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Anotace: Žáci se seznámí s některými vulkány, které se zapsaly do historie lidstva. 
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Krakatoa
Leží v Sundském průlivu 

mezi ostrovy Jáva a Sumatra.
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Obrázek: http://www.nomad4ever.com/2007/11/09/krakatao-volcano-erupts-once-again/

Dávala o sobě vědět od 
května roku 1883, ale k 
hlavnímu výbuchu došlo 
27. srpna 1883.



- Při poslední nejsilnější erupci se naráz uvolnila ničivá
energie srovnatelná s explozí 13 000 jaderných pum 
svržených na Hirošimu, magmatický krb se 
vyprázdnil a celá hora se propadla do hlubin.

- Sopečný prach a popel vystoupal do výšky 25 km.
- Zvuk exploze byl zaznamenán na místech vzdálených 

několik tisíc kilometrů (např. ostrov Rodrigues v 
Indickém oceánu je ve vzdálenosti 4 653 km).

- Zahynulo více než 36 000 lidí
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- Zápisy barografů meteorologických stanic po 
celém světě vypovídají o tom, že tlaková vlna 
oběhla naši planetu dvanáctkrát.

- Propadem masy do moře vznikla vlna tsunami 
vysoká 40 m.

- Pyroklastika o objemu 20 km3 se dostala do míst 
vzdálených 40 km a sežehla vše, co bylo 
organickho původu.

- V následujících letech zaznamenali meteorologové
časté výkyvy počasí a celosvětový pokles teploty o 
1,2°C. Stav se vrátil k normálu až roku 1888
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- Od roku 1927 vyrůstá na místě původní sopky nový 
vulkán, který byl pojmenován Anak Krakatoa – Syn 
Krakatoy. Roste průměrnou rychlostí 7m za rok
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Obrázek: http://wwalert.wordpress.com/2012/01/09/



St. Helens
Před rokem 1980                      V roce 2007
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- Leží v severní části Kaskádového pohoří na západě
USA (stát Washington).

- K erupci došlo 18. května 1980
- Množství uvolněné energie je srovnatelné s 1 200 

bombami svrženými na Hirošimu.
- Pyroklastické mračno zničilo asi 600 km2 země
- Lahary doklouzaly až 25 km od sopky
- Teplota ledové vody v jezeře Spirit stoupla na 50°C
- Hora se po výbuchu zmenšila o 1 400 m
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- Popel a plyny vystoupaly až
do stratosféry, některé
odhady uvádějí 30 km

- Mrak popela doletěl za 2 dny 
k New Yorku, celou 
zeměkouli obletěl za 2 týdny

- Zahynulo 57 lidí
(nejohroženější okolí bylo 
evakuováno, protože vědci 
výbuch sopky očekávali)
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30 sekund po výbuchu:



Vesuv
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Leží na východním 
pobřeží Neapolského 
zálivu v jihozápadní
Itálii.

Je to často činná
sopka, ale lidé si ji 
nejčastěji spojují s 
výbuchem z 24. srpna 
roku 79. Foto: Vlasta Hlobilová



- Žhavý materiál (sopečné pumy a popel) vystoupal 
do výše několika desítek kilometrů a pak začal 
padat zpátky na zem, kde se vršil v ulicích Pompejí
rychlostí několik desítek centimetrů za hodinu.

- Na zkáze se podílely jedovaté sopečné plyny
- Kromě Pompejí byla zasažena i další města –

Herkulaneum, Stabie, Oplontis, …
- Podle odhadů Vesuv vychrlil přibližně 3 km3

sopečných materiálů.
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Pompeje byly zakonzervovány třímetrovou vrstvou 
sopečného materiálu.

Roku 1631 po další z mnoha erupcí, bylo původní
město nalezeno při obnovovacích pracích.

Pravidelný archeologický výzkum začal roku 1860. 
Tehdy byly objeveny dutiny podivných tvarů. Když
je vylily sádrou, odhalily děsivé tajemství – šlo o 
otisky těl lidí i zvířat
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Fotky: Vlasta Hlobilová



Dnes můžete na Vesuv vystoupit:
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Pohled do kráteru:

Cesta ke kráteru

Fotky: Vlasta Hlobilová



Ve střední Francii můžete navštívit Národní park 
Vulcania (oblast Clermont – Ferrand)
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Puy de Come Řetězec třetihorních sopek

Fotky: Vlasta Hlobilová



Zajímavé je městečko Le Puy
en Velay, nad kterým se tyčí
čtyři 80 m vysoké lávové
kopce. Na nich jsou 
vybudovány katedrála 
Notre-Dame-du-Puy, kaple 
St.-Michel d´Aiguilhe, socha 
Sv. Josefa a socha Matky 
Boží Francouzské.
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kaple St.-Michel d´Aiguilhe
Foto: Vlasta Hlobilová



Další známé sopky:
- Etna (Sicílie)
- Stromboli (Liparské ostrovy)
- Théra (Santorini)
- Hekla (Island)
- Mauna Kea (Havajské ostrovy)
- Popocatépetl (Mexiko)
- Kilimandžáro (Tanzanie)
- Fudži (Japonsko)
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A co Česká Republika?
Vulkanická činnost ve třetihorách nám zanechala České

Středohoří (Říp, Milešovka) a Doupovské hory. 
Nejmladší sopky vznikaly ve čtvrtohorách (Komorní
hůrka a Železná hůrka u Františkových Lázní, Venušina 
sopka u Bruntálu).

Sopečný původ je patrný i na Panské skále (okres Česká
Lípa).

Dozvuky sopečné činnosti můžeme vidět v rezervaci Soos
u Mariánských Lázní a v Karlových Varech na Kolonádě, 
kde tryská Vřídlo až do výšky 12 m.
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Obrázek: http://www.national-geographic.cz/detail/nejzajimavejsi-
sopky-ceska-jsou-stare-az-65-milionu-let-ukazeme-vam-ty-

nejkrasnejsi-23961/

Obrázek: http://www.vyletnik.cz/mistopisny-
rejstrik/zapadni-cechy/chebsko-a-smrciny/3495-soos/

Panská skála                                                      Soos
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