•

Vyjděte do vyššího patra nebo vylezte na střechu pevné budovy. To
ovšem jen v případě, že jste se nestihli dostat na nějakou přírodní
vyvýšeninu.

•

Pokud jste zasaženi v nízko položených místech, vaše poslední
možnost je vylézt a strom.

•

Pokud vás tsunami smetlo, pokuste se zachytit něčeho, co plave na
hladině.

Zeptejte se studentů, co je napsáno na výstražné ceduli na obrázku.
Na obrázku je výstražná cedule, kterou lze najít na plážích
v oblastech, kde hrozí tsunami. Na ceduli je napsáno, území kde hrozí
riziko tsunami. V případě zemětřesení vyhledejte vyvýšené místo nebo
běžte do vnitrozemí.

Snímek 10. – Indický oceán, 2004
K tomuto úkolu se vztahuje úkol č. 7 v pracovním listu.
Zeptejte se studentů, jestli slyšeli o katastrofické tsunami z roku 2004 a co všechno
o ni vědí.
•

26. prosince roku 2004 došlo severozápadně od ostrova Sumatra
k mohutnému podmořskému zemětřesení, které vyvolalo vražedné
vlny tsunami. Škody způsobené tsunami předčily jakékoliv představy.
Ačkoliv zemětřesení samo nezpůsobilo téměř žádné oběti, obrovské
vlny a následné záplavy měly za následek opravdovou tragédii.
Pravděpodobně zahynulo na 280 000 lidí z toho kolem 9000 turistů
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převážně z Evropy a více než 1000 000 obyvatel přišlo o střechu nad
hlavou. Toto tsunami bylo jednou z nejhorších katastrof v dějinách
lidstva.
Na videu je cca šestiminutový sestřih tsunami z roku 2004. Snažte se
video komentovat.

Snímek 11. – Japonsko 2011
K tomuto úkolu se vztahuje úkol č. 7 v pracovním listu.
•

11. 3. 2011 silné podmořské zemětřesení u severovýchodního pobřeží
ostrova Honšú, způsobilo katastrofické vlny tsunami. Zemětřesení
o síle 9,0 stupňů na Richterově stupnici bylo pátým nejsilnějším
v dějinách.

•

Vlny tsunami byly vysoké kolem 20 m, nejvyšší byla zřejmě vysoká
38 m.

•

Zasaženy byly i japonské jaderné elektrárny. K těžké havárii došlo
v elektrárně Fukušima 1, kde došlo ke zničení 4 reaktorů a úniku
radiace.

•

Tsunami vytvořila množství odpadu – celkem asi 20 až 25 miliony
tun. Odhaduje se, že pět procent ze zhruba dvou milionů tun, které se
drží při hladině oceánu, by mořské proudy mohly zanést k pobřeží
Havajských ostrovů, Aljašky, USA a Kanady.

•

Pro zemi to byla nejhorší katastrofa od 2. sv. války. Ekonomické škody
byly obrovské cca. 300 miliard $ a tím se zemětřesení a následné vlny
tsunami staly nejdražší katastrofou v dějinách lidstva.
Na snímku je příchod vlny tsunami ve městě Miyako v prefektuře
Iwate.

Snímek 12. – Fenomén megatunami
Zeptejte se studentů, jestli někdy slyšeli pojem megatunami a jestli ano, tak v jaké
souvislosti.
Za domácí úkol studenti vyhledají na internetu nejvyšší zaznamenanou vlnu
tsunami. Údaje poté doplní do pracovního listu k úkolu č. 9.
•

Na rozdíl od obvyklých tsunami, které pocházejí z tektonické aktivity
a při nichž se zvedne nebo spustí mořské dno, příčinou vzniku
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megatunami jsou rozsáhlé sesuvu půdy, srážky Zemí s meteoritem
nebo obrovské podmořské sopečné erupce.
•

Megatsunami má i na moři charakter velké vlny. Normální tsunami je
na moři téměř nerozpoznatelné, zatímco megatsunami je díky síle,
která ji způsobila, viditelná na otevřeném moři.

•

V budoucnosti hrozí megatsunami vyvolané sopečných výbuchem na
ostrově La Palma (Kanárské ostrovy). Při minulé erupci sopky
Cumbre Vieja vznikla asi 2 m široká prasklina na celé západní straně
sopky. Při další erupci hrozí kolaps sopky do moře, což by mohlo
vyvolat megatsunami s počáteční výškou až 1000 m. U pobřeží USA
by vlna mohla dosahovat výšky kolem 50 m.

•

V minulosti se takový kolaps sopky udál na ostrově Reunion.

III. Závěr hodiny (cca. 5 – 10 minut)
Snímek 13. – Otázky a úkoly
Po zodpovězení otázek se studenty zkontrolujte správnost vyplněných pracovních
listů.
•

Jak vznikají vlny tsunami?

•

Proč jsou tak ničivé?

•

Charakterizujte vlnu tsunami na volném moři a na pobřeží

•

Kde se vyskytují?

•

Jaká existuje ochrana?

•

Jak se nejlépe zachovat při příchodu tsunami?

•

Popiš katastrofické tsunami roku 2004 a 2011.

•

Vyhledej na internetu nejvyšší zaznamenanou výšky vln tsunami
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5.5 POVODNĚ
Cíle vyučovací hodiny:
Studenti budou schopni vysvětlit, co způsobuje vznik povodní a dokážou popsat její
ničivé účinky.
Studenti budou umět vyjmenovat způsoby ochrany a varování proti povodni.
Studenti si zapamatují, jak se zachovat v průběhu povodně.

Klíčové pojmy:
Povodeň, kulminační průtok, objem povodně, n-leté průtoky, Jokulhaup, intercese,
poldr, stupně povodňové aktivity.

Výuková metoda:
Brainstorming, diskuze, samostatná práce žáků.

Učební pomůcky:
Psací potřeby, atlasy, mapa Světa, tabule, křída, Powerpointová prezentace – Povodně,
pracovní list č. 5,

Struktura hodiny
I. Úvod- Zápis do třídnice, uvedení tématu hodiny, otevření výukové
prezentace Povodně(cca. 5 – 10 minut).
Snímek 1. – Povodně
Řeknete studentům, co bude náplní hodiny.
Sdělte studentům, ať pečlivě sledují snímky prezentace a podle nich a výkladu se
pokusí vyplnit pracovní listy.
•

Dnešní náplní hodiny budou povodně. Dozvíme se, jaké máme druhy
povodní, co všechno je způsobuje, jaká před nimi existuje ochrana
a jak se my samy máme zachovat v průběhu povodní. Dále si řekneme
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o významných povodních, které v posledních letech zasáhly naší
republiku.
Na obrázku jsou zachyceny povodně v v australském městečku
Toowoomba západně od Brisbane, které postihly Austrálii v lednu
roku 2011.

Snímek 2. – Otázky a úkoly
Pokud navazujete na předešlou hodinu, která se týkala vln tsunami, zkontrolujte se
studenty vyplněný úkol č. 9 v pracovním listu č. 4. Studenti měli vyhledat nejvyšší
zaznamenanou vlnu tsunami. Správnou odpověď naleznete ve vyplněných
pracovních listech, které jsou součástí studijní opory. Dále se studenty zopakujte
předešlou hodinu pomocí následujících otázek. Pokud na hodinu nenavazujete,
použijte pouze otázky č. 7 a 8.
•

1)Jak vznikají vlny tsunami?

•

2)Proč jsou tak ničivé?

•

3)Charakterizujte vlnu tsunami na volném moři a na pobřeží.

•

4)Kde se vyskytují?

•

5)Jaká existuje ochrana?

•

6)Jak se nejlépe zachovat při příchodu tsunami?

•

7)Pokus se vysvětlit, co je to povodeň?

•

8)Která dávná civilizace, by bez pravidelných povodní zanikla?
(Egypt)

II. Hlavní náplň hodiny.(cca. 25 - 30 minut)
Snímek 3. – Co je to povodeň?
Upozorněte studenty, ať začnou s vyplňováním pracovních listů. K tomuto snímku
se vztahují úkoly č. 1 a2.
Zeptejte se studentů, jak by definovali slovo povodeň.
•

Povodeň je přírodní jev, kdy se voda vylije z koryta řeky a zatopí
okolní krajinu. Příčinou povodní bývá výrazné zvětšení průtoku, méně
často zmenšením průtočnosti koryta (například nahromaděním
ledových ker nebo ucpáním řeky dřevem zaseknutým o mostní pilíře).
Celou povodeň na jakékoliv řece si představte jako velkou a dlouhou
vlnu postupující po proudu. Za začátek povodňové vlny se volí
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okamžik, kdy dochází k výraznému zvětšení průtoku. Vrchol
povodňové vlny představuje maximální průtok během povodně, který
označujeme jako kulminační průtok. Za ukončení povodňové vlny se
považuje stav, kdy průtok klesne na počáteční hodnotu. U povodně se
často určuje její objem. Což je množství vody, které proteklo daným
profilem od začátku do konce povodňové vlny. Jelikož se povodně
cyklicky opakují. Je pravděpodobné, že jednou za rok bude na určité
řece povodeň o určité velikosti. Právě tak je pravděpodobné, že
jednou za 10 let bude na téže řece povodeň větší a za 100 let ještě
větší. V důsledku toho se vypočítávají na řekách tzv. n-leté průtoky, ze
kterých se určují n-leté povodně (Stoletá povodeň je taková povodeň,
jejíž kulminační průtok je v dlouhodobém průměru dosažen nebo
překročen jedenkrát za 100 let.).
Na obrázku jsou zachyceny povodně v v australském městečku
Toowoomba západně od Brisbane, které postihly Austrálii v lednu
roku 2011.

Snímek 4. – Typy povodní podle příčin vzniku
K tomuto snímku se vztahuje úkol č. 3.
•

Velké povodně způsobené táním sněhu vznikají v zimních a jarních
měsících. Nebezpečné faktory jejich vzniku jsou velké množství
sněhu, zejména v nižších a středních nadmořských výškách, zima bez
výskytu dílčích tání, promrzlá půda pod sněhovou pokrývkou, rychlé
oteplení s teplotou nad bodem mrazu i noci a především dešťové
srážky v průběhu oblevy.

Zeptejte se studentů, co si představí pod pojmem ledové povodně?
•

Ledové povodně jsou způsobeny zámrzem řeky, který zmenšuje
průtočný profil koryta, následkem toho plující kry utvoří ledové
bariéry, za nimiž se vzdouvá voda a zaplavuje údolí.

Kde na řece bude hrozit riziko vzniku ledových povodní?
•

Riziková místa pro vznik ledových bariér na tocích jsou zejména
v místech mělčin, jezů, mostů apod.

Víte, v jaké části světa tyto povodně každoročně vznikají? Čím je to způsobeno?
•

Na Sibiři jsou tyto povodně typické. Je to způsobeno tím, že tam tečou
řeky z jihu na sever. Zatímco na jihu probíhá intenzivní tání, na
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severu země jsou řeky stále zamrzlé. Roztátá voda, která dorazí z jihu,
se nevleze do zamrzlého koryta a rozlije se do krajiny.
Na obrázku je zachycena ledová povodeň v kanadském městě
Winnipeg.
•

Povodně způsobené dlouhotrvajícími, intenzivními srážkami, často
zesilované na návětří hor, nasytí půdu, která již není schopná déle
odvádět vodu a vznikají povodně. Tyto povodně mohou způsobovat
například monzunové deště.

Pamatujete si, ve kterých letech postihl ČR tento typ povodní?
•

Tento typ povodní známe u nás z nedávné historie z let 1997 a 2002.

Dokáže vysvětlit, co jsou to bleskové povodně?
•

Bleskové povodně vznikají následkem krátkodobých a velmi
intenzivních přívalových srážek při letních bouřkách. Rychlí přísun
srážek nestačí půda vsakovat a voda odtéká rychle po povrchu. I když
zasažená plocha není většinou velká, voda proudí velmi rychle, má
velkou ničivou sílu a způsobuje značné škody. Velké přívalové
povodně postihly například říčku Jičínku v roce 2009.

•

Jokulhaup je zvláštní druh povodně vyskytující se na Islandu. Při
výbuchu sopky láva naráz rozpustí ledovec a sníh na vrcholu sopky
a vzniklá voda se řítí dolů do údolí.

Pustě studentům ilustrační video Jokulhaupu na Islandu.
•

Posledním druhem povodní jsou takzvané zvláštní povodně, které
vznikají při haváriích vodních děl. Dojde-li k protržení rybníků nebo
přehrad. Jsou velmi rychlé, naštěstí však výjimečné. Největší zvláštní
povodeň u nás nastala roku 1916, kdy se protrhla hráz přehrady Bílá
Desná v Jizerských horách.

Snímek 5. – Faktory způsobující velikost a dobu trvání povodně
K tomuto snímku se vztahuje úkol č. 4.
Jaký vliv bude mít na velikost povodně tvar říční sítě? Který typ bude
nejnebezpečnější? Pokud studenti nebudou vědět, odhalte v prezentaci obrázek
vějířovité říční sítě jako nápovědu.
•

Tvar povodí – protáhlé povodí je příznivější, povodeň nebývá tak
velká, protože se povodňové vlny z přítoků dostávají do hlavního toku
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postupně. Nebezpečné bývá povodí vějířové, kde se v jednom bodě
stéká několik toků.
Jaký vliv bude mít na povodeň velikost povodí?
•

Velikost povodí – čím větší je povodí, tím menší by měla být velikost
povodně na hlavním toku.

Co bude pro vznik povodně příznivější? Krátké přívalové srážky nebo
dlouhotrvající mírné srážky?
•

Intenzita a doba trvání deště. Krátké dešťové přívaly jsou pro povodně
nebezpečnější než mírné dlouhotrvající srážky.

•

Propustnost půdy. Čím propustnější je půda, tím více vody se do ní
může infiltrovat a povodeň je menší.

Jaký vliv bude mít na velikost povodně rozsah a druh porostu?
•

Rozsah a druh porostu. Hustá vegetace může zadržet více vody
(intercepce) a brání povodni.

•

Velikost zátopového území. Může-li se řeka rozlít do údolní nivě,
zadrží se část vody a povodňová vlna je menší.

Snímek 6. – Ničivá síla povodní
Pouštějte postupně odrážky v tomto snímku a studenti si budou odpovědi
zapisovat do pracovního listu úkolu č. 5.
•

Jaká lidská činnost přispívá ke vzniku povodní?

•

Osídlování údolních niv, kácení lesů, narovnávání a zpevňování
břehů.

•

Jaké škody a ztráty povodně způsobují?

•

Ničena sídliště, utopen dobytek, erodována půda, lidské obětí!

•

Jaké jsou doprovodné projevy povodní?

•

nemoci, hladomor
Na obrázku jsou škody po povodni na Liberecku v roce 2010.

Snímek 7. – Protipovodňová opatření
Postupně odkrývejte odrážky ve snímku a pokládejte studentům otázky. Úkol
č. 6 v pracovním listu jim poslouží jako nápověda.
•

V rámci

protipovodňové

ochrany

rozlišujeme

několik

typů

protipovodňových opatření.
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Jaký druh ochrany bude patřit do organizačních protipovodňových opatření?
•

Do organizačních opatření zařadíme vymezení záplavových území
v územně plánovacích mapách.

Jaký druh ochrany bude patřit do ekologických protipovodňových opatření?
•

Do ekologických protipovodňových opatření zařadíme zvýšení
retenční schopnosti krajiny. Čímž se myslí výsadba vhodné vegetace
k povodním náchylným oblastem.

Uveďte příklady stavebně-technických opatření.
•

Do stavebně-technických opatření můžeme zařadit, výstavbu přehrad,
hrázových systémů a poldrů (území omezené hrázemi, které je určené
při velkých povodních k zaplavení), ale také zvětšení průtočnosti koryt
řek.
Na prvním obrázku na snímku je přehrada Slezská Harta. Byla
dokončena v roce 1997 a její napouštění mělo trvat 3 roky. Díky
katastrofálním povodním na Moravě byla však napuštěna ještě
v témže roce a výrazně tak snížila škody napáchané povodní v povodí
řeky Odry.
Na druhém obrázku je příklad protipovodňové hráze podél řeky
Mississippi ve státě Louisiana.
Na třetím obrázku je znázorněna stavba poldru Žichlínek na řece
Moravská Sázava, který je největší v ČR.

Jaký druh ochrany bude patřit do operativních protipovodňových opatření?
•

Do operativních protipovodňových opatření můžeme zařadit stavbou
hrází pytlů s pískem nebo mobilních hrází. Patří sem také evakuace
obyvatel

Snímek 8. – Jak se zachovat
Spouštějte jednotlivé odrážky v prezentaci a pokládejte otázky jak se zachovat
v dané situaci. Vyzvěte také studenty, ať své nápady píší do pracovního listu, úkolu
č. 7. Poté si studenti zkontrolují správnost svých návrhů podle řešení v prezentaci.
•

Před povodní zajistěte náhradní elektrické zdroje a prostředky první
pomoci. Naberte do auta plnou nádrž (po povodni bývají benzínové
pumpy mimo provoz). Zajistěte zásoby jídla a pití, které nepotřebují
vaření.
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•

Při varování, že přichází povodeň, uskladněte zásoby pitné vody
(studny budou nepoužitelné). Zbývá-li čas, zajistěte věci, které by
mohly uplavat. Pro případ úniku si vytipujte bezpečné místo,
u kterého je jasné, že nebude zaplaveno vodou. Dávejte pozor na
možnost odříznutí vodou.

•

Při povodni se vyhněte níže položeným místům, do kterých se může
vyvalit voda protržením hrází. Nikdy nepřecházejte proud, kde je vody
více než po kolena. Může vám podrazit nohy a ve vodním víru je
člověk bezmocný. Autem nejezděte přes zaplavená místa, nejsou vidět
jámy, ve kterých byste mohli uvíznout.

•

Po povodni nejezte potravu navlhčenou povodňovou vodou. S pitnou
vodou počkejte do hygienické zkoušky (každá studna musí být
vypumpována a voda analyzována jestli není závadná). Elektrická
zařízení musí být před použitím vysušena. Škody hlaste příslušným
orgánům.

Snímek 9. – Stupně povodňové aktivity
Zeptejte se studentů, jaký stupeň aktivity patří k jednotlivým obrázkům a jaký má
stupeň název. K tomuto snímku se vztahuje úkol č. 8.
•

Varování před povodněmi musí být centrálně organizováno.
Informace pro povodňové orgány a obyvatelstvo o možnosti vzniku
a vývoji povodně má na starosti hlásná a předpovědní povodňová
služba. Na základě jejich informací se vyhlašují na určitých úsecích
řeky stupně povodňové aktivity.

Snímek 10. – Povodně na Moravě
•

V létě roku 1997 zasáhla povodeň velkou část Moravy, celkově bylo
zaplaveno více než 11 000 km2 území, přesněji 29 000 domů v 536
obcích mezi nimi i historicky významné města jako Olomouc či
Kroměříž. Zemřelo 50 lidí a celkové přímé majetkové škody se
vyšplhaly na 62,2 miliard korun.

Zeptejte se studentů, čím jsou významná města Olomouc a Kroměříž. Vyzvěte
studenty, aby je vyhledaly v atlase.
Na obrázku je zaplavené město Uherské Hradiště
65

METODICKÝ LIST 5 – Povodně

Snímek 11. – Povodně v Čechách
•

O pět let později tedy v létě roku 2002 zasáhly povodně pro změnu
území Čech. Co do rozlohy zatopeného území a škod byly ještě
katastrofálnější než ty na Moravě. Celkové zatopené území bylo
18 000 km2, a škody se vyšplhaly na 73 miliard korun. Přímo
postiženo bylo 3,2 milionu obyvatel České republiky a 19 občanů při
povodni přišlo o život.

III. Závěr hodiny (cca. 5 – 10 minut)
Snímek 12. – Otázky a úkoly
Abyste měli jistotu, že si studenti osvojili informace získané v hodině. Prověřte je
řadou otázek. Ve zbývajícím čase zkontrolujte správnost vyplnění pracovního listu.
•

Viz snímek v prezentaci
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5.6 SVAHOVÉ POHYBY
Cíle vyučovací hodiny:
Studenti budou schopni vysvětlit, za jakých podmínek může dojít k sesuvu nebo
lavině a dokážou vyjmenovat možnosti ochrany před těmito přírodními
katastrofami.
Studenti budou umět aplikovat vědomosti, jak se zachovat při zavalení lavinou.

Klíčové pojmy:
Sesuv půdy, lavina pachová a vrstevní.

Výuková metoda:
Brainstorming, diskuze, samostatná práce žáků.

Učební pomůcky:
Psací potřeby, atlasy, mapa Světa, tabule, křída, Powerpointová prezentace – Svahové
pohyby, pracovní list č. 6,

Struktura hodiny
I. Úvod- Zápis do třídnice, uvedení tématu hodiny, otevření výukové
prezentace Svahové pohyby (cca. 5 – 10 minut).
Snímek 1. – Svahové pohyby
Řeknete studentům, co bude náplní hodiny.
Sdělte studentům, ať pečlivě sledují snímky prezentace a podle nich a výkladu se
pokusí vyplnit pracovní listy.
•

Tématem dnešní hodiny budou svahové procesy. My si řekneme
o sesuvech půdy a lavinách. Dozvíte se, jak tyto katastrofy vznikají
a jak se lze před nimi bránit. Důležitou částí hodiny bude ta část, kde
si povíme co dělat v případě, když nás strhne lavina.
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Snímek 2. – Otázky a úkoly
Otázkami z toho snímku se zabývejte pouze v případě, že navazujete na předchozí
hodinu, v opačném případě použijte otázky 7 a 8, které slouží k prověření
pre-konceptů
•

1)Popiš průběh povodně.

•

2) Čemu se říká kulminační průtok?

•

3) Jak se určují n-leté povodně?

•

4) Vyjmenuj faktory způsobující velikost a dobu trvání povodně.

•

5) Vyjmenuj a popiš stupně povodňové aktivity.

•

6) Popiš jak se zachovat v průběhu povodní.

•

7) Které přírodní katastrofy mohou zapříčinit sesuvy půdy nebo
sněhu?

•

8)Pohybovali jste se někdy v místech lavinového nebezpečí?

II. Hlavní náplň hodiny(cca. 25 - 30 minut).
Snímek 3. – Sesuv půdy
K tomuto snímku se vztahuje úkol č. 1 v pracovním listu.
V průběhu snímku pokládejte studentům otázky. Příklady otázek viz níže.
•

K sesuvům půdy dochází v případě, když příroda nebo lidé poruší
stabilitu svahu. Síly držící pohromadě půdu nebo horninu začnou být
v tom okamžiku slabší než gravitace. Celá masa se dává do pohybu
a může nastat katastrofa.
Na prvním obrázku je schéma sesuvu půdy. K tomuto obrázku se
vztahuje úkol č. 2 v pracovním listu.

Jaké jsou podle vás příčiny nestability svahu? K této otázce se vztahuje úkol č. 3
v pracovním listu.
•

Svahy se stávají nestabilními za různých podmínek. Například když se
změní sklon svahu. Obecně nelze říci pod jakým sklonem je svah ještě
stabilní, ale pokud je svah strmější než 25° náchylnost k sesuvu se
zvyšuje. Když se takový svah ještě zatíží násypy nebo zástavbou, je
zaděláno na problém. K nestabilitě svahu přispívá i zvýšený obsah
vody v půdě nebo horninách. Voda vyplňuje póry a přerušuje vazbu
mezi zrny. Soudržnost hornin narušuje také mrazové zvětrávání.
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Nestabilitu svahu může způsobit i změna porostu nebo ztráta
vegetace.
Jaké jsou spouštěče sesuvů svahu?
•

Za spouštěče sesuvů bývají považovány velké deště, kdy povrch svahu
nasákne velké množství vody nebo zemětřesení.
Na obrázku je sesuv půdy v Brazílii (leden 2011)
Na ilustračním videu je mohutný sesuv půdy v Kalifornii

Snímek 4. – Následky sesuvů
K Tomuto snímku se vztahuje úkol č. 3 v pracovním listu.
Zeptejte se studentů, jaké mohou být následky sesuvů, jak na zemi, tak pod
mořskou hladinou. Jejich návrhy zapisujte na tabuli, společně poté doplňte, co
studenti opomněli.
•

Sesuvy půdy představují pro společnost mnohostranné nebezpečí.
Sice to nejsou katastrofy, při nichž by umítali tisíce lidí (i zde ovšem
existují výjimky) přesto však škody národnímu hospodářství mohou
být znatelné. Sesuvy mohou ničit obydlí a ohrozit sídliště. Ohrožují
provoz v lomech při těžbě nerostných surovin. Přerušují komunikace,
potrubí, telefonní a elektrické vedení. Ničí zemědělské pozemky,
ztěžují jejich obdělávání. Sesuvy mohou zahradit údolí a vytvořit tak
dočasná jezera, které později mohou způsobit povodně. Sesuvy pod
mořskou hladinou mohou přetrhat telegrafní kabely atd.
Na obrázku je sesuv půdy v italském Maieratu. Utržená svah těsně
minul vesnici, stačil však zničit komunikaci

Snímek 5. – Ochrana proti sesuvům
Vyzvěte studenty, ať se pokusí při výkladu snímku vyplnit úkol č. 5 v pracovním
listu. Úkol zahrnuje obrázek ochranných opatření na svahu. Poté jim odkryjte
vyplněný obrázek v prezentaci. V průběhu výkladu jim pokládejte otázky.
•

Nejlepší ochranou proti sesuvům je prevence. Ideální by bylo
nezastavovat svahy se sklonem vyšším jak 25°. To ale mnohdy nejde.

K zlepšení stability svahu se také používají tzv. drenážní systémy. Jak fungují?
Čím svahu prospěje výsadba vegetace?
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•

Ideální ochranou rizikových svahů je odvedení vody drenážemi pod
povrchem (tím se svah zbaví přebytečné vody). Dále lze svahy různě
zakotvovat, zpevňovat, stavět opěrné zdi. V neposlední řadě pomáhá
výsadba vhodné vegetace atd.

•

Základním podkladem pro jakékoliv rozhodování či projektovou
činnost

v

oblasti

postižené

sesuvy

je

inženýrsko-geologický

a hydrogeologický průzkum.

Snímek 6. – Sesuv v Peru
K Tomuto snímku se vztahuje úkol č. 4 v pracovním listu.
Vyzvěte studenty, ať se pokusí Huascarán najít na mapě. Jaká je její nadmořská
výška?
•

V květnu roku 1970 zasáhlo Peru zemětřesení o síle 7,7 magnitudo.
Toto zemětřesení způsobilo uvolnění kusu ledovce z nejvyšší hory
Peru Huascaránu. Ledovec se posléze smísil s vodou a sutí a vytvořil
obří sesuv, který pohřbil dvě městečka Yungay a Ranrahircu.
Následkem tohoto mohutného sesuvu zahynulo 21 000 obyvatel
včetně československé horolezecké expedice. Celkově sesuv zavalil
území o rozloze 22,5 km2
Na obrázku je označená velikost sesuvu na úpatí hory Huascarán.

Snímek 7. – Laviny – vznik
K tomuto snímku se vztahuje úkol č. 6 v pracovním listu.
•

Mezi svahové pohyby řadíme také laviny. Velké sněhové laviny bývají
katastrofou s desítkami obětí. Lavina vzniká stejně jako ostatní
svahové pohyby. Soudržnost sněhu překročí určitou mez a gravitace
spustí lavinu. Gravitace způsobuje tahové napětí v horní části svahu.

Jaké bývají příčiny vzniku laviny? Při jaké teplotě vzduchu je hrozba lavin největší?
•

Hlavními důvody zniku lavin jsou velké příděly nového sněhu, déšť,
tání, umělé zatížení sněhu nebo otřesy povrchu. Riziko se rapidně
zvyšuje, pokud se teplota pohybuje kolem 0°C.
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Snímek 8. – Typy lavin
K tomuto snímku se vztahuje úkol č. 7 v pracovním listu.
Zeptejte se studentů, jestli znají dva základní typy lavin. Případně jestli vědí jaký je
mezi nimi rozdíl.
•

Prachové laviny jsou tvořeny beztvarou směsí prachového sněhu.
Mezi pohybujícím se sněhem a podložím není kluzná plocha. Lavina
sebou zespodu přibírá nový a nový sníh a tím se zvětšuje. Vznikají
často v jednom bodě a na omezené ploše. Mohou se pohybovat
rychlostí 50 – 70 km/h. Pokud je v nich mnoho vzduchu jejich
rychlost může být až 360 km/h.

•

Laviny vrstevní jsou odděleny kluznou plochou od podloží. Vznikají
podél odlučné plochy. Sjíždějí jako vrstva buď po starším sněhu nebo
po podkladu. Vrstevní laviny jsou těžší než prachové, proto se
pohybují rychlostí 25 – 36 km/h.
Na prvním obrázku je ukázka prachové laviny.
Na druhém obrázku je ukázka vrstevní laviny.

Na videu je ukázka laviny. Poznají studenti, o jaký typ laviny se jedná?

Snímek 9. – Ochrana před lavinami
K tomuto snímku se vztahuje úkol č. 8 v pracovním listu.
Pokládejte studentům otázky, viz níže.
S jakým sklonem bude svah náchylný k lavinám? Uvědomte si, že se jedná o
svahové pochody…
Jak se můžeme chránit před lavinami?
•

Většinu obětí při lavině tvoří lidé, kteří svou neopatrností lavinu sami
zpustili. Proto je nejlepší ochranou před lavinami prevence. Jestliže je
vyhlášeno lavinové nebezpečí není rozumné se po lavinových svazích
pohybovat. Další ochranou proti lavinám může být stavba lavinových
zátarasů nebo umělé odstřelování lavinových svahů. Tím se vytvoří
malé neškodné laviny a zabrání se kritickému hromadění sněhu.
Na obrázku jsou lavinové zátarasy ve Vysokých Tatrách.

Jak se jmenuje a kolik měří nejvyšší hora Vysokých Tater. Najdi ji v atlase.
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Snímek 10. – Jak se zachovat při zavalení lavinou?
K tomuto snímku se vztahuje úkol č. 9 v pracovním listu.
Mnoho studentů umí lyžovat a někteří z nich provozují i takzvaný freeride. Zeptejte
se jich, jestli vědí, jak se zachovat pokud je strhne a zavalí lavina.
•

Nepropadejte panice a bojujte o život!

•

Uvolněte bezpečnostní přezky a řemínky na lyžích a snowboardu
a vyzujte se z vázání

•

odhoďte lyžařské hole, lyže, případná zavazadla.

•

Pokud jste na okraji laviny, zkuste uskočit stranou na pevný sníh,
kámen nebo se zachytit stromu či porostu.

•

Jste-li přímo v mase sněhu, snažte se ze všech sil zbrzdit svůj pád do
údolí a zůstat pokud možno na jejím povrchu.

•

Zkoušejte se obrátit zády ke stráni, rukama a nohama činit pohyby
podobající se plavání ve vodě na "znak".

•

Ústa držte pevně zavřená, v okamžiku závalu si je spolu s nosem
ochraňte rukama (tím se vytvoří i malá vzduchová kapsa a stočte se do
klubíčka.

•

Nenechte se vystrašit okolní tmou. Ještě to neznamená, že jste zcela
zasypáni. Pokuste se opatrně vyhrabat, nezmatkujte. Rukama si
udělejte trochu místa před ústy a vytvořte si prostor, kde je alespoň
trochu vzduchu. O sníh se opírejte co největší plochou, abyste se
nepropadali dolů.

•

Šetřete své síly a doufejte, že vás záchranáři včas najdou. Pokud
uslyšíte jejich činnost, hluk motorů, štěkot psů, volání, pokuste na
sebe upozornit voláním o pomoc.

Snímek 11. – Lavina ve Stevensově průsmyku
•

Lavina, jež se 1. března 1910 svezla Stevensovým průsmykem ve státě
Washingtonu, zavinila největší katastrofu, kterou v dějinách Severní
Ameriky tento přírodní živel způsobil. V dráze laviny se totiž ocitly
dva vlaky, ve kterých zahynulo minimálně 96 lidí.
Na obrázku jsou záchranné práce vlaku zavaleného lavinou ve
Stevensově průsmyku
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Vyzvěte studenty, ať najdou stát Washington na mapě. Pobřeží, kterého oceánu ho
omývá?

III. Závěr hodiny (cca. 5 – 10 minut)
Snímek 12. – Otázky a úkoly
Abyste měli jistotu, že si studenti osvojili informace získané v hodině. Prověřte je
řadou otázek. Ve zbývajícím čase zkontrolujte správnost vyplnění pracovního listu.
•

1) Vyjmenuj, jaké podmínky mají vliv na nestabilitu svahu?

•

2) Jak se lze před sesuvy chránit.

•

3)Jaké jsou nejčastější příčiny utržení laviny?

•

4) Vysvětli, jaký je rozdíl mezi prachovou a vrstevní lavinou?

•

5) Popiš postup, jak se zachovat při zavalení lavinou.
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5.7 SILNÝ VÍTR, TORNÁDO, PRACHOVÁ BOUŘE
Cíle vyučovací hodiny:
Studenti budou schopni vysvětlit, jak vzniká silný vítr, a zapamatují si název
stupnice, na které se síla větru měří.
Studenti budou schopni vysvětlit, co je to tornádo, jak vzniká a čím je nebezpečné.
Dokážou vyjmenovat oblasti výskytu tornád a zapamatují si, na jaké stupnici se síla
tornáda měří.
Studenti budou vysvětlit pojem prachová bouře a dokážou vyjmenovat, ve kterých
částech světa vznikají.
Studenti budou aplikovat způsob ochrany proti prachovým bouřím.

Klíčové pojmy:
Tlakové systémy, Beaufortova stupnice, Tornádo, supercela, alej tornád, Fujitova
stupnice, prachová bouře.

Výuková metoda:
Brainstorming, diskuze, samostatná práce žáků.

Učební pomůcky:
Psací potřeby, atlasy, mapa Světa, tabule, křída, Powerpointová prezentace – Silný vítr,
tornádo, prachová bouře; pracovní list č. 7,

Struktura hodiny
I. Úvod- Zápis do třídnice, uvedení tématu hodiny, otevření výukové
prezentace Silný vítr, tornádo, prachová bouře (cca. 5 – 10 minut).
Snímek 1. – Silná vítr, tornádo, prachová bouře
Řeknete studentům, co bude náplní hodiny.
Sdělte studentům, ať pečlivě sledují snímky prezentace a podle nich a výkladu se
pokusí vyplnit pracovní listy.
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•

V dnešní hodině se budeme zabývat některými atmosférickými jevy.
Jedná se o silný vítr, tornádo a prachovou bouři. Dozvíme se, jak tyhle
jevy vznikají, jaké nám mohou způsobit škody, jak se měří.
V neposlední řadě si řekneme, jak se před nimi chránit.
Na prvním obrázku je silná vichřice, která v prosinci roku 2000
přehnala východní Kanadou.
Na druhém obrázku je tornádo zachycené v centrální části Oklahomy
v roce 1999.
Na třetím obrázku je písečná bouře, která se žene na nově vybudované
sídliště v Číně v roce 2010.

Snímek 2. – Otázky a úkoly
Otázkami z toho snímku se zabývejte pouze v případě, že navazujete na předchozí
hodinu, v opačném případě použijte otázky 6 a 7, které slouží k prověření prekonceptů.
•

1) Vyjmenuj, jaké podmínky mají vliv na nestabilitu svahu?

•

2) Jak se lze před sesuvy chránit.

•

3)Jaké jsou nejčastější příčiny utržení laviny?

•

4) Vysvětli, jaký je rozdíl mezi prachovou a vrstevní lavinou?

•

5) Popiš postup, jak se zachovat při stržení lavinou.

•

6) Víte co je to tornádo a ve kterém státě se vyskytuje nejčastěji?

•

7) Navštívili jste někdy pouštní oblasti? Byli jste poučeni, jak se
chránitv případě písečné bouře?

Snímek 3. – Tlakové systémy
Zeptejte se studentů, jestli poznají talkové systémy na obrázku? Dokážou je
popsat?
Co tlakové systémy způsobují? K tomuto snímku se vztahuje úkol č. 1 v pracovním
listu.
•

V systému nízkého tlaku vzduchu se vzduch sbíhá proti pohybu
hodinových ručiček směrem do středu, než začne stoupat a vychylovat
se v opačném směru. Obrácený systém se nachází ve vysokém tlaku
vzduchu.
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Snímek 4. – Silný vítr
K tomuto snímku se vztahuje úkol č. 2 v pracovním listu.
Zeptejte se studentů, jestli vědí, jak vítr vzniká?
•

Vítr je výsledkem vyrovnávání rozdílů tlaků v atmosféře. Vzduchová
hmota proudí z místa vyššího tlaku do místa tlaku nižšího. Síla větru
závisí na tlakovém gradientu, to znamená, že čím větší jsou tlakové
rozdíly a čím blíže jsou rozdílná místa, tím rychlejší je vyrovnávání
tlaků i vítr. Směr větru závisí na pozici tlakové níže a výše, na zemské
rotaci a na tření.

Jaké škody může napáchat silný vítr?
•

Nárazy větru mohou způsobit značné škody. Vichřice a orkány ničí
domy, shazují střechy, mosty i jiné konstrukce, způsobují polomy
v lesích a ohrožují lidi.

Snímek 5. – Beaufortova stupnice
Zeptejte se studentů, jestli vědí jaký nejnižší a nevyšší stupeň na B. stupnici?
K tomuto snímku se vztahuje úkol č. 2 v pracovním listu.
Dále se řiďte snímkem v prezentaci.

Snímek 6. – Tornádo
To že, je tornádo vzdušný vír studenti již vědí, ale co ten vzdušný vír musí splňovat,
abychom ho mohli označit za tornádo?
•

Tornáda jsou ničivé vířivé větry ve tvaru nálevky s průměrem 10 m až
1 kilometr. Aby byl vzduchový vír považovaný za tornádo, musí se
alespoň jednou za dobu své existence dotknout země.

•

Patří k nejzuřivějším povětrnostním jevům. Rychlost proudění je až
480 km/h. Rychlost pohybu tornád je kolem 40 km/h, takže pěšky
mu člověk neunikne. Autem sice ano, ale díky nepředvídatelnému
pohybu tornáda to může být leckdy problematické. I délka trasy
tornáda je různá. Některé zaniknou po pár kilometrech, jiné pustoší
zem stovky kilometrů. V trychtýři tornáda je velmi nízký tlak.
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Snímek 7. – Vznik tornáda
K tomuto snímku se v pracovním listu vztahuje úkol č. 5. Studenti se mají pokusit
popsat vznik tornáda podle přiložených obrázků.
•

Většina tornád se vytváří uvnitř obřích věžovitých bouřkových oblaků
kumulonimbů, kterým říkáme supercely. Nízký tlak vzduchu
v základně oblaku způsobuje vzestupné proudění. Studený a prudký
výškový vítr se střetne s teplým přízemním větrem. Což způsobí
horizontální rotaci vzduchu. Výstupné proudění tuto horizontální
rotaci zvedne do vertikální polohy a tím vznikne mezocyklona, což je
vztyčený rotující válec. Vzduch vražený uvnitř chobotu při nízkém
tlaku chladne a kondenzuje se, to vytváří nálevkový mrak, který při
dotyku se zemí tvoří tornádo.

Snímek 8. – Výskyt tornád
To, že se tornáda vyskytují hojně v USA, už studenti vědí, ale věděli by, kde jinde ve
světě se tornáda vyskytují. K tomuto snímku se vztahuje úkol č. 6 v pracovním
listu, který studentům poslouží jako nápověda. Studenti by měli při plnění úkolu
používat atlasy.
•

Výskytem tornád nejčastěji trpí USA, v oblasti zvané alej tornád.
Ročně se v USA vyskytne zhruba 750 tornád.

Vyzvěte studenty, ať si tipnou, které státy tvoří takzvanou alej tornád v centrální
části USA. K hádání mohou použít atlas.
•

Tornáda

jsou

hojné

také

v Indii,

Bangladéši,

Japonsku,

na

argentinských pampách a v části Austrálie. I v Evropě mohou
vzniknout silná tornáda obzvláště v povodí Donu.

Snímek 9. – Zpřesněná Fujitova stupnice
Sdělte studentům, že pro vás bude důležité, aby hlavně pamatovali název stupnice,
kolik má stupňů a také jakým stupněm se označuje nejsilnější tornádo.
K tomuto snímku se vztahuje úkol č. 7 v pracovním listu.
•

Tornáda jsou hodnoceny podle síly ve Fujitově stupnici od F0 do F5,
spolu se silou tornáda se často uvádí také rychlost větru v km/h
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Snímek 10. – Škody způsobené tornády
Vyzvěte studenty, ať vám vyjmenují, jaké škody mohou tornáda způsobovat. Jistě
škody způsobené tornády několikrát viděli ve zprávách nebo na internetu.
•

Silná tornáda za sebou zanechávají pruh zničené země. Strhávají
střechy z domů, vytrhávají stromy ze země. Automobily vymršťují
desítky metrů daleko. Počet obětí bývá značný, hlavně když trasa
tornáda vede hustě zalidněnou oblastí.
Na obrázku je zničené městečko West Liberty v Kentucky, po průletu
tornádem F3 v březnu roku 2012

Najděte stát Kentucky na mapě USA. Nachází se tento stát v aleji tornád?
Zeptejte se studentů jak se nejlépe před tornády bránit.
•

Nejlepší ochranou proti tornádu je ukrýt se do podzemního krytu
nebo sklepa.

Snímek 11. – 18 vražedných hodin
•

3. - 4.4. 1974 bylo 13 amerických států postiženo během 18 hodin
celkově 148 tornády. Průměrné délky jejich tras byly 30 km, vyskytla
se však tornáda, která urazila i 150 km. Šest jich mělo sílu F5 a 24
tornád mělo sílu F4. Nejvíce postižené město byla Xenia v Ohiu.
Celkově si tornáda vyžádala 330 obětí. Bylo spočítáno, že taková
situace může statisticky vzniknout jednou za 500 let.

Snímek 12. – Prachové bouře
Zeptejte se studentů, jak by popsali prachovou bouři.
•

Prachové bouře jsou atmosférické poruchy, při nichž se do vzduchu
dostává velké množství prachu, který je přenášen na značné
vzdálenosti. Ve srovnání se zemětřesením nebo tropickými cyklónami
nejsou prachové bouře vlastně žádnou katastrofou, přesto však jejich
účinky mohou být nepříjemné někdy i osudné.
Na obrázku je prachová bouře v australském městečku Onslow.

Snímek 13. – Vznik prachových bouří
Vyzvěte studenty, ať pozorně poslouchají váš výklad, protože k tomuto snímku se
vztahuje úkol č. 8 v pracovním listu.
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•

Klín studeného vzduchu se vtlačuje pod teplou vrstvu. Pohybuje se
rychle a má značnou turbulenci, eroduje půdu a do atmosféry
vyhazuje mnoho pevných částic. Prachové bouře víří písek až do
2 m nad zem a jemný prach mohou vynést až do výše 6 km. Pokud
jsou příznivé atmosférické podmínky, prach bývá zanesen i tisíce
kilometrů. Šíře prachových bouří se pohybuje od 300-500 km
a pohybují se rychlostí průměrně 60 km/h.

Snímek 14. – Výskyt prachových bouří
Zeptejte se studentů, v jakých typech krajiny budou prachové bouře vznikat. Podle
odpovědi ať vyvodí lokality. Poté je podle prezentace zkontrolujte a společně si je
vyhledejte v atlase. K tomuto snímku se vztahuje úkol č. 9 v pracovním listu.
•

Prachové bouře vznikají v horkých holých pouštích a suchých
polopouští. Velmi postižena je Sahara a Sahel. Dalšími oblastmi jsou
Arabský poloostrov s přilehlým Irákem a Sýrií. Prachové pouště
přicházejí hlavně od severozápadu s pod arabským názvem chamsí
nebo šamál. Prachovými bouřemi trpí také středoasijské pouště
a čínská sprašová území, stejně tak Austrálie.

Snímek 15. – Dopady a následky
Vyzvěte studenty o tom, ať popřemýšlejí, jaké následky mohou mít prachové bouře.
Jaké tělesné orgány budou při prachových bouří trpět nejvíce? K tomuto snímku se
vztahuje v pracovním listu úkol č. 11, studenti tam musejí poznat nemoci, které
mohou prachové bouře způsobit. Nechte je úkol vyplnit a poté jim v prezentaci
odkryjte správné řešení.
•

Prachové bouře mohou představovat nebezpečí v dopravě náhlím
poklesem viditelnosti. Vysoké koncentrace malých částic prachu
představují závažná zdravotní rizika. Např. rozedmu plic, bronchitidu
nebo zánět spojivek. V suchých oblastech může představovat i hrozbu
eroze, protože vítr odvane vrchní vrstvu zeminy, v nichž jsou obsaženy
živiny a naopak velké plochy polí mohou být zanášeny neúrodným
prachem.
Obrázky na snímku
Zánět spojivek

Rozedma plic

Bronchitida
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Snímek 16. – Ochrana před prachovou bouří
Zeptejte se studentů, jak by se oni bránili v případě, že by je zastihla prachová
bouře. Jejich návrhy poté společně porovnejte s oficiálním doporučením.
K tomuto snímku se vztahuje úkol č. 12 v pracovním listu.
•

Nejlepší je ukrýt se uvnitř budov, pokud jsme v autě, zavřeme se,
vypneme motor a klimatizaci a co nejvíce se zahalíme do látky.
Nemáme-li auto, vyhledáme závětrné místo, lehneme si břichem
a obličejem k zemi a přikryjeme si hlavu šátkem. Jsme-li na plošině
bez úkrytu, lehneme si hlavou směrem od bouřky.

III. Závěr hodiny (cca. 5 – 10 minut)
Snímek 17. – Otázky a úkoly
Abyste měli jistotu, že si studenti osvojili informace získané v hodině. Prověřte je
řadou otázek. Ve zbývajícím čase zkontrolujte správnost vyplnění pracovního listu.
•

Viz snímek v prezentaci
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5.8 TROPICKÉ CYKLÓNY
Cíle vyučovací hodiny:
Studenti budou schopni vysvětlit, co je to tropická cyklóna a jaké jsou podmínky
jejího vzniku.
Studenti budou schopni vyjmenovat, jaké jsou názvy tropických cyklón v různých
částech světa. Budou vědět, podle jaké stupnice se měří síla tropické cyklóny.
Studenti budou schopni popsat škody, jaké tropické cyklóny způsobují a dokážou
vyjmenovat způsoby ochrany proti nim.

Klíčové pojmy:
Oko cyklóny, hurikán, tajfun, cyklón, willy-willy, Saffir-Simpsonova stupnice,

Výuková metoda:
Brainstorming, diskuze, samostatná práce žáků.

Učební pomůcky:
Psací potřeby, atlasy, mapa Světa, tabule, křída, Powerpointová prezentace – Tropické
cyklóny, pracovní list č. 8,

Struktura hodiny
I. Úvod- Zápis do třídnice, uvedení tématu hodiny, otevření výukové
prezentace Tropické cyklóny (cca. 5 – 10 minut).
Snímek 1. – Tropické cyklóny
Řeknete studentům, co bude náplní hodiny.
Sdělte studentům, ať pečlivě sledují snímky prezentace a podle nich a výkladu se
pokusí vyplnit pracovní listy.
•

Dnešní hodině se budeme věnovat tropickým cyklónám. Řekneme si,
o jak složité mechanizmy jde. Objasníme si podmínky, které musí být
splněny, aby tropická cyklóna vznikla. Dále si řekneme, podle čeho se
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pojmenovávají a hlavně si zapamatujeme, jak se máme zachovat,
pokud na nás tropická cyklóna směřuje.
Na obrázku je hurikán Isaac, který zasáhl jižní pobřeží USA v srpnu
roku 2012.

Snímek 2. – Otázky na zopakování
Otázkami z toho snímku se zabývejte pouze v případě, že navazujete na předchozí
hodinu, v opačném případě použijte otázky 7 až 9, které slouží k prověření prekonceptů.
•

1) Co způsobuje vítr?

•

2) Popiš, jak vzniká tornádo?

•

3) Podle které stupnice se měří síla větru a podle které síla tornáda?

•

4) Pomocí atlasu zjisti, které ze států zahrnuje tzv. alej tornád.

•

5) Co může prachová bouře způsobit?

•

6) Popiš způsoby ochrany, před prachovou bouří?

•

7) Věděli byste, jaký je rozdíl mezi hurikánem a tajfunem?

•

8) Dokážete vysvětlit, co je oko hurikánu?

•

9) Dokážete si vzpomenout na jméno nějakého hurikánu z tohoto
století?

Snímek 3. – Co jsou tropické cyklóny
Zeptejte se studentů, co vědí o tropických cyklónách. Čím jsou charakteristické? Co
sebou přináší?
Podle toho jak studenti odpovídali na otázky zjišťující pre-koncepty, můžete učivo
buď urychlit, nebo přeskočit.
K tomuto snímku se vztahuje úkol číslo 1 v pracovním listu.
•

Tropické cyklóny jsou oblasti nízkého tlaku vzduch, které vytvářejí
silné rotující bouře s intenzivním deštěm a větrem, který může
dosáhnout rychlosti nad 360 km/h. Mohou mít velikost 200 – 1000
km. Vzduch v cyklóně proudí směrem do středu, kde vytváří tzv. oko
cyklóny. To je oblast o velmi nízkém tlaku (950 hPa a míň), kde
panuje jasná obloha a bezvětří. Oka cyklón mají v průměru něco
kolem 20 -30 km a vzduch bývá zhruba o 10°C vyšší než v okolí.
Energii tropické cyklóně dodává horký, vlhký vzduch, který je
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vtahován do cirkulace. Jakmile se cyklóna dostane na pevninu,
postupně slábne, až se nakonec rozplyne.
Na obrázku je oko hurikánu Katrina, který zasáhl jižní pobřeží USA
srpnu roku 2005.

Snímek 4. – Regionální označení
Vyzvěte studenty, ať se pokusí vyplnit v pracovním listu v úkolu č. 2. první část.
Tedy pojmenování tropických cyklón v jednotlivých oceánech, tak jak to požaduje
snímek na prezentaci. Poté si správnost zkontrolujte podle prezentace. V druhé
části si studenti dopíšou místní pojmenování tropických cyklón.

Snímek 5. – Vznik tropických cyklón
K tomuto snímku se vztahuje úkol č. 3 v pracovním listu.
•

Hurikány jsou silné bouře, ale vznikají jen za specifických podmínek.
K tomu aby se zorganizovala skupina bouřek a vytvořila hurikán, musí
být splněno hned 5 podmínek

•

Teplota oceánu. Hurikány potřebují spoustu vlhkosti, proto se tvoří
tam, kde je vzduch dost teplý na to, aby pojal dostatek vodní páry.
Běžně k tomu dochází v místech, kde je povrchová teplota oceánu
vyšší než 26°C. Většina tropických moří tuhle podmínku splňuje. Jen
oceán omývající pobřeží Chile a Peru je příliš chladný.

•

Konvergence/divergence. Hurikán vzniká ze skupiny existujících
bouřek, která je udržována přítomností povrchové konvergence
a divergence v horních vrstvách. V Atlantském oceánu k tomu běžně
dochází na linii bouřek známé jako tropická (či východní) vlna, která
se pohybuje na západ od Afriky.

•

Malý střih větru. Je-li střih větru velký, pak se horní a dolní části
bouřkového

komplexu

pohybují

různě

a

skupina

se

nikdy

neorganizuje do soudržné cyklóny. Příliš velký střih větru tak
potlačuje výskyt hurikánů ve střední části Tichého oceánu a jižním
Atlantiku.
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Snímek 6. – Vznik tropických cyklón
•

Hluboká konvekce. Hurikány jsou organizovány systémem hluboké
konvekce, tzn., že vyžadují prostředí upřednostňující vysoká
konvenční oblaka. Takové prostředí se vyskytuje tam, kde teplota
v troposféře rychle klesá s výškou v důsledku ohřívání vzduchu
v nižších vrstvách atmosféry nebo chladnutí ve vyšších vrstvách nebo
v důsledku obou mechanismů najednou.

Zeptejte se studentů. Proč nemůžou tropické cyklóny vznikat na rovníku?
•

Dál od rovníku. Hurikány nemohou vznikat přímo na rovníku,
protože Coriolisova síla, která způsobuje rotaci cyklóny, je tam
nulová. Tropická cyklona rotuje na severní polokouli proti směru
hodinových ručiček, na jižní polokouli po směru.
V pravé části obrázku je tropická cyklóna na Jižní polokouli, v levé
části je na Severní polokouli.

Snímek 7. – Struktura tropické cyklóny
K tomuto snímku se vztahuje úkol č. 4 v pracovním listu.
Zeptejte se studentů, ve které části cyklóny budou nejsilnější větry?
•

Kolem oka tropické cyklóny je tzv. stěna, kde větry dosahují
nejvyšších rychlostí. Ve stěně nejsou jen vířivé pohyby, ale i pohyby
vzestupné. Část vzduchu je vtahována do cyklóny a jiná vypouštěna
Energie tropických cyklón je jen těžko představitelná. Podle odhadů
vydá středně velká cyklóna energii asi 500 000 atomových bomb.
Cyklóny potřebují oceán a vlhký, horký vzduch jako zásobárnu
energie Páry postupují vzhůru, tam klesá tlak, páry se kondenzují.
A tato kondenzace je hlavní energií, která cyklónu živí.

Snímek 8. – Výskyt
K tomuto snímku se vztahuje úkol č. 5 v pracovním listu. Úkol splní
pomocí obrázku v prezentaci.
Vyzvěte studenty, ať si tipnou, kolik ročně vznikne tropických cyklón, musejí
počítat s tím, že ne všechny cyklóny způsobí zkázu. Některé ani nedorazí na
pobřeží.
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•

Ročně se ve světe vytvoří 70 – 80 tropických cyklón. Na severní
polokouli se cyklóny nejčastěji vyskytují v září a říjnu. Na jižní
polokouli se objevují naopak na začátku kalednářního roku

Snímek 9. – Jména tropických cyklón
K tomuto snímku se vztahuje úkol č. 6 v pracovním listu.
•

Původně se cyklónám dávali jména svatých, hlavně zásluhou
španělských kolonizátorů. Jindy se jim dávali zeměpisná jména podle
toho, kterou část ostrovů poničili nejvíce. Systém ženských jmen byl
vytvořen postupně. V roce 1953 došlo první oficiální doporučení
s přiloženým seznamem. Později se vydávali seznami na 4 roky
najednou.

Jméno obzvlášť ničivé cyklóny se nesmělo objevit

v seznamu deset let. Nyní jména se rozdávají ze seznamu v pořadí
podle abecedy.Nejvíce se používají jména anglická, francouzská
a španělská.

Snímek 10. – Saffir-Simpsonova stupnice
•

Ničivá síla cyklón se měří zejména na Saffir-Simpsonově stupnici,
která má 5 stupňů. Je definována tak, že vzestup o jednu kategorii
znamená zhruba 4 násobné výšení škod.
Na obrázku jsou zaznačeny trasy tropických cyklón v letech
1945 – 2006. Z obrázku je patrné, že nejvíce tropických cyklón
s nejvyšším stupněm zasáhlo východní a jihovýchodní pobřeží Asie.

Snímek 11. – Ničivá síla tropických cyklón
Vyzvěte studenty, ať vyjmenují jevy, díky kterým jsou tropické cyklóny tak ničivé.
•

Tropické cyklóny jsou pokládány za jedny z nejničivějších přírodních
katastrof vůbec. Páchají škody nejrůznějšími způsoby. Zejména
obrovskou rychlostí větru, která na souši působí tlakem a způsobuje
masivní destrukci. Vítr na moři tvoří vysoké vlny, které mohou
způsobit mořské záplavy. K těm také přispívá oblast nízkého tlaku
vzduchu v oku. Tlak vyklene mořskou hladinu jako nízký široký
sloupec vody. Když cyklóna narazí na pevninu, kupole se převalí přes
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pobřeží v podobě masivních vln. Součástí cyklóny také bývají prudké
přívalové lijáky, které vedou k povodním a sesuvům půdy.
Na obrázku je schéma bouřlivého přílivu, který cyklóny způsobují.

Snímek 12. – Ochrana
V pracovním listě se tímto snímkem zabývá otázka: „Co všechno musíš udělat,
pokud se blíží tropická cyklóna a ty ses rozhodl zůstat doma?“ Nechte studenty
popřemýšlet a poté si společně zkontrolujte, jestli by bylo jejich jednání správné.
•

Při předpovědi cyklón se doporučuje zabezpečit dům a odjet mimo
trasu cyklóny. Pokud zůstaneme doma, udělejte si zásoby. Sledujte
zprávy a připravte si rádio na baterie. Zavřete okenice, popřípadě je
zabezpečte deskami, zároveň otevřete okna a dveře na závětrné
straně, pomůže to vyrovnat tlak. Když přechází oko cyklóny, můžete
vyjít z krytu a podívat se na škody.
Na obrázku žena nakupuje zásoby potravin před blížícím se
hurikánem Katrina.

Snímek 13. – Hurikán Mitch
•

22.10. – 5.11. 1998 Střední Ameriku zasáhl hurikán Mitch. Za sebou
zanechal obraz zničených středoamerických zemí, který přetrvává
v paměti místních obyvatel. Stržené silnice, vesnice pohřbené
bahnem, přeplněné nemocnice, vojenská letadla s humanitární
pomocí. Televize sledovala katastrofu v přímém přenosu a tak i její
zásluhou se podařilo zmírnit následky, jimiž trpěly tisíce osob. Při
rychlosti 290 km/h se hurikán Mitch udržel na nejvyšším stupni
pět Saffir-Simpsonovy stupnice nejdelší dobu a stal se tak jedním
z nejsilnějších za celé století. Celkový počet obětí překročil 11 000.

III. Závěr hodiny (cca. 5 – 10 minut)
Snímek 14. – Otázky na zopakování
Abyste měli jistotu, že si studenti osvojili informace získané v hodině. Prověřte je
řadou otázek. Ve zbývajícím čase zkontrolujte správnost vyplnění pracovního listu.
•

Viz snímek v prezentaci
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6 ZÁVĚR
Hlavním úkolem mé diplomové práce bylo navrhnout a vytvořit komplexní
učební materiál na téma Přírodní rizika a hazardy, který by byl vhodný pro začlenění
do výuky zeměpisu nebo průřezových témat na středních školách.
Téma Přírodní rizika a hazardy je v našich učebnicích zeměpisu zastoupeno jen
velmi okrajově. V některých učebnicích jsou jen zmínky, některé učebnice nabízejí
většinou jednu kapitolu tohoto tématu a v několika učebnicích není toto téma
zastoupeno vůbec. Samostatná učebnice zabývající se tímto tématem na českém trhu
chybí.
Učební materiály jsem vypracoval na základě studia odborné literatury, které
jsem doplnil didaktickými komponenty, aby se dal učební materiál využít na středních
školách. V pracovních listech i otázkách a úkolech v učebním textu jsem kladl důraz na
logické uvažování studentů, které vede v rozvoji klíčových kompetencí, důležitých pro
splnění cílů nabízeného výukového programu. Učební materiál jsem se snažil
vypracovat co nejvíce srozumitelně a zároveň atraktivně. Myslím si, že tento úkol se mi
podařilo splnit.
Jediné co mě mrzí je, že se mi nepodařilo splnit jeden z vedlejších cílů a to
vyzkoušení výukového programu na pilotní skupině studentů vybrané střední školy.
Jako náhradu jsem použil své kolegy studující geografii, aby si učební plán prošli
a napsali mi, jak se jim jeví, co se jim na něm líbí nebo nelíbí, případně, co by udělali
jinak. Většinou jsem se setkal s kladnou reakcí. Kolegům se učební materiál zdál
poutavý, učební text jim přišel dostatečně obsáhlý i srozumitelný. Jediná věc, kterou mi
vytýkali, byla ohledně velikosti obsahu jednotlivých témat. Kolegům přišlo, že většina
témat se nedá během jedné vyučovací hodiny stihnout. Proto by bylo do budoucna
vhodné, například v rigorózní práci, vyzkoušet tento učební materiál na pilotní skupině
studentů středních škol a podle dosažených výsledku učební plán ještě poupravit.
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7 SUMMARY
The main task of this thesis is a creation of teaching materials for the topic
Natural Risks and Hazards which could get integrated into Geography lessons or into
cross-curricular topics for secondary schools.
The thesis consists of altogether three parts. The first part contains
a comparison and an evaluation of secondary school Geography textbooks that are
available according to specific criteria. The criteria are the overall and professional
quality of a textbook and the degree of representation of the topic Natural Risks and
Hazards.
The goal of the second part was to study in detail the professional and didactic
literature along with the Internet sources in order to create teaching materials for the
topic.
The last part of the thesis deals with the creation of the teaching materials that
would include the complex conception of the particular topic divided into eight
“subtopics” for eight lessons. The teaching materials would comprise of a teaching text,
worksheets, methodical sheets and educational presentations.
The main aim of the suggested set of teaching aids is to make the topic Natural
Risks and Hazards maximally easy to teach.
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SEZNAM VOLNÝCH PŘÍLOH
Příloha1

CD-ROM se sadou výukových materiálů Přírodní rizika a hazardy,
zahrnuje v elektronické formě následující dokumenty:
•

Učební text Přírodní rizika a hazardy

•

Sada pracovních listů Přírodní rizika a hazardy

•

Didaktické testy Přírodní rizika a hazardy

•

Řešení pracovních listů a didaktických testů

•

Výukové prezentace témat Přírodní rizika a hazardy

Příloha 2

Učební text Přírodní rizika a hazardy (tištěná podoba)

Příloha3

Sada pracovních listů Přírodní rizika a hazardy (tištěná podoba)
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