
Teoretický materiál pre žiakov 

Sopečná činnosť, alebo vulkanizmus sú javy, ktoré vnikajú vystupovaním roztavenej horniny – magmy 

z hlbších častí Zeme až k do vrchnej časti zemskej kôry (litosféry). Magma, ktorá prúdi po zemskom 

povrchu sa nazýva láva. Horúca láva prúdiaca po povrchu chladne a vytvára tzv. povrchový vulkanický 

reliéf, ktorého súčasťou sú aj sopky. 

Kde vznikajú sopky? 

Zemská kôra (Obrázok 1) je najvrchnejšia geologická vrstva Zeme, ktorú rozdeľujeme na pevninskú 

a oceánsku kôru. Pod ňou sa nachádza vrchná časť zemského plášťa. Kôra spolu s vrchnou časťou 

plášťa tvorí pevnú vrstvu povrchu Zeme (nazývanú aj litosféra), ktorá je rozlámaná na viacero platní 

(Obrázok 2) „plávajúcich“ na plastickej vrstve (nazývanú aj astenosféra).  

 

Obrázok 1 Stavba Zeme (Stavba Zeme, 2018) 

 

Obrázok 2 Rozlámané tektonické platne plávajúce na vrchnej časti zemského plášťa (Tektonické platne, 2018) 



Jednotlivé tektonické platne sa na tejto plastickej vrstve pohybujú - môžu sa podsúvať, vzďaľovať,  

tlačiť na seba, alebo sa pohybovať pozdĺžne vedľa seba. Najväčší výskyt sopiek môžeme pozorovať na 

(miesta vzniku sopečnej aktivity): 

1. zónach, kde dochádza k podúvaniu jednej oceánskej platne pod inú oceánsku, alebo 

kontinentálnu platňu. Pri takomto podsúvaní  dochádza k ohrievaniu zemskej kôry a jej 

topeniu. Postupne dochádza k oddeľovaniu jednotlivých zložiek magmy (napr. vyparovanie 

vody), ktoré  následne stúpajú nahor cez zemskú kôru a môžu preniknúť až na zemský povrch 

vo forme lávy a v podobe sopečnej erupcii. 

 

  
Obrázok 3 Podsúvanie oceánskej kôry pod pevninskú (Podsúvanie, 2018.; Subdukčná zóna, 2018) 

 

 

2. riftových zónach, ktoré sú charakteristické poruchami zemského povrchu (pukliny a zlomy). 

Riftové zóny môžu dosahovať dĺžku niekoľko stoviek až tisícok kilometrov so šírkou niekoľko 

kilometrov až niekoľko stoviek kilometrov. Na týchto miestach - trhlinách môže magma 

preniknúť ľahšie na zemský povrch (napr. Stredoatlantický chrbát). 

  

 

 

Obrázok 4 Riftová zóna, alebo odsúvanie od saba dvoch tektonických platní (Vulkanický rift, 2018.) 

 

3. Sopky sa môžu vyskytovať aj na miestach, kde sa tektonická doska nerozdeľuje, alebo 

nepodsúva pod inú dosku. Vulkanickú činnosť tiež pozorujeme na miestach, kde je tenšia 

zemská kôra (najčastejšie na oceánskych platniach) a stabilne sa na tomto mieste nachádza 

zdroj horúcej magmy, ktorý sa vylieva z tzv. hotspotov, alebo horúcich škvŕn. Môžeme si to 

predstaviť ako neustále prúdiaci zdroj (kotol) magmy na tom istom mieste. Ak tento jav 



prebieha dlhodobo a tektonická doska sa nad týmto zdrojom „kotlom“ horúcej magmy 

pohybuje, môžeme pozorovať vznik sopečných súostroví. Napríklad Havajské ostrovy vznikli 

takouto činnosťou (Obrázok 5). 

 
 

Obrázok 5 Vznik Havajských ostrovov nad miestom stáleho zdroja prúdiacej magmy tzv. horúcich škvŕn (hotspotov) 
(Hotspot, 2018; Horúca škvrna, 2018) 

 

Aký tvar má sopka? 

Nie každá láva tečie rovnako a preto pozorujeme rôzne tvary sopiek. Ak láva prechádza dlhšie 

vzdialenosti kým stuhne, vytvára nízky plytký tvar sopky – štítový. Ak naopak tečie pomaly 

a nedosahuje väčšie vzdialenosti, tak vytvára kužeľový tvar. Sopky na Zemi majú rôzne tvary, ale 

môžeme ich rozdeliť do dvoch hlavných skupín.  

1. Štítové sopky so širokou základňou a miernym stúpaním vulkanického svahu. 

 

Veľký polomer      Plytký svah 

 

2. Kužeľové sopky ktoré sú strmé a užšie. 

 

Úzky polomer      Strmý svah 

Obrázok 6 Zakladené rozdelenie sopiek podľa ich tvaru (Chain reaction, 2017) 

Opísať tvar sopky môžeme podľa tvarového faktora (TF), ktorý môžeme vypočítať ako pomer 

priemeru (D)  a výšky sopky  (h). 
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Zloženie sopiek  

Ak láva chladne veľmi rýchlo, tak vytvára vulkanické horniny, ktoré sú charakteristické 

drobnými kryštálmi. Niektoré kužeľové sopky sú vytvorené aj z popola, ktorý vznikol pri vulkanickej 

erupcii. 

 Horniny vznikajúce tuhnutím magmy sa nazývajú vyvreté. Magma, ktorá tuhne pod zemským 

povrchom vytvára tzv. hlbinné vyvreté horniny. Ak magma tuhne tesne pod povrchom, alebo ako láva 

na zemskom povrchu, tak vytvára tzv. výlevné vyvreté horniny. Horniny, ktoré vznikli usadením 

sopečného popola, prachu a jemnozrnných sopečných vyvrelín pri sopečnej explózii sa nazývajú 

usadené vulkanická horniny.  

Vyvreté horniny sú tvorené z rôznych minerálov, ktoré sú závislé na pôvodnom zložení 

magmy/lávy a môžu tiež obsahovať už vytvorené kryštály, alebo plyny. Obsah kryštálov a plynu 

určuje tekutosť (viskozita) lávy. Láva sa rýchlo ochladzuje, keď sa dostáva na zemský povrch. Pri 

tomto procese sa začnú tvoriť kryštály.  Vzhľadom na rýchle chladnutie sa tvoria malé kryštály, ktoré 

je niekedy možné vidieť len cez lupu. Hlbinné horniny, ktoré sa neochladzujú tak rýchlo majú 

dostatok času na to, aby vytvorili väčšie kryštály.  

Tvar sopiek závisí okrem teploty chladnutia aj od typu lávy, ktorá ho tvorí. Ak je láva tekutá 

a prejde dlhšiu cestu, tak tvorí štítovú sopku. Ak je láva viacej viskózna (menej tekutá) nedosahuje 

takých vzdialeností a tvorí už spomínaný „typický“ kužeľ. Sopky, ktoré sú tvorené popolom, tiež 

vytvárajú kužeľovitý tvar.  

Sopky sú zvyčajne tvorené horninami – čadičom (bazalt), ryolitom a andezitom. Tieto horniny 

majú rôzne zmesi minerálov a to spôsobuje ich rozdielnu viskozitu. Ryolit je veľmi viskózny, tvorí len 

krátke lávové prúdy  a zvyčajne je charakteristický pre výbušné sopky. Andezit je z hľadiska viskozity 

medzi ryolitom a čadičom (bazaltom). Čadič je najmenej viskózny a preto zvykne vytvárať aj tzv. 

lávové „rieky“ (niekedy dlhé až 20km). Sopky tvorené čadičom sú pokojné a bez väčších explózií.  

 


