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Anotace 
 
Téma sopečné činnosti představuje průřezovou oblast s ohledem na mezinárodní spolupráci 
po linii geologů, letecké dopravy, výzkumu respektive monitoringu počasí.  
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Úvod 
 
Za posledních několik let vzrostl počet přírodních katastrof ve světě a zvýšil se počet 

ozbrojených konfliktů. V roce 2010 bylo napočítáno 373 přírodních katastrof jako 
zemětřesení, povodně, silný vítr, sopečná činnost a sucha, které ovlivnily více jak 208 miliónů 
lidí a zapříčinily smrt 300 000 lidí. Humanitární důsledky1 přírodních katastrof byly nedozírné.  

Ekonomické důsledky sopečné činnosti vyžadují dlouhodobé investice, ať již jde  
o přímé její následky a likvidaci, nebo nepřímé, při likvidaci vzniklých škod, odpadů atd. 
Ekonomické ztráty se odhadovaly v roce 2010 na 110 miliard amerických dolarů. 

Sopečná činnost patří mezi přírodní katastrofy, což je rychlý přírodní proces 
mimořádných rozměrů, který je způsoben účinkem gravitace, zemské rotace nebo rozdílů 
teplot.  

Katastrofy většinou postihují pevnou zemi, vodstvo i atmosféru a mohou nastat 
například uvolněním hlubinné zemské energie a jejím převedením na povrch (což 
představuje právě sopečná činnost, zemětřesení).2 Vážně ohrožují lidské životy, hospodářský 
rozvoj i přírodu, na níž z velké části závisí prosperita celého lidstva jako celku. 

Řešení přírodních katastrof někdy vyžaduje mezinárodní celosvětovou spolupráci  
a součinnost několika mezinárodních organizací, uveďme například Organizaci spojených 
národů, Organizaci pro hospodářskou spolupráci a rozvoj, Světovou banku a další.  

Evropská komise uskutečňuje řadu projektů zahraniční rozvojové spolupráce, které 
jsou zaměřeny především na geologické mapování a výzkum, posouzení geologických rizik 
(zemětřesení a sopečná činnost, sesuvy, eroze a povodně), ale i do jiných oblastí, mimo jiné  
i vzdělávání a školení pracovníků v geovědních disciplínách. 

Zde se pokusíme analyzovat a shrnout příslušná data a poznatky, všimneme si 
podstatných faktů a budeme se věnovat podrobněji tématu mezinárodní spolupráce při 
likvidaci následků tohoto přírodního jevu. 

Zaměřili jsme se v této seminární práci na sopečnou činnost v mezinárodním 
kontextu, protože je toto téma zajímavé, a také abychom poukázali na to, že při likvidaci 
katastrof je třeba mezinárodního přístupu. 

 
1.  Teoretická část 
 
1.1 Úvod a statistika 

 
Ve světě se neustále objevuji zprávy o katastrofách, které jsou způsobeny jak 

přírodními procesy a tak i jevy, které souvisí s činnosti člověka. Od nepaměti byli lidé 
vystaveni působení přírodních pochodů a to velmi dlouho bez znalosti jejich příčin. Ačkoli 
přírodní katastrofy provází lidstvo po celou dobu jeho historie, v současnosti je možné 
zaznamenat narůst jejich intenzity i frekvence. 

Tato skutečnost má samozřejmě několik příčin, které však úzce souvisí především  
s celkovým rozvojem lidské společnosti. Populační narůst v posledním století znamená, že 

                                                           
1
 Strengthening of the Coordination of Emergency Humanitarian Assistance of the United Nation. Economic and 

Social Council of the United NAtions. 2011. http://www.un.org/en/ecosoc/julyhls/pdf11/sg_report_on 
_strengthening_coordination_a-66-81_e-2011-117.pdf. 
2
 Crisis Prevention & Recovery. United Nations Development Programme. 

http://www.undp.org/content/undp/en/home/librarypage/crisis-prevention-and-recovery.html 
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mnohem větší procento lidí je vystaveno působení přírodních procesů. To platí především 
pro rozvojové země, kde je zranitelnost populace velmi vysoká. Růst počtu obyvatel spolu 
s rozvojem ekonomiky znamená také zvýšené zatížení přírodních zdrojů. V souvislosti s tím je 
např. velkým problémem ničeni půdního fondu. V závislosti na nadměrném využívaní 
zemědělské půdy nebo odlesňovaní může docházet k procesům eroze, salinizace neboli 
zasolovaní půdy apod., které značně degraduji půdní fond a snižuji tak možnosti jeho využití. 
Riziko je opět největší v rozvojových státech, kde převážná část obyvatelstva je přímo závislá 
na zemědělské produkci daného roku. 

Co se tyče klasifikace environmentálních hrozeb, můžeme je rozdělitdo několika 
kategorií podle nejrůznějších kritérií. Jedno z možných dělení rozlišuje přírodní katastrofy 
podle místa jejich vzniku neboli vztahu k zemskému povrchu:3 

 
 Katastrofy vznikající pod zemským povrchem – zemětřesení, sopečná činnost 
 Katastrofy vznikající na zemském povrchu – svahové pohyby, povodně, tsunami. 
 Katastrofy vznikající nad zemským povrchem – tropické cyklony, tornáda. 

 
Jiná klasifikace pak definuje pět skupin environmentálních hrozeb:4 

 
 atmosférické hrozby – extrémní teploty a srážkovéúhrny, tropické cyklony, 
 hydrologické hrozby – povodně, tsunami, sucha (nedostatek srážek), 
 geologické hrozby – svahové pohyby, zemětřesení, vulkanismus, 
 biologické hrozby – epidemie (lidi, zvířat, rostlin), požáry, 
 technologické hrozby – průmyslové nehody, nukleární hrozba. 

 
„Jako sopečná činnost (vulkanismus) se označují všechny povrchové projevy 

magmatické aktivity, jako například vlastní pronikání magmatu (horninová tavenina 
obsahující plyny a páry) na zemský povrch, kde se pak označuje jako láva, ale také různé 
exploze plynů a par. S vulkanickou činností jsou také spjaty výrony horkých par a plynů, 
prameny termálních vod a vulkanickou činnost také často doprovázejí menší zemětřesení 
(způsobené pohyby magmatu).5 

V posledních 10 letech měly bezpochyby největší podíl na celkovém počtu přírodních 
katastrof povodně a záplavy (co se týče četnosti výskytu). Sopečná činnost se podílela pouze 
6 katastrofami mezi lety 2000 až 2009.6 

Mohutná sopečná erupce může silně zasáhnout nejen do života lidí žijících v blízkosti 
sopky, ale může ovlivnit i oblasti mnohem vzdálenější. Velké množství popela a plynů 
vymrštěných do vzduchu, může vest k rozsáhlým podnebním změnám přetrvávajícím rok  
i déle na cele polokouli. Důkazem toho je třeba výbuch islandského vulkánu Laki v roce 1783. 
Obrovské množství zplodin uniklých do atmosféry způsobilo v průběhu následujících let 
znatelné ochlazení atmosféry severní polokoule Země, což se projevilo extrémní zimou téhož 
roku a v následujících letech chladným létem s nepředvídatelným počasím, které způsobilo 
neúrodu a následný nedostatek potravin, který vyústil až hladomorem po cele Evropě. 

                                                           
3
 KUKAL, Zdeněk. Přírodní katastrofy. Horizont. Praha 1983. 

4
 SMITH, Eric, R., A., N. Energy, the Environment, and Public Opinion. Rowman & Littlefield, 2002. 

5
 Sopečná činnost a sopky. GeoWeb. 1999. http://www.gweb.cz/clanky/clanek-60/ 

6
 United Nations Office for Disaster Risk Reduction. http://www.unisdr.org 
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1.2 Evropský úřad pro bezpečnost leteckého provozu (Eurocontrol), letecká doprava7 
 
EUROCONTROL (European Organisation for the Safety of Air Navigation, Evropská 

organizace pro bezpečnost leteckého provozu) je evropská mezinárodní organizace, jejímž 
cílem je rozvoj systémů a postupů pro plynulé řízení letového provozu pro umožnění dalšího 
rozvoje letecké dopravy při udržení vysoké úrovně bezpečnosti a snižování nákladů. 
EUROCONTROL koordinuje činnosti jednotlivých národních organizací řízení letového 
provozu, pomáhá s plánováním mezinárodních letů, vyvíjí nové postupy a technologie  
a organizuje výcvik řídících. Ekvivalentem této organizace je Český úřad pro civilní letectví.8 

Pro realizaci mezinárodni linkové letecké přepravy platí jednotné přepravní podmínky 
Mezinárodního sdruženi leteckých přepravců se sídlem v Ženevě.9 

S ohledem na rozdílné podmínky provozu v různých světadílech vytvořila tato 
organizace tři dopravní konferenční oblasti, Severní, Střední a Jižní Amerika s přilehlými 
ostrovy, Evropa a Afrika s přilehlými ostrovy, Asie a Austrálie s přilehlými ostrovy. 

V okamžiku sopečného výbuchu platí velmi přísné omezení leteckého provozu. 
Vulkanický popel z vulkanické erupce může kontaminovat velký objem vzdušného 

prostoru, a tím způsobovat problémy a ohrožení letecké dopravy nejen poškozením letadla, 
ale též kontaminací letiště a jeho vybavení. Popel neovlivňuje jen letectví, ale i všechna 
ostatní odvětví lidské činnosti. Vzhledem k zaměření práce budou detailně popsány 
jenúčinky relevantní k tématu práce, nicméně je vhodné alespoň shrnout základní dopady 
popela na neletecké oblasti.10 

Rozsah a druh poškození při střetu letadla s vulkanickým popelem je závislý na 
koncentraci vulkanického popela, rychlosti letadla a na době, po kterou se letadlo nachází 
v kontaminovaném vzdušném prostoru. Nebezpečnost vulkanického popela je dána jeho 
vlastnostmi – tvrdostí, teplotou tání, tvarem a velikostí. 

 
1.3  Výbuch sopky Eyafjallajökull 

 
V překladu „ledovec ostrovních hor“, je jeden z menších islandských ledovců. Leží 

severně od Skógaru a západně od většího ledovce Mýrdalsjökullu. Pod jeho povrchem se 
ukrývá stejnojmenná sopka (o výšce 1666 metrů), která je od doby ledové poměrně aktivní. 

Jižní konec hory byl kdysi součástí atlantického pobřeží Islandu. Poté, co moře 
ustoupilo o přibližně 5 km, dřívější pobřeží vytvořilo strmé útesy s početnými vodopády,  
z nichž nejznámějším je Skógafoss.  

V období kolem Vánoc roku 2009 byla zaznamenána seismická aktivita v sopečné 
oblasti provázená tisíci drobných zemětřesení (převážně stupně 1 až 2 na Richterově 
stupnici), s několika záchvěvy nad 3. stupněm škály, v hloubce 7 až 10 kilometrů pod 
vulkánem. Dne 26. února 2010 zaznamenal Islandský meteorologický ústav neobvyklou 
seismickou aktivitu společně s rychlým popraskáním zemské kůry. To poskytlo geofyzikům 
důkaz, že magma prýští zpod kůry do magmatického krbu sopky Eyjafjallajökull a z toho 

                                                           
7
 Eurocontrol. http://www.eurocontrol.int/ 

8
 Úřad pro civilní letectví. http://www.caa.cz/ 

9
 International Air Transport Association. http://www.iata.org 

10
 PRUŠA Jiří. Svět letecké dopravy. Galileo CEE Service. Praha 2007. ISBN 978-80-239-9206-9 

PRUŠA, Jiří. Letecká doprava. Gaudeamus Praha 2002.  
http://galileoczsk.cz/download/skripta-letecka-doprava.pdf 
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plynoucí tlak způsobil posun zemské kůry na farmě Þorvaldseyri. Seismická aktivita vzrůstala, 
načež ve dnech 3. až 5. března bylo naměřeno téměř 3000 zemětřesení v epicentru sopky. 

Za počátek výbuchů je považováno datum 20. března 2010, k erupcím došlo přibližně 
8 kilometrů východně od vrcholu sopečného kráteru v oblíbené turistické oblasti zvané 
Fimmvörðuháls. Tato první erupce, v podobě praskliny, se neodehrála pod ledovcem a byla 
menšího rozsahu, než se obávali někteří geologové.  

Dne 14. dubna 2010 sopka Eyjafjallajökull erupce obnovila. V tomto okamžiku již na 
vrcholu kráteru v centru ledovce, čímž došlo k roztání ledu a zvednutí hladin přilehlých řek  
a následné záplavy, což si vyžádalo evakuaci celkem 800 lidí z postižené oblasti. Tato erupce 
byla intenzivní a odhaduje se, že byla přibližně 10 až 20 krát silnější než předcházející erupce 
ve Fimmvörðuháls. Tato druhá erupce vyvrhla sopečný popel do atmosféry do výše několika 
kilometrů, což zapříčinilo výpadky letecké dopravy především v severozápadní Evropě ve 
dnech 15. až 17. dubna 2010 včetně uzavření vzdušného prostoru téměř v celé Evropě. 

Sopečný popel je pro letadla nebezpečný, jejich motory může vážně poškodit během 
několika málo minut. Vysoká koncentrace prachových částic v ovzduší navíc snižuje 
viditelnost. 

Leteckou dopravu nad Evropou po výbuchu sopky Eyjafjallajökull ochromil mrak 
sopečného popela, který se šířil z Islandu směrem na jih a východ, krátce po výbuchu sopky. 
Už krátce po erupci, k níž došlo ve vrcholovém kráteru sopky, zakázaly leteckou dopravu nad 
částí svého území úřady na Islandu a v Norsku.  

Uzavřely svůj vzdušný prostor, stejně jako další státy – Spojené království, Irsko, 
Švédsko, Finsko, Dánsko, Belgie a Nizozemsko. Celkem bylo uzavřeno 24 letišť ve Francii 
(včetně pařížských) a další v Německu (Hamburk, Hannover, dočasně i Berlín) a Polsku.  

Evropský úřad pro bezpečnost leteckého provozu (Eurocontrol)11 to označil za 
největší narušení letů v dějinách Evropy. Mračno popela podle úřadu postupovalo směrem 
na jihovýchod. 

Meteorologická situace byla taková, že sopečný popel postupoval velmi pomalu 
východním směrem.12 Vítr byl slabý, takže pohyb bylvelmi pomalý a mračno popela bylo 
hodně husté. V Evropě ještě nikdy nenastala sopečná erupce, která by způsobila tak velký 
oblak prachu.  

Evropský úřad pro bezpečnost leteckého provozu hovořil o nejtěžším narušení letů 
v dějinách. Letecký provoz nad Evropou paralyzoval obrovský mrak vulkanického prachu.13 

Prakticky se letecký provoz nad Evropou zastavil. Na letištích uvázly miliony 
cestujících, ztráty leteckých společností se vyšplhaly do závratných sum. Příčinou byl mrak 
sopečného prachu, který unikl do atmosféry při už třetím letošním výbuchu islandské 
sopky.14 

Evropská komise rozhodla, že leteckým společnostem, jež vlivem erupcí sopky na 
Islandu byly nuceny omezit letový provoz, a utrpěly tak velké ztráty, muže stát finančně 
pomoci. Jednalo se v podstatě o finanční pomoc pouze pro tento ojedinělý případ, jelikož 

                                                           
11

 Eurocontrol. http://www.eurocontrol.int/ 
12

 Radar Evropské unie. UNH Free.net. http://www.radareu.cz/?lng=cz 
13

 Úřad pro civilní letectví. http://www.caa.cz/ 
14

 SPENCER, Ben; NORTON, Jim. Another Eyjafjallajokull? Airlines on Alert as Iceland's Largest Volcano 
Threatens to Erupt and Create Chaos for Air Travellers. Daily Mail. 19. VIII. 2014. 
http://www.dailymail.co.uk/travel/travel_news/article-2728782/Another-Eyjafjallajokull-Airlines-alert-Iceland-
s-largest-volcano-threatens-erupt-create-chaos-air-travellers.html 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Fimmv%C3%B6r%C3%B0uh%C3%A1ls
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http://cs.wikipedia.org/wiki/Sope%C4%8Dn%C3%BD_popel
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státy Evropské Unie mají všeobecné zakázáno pomáhat finančními prostředky soukromým 
subjektům. 

Již několik let bylo diskutováno o programu Jednotného evropského nebe (Single 
European Sky, SES). Jak sama Evropská komise uvádí ve svých zprávách, vytvoření 
Jednotného evropského nebe by pomohlo leteckým společnostem například takovou situaci, 
jaká byla nastolena v souvislosti s erupcí islandské sopky, mnohem lépe zvládnout. Události  
z dubna 2010 tak po jeho volání ještě více zesílily. Potřebu zavedení Jednotného evropského 
nebe vyzdvihovala Mezinárodní asociace leteckých dopravců (International Air Transport 
Association, IATA) a další subjekty v letecké dopravě již v 90. letech XX. století. Evropská 
komise ji dala poprvé v roce 2004 konkrétnější podobu, když přišla s prvními legislativními 
opatřeními. Evropská komise zde plní především funkci legislativní, kdy vytváří právní 
opatření pro celou tuto reformu evropského nebe. K sobě si na pomoc přizvala také 
Eurocontrol, jehož úkolem je zde pak především technická stránka věci, spočívající ve 
vytvoření pravidel, podle nichž by se poté mohla celá myšlenka zrealizovat a implementovat 
v praxi. Zakladatelé myšlenky Jednotného evropského nebe reagovali na potřebu 
evropského leteckého průmyslu, jehož výkony se neustále zvyšují (a dle odhadu 
Eurocontrolu se mají v následujících deseti letech dokonce zdvojnásobit), a jehož systém 
kontroly řízení a celkové technické zázemí není již pro takovéto objemy optimální. Celý tento 
projekt je rozdělen do několika fází, přičemž s dokončením poslední z nich se počítá do konce 
roku 2020. Evropská komise již pro tuto iniciativu vydala dva legislativní balíčky. První byl 
vydán v roce 2004. Reagoval především na potíže se zpožděním letu, které v té době letecké 
společnosti provázely. Druhý pak v roce 2008 (účinnosti nabyl v listopadu 2009), jež je 
v podstatě rozšířením prvního legislativního balíčku a zabývá se opět více v té době 
diskutovanými problémy. Je zde například kladen vetší důraz na dopady leteckého průmyslu 
na životní prostředí (především tvoření emisí CO2), ale také například na bezpečnost. Právě 
bezpečnost, jež by mohla být zvyšujícími se výkony leteckých společností ohrožena, v tomto 
balíčku sehrála jednu ze stěžejních rolí. Evropská komise tak například pro tento účel posílila 
pole působnosti Evropské agentury pro bezpečnost letectví (European Aviation Safety 
Agency, EASA).15 
 
1.5 Monitoring počasí 

 
Významným prvkem při prevenci přírodních katastrof je monitoring počasí. Aktuální 

informace o počasí lze nalézt například na portále Eumetsat.16 
 
1.6 Česká geologická služba (ČGS)17 

 
Specialisté České geologické služby (ČGS) se účastní mezinárodních geovědních  

a interdisciplinárních projektů financovaných Evropskou komisí (rámcové programy Evropské 

                                                           
15

 Evropská integrace ATM. Řízení letového provozu. 
http://www.rlp.cz/spolecnost/tisk/Stranky/Evropsk%C3%A1IntegraceATM.aspx 
16

 Meteosat 0 degree Ash Iceland. EUMETSAT. 
http://oiswww.eumetsat.org/IPPS/html/MSG/RGB/ASH/ICELAND/index.htm 
Mýrdalsjökull – Earthquakes during the Last 48 Hours. Icelandic Met Ofice.  
http://en.vedur.is/earthquakes-and-volcanism/earthquakes/myrdalsjokull/ 
17

 Česká geologická služba. http://www.geology.cz/extranet 
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unie, eCONTENTplus18 aj.) a zahraničními grantovými agenturami, granty Severoatlantické 
aliance a další. Mnozí z nich také získali významná stipendia pro účast na výzkumu na 
zahraničích pracovištích. Česká geologická služba se účastní řešení dvojstranných nebo 
multilaterálních výzkumných projektů, včetně sestavování a vydávání geologických map.  

Česká geologická služba posiluje dlouhodobé aktivity s geologickými službami Polska, 
Slovenska, Rakouska, Německa, Francie, Spojeného království, Spojených států amerických, 
Chile, Nikaraguy a Zambie. Je členem řady nadnárodních platforem ve sledované oblasti. 

 
1.7  Globální přístup 

 
Globální přístup k problematice vulkanismů a jejich účinku zahrnuje zejména 

předpovídání, posouzení nebezpečnosti a mapování rizik například ve skrze mezinárodní 
programy, jako je například nový Celosvětový vulkanický model (Global Volcano Model).19 

Nová informační platforma byla vytvořena v roce 2011. Global Volcano Model 
funguje především prostřednictvím workshopů a vysíláním pracovníků a studentů, doplněné 
virtuálními setkáními a spoluprací online prostřednictvím vhub.org.  

Pracovní skupiny o klíčových tématech s jasně vymezenými výstupy jsou důležitou 
součástí konceptu Global Volcano Model.  

Tyto činnosti umožňují partnerům úzce spolupracovat s cílem rozvíjet data  
a metodiky analýzy, psát dokumenty, kde shrnují nové výsledky výzkumu, a rozvíjet terénní 
stránky projektu. Síť se nyní rozrostla na 19 institucí a organizací, které zastupují řadu 
světových center ve výzkumu vulkanologie, stejně jako organizace ze sektoru pojišťovnictví. 

Global Volcano Model vytváří klíčové informace o sopkách, jejich rizicích a jejich 
dopadech. Hnacím cílem práce je zlepšit pochopen minulosti sopečné činnosti a předvídat 
budoucí riziko. 

Cílem projektu je zajistit systematické důkazy, data a analýzy vulkanických nebezpečí 
a rizika na globální, regionální a lokální úrovni a rozvíjet schopnost předvídat budoucí 
vulkanismus a jeho důsledky. 

Parterem programu je University of Bristol, British Geological Survey a řada dalších 
institucí z Evropy, Spojených států amerických, Japonska, Austrálie, Nového Zélandu či 
Mexika. Finanční krytí zajišťuje Natural Environment Research Council, Spojené království.20 

                                                           
18

 eContentplus (2005-2008). EurLex. 2007. 
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/?uri=uriserv:l24226g 
19

 Mýrdalsjökull – Earthquakes during the Last 48 Hours. Icelandic Met Ofice.  

http://en.vedur.is/earthquakes-and-volcanism/earthquakes/myrdalsjokull/ 

Global Volcanism Program. Smithsonian Institution; United States Geological Survey. http://volcano.si.edu/ 
Weekly Volcanic Activity Report. Smithsonian Institution; United States Geological Survey.  
http://volcano.si.edu/reports_weekly.cfm 
SPARKS, Steve; LOUGHLIN, Sue. Virtual Volcanology. GLobal Volcano Model; ResearchMedia.eu. 
http://www.globalvolcanomodel.org/wp-content/themes/gvm/documents/GVM_05.pdf 
20

 SPARKS, Steve; LOUGHLIN, Sue. Virtual Volcanology. GLobal Volcano Model; ResearchMedia.eu. 
http://www.globalvolcanomodel.org/wp-content/themes/gvm/documents/GVM_05.pdf 

http://volcano.si.edu/
http://volcano.si.edu/reports_weekly.cfm
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2.  Ilustrace21 
 
Posun desek mořského dna a erupce sopky Eyjafjallajökull. 
 

   
 
Mrak prachu a popela z erupce nad sopkou Eyjafjallajökull na Islandu. 
 

 

                                                           
21

 JEMELKA, Petr. Erupce sopky pod islandským vulkánem Eyjafjallajökul. Aktuálně.cz, 15. IV. 2010. 
http://zpravy.aktualne.cz/zahranici/erupce-sopky-pod-islandskym-vulkanem-
eyjafjallajok/r~i:gallery:14645/r~i:photo:304485/ 

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/4/4b/Eruption_of_Eyjafjallaj%C3%B6kull_Volcano,_Iceland,_05-07-2011.jpg
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/e/e6/Eyjafjallaj%C3%B6kull_ash_cloud_20100417.jpg
http://test.snadno.eu/sopka/sopka_-_mrak_prachu_original.jpg
http://zpravy.aktualne.cz/zahranici/erupce-sopky-pod-islandskym-vulkanem-eyjafjallajok/r~i:gallery:14645/
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Vulkanické bombičky a struktura vulkanického popela. 
 

   
 
Rozšíření vulkanického popela 19. – 20. dubna 2010 a pohled do stratosféry. 
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3. Závěry 
 
Pokusme se nyní stručně shrnout získané poznatky. 
Otázka mezinárodní pomoci v době přírodních katastrof patří mezi jednu z priorit 

činnosti Organizace spojených národů i Evropské komise a mezinárodních výzkumných 
programů. 

Přestože je v současnosti možné díky stále kvalitnější infrastruktuře a dostupným 
finančním prostředkům mnohým katastrofám zabránit nebo jejich dopady alespoň zmírnit, 
často vleklé politické diskuze stojí z principu rychlým a intuitivním řešením v cestě.  

Reakce na tyto události je navíc v některých případech špatně a pomalu organizovaná 
a postrádá velmi často stanovení priorit zásahu, jakkoliv je jisté, že se ani v dalších letech 
novým krizím nevyhneme. Tyto a další překážky stojí před mezinárodním společenstvím, 
které prostřednictvím Organizace spojených národů a její Hospodářské a sociální rady může 
nastínit konkrétní kroky, jak se s tímto palčivým problémem efektivně a zodpovědně 
vypořádat. 

Vulkanická činnost vyžaduje globální přístup, který umožní prevenci nebezpečí tohoto 
přírodního jevu hlavně prostřednictvím mezinárodně orientovaných programů. 

Změna klimatu je jedním z největších nebezpečí pro životní prostředí, společnost  
i hospodářství s ohledem na již proběhlé události. 

„Změna klimatu je největším selháním trhu s nejrozsáhlejšími důsledky v celé historii” 
Sir Nicholas Stern, vedoucí Hospodářského útvaru vlády Spojeného království (United 
Kingdom Government Economic Service). 

 
 


