
SOPEČNÉ ERUPCE 

Marina Melkonova 
Oktáva 2017/2018 

BGV 



• Sopka – (vulkán), místo výstupu magmatu na povrch 

• Geologická vulkanická událost, během které dochází k výronu 
magmatu na povrch tělesa 

• Vyvolávána tlakem sopečných plynů uvolňujících se z magmatu 
během výstupu 

• Erupce nastane, pokud tlak uvolněných sopečných plynů dosáhne 
meze, kdy tlakové napětí je schopné prorazit překážku bránící výlevu 

 



Typy erupcí: 

 

• Efuzívní erupce – klidná, klidný výlev nízkoviskózní lávy a malý obsah 
rozpuštěných plynů v lávě, např. havajské sopky 

• Explozivní erupce – agresivní, množství rozpuštěných plynů a vodních 
par vystupuje na povrch a vytvářejí obrovský tlak, tlakem roztaveny 
horniny + ucpané ústí sopečného kanálu -> destrukce stěn vulkánu a 
vymrštění velkého množství lávy, prachu, popela atd. do atmosféry 

• Freatická erupce – jedna z nejničivějších erupcí, magma při výstupu 
narazí na podzemní vody, vlivem vysokých teplot se voda vypaří a 
vzniklá pára je motorem exploze 

 



Druhy sopek: 

 
• Supervulkány – sopky, jejichž erupce dosahuje stupně 8 VEI, tato erupce je 1000x 

větší než většina známých erupcí (Yellowstone v USA, Lake Toba v Indonésii, …) 

19. 



• Stratovulkány – vulkán, který se skládá z mnoha vrstev ztuhlé lávy, 
tefry, pemzy a sopečného popela, charakteristické sopečné bomby – 
kusy magmatické horniny, velikost kniha-malý automobil (Vesuv v 
Itálii) 

 

20. Japonsko - Fudži 



• Podmořské sopky – vznikají v trhlinách v zemské kůře na mořském 
dně, jedna z prvních sopek zaznamenána v Egejském moři (1650) – 
erupce způsobila škody na ostrově Santorini (Marsili na jihozápadě od 
Neapole, Itálie) 
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• Subglaciální sopky – z větší části pokryty ledovcem, způsobují záplavy 
z důvodu roztavení ledu, na Islandu nebo Antarktidě (Grímsvötn na 
Islandu – pokryt ledovcem Vatnajökull) 

 

22. Island - Katla 



• Štítové sopky – kruhový tvar, na okrajích jsou vyvýšené hrany, aktivní 
po velmi dlouhou dobu, řadí se mezi nejaktivnější sopky na Zemi 
(Havajské ostrovy – Kilauea, Mauna Loa)  

23. Mauna Kea - Havaj 



• Bahenní sopky – vyvrhování kapalin nebo plynů na povrch, vznik – 
horká voda ze zemského nitra se mísí s bahnem, teploty horké vody 
jsou značně nižší než u magmy, významné producenty metanu 
(Taragaj Dagh v Ázerbájdžánu) 

 

24. Taragaj Dagh - Ázerbájdžán 



1. Sopky světa + Ring of Fire 



2. Seznam aktivních sopek 



18. Nejničivější erupce z historie 



ETNA 

3. 



• Nejvyšší činná sopka 

• Druhá nejmohutnější sopka v Evropě 

• V Itálii – ostrov Sicílie 

• Je to stratovulkán (kuželovitá sopka, 
tvořena vrstvami lávy) 

• Úrodná sopečná půda podporuje 
zemědělství, pěstování vinné révy a 
ovocných sadů 

• Nebezpečí – nachází se v hustě 
obydlené oblasti, únik sopečných 
plynů  

 

4. 



VESUV 

5. 



• Činný stratovulkán 

• Itálie – Apeninský poloostrov 

• Nejznámější erupce – 24. srpna roku 79 
našeho letopočtu – zaniknutí např. města 
Pompeje 

• Nebezpečí – leží v blízkosti měst (např. 
Neapol) 
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7. Pompeje a v pozadí Vesuv 



STROMBOLI 

8. 



• Stratovulkán 

• Činná sopka 

• Itálie – ostrov Stromboli (součástí 
Liparských ostrovů) 

• Větší část sopky pod hladinou moře 
(2000 m) 

 

9. 



HEKLA 
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• Aktivní sopka 

• Stratovulkán 

• Island 

• „brána do pekla“ 

• Několik kráterů, dnes aktivní pouze dva 

• Největší erupce – H3 – před 3000 lety, velké vyvrhnutí sopečných 
hornin a plynů -> ochlazení klimatu v následujících letech 

• Nelze předpovědět erupci – erupce se projeví 30-80 min předem 
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MAUNA LOA 

12. 



• Největší a nejaktivnější sopka 

• Havajské ostrovy – ostrov Havaj 

• „dlouhá hora“ 

• Klidné erupce – láva bohatá na SiO2  -> erupce nevýbušné, láva se 
rozlévá jen do okolí 
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ASO 

14. 



• Supervulkán 

• Japonsko – ostrov Kjúšú 

• Největší aktivní sopka a jedna z největších 
sopek na světě 

• Jeden z pěti vrcholů (Taka) aktivní – vychází z 
něj kouř a občas proběhne menší erupce 

 

 

 

15. 



Hora St. Helena 

16. 



• USA – Washington 

• Stratovulkán, nejvíce aktivní sopka 

• Patří do skupiny Ring of Fire 

• Jeden z nejmladších vulkánů v oblasti (40 000 let) 

• Největší erupce v USA – 18.5.1980 – pyroklastický oblak o rozloze 600 
km2 , uvolnění 1,5 mln tun oxidu siřičitého 

• Poslední erupce – leden 2008 

• Důsledky – obnova porostu a návrat živočichů v okolí začal probíhat 
rychleji, než vědci předpokládali 

17. 



Zajímavosti 

• Mnohé národy v minulosti považovali sopky za posvátné nebo sídla 
bohů. Staří Řekové uctívali boha ohně Héfaista, který sídlil pod 
činnými sopkami. Římané tohoto boha převzali a přejmenovali na 
Vulkána, odtud pochází název pro sopky – vulkány. 

• V současnosti je vulkanismus pozorován např. na Venuši, Marsu 
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