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Hladomor 

• Hladomor znamená hromadné vymírání obyvatelstva z 
důvodu dlouhodobého nedostatku potravy 

• V minulosti proběhly obrovské hladomory, které za sebou 
zanechaly mnoho mrtvých. Lidé neumírají pouze z hladovění, 
často umírají na nemoci, protože nemají dostatečnou sílu a 
imunitu 

• Nejčastější příčinami hladomorů jsou extrémní odchylky 
počasí a přírodní katastrofy - sucho, škůdci a infekce plodin 

• Někdy byly hladomory vyvolány válkami či politikou 

• Ve středověku byly hladomory poměrně častým jevem kvůli 
nedostatečnému a neefektivnímu zemědělství 

 

[1 - zdroj. 2011-15-07]. < http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Top_of_Atmosphere.jpg> 



Hladomor – konflikty, přírodní pohromy 

• Například hladomor v Irsku trval 4 roky. Kvůli vlhkému počasí 
se rozšířily plísňové choroby a zničily úrody brambor, které 
představovaly hlavní plodinu. Počet obětí se odhaduje na 10% 
populace a dalších 25% Irsko opustilo 

• Jiným hrozivým příkladem je uměle vyvolaný hladomor. 
Během začátku 30. let 20. stol na Ukrajině a v dalších částech 
SSSR zahynuly milióny lidí. Za vším stála politika Stalina a jeho 
etnické čistky 

                                                                                         umírající dítě 

 

[1 - zdroj. 2011-15-07]. < http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Famine_Saratov_1922.jpg> [1 - zdroj. 2011-15-07]. < http://en.wikipedia.org/wiki/File:Russia_Famine_Saratov_1921.jpg> 



Hladomor dnes 

• V minulosti hladomory postihovaly všechny osídlené části 
světa, ale dnes jsou příznačné hlavně pro Afriku a některé 
části Asie 

• Vyspělý svět za použití strojů, umělých hnojiv, pesticidů a 
dalších vynálezů dokáže bojovat s nepřízní počasí, plísněmi i 
škůdci, a tak předejít strádání obyvatel  

• Naopak v Africe, kde je mnoho oblastí přelidněno a není pro 
ně dostatek obživy, je podvýživa dlouholetým problémem 

• I přes snahu vyspělých států a humanitárních  
organizací se nedaří hladovění v Africe zastavit 

• I přes velký počet obětí populace v Africe rychle  
roste a tak dále zvyšuje svou spotřebu 
 jídla, kterého je nedostatek 

[1 - zdroj. 2011-15-07]. < http://en.wikipedia.org/wiki/File:Starved_girl.jpg> 



 

 

 

• Víte, jakých zemí se hladomor aktuálně týká? 

 

• Jmenujte aspoň několik organizací, které se zabývají pomocí 
Africe a bojem proti hladu 

[1 - zdroj. 2011-15-07]. < http://en.wikipedia.org/wiki/File:Starved_girl.jpg> 


