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Kde hledat informace o katastrofách?: Pomůcka pro studenty 
 
Anotace 
 
Předkládaný příspěvek představuje „vzorek“ existujících (obvykle nadnárodních) databází, 
obsahujících informace o více či méně širokém spektru mimořádných událostí, využitelných 
jak pro laickou, tak pro odbornou veřejnost. Jedná se jak o toky informací v reálném čase, tak 
o retrospektivní zobecňující přehledy (statistiky, tabulky, grafy). Nechybí ani stránky, které 
obsahují videoreportáže o mediálně více pokrytých přírodních či průmyslových pohromách. 
 
Klíčová slova 
 
Krizové situace, mimořádné události, mezinárodní přehledy a srovnání, přírodní pohromy, 
nehody, člověkem úmyslně způsobená neštěstí. 
 
Summary 
 
This paper presents a "sample" of the existing (usually multinational) databases, containing 
some information about more or less wide range of emergencies that may be used for 
general and expert public. Some of the sources are based on real time flow of information, 
some are using generalised retrospective reports (statistics, tables, graphs). There are also 
sites that contain video reports about some “famous” natural or industrial disasters. 
 
Keywords 
 
Crisis situations, emergencies, international overviews and comparisons, natural disasters, 
accidents, man-made intentional disasters. 
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Úvod 
 
Řada studentů – a studenti oborů „krizové řízení“ či „bezpečnostní management“ nejsou 
výjimkou – opakovaně tvrdí, že při přípravě svých seminárních, bakalářských či 
magisterských prací „naráží na nedostatek podkladů“ o konkrétních mimořádných 
událostech doma i v zahraničí. Vytváření přehledů „nejničivějších pohrom“ v té či oné oblasti 
je popisováno jako neřešitelný problém, jako překářka jíž se studentovi nedaří překonat. 
Tento příspěvek se snaží zmíněný mýtus konstruktivním způsobem vyvrátit. Podkladů je 
mnoho, ten, kdo vládne alespoň základy angličtiny, si s nimi snadno poradí. Jediným úskalím 
pak bude spíše to, jak tuto záplavu dat zkomparovat a vybrat si z nich ty, které budou 
použity. 
 
U všech informačních zdrojů je snaha o podchycení co možno nejstejnějšího spektra 
proměnných, včetně důrazu na situaci v České republice. Překlady názvů portálů jsou 
nezřídka šroubovité, ale jedná se o určitý kompromis ve snaze přiblížit téma čtenářům. 
 
Ne všechny databáze se podařilo zcela vytěžit – například „Kyoto Database“ jejíž obsah je 
většinou v japonštině.1 
 

 
 
 

                                                           
1
 Research Center for Disasters Reduction System <http://www.dpri.kyoto-u.ac.jp/web_j/index_topics.html>. 

Distaster Prevention Research Institute Kyoto University <http://www.drs.dpri.kyoto-u.ac.jp/top.html>. 
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Celosvětový systém pro výstrahu a koordinaci ve vztahu ke katastrofám 
 

 
 
Ambicí portálu (nazývaného i „Globální systém varování před katastrofami“) je v první řadě 
posloužit při „výstraze, výměně informací a koordinaci postupu“ při první fázi po 
zásadnějších neočekávaných mimořádných událostech respektive pohromách. 
 

Název portálu (databáze) Global Distaster Alert and Coordination System (GDACS) 

Link http://www.gdacs.org/ (inovovaná varianta) 
http://w3.gdacs.org/ (starší vizualizace, zřejmě zanikající) 

Autorská instituce  Organisace spojených národů, Úřad pro koordinaci 
humanitárních záležitostí (United Nations Office for the 
Coordination of Humanitarian Affairs, OCHA). 

 Společné výzkumné středisko Evropské komise (European 
Commission's Joint Research Centre, JRC).2 

 Středisko Spojených národů pro výcvik a výzkum: 
Operační satelitní aplikační program (United Nations 
Institute for Training and Research: Operational Satellite 
Applications Programme, UNOSAT).3 

Rozsah informací  Jedná se o aktuální i retrospektivní pojetí tématu 
(statistika, grafy, mapy). 

 Aktuální přehledy a vizualizace se týkají obvykle 
mimořádných událostí za poslední 4 dny včetně. 

 Lišta operuje zejména s rubrikami „Výstraha“ (Alert, 
obsah je do značné míry identický s hlavní stránkou), 
„Data, mapy a satelitní snímky“ (Data, Maps and Satelitte 
Imagery) a „Vědecký portál“ (Science Portal), obsahující 
další tématické studie. 

 Kliknutím na jedinečné číslo pohromy (na počátku roku 
2013 se jednalo o více než 4 000 případů) se objeví jednak 
velice stručné základní údaje (síla jevu, časové rozpětí, 
mapy místa, údaj o obětech na životech a dalších 
postižených osobách), jednak odkazy na agenturní zprávy 
k tématu (obvykle až několik desítek, převažují lokální 
zdroje).  

Typy mimořádných událostí  Zemětřesení, cyklóny, povodně, výbuchy sopek. 

                                                           
2
 Odbor humanitární pomoci Evropské komise (Humanitarian Aid Department of the European Commission, 

ECHO). 
European Commission's Joint Research Centre <http://ec.europa.eu/dgs/jrc/index.cfm>. 
3
 United Nations Institute for Training and Research: Operational Satellite Applications Programme  

<http://www.unitar.org/unosat/>. 
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 Rubrika umožní vyhledávání jeden rok nazpět. Starší údaje 
jsou určeny pouze pro registrované uživatele. 

 Podle závažnosti je použito jejich barevné odstupňování 
(„semafor“). 

Jak v portálu vyhledávat Hlavní stránka obsahuje mapu, umožňující přístup 
k informacím o aktuálních pohromách po kliknutí. 

Zmínky o situaci v České 
republice 

Nepodařilo se zjistit, vyhledávač v rámci stránky vyžaduje 
heslo. O portálu je nicméně zmínka v souvislosti s pracovišti, 
která jsou do jeho fungování v České republice zapojena 
respektive která jeho služeb využívají.4 

Poznámka  Stránka obsahuje překlik na další portál: 
http://www.disasterscharter.org/home (viz níže) 

 Stránka fuguje i na platformě Android. 

 Portál podporují i sociální sítě (Facebook a Twitter), ale  
i zde je vyžadováno heslo. 

 
Již zastarávající stránka (http://w3.gdacs.org/): 
 

                                                           
4
 ZEMAN, Jiří, Disaster Monitoring; in: Slideshare.net  

<http://www.slideshare.net/jiri.zeman/disaster-monitoring>. 
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Aktuální vstupní stránka, popisující aktuálně probíhající katastrofy (zde 1. únor 2013)  
a přehled vyhlášených výstrah, odstupňovaných barevně („semafor“): 
 

 
 

 
 

Výstrahy, koncipované nikoli jako mapa, ale jako časová řada (4. únor 2013): 
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Systém kombinuje již existující internetové informační zdroje o katastrofách a jeho úkolem 
usnadnit koordinaci mezinárodních reakcí během pomocné fáze při a těsně po katastrofě. 
Systém poskytuje varovná hlášení o živelných pohromách z celého světa v reálném čase  
a následně i nástroje usnadňující koordinaci, včetně mediálního monitorování a mapových 
podkladů. Systém je aktivován při větších přírodních, technologických a ekologických 
katastrofách, které přesahují možnosti postiženého státu, a bude vyžadována mezinárodní 
pomoc. Varování před katastrofami jsou spouštěna buď automaticky nebo prostřednictvím 
Virtuálního místního operačního a koordinačního centra (Virtual On-Site Operations 
Coordination Centre, Virtual OSOCC), které zaznamená zřejmě každou významnější 
katastrofu. 
 
Virtual OSOCC je hlavním zdrojem informací pokud je katastrofa významná pro mezinárodní 
subjekty, to znamená, že je zapotřebí pomoc ze strany některých subjektů jako je Tým 
Organizace spojených národů pro hodnocení katastrof a koordinaci (United Nations Disaster 
Assessment and Coordination Team, UNDAC),5 a Mezinárodní záchranná a pátrací poradní 
skupina (International Search and Rescue Advisory Group, INSARAG).6 
 

 
 
Virtual OSOCC, jako hlavní zdroj informací, je pouze pro předem určené a registrované členy 
některého z výše uvedených záchranných a koordinačních týmů. Z tohoto důvodu zaručuje 
vysokou úroveň a spolehlivost uveřejňovaných informací. Naproti tomu registrace do GDACS 

                                                           
5
 What is UNDAC?; in: United Nations Disaster Assessment and Coordination 

<https://docs.unocha.org/sites/dms/Documents/140206_undac_missions.pdf>. 
6
 International Search and Rescue Advisory Group <http://www.insarag.org/>. 
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je otevřená po vyplnění registračního formuláře. Registrovaný uživatel GDACS  může nastavit 
zasílání varovných zpráv pro jakoukoli ze tří úrovní ohrožení a tyto zprávy může dostávat jak 
na email, tak i pomocí SMS přímo do mobilního telefonu.7 
 
Hlavní činností GDACS je kalkulace potenciálního dopadu ihned po počátku velkých katastrof 
a vývoj standardů pro výměnu informací týkajících se relevantních on-line informačních 
systémů se zaměřením na katastrofy. V současné době se jedná o tyto aktivity: 
 

 Automatické odhady dopadu a sekundární analýzy rizik poskytovaných: Společné 
výzkumné středisko Evropské komise (European Commission's Joint Research Centre, 
JRC)8 a Dartmouthská povodňová observatoř (Dartmouth Flood Observatory).9 

 Aktualizace informací o katastrofách z postižených zemí a mezinárodní reakce. 

 Poskytování mapových pokladů a satelitních snímků z různých zdrojů: Středisko 
Spojených národů pro výcvik a výzkum: Operační satelitní aplikační program (United 
Nations Institute for Training and Research: Operational Satellite Applications 
Programme, UNOSAT).10 

 

 
 

                                                           
7
 Mrázek, Michal, GDACS – The Global Disaster Alert and Coordination System, Policejní akademie České 

republiky v Praze (seminární práce), Praha 2013. 
8
 Odbor humanitární pomoci Evropské komise (Humanitarian Aid Department of the European Commission, 

ECHO). 
European Commission's Joint Research Centre <http://ec.europa.eu/dgs/jrc/index.cfm>. 
9
 Dartmouth Flood Observatory <http://www.dartmouth.edu/~floods/>. 

Tabulky a mapy některých povodní ve světě pro období let 2000 až 2008 (České republiky se týkají roky 2002, 
2003, 2005 a 2006 – viz mapa). 
Master Index of DFO Rapid Response Inundation Maps; in: Dartmouth Flood Observatory 
<http://www.dartmouth.edu/~floods/Archives/MapIndex.htm>. 
10

 United Nations Institute for Training and Research: Operational Satellite Applications Programme  
<http://www.unitar.org/unosat/>. 
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Zdroje GDACS pro vyhodnocování informací 
 
Zemětřesení: Mnoho seismologických institucí ve světě sdílí své informace s cílem umožnit 
rychlé a automatické určení charakteru zemětřesení ve výpočtových centrech. Systém 
shromažďuje informace každých 5 minut z následujících zdrojů: 

 

 Evropské středomořské seismologické středisko (European Mediterranean 

Seismological Centre).11 
 

 
 

 Národní informační středisko o zemětřesení (National Earthquake Information 
Center, NEIC, donedávna zvané Geological Survey National Information Center), 
vědeckovýzkumná vládní agentura Spojených států.12 Portál obsahuje řadu map, 
tabulek a přehledů ve vztahu k zemětřesení v rámci celého světa. Nechybí zde ani 
odkaz na instituce, které se zabývají zemětřesením v rámci České republiky.13 

 

 

                                                           
11

 Vyhledávač nabízí více než 1 800 (většinou malých) zemětřesení, týkající se České republiky! 
European-Mediterranean Seismological Centre <http://www.emsc-csem.org/>. 
Latest Significant Earthquakes Worldwide; in: European-Mediterranean Seismological Centre 
<http://www.emsc-csem.org/Earthquake/significant_earthquakes.php>. 
12

 National Earthquake Information Center <http://earthquake.usgs.gov/regional/neic/>. 
13

 Czech Republic Earthquake Information; in: National Earthquake Information Center 
<http://earthquake.usgs.gov/earthquakes/world/index.php?regionID=53>. 
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 Celosvětová seismická síť (GeoForschungsZentrum, GEOFON Program).14 

 Japonská meteorologická agentura (Japan Meterological Agency).15 
 

  
 

Tropické cyklóny jsou průběžně sledovány národními a mezinárodními meteorologickými 
organizacemi. GDACS shromažďuje informace každých 10 minut prostřednictvím 
Tichomořského střediska pro pohromy (Pacific Disaster Center – viz samostatná pasáž) 
respektive s ním těsně spojené Hawaii University.16 

 
Sopečná činnost sleduje ji GDACS prostřednictvím týdenních přehledů Celosvětového 
programu o sopkách (Global Volcanism Program).17 
 
Povodně sleduje Dartmouthská povodňová observatoř (viz výše). 

 
 

                                                           
14

 Jedná se zřejmě o propojení samostatně existujících seismologických pracovišť po celém světě. 
Deutsches GeoForschungsZentrum <http://www.gfz-potsdam.de/startseite/>. 
Aktuelle Erdbebeninformationen; in: Deutsches GeoForschungsZentrum 
<http://www.gfz-potsdam.de/medien-kommunikation/aktuelle-erdbebeninformationen/>. 
15

 Japan Meteorological Agency <http://www.jma.go.jp/jma/indexe.html>. 
16

 Tropical Storms, Worldwide; in: University of Hawaii <http://www.solar.ifa.hawaii.edu/Tropical/>. 
17

 Global Volcanism Program; in: Smithsonian Institution <http://www.volcano.si.edu/>. 
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Charta o spolupráci při dosahování koordinovaného využívání vesmírných zařízení 
v případě přírodních nebo technologických pohrom 
 

 
 
Jedná se o výsledek ratifikace stejnojmenné úmluvy z roku 2000, která vede ke sdružování 
výsledků dálkového snímkování Země, vznikajících v rámci konkrétních národních  
a nadnárodních kosmických agentur. 
 

Název portálu (databáze) Charter on Cooperation to Achieve the Coordinated Use of 

Space Facilities in the Event of Natural or Technological 

Disasters (International Charter „Space and Major 

Disasters“) 
Link http://www.disasterscharter.org/ 

Autorská instituce Jedná se zejména o několik národních či nadnárodních 
uskupení, zabývajících se monitoringem vesmírného prostoru 
a dálkovým (satelitním) snímkováním země (Severní Amerika, 
Evropská unie a její některé jednotlivé členské státy, Čínská 
lidová republika, Japonsko, Turecko, Alžírsko, Nigérie, 
Argentina – a zřejmě i Brazílie, Švýcarsko, Norsko, Indie  
a Korejská republika).18 

Rozsah informací  Přehled aktivací Charty v každém roce. Časová řada sahá 
od listopadu 2000 do součanosti. U každého roku je 
uvedeno „několik desítek“ případů. U každé pohromy je 
uvedeno datum, místo, orientační mapa (Google Maps), 
instituce či země, která požádala signatáře Charty o využití 
jejich satelitů a stručný popis události (příčiny, důsledky, 
zda došlo k poskytnutí mezinárodní pomoci). 

 Přehled aktivací Charty na mapě – opět v každém roce. 

 Mediální výstupy (bezmála 3 000 výstupů – obvykle se 
jedná o komentované satelitní snímky, u každého případu 
se může jednat o několik výstupů). Je zde i několik 
krátkých videí (10 až 15 minut) propagujících Chartu  
a vysvětlujícícíh princip satelitního snímkování Země 
(angličtina, francouzština). 

 Propagaci systému se věnují i pro ten účel vytvořené 
dynamické presentace (angličtina, španělština, čínština, 
japonština).19 

                                                           
18

 International Charter on Space and Major Disasters; in: Wikipedia 
<http://en.wikipedia.org/wiki/International_Charter_on_Space_and_Major_Disasters>. 
19

 Presentation on the International Charter 'Space and Major Disasters'; in: Prezi.com, 2013 
<http://prezi.com/nigok_dsy8vz/copy-of-international-charter-space-and-major-disasters-official/>. 
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 Statistika (Disaster Statistics) pro roky 2000 až 2010 je 
kocipována zejména pro případy aktivace Charty, ale 
částečně (grafy, mapy) pokrývá i jiné „pohromy“ ačkoli 
není zřejmé, podle jakého klíče. 

 Rubrika „Příklady ilustrací“ (Examples of Imagery) obsahuje 
více či méně zdařilé „nájezdy“ zaostřující kamery satelitu 
na situaci před a po určité pohromě. 

Typy mimořádných událostí Cyklóny, zemětřesení, požáry, povodně, ledovce, sesuvy půdy, 
oceánské vlny, ropné skrvny, sopky a „další“. Pojem „další“ 
pokrývá jak souběh dvou či více výše uvedených eventualit 
(například požár ropné skvrny), ale i pohromy typu sesuvů 
budov, přehrad, velké vlakové neštěstí, sněhová bouře. 

Jak v portálu vyhledávat Využít je možné jak „obyčejné“ vyhledávací políčko, tak 
rubriku „Geografický nástroj“ (Geographical Tool), kde je 
možné na mapě vyhledávat pohromy podle typu, času či místa 
na planetě. 

Zmínky o situaci v České 
republice 

Česká republika je (stav pro srpen 2013) zmíněna devětkrát: 
z toho 8 případů jsou povodně v rámci České republiky  
(často se jedná o desítky satelitních snímků různých původců) 
a jednou pomoc, kterou Česká republika vyslala v souvislosti 
s povodněmi ve Francii. 

Poznámka  Stránka je v angličtině, francouzštině, španělštině, čínštině  
a japonštině. Rubrika „Pro školy“ (Charter for the Schools) 
obsahuje osmistránkovou pdf brožuru v angličtině, 
francouzštině, španělštině, italštině a němčině, vysvětlující 
princip satelitního snímkování Země pro děti „od 8 do 12 
let“. 

 Propagace portálu probíhá i prostřednictvím sociální sítě 
Twitter.20 

 

                                                           
20

 Disasters Chart; in: Twitter <https://twitter.com/DisastersChart>. 
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Ilustrace: Hlavní stránka portálu a pohled na „Geografický nástroj“. 
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Specifický případ: Výbuch munice převážené vlakem, Severní Korea, duben 2004: 
 

 
 
Povodeň na Dyji, duben 2006: 
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Kartografická sekce Spojených národů 
 

Název portálu (databáze) United Nations Cartographic Section 

Link http://www.un.org/depts/dhl/maplib/maplib.htm 
http://www.un.org/Depts/Cartographic/english/htmain.htm 

Autorská instituce Organisace spojených národů 

Rozsah informací Vyhledávání podle celé řady proměnných (regionů nebo států, 
povodí nebo let. Existují zde dvě hlavní sekce „Všeobecné 
mapy“ a „Mapy misí“ (Peacekeeping and Peacebuilding maps). 
Nejedná se přitom jen o mapy, ale i o public relations snímky, 
vztahující se k misím „modrých baretů“.21 Mechanicky jsou 
zde přítomna i některá specifická témata, jako je rozložení 
personálu Organizace podle zemí původu nebo situace v deltě 
řeky Okavango. 

Typy mimořádných událostí Žádné, respektive pouze mezistátní konflikty občanské války  
a popisy nasazení sil Organizace spojených národů. 

Jak v portálu vyhledávat Prakticky pouze přes označení mise, „region“ nebo název 
země Výsledkem je jedna nebo několik málo poměrně 
banálních a „politicky korektních“ map. 

Zmínky o situaci v České 
republice 

Ne. 

 

 

                                                           
21

 U.N. Political and Peacebuilding Missions; in: United Nations   
<http://www.un.org/Depts/Cartographic/map/dpko/DPA.pdf>. 
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Mapová knihovna Spojených národů 
 

Název portálu (databáze) United Nations Map Library 
United Nations Dag Hammarskjöld Library 

Link http://www.un.org/depts/dhl/maplib/maplib.htm 

Autorská instituce Organisace spojených národů 

Rozsah informací Avizováno je mnoho informací, ty však jsou zřejmě hlavně 
v tištěné podobě (klimatická změna, energetická politika, 
populační vývoj, doprava, hraniční spory), jako mapy 
v měřítcích od 1 : 250 000 do 1 : 50 000. 

Typy mimořádných událostí Žádné. 

Jak v portálu vyhledávat Prakticky žádné větší vyhledávání zde není na místě.  Sekce 
Cartographic Inormation (Map Library je zřejmě spíše 
v tištěné formě, sídlí v New Yorku) je poměrně skromná (asi 
250 map ve formátu pdf): Mapy se týkají teritoriálních států, 
ale i jejich částí, neuralgických bodů na hranici a podobně, 
členské základny mezinárodních organizací či agentur, 
povodí řek či regionů. 

Zmínky o situaci v České 
republice 

Česká republika spadá do Central and Eastern Europe 
region. 
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Jednou z podmnožin výstupů Organisace je i portál o „vnitrostátních uprchlících“ v řadě zemí 
světa.22 
 

 
 
Z dílny Organisace spojených národů, konkrétně pak platformy UNISDR (United Nations 
Special Representative of the Secretary-General for Disaster Risk Reduction). Tato platforma 
či pozice vznikla roku 2008 a lze ji překládat jako Zvláštní zmocněnec (zmocněnkyně) 
generálního tajemníka pro snižování rizika pohrom. Portál UNISDR v první řadě avizuje 
vlastní statistiky (stránky často nefungují, včetně infografiky).23 
 

 
 
Vedle toho však odkazuje na další, Světovou organizací spolufinancované projekty, 
označitelné za dílčí databáze o katastrofách: 
 

                                                           
22

 Internal Displacement Monitoring Centre <http://www.internal-displacement.org>. 
23

 United Nations Special Representative of the Secretary-General for Disaster Risk Reduction 
<http://www.unisdr.org/we/inform/disaster-statistics>. 
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První z nich je Projekt GRID Ženeva.24 Základem řešení je interaktivní mapa, kde lze navolit 
určité proměnné (několik desítek přírodních pohrom) a hodnotit tato území podle toho, 
nakolik jsou zde tyto scénáře časté či perspektivně reálné. I v rámci České republiky je možné 
docílit zajímavých detailů. 
 

 
 
Dalším je projekt DESINVENTAR.25 Ten je zaměřen na přehledy a vyhodnocování dopadů 
konkrétních neštěstí podle počtu obětí na životech, zraněných, ekonomických škodách, 
usmrcených zvířatech, dopadu na životní prostředí a podobně. Jedná se o metadatabázi, 
která odkazuje na databáze jednotlivých dalších zemí a mezinárodních organizací. Česká 
republika zde zřejmě nefiguruje. 
 

 
 
 

                                                           
24

 Global Risk Data Platform; in:  United Nations Environment Programme <http://preview.grid.unep.ch/>. 
25

 DES Inventar; Disaster Information System <http://www.desinventar.net/index_www.html>. 
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Portál „Risk Prevention Web“ vyhodnocuje potenciální dopady některých přírodních pohrom 
(hurikány, zemětřesení, tsunami, cyklóny) na určité lokality či státy. Zjištění jsou poměřována 
s hranicemi států a regionů a s rozložením populace velkoměst.26 Pro Českou republiku jsou 
relevantní pouze zemětřesení, případně hurikány. 
 

 

                                                           
26

 Risk Prevention Web <http://risk.preventionweb.net:8080/capraviewer/main.jsp?countrycode=gar>. 
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Spojené středisko varování před tajfuny 
 

 
 

Název portálu (databáze) Joint Typhoon Warning Center (JTWC) 

Link http://www.usno.navy.mil/JTWC/ 

Autorská instituce Projekt spojuje kapacity vojenského letectva a vojenského 
námořnictva Spojených států amerických pro predikci 
tajfunů. Sídlem štábu je Pearl Harbor. Platforma jako 
taková existuje od roku 1959, její internetový portál je 
ovšem daleko mladšího data. 

Rozsah informací Prostor Jižní polokoule, severu Indického oceánu  
a severozápadu Tichého oceánu – alespoň částečné 
přehledy zpětně až do roku 1945. 

Typy mimořádných událostí Téma tajfunů a cyklónů. 

Jak v portálu vyhledávat Vyhledávání jako takové zde nefiguruje. 

Zmínky o situaci v České 
republice 

Ne. 
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Sledování Země 
 

Název portálu (databáze) Earth Watching 

Autorská instituce Evropská kosmická agentura (European Space Agency, 
ESA) 

Link http://ew.eo.esa.int 

Rozsah informací Celkem se zde (únor 2013) nabízí asi 100 případů (nejstarší 
jsou z roku 2007). U každé pohromy je uvedena její krátká 
charakteristika, místo kde k ní došlo, zjištěné škody  
a případně i příčiny. To je doplněno o několik satelitních 
snímků průběhu pohromy (ne vždy s velkou vypovídací 
hodnotou). 

Typy mimořádných událostí Nabídka operuje s rubrikami: Cyklóny; Zemětřesení; 
Požáry; Povodně; Zvláštní události (například snímky 
velkých infrastrukturních prvků z vesmíru nebo 
střednědobé studie – například k tématu odlesňování 
Amazonie); Ropné skvrny; Sopky. 

Jak v portálu vyhledávat Buďto vyhledávačem nebo podle rubrik. 

Zmínky o situaci v České 
republice 

Ne, pouze zpráva o pomoci České republiky Čínské 
republice po hurikánu  Morakot v srpnu 2009. 

 
Ilustrace: Náhled nejnovějších případů, jejich výčet a de facto nicneříkající podrobnější popis 
události. 
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Evropská kosmická agentura provoze i s výše uvedenými případy se překrývající databázi 
mimořádných událostí.27 
 

 
 
Jsou zde rubriky: 
 

 Sucho; 
 Zemětřesení a sopky; 
 Oheň; 
 Povodně; 
 Hurikány; 
 Sesuvy půdy; 
 Ropné skvrny. 

 
 V každé rubrice je nanejvýš 20 příkladů, podchycených na mapách a satelitních snímcích. 
 
Obsažené informace se konsolidovaně datují zhruba od roku 2000. Česká republika zde 
rezonuje v souvislosti s povodněmi 1997, 2002 (vždy několik záznamů), v menší míře  
i s ohledem na další události (mapa. satelitní snímek v reálných barvách, satelitní snímek 
mimo viditelné spektrum atd. – na další straně viz Praha a okolí v roce 2002).28 
 

                                                           
27

 Natural Disasters Overview; in: European Space Agency 
<https://earth.esa.int/web/guest/earth-topics/natural-disasters>. 
28

 Flood - Northern Europe, July 2002; in: Earth Watching; European Space Agency 
<https://earth.esa.int/web/earth-watching/natural-disasters/floods/content/-
/asset_publisher/zaoP2lUloYKv/content/flood-northern-europe-july-2002>. 
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Mezinárodní databáze pohrom 
 

 

 

Název portálu (databáze) International Disaster Database (EM-DAT) 

Autorská instituce Středisko pro výzkum epidemiologie pohrom (Centre for 
Research on the Epidemiology of Disasters, CRED), Katolická 
universita Brusel. 

Link http://www.em-dat.net/ 
http://www.emdat.be/database 

Rozsah informací Viz ostatní rubriky. Vedle „vyhledávacích“ rubrik zde zájemce 
nalezne řadu dalších výstupů (přehledy trendů, desítky studií 
na téma konkréní mimořádné události atd.). Mapová sekce 
(reference maps) nabízí jednak mapy pro poslední roky 
(počínaje rokem 2003, kde je vždy celý svět a rozlišení zemí 
podle počtu obětí atd.), tak některé mapy podrobnější  
– například pro země okolo Indického oceánu). 

Typy mimořádných událostí Rubrika „Typologie“ (Disaster Profiles) obsahuje tři sekce: 
 

 Přírodní pohromy (natural disasters): a to konkrétně: 
sucho; zemětřesení; epidemie; extrémní teploty; 
povodně; bouře, sopečné aktivity; lesní požáry a další. 

 Skupiny pohrom (Group of Disasters): biologické; 
klimatické; technologické; geofyzické; meteorologické; 
hydrologické. 

 Technologické pohromy (Technological Disasters): 
průmyslové pohromy; dopravní nehody a další 
nerpozlišené29 (miscelaneous) případy. 

 
Pokud si vybereme – například – dopravní nehody, výsledky 
se mohou jevit matoucí. Jako případy s největším množstvím 
obětí (ale i počtem zasažených osob či hmotnou škodou) zde 
dominují incidenty na moři. Například Titanic (duben 1912) 
zde figuruje jako v pořadí 4. lodní katastrofa s největším 
počtem obětí. Zřejmě zde ale není prostor pro potopení lodí 
během válek (viz případ lodi Wilhelm Gustloff, na jejíž palubě 
v lednu 1945 zahynulo podle nejstřízlivějších odhadů asi 9 300 
osob). V přehledech, pokud je možné soudit, nefigurují 
zřejmě ani teroristické útoky. U technologických incidentů se 

                                                           
29

 Například zřícení mostů atd. 
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nachází jen velmi málo záznamů (de facto se jedná o pouze  
3 blíže nespecifikované dopravní nehody s více než 10 oběťmi 
na životech ze dne 24. června 1995, 8. března 2003 a 8. srpna 
2008). 

Jak v portálu vyhledávat V rubrice „Přehled katastrof“ je možné zvolit region či 
konkrétní zemi; časové období a typ katastrofy. Pokud tedy 
například zvolíme přírodní pohromy, Českou republiku a roky 
2010 a 2011, „vyskočí“ na nás celkem 4 položky (které 
můžete porovnávat podle řady proměnných):  
 

 Extrémní mrazy (listopad a prosinec 2010, 12 obětí na 
životech); 

 Bleskové povodně (Liberecký kraj, srpen 2010, 7 obětí 
na životech); 

 Povodně v červnu 2010 (3 oběti na životech); 

 Povodně v květnu 2010 (Moravskoslezský kraj, 1 oběť 
na životě). 

 
Návštěvník může zjištěné údaje vyexportovat i do tabulky ve 
formátu .xls. 

Zmínky o situaci v České 
republice 

Pokud zvolíte v seznamu zemí Českou republiku, a dále 
vyberete například přírodní pohromy, dostane se vám výčet 
případů od roku 1900 do současnosti, řazený mimo jiné: 
 

 podle počtu obětí na životech (kterému vévodí vlna veder 
z léta 2003: zde je uvedeno 418 úmrtí); 

 podle počtu zasažených osob (200 000 osob, zasažených 
povodněmi v srpnu 2002); 

 podle hmotné škody (opět povodně ze srpna 2002, škoda 
odhadovaná na v přepočtu 2,4 miliardy USD). 
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V rámci projektu je možné narazit i na přehledy, týkající se pohrom s největším počtem obětí 
na životech nebo s ohledem na největší hmotnou škodu. Rozkliknout je možné celou řadu 
dalších informačních zdrojů a přehledů. 
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Národní úřad pro oceány a atmosféru 
 

 
 

Název portálu (databáze) National Oceanic and Athmospheric Administration 
(NOAA) 

Link http://www.noaa.gov/ 
http://www.ngdc.noaa.gov/hazardimages/ 
http://www.ngdc.noaa.gov/hazard/hazards.shtml 
(širší portál) 

Autorská instituce Ministerstvo obchodu Spojených států amerických 
(United States Department of Commerce) 

Rozsah informací Některé příklady jsou i z XVII. století (ve fragmentech je 
odkazován i na přehledy sahající do roku 2150 před 
Kristem). Ke stažení jsou i plakáty a další učební pomůcky. 
V rámci databáze „Hazard Images“ („medailonky“ asi 120 
pohrom, z toho zhruba 70 zemětřesení) se po kliknutí na 
datum pohromy objeví paleta (i několika desítek) obrázků 
z dějiště pohromy a její stručný popis. 

Typy mimořádných událostí Jedná se dominantně o přírodní pohromy: Zemětřesení, 
Tsunami, Sopky, Pohyby zemské kůry, v menší míře i Lesní 
požáry. 

Jak v portálu vyhledávat V první řadě lze využít interaktivní mapu (kde jsou 
vyznačeny tsunami, zemětřesení a sopečné erupce). Při 
dostatečném rozlišení stačí kliknout na ikonu na mapě  
a „vyskočí“ na vás pole se stručnou informací o konkrétním 
jevu (místo, datum, typ pohromy). Druhá možnost 
představuje využití dalších dílčích databází (ke každé 
zvolené přírodní pohromě několik, včetně možností stažení 
celých databází, které byly svého času vydány ve formě 
CD-ROMu).30 

Zmínky o situaci v České 
republice 

Vyhledáváním je možné narazit na jednotlivé příklady 
(například jediné zemětřesení, které se odehrálo 22. XI. 
2008 v Karviné, 2 mrtví, 3, zranění).31 Jedná se však 
dominantně o prostor Severní Ameriky a přilehlých 
oceánů. Příklady z Evropy jsou zde uváděny značně 
selektivně. 

 

                                                           
30

 Avizováno je 400 explozí sopek a 5 500 zemětřesení. 
31

 Na zdroje NOAA odkazuje i Český hydrometeorologický ústav. 
Snímky z družic NOAA za posledních 10 dnů; in: Český hydrometeorologický ústav 
<http://old.chmi.cz/meteo/sat/avhrr/>. 

http://www.ngdc.noaa.gov/hazard/hazards.shtml
http://www.ngdc.noaa.gov/hazard/hazards.shtml
http://www.ngdc.noaa.gov/hazard/hazards.shtml
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Úvodní strana portálu 
 

 
 
Možnost vyhledávání podle typů pohrom, úvodní rozcestník 
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Pohled na portál „Hazard Images“ (úvodní strana, přehled, snímky k konkrétní události) 
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Interaktivní vyhledávací mapa 
 

 
 
Za zmínku stojí i portál http://www.noaawatch.gov/ (stránka „omezená“ pouze na území 
Spojených států amerických a Kanady), která operuje s následujícím spektrem sledovaných 
jevů (themes): 
 

 

Air Quality, kvalita 
ovzduší 

 
Flooding, záplavy 

 

Severe Weather, 
nepříznivé počasí 

 

Coral Bleaching, 
vybělování 

(odumírání) korálů  

Harmful Algal 
Blooms(HABs), 

škodlivé koberce 
řas (sinic) 

 

Space Weather, 
„vesmírné počasí“ 

 
Droughts, sucha 

 

Hurricanes/ 
Tropical Weather, 
hurikány, tropické 

počasí 
 

Tsunamis, tsunami 

 

Earthquakes, 
zemětřesení 

 

Storm Surge & 
Coastal Floods, 

vzedmutí bouře, 
příbřežní záplavy 

 
Volcanoes, sopky 

 

Excessive Heat, 
vysoké teploty 

 

Oil & Chemical 
Spills, 

ropné či chemické 
skvrny na vodních 

plochách 

 

Winter Weather, 
zimní počasí 

 

Fire Weather, 
počasí kdy dochází 

k samovolným 
požárům 

 

Rip Currents,  
silné povrchové 
proudy v moři  

Ultraviolet (UV) 
Radiation, 

ultrafialové záření 

http://www.noaawatch.gov/themes/flooding.php
http://www.noaawatch.gov/themes/severe.php
http://www.noaawatch.gov/themes/habs.php
http://www.noaawatch.gov/themes/habs.php
http://www.noaawatch.gov/themes/space.php
http://www.noaawatch.gov/themes/droughts.php
http://www.noaawatch.gov/themes/tsunami.php
http://www.noaawatch.gov/themes/quake.php
http://www.noaawatch.gov/themes/coastal_inundation.php
http://www.noaawatch.gov/themes/coastal_inundation.php
http://www.noaawatch.gov/themes/volcanoes.php
http://www.noaawatch.gov/themes/heat.php
http://www.noaawatch.gov/themes/oilspill.php
http://www.noaawatch.gov/themes/oilspill.php
http://www.noaawatch.gov/themes/winter.php
http://www.noaawatch.gov/themes/fire.php
http://www.noaawatch.gov/themes/rip.php
http://www.noaawatch.gov/themes/uv.php
http://www.noaawatch.gov/themes/uv.php
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Národní radiová informační a komunikační asociace pro mimořádné události 
 

 
 

Název portálu (databáze) Rádiós Segélyhívó és Infokommunikációs Országos 
Egyesület, RSOE 

Link http://hisz.rsoe.hu  
http://hisz.rsoe.hu/alertmap/index2.php 

Autorská instituce Národní radiová informační a komunikační asociace pro 
mimořádné události (Rádiós Segélyhívó és Infokommuni-
kációs Országos Egyesület, RSOE). Jedná se o nevládní 
platformu, propojující mimo jiné záchranářské specialisty 
v prostoru zemí jihovýchodní Evropy. 

Rozsah informací Základní přehled pokrývá vždy 12-14 dní do minulosti. 
Vyhledávání je pak možné do hlubší minulosti. 

Typy mimořádných událostí Hlavní pole portálu je rozděleno následujícím způsobem: 
 

 V současnosti probíhající mimořádné události (Current 
Emergencies). 

 Krátkodobé události (Short Time Events). 

 Dlouhotrvající události (Long Time or Rolling Events). 

 Masový úhyn zvířat (Mass death of animals). 

 Tsunami (Tsunami). 

 Zemětřesení (Earthquakes). 

 Zpráva o sopčné činnosti za posledních 30 dní (Volcano 
Activity Report [Last 30 days]). 

 Aktivní tropické bouřkové systémy (Active tropical 
storm systems). 

 Systém monitorování supevulkánů (Supervolcanoes 
Monitoring System). 

 
K tomu lze připočíst volné rozšiřující databáze: 
 

 Vulkány. 

 Supervulkány. 

 Letecká neštěstí ve Spojených státech amerických. 
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Jak v portálu vyhledávat Vyhledávání (pokud není využita interaktivní mapa32) je 
v zásadě možné: 
 

 Podle data. 

 Podle kategorie (asi 40 možností, od leteckého 
neštěstí, vnitrozemská povodeň, sucho, nebezpečné 
látky, zemětřesení, oheň., tornádo, teroristický útok 
atd.). 

 Podle země. 

Zmínky o situaci v České 
republice 

Tyto zmínky lze nalézt, podrobnosti viz níže. 

 

Vstupní interaktivní mapa a její „překlopení“ do podoby přehledu (s vyznačením 
nejzávažnějších událostí – metoda „semafor“). 
 

 
 

 

                                                           
32

 Ústřední fotomapu (Google Maps) lze libovolně zaostřovat a rozostřovat (od šesti zeměkoulí vedle sebe, až 
do rozlišení jednotlivých oken na budovách. 
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Speciální podmnožinou portálu je přehled „k Zemi se blížících objektů ve vesmíru“ (Earth 
approaching objects), po  dobu nejbližších 30 dní. 
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Podmnožinou stránky je i portál, věnovaný klimatické změně.33 Na interaktivní mapě je 
uváděno množství jevů, včetně vln veder, tání ledovců atd. Hledání je zde možné zejména 
podle makroregionů (kontinenty, oceány). 
 
 

 
 
Za zmínku stojí i speciální služba, označitelná jako „aktuální katastrofické zpravodajství“.34 
 

 
 

                                                           
33

 Climate Change Monitoring; in: RSOE EDIS <http://cc.rsoe.hu/>. 
34

 Prepared Citizens - Prepared Communities; in: RSOE EDIS 
<http://hisz.rsoe.hu/alertmap/read/index.php?pageid=services_index>. 
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Pokud například ve vyhledávání v rámci portálu zadáme povodeň, Česká republika, roky  
2005 až 2013, dostaneme 5 výsledků: 
 

Event date EDIS Code Event Country Location  

03th June 2013 
03:06:22 AM 

FL-20130603-
39464-CZE 

Flood 
Czech 
Republic 

Prague, Capital City Details 

07th August 2010 
05:23:11 PM 

FL-20100807-
27317-CZE 

Flood 
Czech 
Republic 

Liberec, Liberecky Kraj Details 

17th May 2010 
08:56:50 AM 

FL-20100517-
26147-CZE 

Flood 
Czech 
Republic 

Northeast area,  Details 

25th June 2009 
08:26:01 AM 

FL-20090625-
22114-CZE 

Flood 
Czech 
Republic 

Near Novy Jicin, Moravskoslezsky Kraj Details 

29th March 2006 
07:42:30 PM 

FA-20060329-
5721-CZE 

Flood 
Czech 
Republic 

Prague,  Details 

 

Detail: Výsledek pro rok 2013 
 

 

http://hisz.rsoe.hu/alertmap/site/index.php?pageid=event_summary&edis_id=FL-20130603-39464-CZE
http://hisz.rsoe.hu/alertmap/site/index.php?pageid=event_summary&edis_id=FL-20100807-27317-CZE
http://hisz.rsoe.hu/alertmap/site/index.php?pageid=event_summary&edis_id=FL-20100517-26147-CZE
http://hisz.rsoe.hu/alertmap/site/index.php?pageid=event_summary&edis_id=FL-20090625-22114-CZE
http://hisz.rsoe.hu/alertmap/site/index.php?pageid=event_summary&edis_id=FA-20060329-5721-CZE
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V rámci České republiky existuje i „klon“ stránky, koncipovaný jako pomůcka pro 
bezpečnostní specialisty (kteří by mohli vycestovat do zahraničí).35 
 

 
 

 

                                                           
35

 Disaster Monitoring; in: Coordination Centre of Disaster Medicine <http://www.monitor.czert.info/>. 



Ochrana & Bezpečnost – 2013, ročník II., č. 1 (jaro), ISSN 1805-5656 
Ing. Ondřej Tarčáni; Mgr. Krulík Oldřich, Ph.D., Kde hledat informace o katastrofách?: Pomůcka pro studenty. (2013_A_12) 

 

 
37 

 
Vydává: Ochrana a bezpečnost o. s., IČ: 22746986 

Lamačova 825/11, 152 00 Praha 5, http://ochab.ezin.cz, ochab@email.cz 

Tichomořské středisko pro pohromy 
 

 
 

Název portálu (databáze) Tichomořské středisko pro pohromy 
Pacific Disaster Center 

Link http://www.pdc.org 

Autorská instituce Tichomořské středisko pro pohromy, vzniklé z iniciativy 
Kongresu Spojených států amerických, po pohromách 
v Tichomoří. V operačním stavu je od roku 1996. 

Rozsah informací U různých eventualit různě, dominují „nedávné události“, 
tedy obvykle několik týdnů. 

Typy mimořádných událostí  Zemětřesení 
 Tsunami. 
 Cyklóny. 
 Povodně. 
 Vulkány. 
 Vlnobití. 
 
Nechybí zde ani praktické informace typu evakuační plán, 
evakuační zóny v Tichomoří, evakuační zavazadlo  
a kontakty na odpovědně instituce. 
 
Portál přináší i denní předpověď počasí, aplikace pro 
chytré telefony a „Celosvětový atlas hrozeb“. 

Jak v portálu vyhledávat Obvykle podle klíčových slov. Možné je ale i využít 
strukturu rubrik. 
 
Global Hazard Atlas (http://atlas.pdc.org/atlas/) nabízí 
košaté vrstvy vyhledávání (teplota moře, osvětlení v noci, 
nedávné srážky, nedávné a historické mimořádné události) 
a to i v kostrbaté češtině! Data uploadovaná z dalších 
zdrojů se však mohou „kousat“. 

Zmínky o situaci v České 
republice 

žádné 
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Nejničivější přírodní pohromy  
 

Název portálu (databáze) Natural Disasters Costliest on Record 

Link http://www.munichre.com/en/homepage/index.html 
http://semanticommunity.info 

Autorská instituce Munich RE (pojišťovací gigant) 

Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft 

Rozsah informací Informace se týkají rozmezí od roku 1996, některé 
přehledy i situace od roku 1900. 

Typy mimořádných událostí Přírodní pohromy. 

Jak v portálu vyhledávat Prakticky nijak, každý rok je vydán (v lednu) přehled, který 
z různých úhlů hodnotí uplynulý rok. Po zadání pojmu 
„catastrophes“ na hlavní stránce je v nabídce přes 2 000 
stránek (přehledy, vizuály, tiskové zprávy), které poskytují 
trpělivému badateli celou řadu údajů. 

Zmínky o situaci v České 
republice 

Okolo 190 případů, včetně hurikánu Kyrill, povodní 2009  
a mnoha a mnoha dalších. 
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Tuzemské ústřední orgány státní správy a jejich „agentury“ 
 
V rámci portálu „Hydrosoft“, kofinancovaného ze zdrojů Ministerstva životního prostředí36 je 
možné nalézt celou řadu informací ve vztahu k problematice povodní. 
  

 
 

 
 

                                                           
36

 Hydrosoft <http://www.wmap.cz/wmaproot/index.html>. 
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Na stránce Státního zdravotnického ústavu najdete řadu zajímavých informací v oblasti 
zdraví a bezpečnosti (statistiky, grafy a další faktografické údaje: povodně, nemoci atd.).37 
 

 
 
 
 

 

                                                           
37

 Povodně. Přírodní katastrofy. Nepříznivé klimatické podmínky; in: Státní zdravotní ústav 
<http://www.szu.cz/tema/krizove-situace/prirodni-katastrofy-a-nepriznive-povetrnostni-podminky>. 
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Domácí a nadnárodní zpravodajské portály 
 
Téma „katastrof“ logicky nezůstává stranou pozornosti zpravodajských portálů. V rámci 
České republiky to platí nejen o České televizi38 a jejím archivu pořadů, ale odnedávna 
zejména o kanálu ZOOM ze skupiny Prima.39 Obvykle se jedná o rozcestníky, ze kterých se je 
možné „proklikat“ na konkrétní reportáže. 
 

 
 

 
                                                           
38

 Povodně; in: Česká televize, <http://www.ceskatelevize.cz/porady/10301353450-povodne/21038254844/>. 
39

 PIGULA, Topi, Nejhrůznější povodně 20. století. Voda zabíjela ve velkém; in: Prima ZOOM, nedatováno 
<http://zoom.iprima.cz/clanky/nejhruznejsi-povodne-20-stoleti-voda-zabijela-ve-velkem>. 
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Příkladem „nadnárodního“ informačního zdroje (který je k dispozici i v češtině) pak může být 
časopis „Lidé a země“ (National Geographic).40 Jeho internetová sekce „Katastrofy“ nabízí 
pestrou ošatku příběhů, od přírodních pohrom, přes havárie lodí a letadel, až po veřejností 
vděčně přijímané úvahy o „konci světa“. Velice přitažlivé mohou být informace koncipované 
formou videosekvencí.  
 

 
 

                                                           
40

 Katastrofy; in: National Geographic Channel <http://natgeotv.com/cz/porady/tema/katastrofy>. 
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Server „Novákoviny“ představuje řadu poutavých informací o živelních katastrofách nebo 
lidském a technologickém selhání z pera publicisty Jana A. Nováka.41 
 

 
 

                                                           
41

 NOVÁK, Jan, A., Povodně byly, jsou a budou; in: Novákoviny, 20. IX. 2010 
<http://www.novakoviny.eu/archiv/priroda-a-ekologie/172-povodne-byly-jsou-a-budou>. 
NOVÁK, Jan, A., Den poté: Jak přežít kolaps společnosti; in: Novákoviny, 10. IX. 2013 
<http://www.novakoviny.eu/archiv/priroda-a-ekologie/1049-survivalismus-preziti-kolaps-spolecnosti>. 
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Nejsou „katastrofy“ jako „katastrofy“ 
 
V rámci České republiky existují dva informační portály, které mohou zavdat potenciál 
k záměně. První z nich („Katastrofy“ Meteopress) je možné hápat jako internetovou „černou 
kroniku“ či kontinuální monitoring tisku k určitým bezpečnostním výzvám.42  Druhý portál 
(„Katastrofy“ Info) je pak poněkud amatérštější všehochuť.43 
 

     
 

 

                                                           
42

 Katastrofy; in: Meteopress.cz <http://katastrofy.meteopress.cz/>. 
43

 Katastrofy.info <http://katastrofy.info/>. 
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„Ve spárech nadšenců“ 
 
Pokud do internetových vyhledávačů zadáte pojmy jako „katastrofa“, „povodně“, „bleskové 
povodně“ a další, otevře se vám, mimo jiné, široká nabídka portálů, vytvářených skupinami 
nebo jednotlivci – nadšenci na danou problematiku. Technická a obsahová stránka se případ 
od případu liší. Od přejímaní agenturních informací, až po konspirativní teorie nebo stránky, 
kde již dlouhou dobu neproběhla žádná aktualizace. Komfort z jejich využívání (a to nejenom 
u freewebů) snižují i všudypřítomná reklamní sdělení. Změnám klimatu, možným scénářům 
konce světa a konspirativním teoriím se věnuje následující projekt.44 I když mnoho 
důvěryhodnosti nevzbuzuje, jako zdroj dílčích informací může posloužit. 
 

 
 

                                                           
44

 Změny klimatu, katastrofy, pravdivé informace <http://www.zmenyklimatu.estranky.cz/>. 
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Na konec světa všichni nečekají s rukama v klíně. „Post-apokalyptický“ portál „Postapo.cz“ 
nabízí i některé rady, jak se v určitých eventualitách zachovat.45 
 

 

                                                           
45

 Přírodní katastrofy a živly; in: Postapo.cz <http://postapo.cz/rubrika/scenare/prirodni-katastrofy-a-zivly/>. 
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Mezi poněkud úžeji vyprofilované stránky patří projekty „Letecké katastrofy“46  
a „Sopky.eu“47. U obou již jejich název prozrazuje, kterým typům možných neštěstí se věnují. 
 

 
 

 
 

                                                           
46

 Letecké katastrofy; in: iDnes 
<http://technet.idnes.cz/letecke-katastrofy-0oe-/tec_technika.aspx?klic=73038>. 
47

 Sopky.eu <http://sopky.eu/nejvetsi-sopecne-katastrofy/>. 
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Portál „Proč – Proto“ obsahuje informace v oblasti nových technologií a vědy, které se 
mohou týkat fungování společnosti.48 
 

 
 

                                                           
48

 ROZEHNAL, Ivo, Fukušima, Černobyl a další jaderné katastrofy; in: Proč? Proto!, 16. III. 2011 
<http://procproto.cz/zajimavosti-a-novinky/fukusima-cernobyl-a-dalsi-jaderne-katastrofy/>. 
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Stránka „Gnosis9“ představuje poněkud jiný pohled na problematiku. Řada článků či odkazů 
se zaměřením na klimatické změny, přírodu, se zamýšlí nad budoucností lidstva 
z náboženského či až mystického hlediska. Mnohé skutečnosti či předpokládané trendy jsou 
implicitně chápány jako předzvěst konce světa či alespoň převratných společenských změn.49 
 

 

                                                           
49

 V minulém roce se stalo 399 přírodních katastrof, přibylo povodní; in: Gnosis9.net, 25. I. 2008 
<http://gnosis9.net/view.php?cisloclanku=2008010015>. 
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Namísto závěru: Informace „bez záruky“ 
 
Někdy ani nejsvědomitější badatel nemůže jinak, než se pro doplnění a oživení výuky uchýlit  
k „amatérským“ výstupům, včetně portálu Youtube50, Disasters Video HQ51 a Wikipedia52  
(v různých jazykových mutacích). Jejich informace přitom mohou být dobrým odrazovým 
můstkem pro další zkoumání, respektive pro svou názornost „přebijí“ serióznější zdroje. 
 

 
 

 
 

                                                           
50

  Přírodní katastrofy po celém světě; in: Youtube.com <http://www.youtube.com/watch?v=CbBl1MQz1Tg>. 
51

 Zde se nachází základní rubriky: „Dokumentární filmy“; „Povodeň – Sucho – Požár“; „Člověkem úmyslně 
způsobené incidenty“; „Tsunami – Zemětřesení“ a „Sopky“. Jinými vyhledáváními jsou zde ale i jiné rubriky, 
například „Extrémní počasí“ a různé jednotlivé atmosférické jevy (tornáda, bouře). 
Disasters Video HQ <http://disasters.videohq.tv/>. 
52

 Povodně ve střední Evropě v srpnu 2010; in: Wikipedia 
<http://cs.wikipedia.org/wiki/Povodn%C4%9B_ve_st%C5%99edn%C3%AD_Evrop%C4%9B_v_srpnu_2010>. 
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