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Abstrakt 

V první části práce pojednává o stavbě sopek a základních pojmech  

Dále se věnuje jejich dělení, vzniku a jiným tipům vulkánů.  

Potom navazuje kapitola o vedlejších projevech sopek, která ukazuje na to, že sopky mohou být 

pro nás smrtící a zároveň užitečné.  

V kapitole největší erupce je vybráno pár velkých erupcí, které naše planeta zažila. Poslední část 

práce uvědomí čtenáře o sopkách na jiných vesmírných tělesech. 

 

Abstract 

The first part of the work, it deals with the construction of volcanoes and basic concepts 

It also deals with their division, origins and other types of volcanoes. 

Then follows the chapter on volcanic eruptions, which shows that volcanoes can be deadly and 

useful for us. 

In the chapter biggest eruption, a few major eruptions that our planet has experienced are 

selected.. The last part of the work will inform readers about volcanoes on other cosmic bodies. 
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ÚVOD 

Sopky jsou místa na zemském povrchu, na kterých vystupuje na povrch magma. Nejčastější místo 

výskytu sopek je na hranicích litosférických desek, mohou se však vyskytovat i na takzvaných 

horkých skvrnách.  

Téma sopky jsem si vybral, protože se mi líbí výbuchy sopek a tekoucí láva. 

Cílem mé práce je se o sopkách něco víc dozvědět. 
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1 Základní pojmy 

1.1 Stavba sopky 

Každá sopka má magmatický krb (místo, kde se shromažďuje magma), sopečný kužel (tvořen 

utuhnutou lávou z předešlých erupcí), sopečný komín (tunel, kterým se dostává magma skrz 

sopečný kužel, někdy nazývaný sopouch) a kráter sopky (místo ve kterém ze sopky vychází magma 

a stává se z ní láva).  

Obrázek 1: Řez sopkou 

1.2 Magma 

Magma je tvořeno roztavenými horninami, těkavými a pevnými látkami. Může obsahovat také 

krystaly nebo rozpuštěné plyny. Obvykle bývá shromážděno v magmatické komoře, ze které se pak 

uvolňuje na zemský povrch jednou nebo více sopkami. Teplota magmatu se většinou pohybuje na 

škále 700
o
C až 1300

o
C. 

1.3 Láva  

http://slideplayer.cz/slide/2898677/
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Jaký je rozdíl mezi magmatem a lávou hodně lidí neví. Jako magma označujeme roztavenou směs 

pod zemským povrchem. Lávou nazýváme směs, jenž se vylila na zemský povrch. Její složení se 

však oproti magmatu nijak neliší. 

Obrázek 2: Tekoucí láva 

1.4 Kaldera 

Výbuch sopky může někdy být tak silný, že se vrchol vulkánu zřítí do magmatického krbu, čímž 

vnikne obří kráter nazývaný kaldera. Tyto obří kaldery jsou většinou u neaktivních sopek vyplněny 

vodou, a tak vytváří kráterová jezera. 

1.5 Pyroklastický oblak 

Je rychle se pohybující vlna přehřátého plynu, který se valí po svahu sopky. Jeho rychlost může 

dosáhnout až 700 km/h a teploty asi 1000
o
C. Jde o jednu z největších hrozeb, které sopka pro své 

okolí představuje. Jeden takový třeba zasypal město Pompeje. 

1.6 Supervulkány 

V dnešní době známe pouze 6 supervulkánů. Jedná se o vulkány, jejichž erupce může mít globální 

dopad. Na stupnici VEI dosahuje stupně 8 tedy stupně nejvyššího. Výbuch takového vulkánu 

dokáže zapříčinit malou dobu ledovou nebo vyhynutí živočišných a rostlinných druhů. 

1.7 Stupnice VEI 

Neboli Volcanic Explosivity Index (index sopečné výbušnosti). Jedná se o stupnici, která rozděluje 

erupce podle množství vyvrženého materiálu, výšky do jaké byl materiál vyvržen a délky erupce. 

Index vytvořil Chris Newhall v roce 1982 pro klasifikaci síly jednotlivých sopečných erupcí. 

Stupnice má rozsah 0 – 8 a je logaritmická (stupeň 1 je desetkrát silnější erupce než stupeň 0). 
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VEI Objem materiálu Typ erupce Výskyt Počet za 

posledních 10 let 

0 <10.000 m3 Havajská erupce Průběžně  Mnoho 

1 >10.000 m3 Havajská erupce, 

Strombolská erupce 

Denně Mnoho 

2 >1.000.000 m3 Strombolská erupce, 

Vulkánská erupce 
Týdně 3477 

3 > 10.000.000 m3 Strombolská erupce, 

Pelejská erupce 

Několikrát za 

měsíc 

868 

4 > 0,1 km3  Pelejská erupce, Piliánská 

erupce 

1x za rok 421 

5 > 1 km3 Piliánská erupce 1x za 10 let 166 

6 > 10 km3 Piliánská erupce, ultra 

Piliánská erupce 

1x za 100let 51 

7 > 100 km3 ultra Piliánská erupce 1x za 1000let 2 

8 > 1000 km3 Supervulkán 1x za 10 000let 0 

 

  



Fakultní základní škola Olomouc, Hálkova 4 

 

9 

 

1.8 Dělení sopek: 

Sopky můžeme dělit podle:  

Druhů sopek: 

-explozivní (vulkány) 

-výlevné (štítové sopky) 

-smíšené (stratovulkány) 

Typů sopečných erupcí: 

 -Pliniovský typ erupce – poprvé popsána Pilniem mladším při erupci Vesuvu v roce 79 n. l. 

 -Peléský typ erupce - podle karibské sopky Pelée 

 -Strombolský typ erupce - pojmenovaná podle sopky Stromboli 

 -Havajský typ erupce - relativně klidná vulkanická erupce, pojmenovaná podle erupcí 

sopek Havajského souostroví 

Sopečné aktivity: 

 -aktivní (aktivní alespoň jednou za posledních 10 000 let) 

 -spící (neaktivní více než 10 000 let) 

 -vyhaslé (neaktivní více než 25 000 let) 

2 Jak sopky vznikají 

Zemská kůra je tvořena několika litosférickými deskami, které se neustále pohybují, nejčastěji od 

sebe, k sobě nebo se jedna zasouvá pod druhou. Těmito jevy mohou v zemské kůře vznikat 

praskliny, kterými se magma ze zemského pláště dostává na zemský povrch, kde tvoří kráter 

sopky. 

Sopečný kužel se pak zvětšuje s každou další erupcí, kdy se sopečný materiál (láva nebo sopečný 

tuf) usazují na svazích sopky. 
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3 Jiné typy sopek 

3.1 Podmořské sopky 

Vznik podmořských sopek je zapříčiněn praskáním zemské kůry na mořském dně. Existují odhady, 

že 75% magmatu, které se dostane na zemský povrch, vyprodukují podmořské sopky. Jejich erupce 

se od ostatních sopek liší tím, že voda zapříčiní rychlejší utuhnutí magmatu, ten se pak většinou 

mění na magmatické sklo. 

3.2 Subglaciální sopky 

Jsou sopky, které jsou z části nebo celé pokryté ledovcem. Při takové erupci uvolněné teplo změní 

na vodu, někdy i na vodní páru. Voda může stejný jev jako u podmořských sopek, a taky velké 

záplavy, vodní pára se podílí pak na vzniku obřího sopečného mraku. Ten se může dostat až do 

nejvyšších vrstev atmosféry a jeho rozptýlení může trvat až několik týdnů, ale i měsíců. Takový 

sopečný oblak pak může zastavit leteckou dopravu v dané oblasti. Sopky tohoto typu se vyskytují 

hlavně na Islandu a v Antarktidě. 

4 Vedlejší projevy sopek 

4.1 Kladné 

4.1.1 Minerální prameny 

Pojmem minerální pramen je označován vývěr podzemní vody z hlubin zemské kůry. Jedná se o 

přírodní léčivé zdroje. 

4.1.2 Geotermální energie 

Je projev tepelné energie zemského jádra. Její vznik způsobuje rozklad radioaktivních látek a 

působení slapových sil (síly způsobené gravitací). Projevují se gejzíry a sopečnými erupcemi. Lidé 

ji však využívají k vytápění, či k výrobě elektrické energie v geotermálních elektrárnách. Ty 

fungují tak že se hluboko do země udělají 2 díry, které se pod zemí spojí, do jedné je pak vháněna 

voda, ta se pod zemí ohřívá a následně vysává druhou dírou. V Česku ji využívá Ústí nad Labem, 

k vytápění plaveckých bazénů a zoologické zahrady. 
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4.1.3 Úrodnost půdy 

Materiál produkovaný sopkou obsahuje hodně minerálů, proto je zemědělsky dobře využitelný. 

4.2 Záporné 

4.2.1 Zemětřesení 

Jako zemětřesení označujeme náhlý pohyb zemské kůry, vyvolaný uvolněním napětí z neustálých 

pohybů zemských desek podél zlomů litosférických desek. 

4.2.2 Tsunami 

Je jedna nebo několik po sobě jdoucích obřích vln. Ty vytváří převážně pohyby litosférických 

desek na dně oceánů. Část z nich však vytváří erupce sopek, respektive zemětřesení, jež výbuch 

provází. Jednou z nejznámějších erupcí spojenou s vlnami tsunami je erupce sopky Krakatoa. Při 

jejím výbuchu vznikly obří tsunami, které zabily více než 36 000 lidí, zničily 165 měst a vesnic. 

4.2.3 Lahary 

Jde o proudy tvořené pyroklastickým materiálem, bahnem a vodou. Mohou dosahovat rychlosti až 

100 km/h, díky které dokáží zničit všechno, co jim přijde do cesty. Lahary většinou vznikají při 

erupci subglaciálních sopek nebo u sopek, jejichž kaldera je vyplněna vodou. Jeden z největších 

laharů vznikl v roce 1985 při erupci sopky Nevado del Ruiz. Tento lahar zničil celé město Armero 

a zabil asi 20 000 lidí. 

4.2.4 Pyroklastický oblak 

Obrázek 3: Pyroklastický oblak 
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5 Největší erupce 

5.1 La Garita (Colorado,USA) 

Erupce sopky La Garita před 27,8 miliony lety trvala několik týdnů. Za tuto dobu stihla sopka 

vyvrhnout více než 4 800 kilometrů krychlových magmatu. Na stupnici VEI se dostala na 8. příčku. 

Při této erupci také pravděpodobně vznikl největší kráter na světě o průměru 3600 kilometrů. Po 

této erupci už však žádná další nenásledovala. 

Obrázek 4: Popelové útvary v kaldeře sopky La Garita 

5.2 Yellowstone (USA) 

Při erupci sopky Yellowstone před 640 000 lety měl sopečný oblak výšku skoro 50 kilometrů a 

vyvrhla asi 1 000 kilometrů krychlových magmatu. Na stupnici VEI dosáhla 8. stupně. Tato sopka 

je jednou z velkých hrozeb dnešního světa, jelikož většinou vybuchuje pravidelně jednou za 

600 000 let. Erupce tohoto vulkánu v dnešní době by měla katastrofální následky nejen pro Severní 

Ameriku, ale i pro celý svět.  

Obrázek 5: Gejzír dokazující sopečnou aktivitu v Yellwstonském národním parku 
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5.3 Toba (Indonésie) 

Před asi 73 500 vybuchla sopka Toba, která při své erupci vyvrhla 2 800 kilometrů krychlových 

magmatu. Zároveň tato sopka vytvořila sopečný oblak dosahující v některých místech až 50 

kilometrů. Nyní se v jeho kráteru vyskytuje několik malých sopek. Seismologové odhadují, že 

k další velké erupci dojde přibližně za 300 000 let. 

5.4 Oruanui (Nový Zéland) 

Poslední výbuch této sopky se odehrál před asi 26 500 lety. Při této erupci sopka vyvrhla asi 800 

kilometrů krychlových magmatu. Výška sopečného mraku přesáhla 50 km.  

5.5 Tambora (Indonésie) 

Vybuchla v roce 1815, erupce trvala 6 dní. Říká se, že výbuch byl tak hlasitý, že byl slyšet až ve 

vzdálenosti 1 400 kilometrů. Vulkán vyvrhnul asi 150 kilometrů krychlových magmatu, čímž zabil 

asi 10 000 lidí, dalších asi 83 000 lidí zemřelo na zranění a hladomor, který díky erupci vypukl. Na 

stupnici VEI má stupeň 7 (všechny výše uvedené mají stupeň 8). 

5.6 Taupo (Nový Zéland) 

Druhá erupce ze sopečné oblasti Taupské vulkanické zóny (první byla erupce Oruanui) se odehrála 

v roce 180 n. l. a vytvořila největší jezero Nového Zélandu. Výška sopečného mraku při této erupci 

dosahovala až 50 kilometrů. Na stupnici VEI se erupce dostala na 6-7 stupeň. 

5.7 Santorini (Řecko) 

V roce 1640 před n. l. byla zaznamenána erupce sopky Santorini, která zničila kulturní a 

ekonomické centrum Minoiské civilizace. Díky této erupci se o pozůstatky města zajímá hodně 

archeologů a turistů. Od doby posledního výbuchu v roce 1950 nevykazuje sopka žádný druh 

aktivity.  

6 Sopky na jiných planetách 

Sopečná činnost nebyla doložena pouze na Zemi, ale i na jiných planetách, třeba na Venuši, 

jednom Jupiterově měsíci nebo na Marsu. 

6.1 Mars 
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Na Marsu bylo zatím nalezeno jenom asi 20 sopek. Z i takto malého počtu sopek však pár z nich 

patří mezi nejvyšší sopky v naší sluneční soustavě. Sopka Olympus Mons, jejíž výška je zhruba 27 

kilometrů a plocha základny o velikosti celé Francie, je tak nejvyšší horou v naší sluneční soustavě. 

Obrázek 6: Obrázek sopky Olympus Mons na Mars 

6.2 Venuše 

Na Venuši se nachází více sopek než na jakékoliv jiné planetě v naší sluneční soustavě. Převažuje 

zde typ štítových sopek, které na této planetě mají až stovky kilometrů v průměru, jejich výška 

však většinou dosahuje 1,5 km. 

6.3 Jupiterův měsíc Io 

Sopky na povrchu tohoto Jupiterova měsíce nalezla v roce 1979 vesmírná sonda Voyager 1. Podle 

snímků pořízených touto sondou se na tomto měsíci nachází více než 150 aktivních sopek. 

Předpokládá se, že na Io je sopek až 400. Aktivitu sopek na tomto měsíci zapříčiňují slapové jevy 

Jupiteru. Tyto sopky mohou díky malé gravitaci vyvrhovat sopečný materiál až 500 km vysoko. 
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Závěr 

Díky své práci jsem se o sopkách dozvěděl hodně věcí, které jsem nevěděl jako třeba to, že nejsou 

pouze na naší planetě, ale i na planetách ostatních nebo, že mohou zapříčinit malou dobu ledovou. 

 

 

Prohlašuji, že na celé práci jsem pracoval samostatně a uvedl jsem použitou literaturu.  

 

 

  

V Olomouci, 10. června 2018 _______________________  

            podpis  
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