
 

 

Pracovní list – Hurikán Katrina 
 
1. 
Přečtěte si následující úryvky a vypracujte k nim zadané otázky.  
passant  
2.9.2005 10:59  
nejlépe STANNÉ PRÁVO 
příšerné.........Ondřej Neff už něco takového popsal v jednom svém románu...totální výpadek 
elektřiny a následné rabování lůzy a válka gangů, resp. trosek státní moci s gangy...místo práva 
právo silnějšího, totální rozklad civilizace. Narozdíl od Neffova románu však v Americe něco 
takového nezachvátilo celou zemi, ale jen omezené území. USA by měly do oblasti nasadit 
regulérní armádu a tvrdě nastolit pořádek; zejména by bylo dobré vyhlásit vůči členům 
loupežných gangů stanné právo. 
 
Co je to stanné právo? 
 
Co si myslíš o užití stanného práva v případě živelné katastrofy?  
 
 
2. 

Stanovený účel 

Stanoveným účelem agentury FEMA je „redukovat ztráty na životech a majetku a chránit národ 
před všemi riziky, včetně živelných katastrof, teroristických útoků a katastrof způsobených lidmi 
tak, že bude národ vést a podporovat prostřednictvím systému pohotovosti, ochrany, odezvy, 
obnovy a zmírňování, který je možné spustit v případě nastalé krizové situace.” 

Nedávné operace 

Operace největšího měřítka, kterou byla FEMA pověřena, probíhala od srpna 2005 po řádění 
hurikánu Katrina, který postihl střední oblast pobřeží Mexického zálivu, s nejničivějšími následky 
na oblast města New Orleans ve státě Louisiana. 

Reakce FEMA na katastrofu byla hojně kritizována kvůli pomalé a nedostatečně reakci z její 
strany, kdy agentura bránila pomoci postiženému obyvatelstvu z rukou externích soukromých a 
veřejných organizací včetně Červeného kříže, zakazovala fotografování mrtvých, zabavovala 
reportérům vybavení a obyvatelům jejich legálně držené střelné zbraně. 

Zpráva Kongresu z roku 2006 zhodnotila jednání FEMA jako „… národní selhání, nesplnění 
základní povinnosti zajistit veřejné blaho.“  

Dále se tvrdí, že hurikán Katrina byl testem kontinuity vládního programu, jenž umožňuje 
agentuře FEMA nacvičovat shromažďování a přemisťování velkých počtů lidí do táborů, 
přičemž jsou porušována jejich ústavní práva, a také zmilitarizování oblastí s pomocí 
soukromých vojenských podnikatelů (tj. najatých žoldáků). 

Po ničivém hurikánu Katrina byla takto využita soukromá bezpečnostní agentura Black Water 
USA.  



 

 

 
http://topconspiracy.wordpress.com/2011/11/19/spojene-staty-se-pripravuji-na-obcanskou-
valku/  
 
Jak by měl ideálně stát zasáhnout, aby se vyhnul kritice? 
 
 
Je to vůbec možné? 
 
  
Jaký postoj k události zaujímá pisatel článku? Nebo Vám článek přijde objektivní? 
 
 
3. 

Může za to George Bush a jeho válka v Iráku? 
Ačkoli mezi katastrofou v New Orleansu a válkou v Iráku nepanuje žádná zjevná souvislost, 
mnozí prezidenta viní z podílu na zaplavení města. Místní novináři upozorňují na to, že Bílý dům 
loni seškrtal výdaje na posílení ochrany proti hurikánům, aby mohl financovat bezpečnostní 
složky monitorující činnost osob podezřelých z přípravy teroristických útoků. 

"V posledním rozpočtu navrhla administrativa prezidenta Bushe asi deset milionů dolarů na 
hlavní projekty v jižní Lousianě. To je šestina toho, co požadovaly místní úřady," napsala 
agentura Newhouse News Service. Média rovněž upozorňují na to, že mnozí vojáci z Národní 
gardy, kteří by za normálních okolností byli mobilizováni, aby pomáhali s evakuací, nyní slouží v 
Iráku. 

Zdroj: http://zpravy.idnes.cz/hurikan-katrina-ve-faktech-a-obrazech-ds5-
/zahranicni.aspx?c=A050831_094317_prilohy_bih 

 

 

http://topconspiracy.wordpress.com/2011/11/19/spojene-staty-se-pripravuji-na-obcanskou-valku/
http://topconspiracy.wordpress.com/2011/11/19/spojene-staty-se-pripravuji-na-obcanskou-valku/
http://zpravy.idnes.cz/hurikan-katrina-ve-faktech-a-obrazech-ds5-/zahranicni.aspx?c=A050831_094317_prilohy_bih
http://zpravy.idnes.cz/hurikan-katrina-ve-faktech-a-obrazech-ds5-/zahranicni.aspx?c=A050831_094317_prilohy_bih


 

 

 
Interpretuj daný plakát.  
 
Jaký je obecně účel plakátu? 
Proč je na obrázku Obama a nikoli Bush? 
Proč se Obama spojuje s Orwellovým románem 1984? 
 


