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Tsunami 
je jedna, nebo série po 
sobě jdoucích 
obrovitých vln 
způsobených náhlým 
přemístěním velkého 
množství vody na 
velkých vodních 
plochách, hlavně 
v oceánech.  
 



Přes 90% všech 
tsunami 
vyvolávají tektonické p
ohyby litosférických 
desek na dně oceánů, 
kdy dochází 
k seismické činnosti, 
tedy k zemětřesení. 
Část tsunami je 
způsobena sopkami a 
další významnou 
příčinou jsou půdní 
sesuvy.  



Tsunami představují 
globální nebezpečí 
mající na svědomí 
mnoho katastrof v 
dějinách Země. 
Místo tsunami je 
někdy nesprávně 
používán 
termín přílivová vlna, 
který však neodpovídá 
skutečnosti, že 
tsunami nevzniká 
větrem, ani přílivem. 
 



Vznik a výskyt 

Zemětřesení 
• Nejčastější příčinou tsunami jsou zemětřesení 

pod hladinou oceánů, čím silnější zemětřesení je, 
tím větší je pravděpodobnost vzniku tsunami a 
jeho intenzita.  

• Obecně lze říci, že zaznamenatelnou vlnu vyvolá 
až zemětřesení o síle 6,5 magnituda Richterovy 
stupnice. Naopak otřesy o síle větší než M = 7,3 
způsobí tsunami vždy. K síle tsunami přispívá i 
výška vodního sloupce, čím vyšší je, tím je 
tsunami rychlejší a ve výsledku silnější.  





Vznik a výskyt 

• Převážná většina vln tsunami připadá na Tichý 
oceán. Tato hojnost je vázána hlavně 
v hlubokomořských příkopech tzv. Ohnivého 
kruhu, který tvoří oceánská Pacifická litosférická 
deska, převážně se podsouvající pod sousedící 
kontinentální desky.  

• Asi nejvíce sužovanou zemí v této oblasti 
je Japonsko, které má také nejvíce historických 
záznamů o tsunami a dalo vlně dnes celosvětově 
používaný název.  



Vznik a výskyt 

• Další velmi postiženou zemí 
je Indonésie v Indickém oceánu, kde četná 
zemětřesení působí subdukce litosférických desek 
v Jávském (Sundském) příkopu. Nicméně riziko 
tsunami hrozí v podstatě všem přímořským 
oblastem světa, i tam kde dochází k minimu 
zemětřesení, např. v Severním ledovém oceánu. 
Je to způsobeno tím, že tsunami může cestovat 
na obrovské vzdálenosti, v těžkých případech 
dokáže obletět celou Zeměkouli. 

 



Jiné příčiny 

• Méně časté příčiny tsunami jsou 
nejrůznější sesuvy půdy nebo ledovců v okolí 
velkých vodních ploch, nejen oceánů a moří, 
ale i velkých jezer či přehrad. Mohou to být 
sesuvy pobřežní, ostrovní i podvodní, a mohou 
být jak samovolné, tak i vyvolané 
zemětřesením či vytrvalým deštěm.  



Jiné příčiny 

• Další příčiny vln tsunami jsou erupce sopek, a 
to opět pobřežních, ostrovních i podvodních. 
Konkrétní sopečné projevy schopné vyvolat 
tsunami jsou eruptivní sesuvy, 
zhroucení kalder pod úroveň vodní hladiny, 
mohutné pyroklastické proudy a tlakové vlny.  



Jiné příčiny 

• Další příčinou jsou dopady meteoritů do 
oceánu, v zaznamenané historii 
nepozorované, zpětně 
však vědecky potvrzené. Potenciál k vytvoření 
tsunami mají i náhlé exploze plynů uložených 
ve dně několika světových jezer nebo 
podmořské jaderné výbuchy. 

 





26. 12. 2004 

• Tsunami, které vzniklo 26. prosince 2004 v 
Indickém oceánu, je asi největší přírodní 
katastrofou moderní historie.  

• Vlny byly způsobeny zemětřesením o síle 
přesahující 9,0 Richterovy škály, které pohnulo 
mořským dnem západně od ostrova Sumatra v 
délce asi 1200 km. Tsunami zasáhlo nejen oblasti 
v Indickém oceánu, ale jeho účinky byly 
pozorovány i na pobřeží Jižní Ameriky nebo v 
Arktidě. Celkem si tato přírodní katastrofa 
vyžádala přes 220 000 obětí na životech. 



26. 12. 2004 

• Postižené země 





26. 12. 2004 

Následky 
• Následky tsunami 2004 jsou obrovské. K vysokému 

počtu obětí musíme připočítat zdravotní rizika, 
environmentální a ekonomické dopady. Zdravotní 
rizika spočívají především v šíření nemocí spojených s 
velkým počtem usmrcených a zraněných osob. Jde o 
přímé nakažení, kontaminaci pitné vody apod.  

• Z tohoto důvodu byla také první část humanitární 
pomoci, kterou celý svět poskytl zničeným oblastem 
ihned po katastrofě, použita především na rychlé 
pohřbení obětí a zabezpečení základní lékařské péče. 
 



26. 12. 2004 

• Mezi závažné environmentální dopady katastrofy 
můžeme zařadit poničení ekosystémů korálových 
útesů, pralesních a mangrovníkových porostů 
nebo pobřežních mokřad. Snížila se biodiverzita 
mořských rostlin a živočichů. Náprava původního 
stavu je počítána v horizontu několika let. 
Problémem je rovněž salinizace půdy a 
podzemních vod v zaplavených oblastech (obr. 6). 
 



26. 12. 2004 

• Značné jsou i ekonomické ztráty. Velmi utrpěl 
rybářský průmysl, jedna z hlavních oblastí 
příjmu místního obyvatelstva. Podle odhadů 
zničilo tsunami až 66% veškeré rybářské flotily 
v postižených územích. Negativně ovlivněn byl 
i cestovní ruch. Jde jednak o přímé ztráty na 
rekreačních zařízeních, ale zároveň i úbytek 
klientely na základě psychologických důvodů. 

 






