
Ničivé vlny 
~ . 

tsunam1 
Slovo "tsunami" pochází z japonského označení pro vlny v pří
stavu. Někdy jsou též označovány jako seismické vlny na moři, 
byť mohou být způsobeny i jinými přírodními procesy, a jindy 
se dokonce používá nesprávného termínu "přílivové vlny". 
S přílivem a odlivem nemají nic společného. Jedině snad to, 
že kdyby tsunami shodou okolností zasáhla v době přílivu, pak 
by byly škody ještě vyšší, neboť by se voda dostala o něco 
dále do vnitrozemí. 

Vznik vln tsunami 
Nejprve však holá fakta o katastrofě, 

kterou máme ještě v živé paměti . Příč i

nou bylo zemětřesení ze dne 26. 12. 

2004 (00:58 GMT) s ohniskem v hloub

ce I O km pod mořským dnem nedaleko 

pobřeží Sumatry. V lna, šířící se Indic

kým oceánem rychlostí 500 km/hod., po

stihla postupně pobřež í Indonésie, Thaj 

ska, Bangladéše, Indie, dále ostrovy Srí 

Lanku, Maledi vy, Seychely a dorazila až 

na východní pobřeží Afriky. 

Tsunami se většinou spojují se ze

mětřeseními , což j e skutečně j ejich nej 

častější příčina . M ohou ale vzniknout 

213 km 

4000m 

Zdroj: Materiály z konference WCDR, Kobe leden 2005 

i při výbuchu sopky (např. Krakatoa r. 

1883) č i následkem mohutných sesuvt:1 

na kontinentálním svahu. Ne každé ze

mětřesen í je ale schopné vytvoři t takto 

mohutné vlny. Jednak musí mít samo

zřejmě epicentrum pod mořskou hladi

nou č i na pobřeží, musí to však být také 

otřesy s magnitudem (M) okolo 6,5 stup

ňů č i více. Velmi di:tležitá j e ovšem 

i hloubka ohniska pod mořským dnem. 

Čím mělč í , tím h ůře - nebezpečná 

hloubka j e zejména do 50 km. Pokud se 

ovšem uvolní obzv l áště velké množství 

energie (M = 8 či 9), vznikají tsunami 

i při zemětřeseních přicházejících z vel-

Obrázek 1: Délka a rychlost vln tsunami 

23 km 

50m 

kých hloubek. V "našem" případě bylo 

M = 9 a hloubka pouhých I O km. Z toho 

je tedy zřejmé, že musela vzniknout vel

ká vlna. 
Jsou zde ale i další hled iska. Pro vznik 

tsunami je dli leži té, aby se pohnul blok 

na dně oceánu vertikál ním směrem (řá

dově v metrech) a na velké ploše. Vzhle

dem k tomu, že voda je nest l ač itelná (na

př. na rozdíl od hornin), musí po pohybu 

zemské kt:try následovat i zdvih sloupce 

mořské vody. Po několi ka oscilacích se 

hladina vrací do původní polohy, ale od 

tohoto místa se již š íří po h l adi ně řada po 

sobě následujících vln. Platí tady však 

totéž co pro jakékoliv jiné v lnění hladiny 

na hloubce, tedy to, že se vodní masa ne

přesunuje z jednoho místa oceánu na 

druhý! Tento přesu n j e pouze zdánl ivý. 

To co se od místa vzniku tsunami skuteč

ně radiálně š íří, j e pouze energie v podo

bě mohutných plochých vln. Při tsunami 

(na volném oceánu) km itají j ednotlivé 

"částice" po orbitě j ako u běžných v ln, 

pouze jsou místo kruhových eliptické 

a výrazně se u tsunami liší parametry vl

ny, jako např. její výška či délka. Až 

teprve s příchodem na mělči nu dojde 

k efektu, který známe v malém měřítku 

u běžného vlnění, a to že začne nari:tstat 

výška vlny a voda vtrhne na pevninu. 

Známe tedy větš inou až tu závěrečnou 

fázi pohybu tsunami. 
Na volném ocenánu j e vlna vysoká jen 

několik decimetri:t či metnY, ale j ejí délka 

či n í až 100 km. Je to tedy velké množství 

vody, zdvižené proti normální úrovni hla-

10.6 km 
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diny. Rychlost šíření vl
ny mi:tže dosahovat 800 
km. V okamžiku, kdy vl
na dorazí k pobřeží , do
chází k brždění a úměr
ně tomu začne narůstat 

výška v lny. Po dosažení 
dostatečné výšky v lny 
začne voda přepadávat. 

Dost často diskutovanou 
otázkou je výška vln tsu
nami. Na pobřeží , v oka
mžiku j ejich devastují
cích účinkll , se může 
výška vyšplhat až na 30 
m. Tyto případy byly po
psány. Zcela zničuj ící 

mohou být ale již i vlny 
3 až 6 m vysoké. 

Stanovení míry 
ohrožení 

Ochrana obyvatelstva 
Z postižených oblastí Indického oceánu 

by ly popsány případy, kdy např. japonští 
turisté, kteří maj í obecně vysoké povědo
mí o přírodních ohroženích, prchali pryč 
od moře, zatímco někteří čeští turisté bě
želi k moři si vlnu vyfotit. Toto mluví sa
mo o sobě. O mnoho lépe na tom nebyli 
na řaclč míst ani domorodci, kteří nebrali 
ústup moře j ako včasné varování, ale vy
razili po nečekaném "odlivu" na obnažené 
mořské dno sbírat obživu. Tsi.mami se čas
to projevují zpočátku silným ústupem mo
ře, než přijde první z vln. Celkem bývá 
vln několik a nejhorší může být až ta čtvr
tá č i pátá. N icméně loni v Thajsku byla 
popsána jako nejvyšší vlna třetí v pořadí. 

Je potřeba, aby byl vypracován monito
ring, varovný systém a aby byl zabezpe
čen přenos informací o hrozícím nebezpe
čí. M onitorovací technika se skládá 
z přístroj Lt sleduj ících kolísání hladiny 

Pro ocenění míry (např. v přístavech), změny tlaku vody (na 
ohrožení j e důležitý tvar dně v mělčích vodách moří a oceánll), ze 
daného pobřeží- v záto- seismických stanic na pevninách, připad-
kách j e situace vždy hor- ně hlubokomořských snímačích tlaku 
ší než na přímém úseku a z registrace prikhocl i:t dlouhých moř-

pobřeží. Pokud je pobře- ských vln . Technické vybavení je cel osvě-
ží ploché, může voda tově dostupné a dokonce se firmy z vy-
proniknout hlouběj i do spělých zemí v získání těchto zakázek 
nitra, j e-li tvořené úte- předháněj í. Rovněž mezinárodní fórum, 
sem je bezpečnost po- které se sešlo na mezinárodní konferenci 
břežních staveb nesrov- (World Conference on Disaster Reducti -

natel ně vyšší. To vše j sou faktory, které j e on) v lednu v Kóbe, dalo tomuto problé-
potřeba při oceňování míry ohroženi zo- mu prioritu. Největším oříškem ale bude 
hlednit. Bohužel v praxi se po zmíněné výuka obyvatel, j ak se při tsunami chovat 

katastrofě začín á .-------------""1 a dále zajistit fungová
mnohcle aplikovat pří- No pobřeží, v okamžiku jejich de- ní mon itorovacího 
l iš zjednodušený pří- a varovného systému 
stup - v pásmu do vostujících účinků, se může výško na regionální úrovni 

3oo m ocl břehu nesmí vyšplhat až na 30 m. Tyto přípa- v méně rozvinutých 
nic stát. Někde to múže zemí. Obecně platí, že 
být málo, jinde j e to dy byly popsány. Zcela zniču- s odstupem času pově-
zbytečně přís né. l'ící mohou by' t ale 'liŽ i vlny domí o nebezpečnosti 
Obecně platí, že mí- přírodních katastrof 

ra ohrožení pobřeží 3 až 6 m vysoké. rychle klesá, a to i ve 
klesá se vzdáleností od vyspělých zemích. 
vzniku tsunami . Nicméně tyto vlny mo
hou překonat obrovské vzdálenosti - na
př. celý Tichý oceán. Vzhledem k tomu, 
že silná zemětřesení vznikají často v sub
dukčních zónách při okrajích Tichého 
oceánu a ohrožení se tedy týká vlastně 

všech pobřežních regionll, byl již v minu
losti v oblasti Pacifiku vytvořen vzájem
ně propoj ený monitorovací a varovný sy
tém. Něco podobného ovšem chybělo 

v Indickém oceánu a nemá to např. ani 
Karibská oblast či Středomoří. I v těchto 
regionech tsunami mohou vzniknout (viz 
např. výbuch sopky Santorini v Řecku). 

Pouze systém propracovaného školení 
a vzdělávání obyvatel, j aký mají např. 

v Japonsku, přináš í užitek. A to je práce, 
kterou do rozvoj ových zemí nemllže ni
kdo přivést jako dar. 

Vlna tsunami, která koncem loňského 
roku postihla pobřežní oblasti Indického 
oceánu, vejde nepochybně do dějin pří
rodních katastrof. A to nej en proto, že se 
v poslední době děl ají z podobných udá
lostí televizní thrillery, ale proto, že byla 
skutečně devastující. 

Vít Vilímek, katedra fyzické geo
grafie a geoekoiogie PřF UK v Praze 


