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Anotace 
 
Studie je věnována jednomu z možných příkladů tzv. „černé labutě“ v bezpečnostním 
diskursu, jakým je výbuch supervulkánu. Je přiblížen možný průběh, dopady  
a pravděpodobnost této eventuality. Dále je uveden popis možných protiopatření vůči této 
situaci. Ve zkratce je zhodnocena úroveň připravenosti tuzemského bezpečnostního systému 
na danou eventualitu. 
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Summary 
 
The study is devoted to one of the possible examples of so-called "black swans" in the 
security discourse, a supervolcano eruption. Studie dis the possible progress, impact and 
probability of this eventuality. Mentioned are also possible countermeasures related to this 
situation. 
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Výbuch supervulkánu 
 
Erupce supervulkánu bývá někdy označována také jako supererupce či kataklyzmatická 
erupce. Jak již název a předpona super napovídá, jedná se o neobyčejný přírodní úkaz – a to 
takový, který může mít globální následky. Jinými slovy, jde o jednu z největších přírodních 
katastrof, která má sílu ovlivnit všechen život na naší planetě. Za supervulkány jsou oficiálně 
považovány sopky, které jsou schopné při sopečné erupci vyvrhnout více než 1 000 km3 
materiálu.1 Řady zdrojů však mezi supervulkánu řadí i ty s menším potenciálem než je 
uvedená hodnota 1 000 km3 (většinou od 100 km3 více). 
 
Je důležité uvědomit si nejdůležitější rozdíly mezi klasickými sopkami a supervulkány. 
Odlišnost nespočívá pouze v síle erupce a množství vyvrženého materiálu, přestože toto je 
určitě ten nejpodstatnější faktor. Dalším důležitým rozdílem je fakt, že k výbuchu 
supervulkánu může dojít téměř kdekoliv, aniž bychom do té doby věděli, že takový 
supervulkán existuje. Většina klasických sopek má tvar kuželovité hory a jejich existence tak 
je zřejmá. Supervulkány jsou však schované pod zemským povrchem – jsou to vlastně 
rozsáhlé podzemní struktury, které je velmi obtížné objevit. Jejich objevení je snazší teprve 
poté, co někdy v historii vybuchly. Po výbuchu se totiž podzemní dutina roztavené horniny 
(tzv. magmatický krb) vyprázdní, s čímž se zároveň oslabí nadloží magmatického krbu, které 
se následně propadne do vyprázdněného prostoru. To na zemském povrchu vytvoří depresi 
zvanou kaldera. Ta nám napoví, že se pod ní dříve nacházel (či stále nachází) supervulkán. 
Některé kaldery jsou tak obrovské, že jsou zřetelně vidět až na satelitních snímcích. 
 

 
 

Ilustrace: Kaldera supervulkánu v Yellowstone.2 

                                            
1
 Volcano Hazards Program – Yellowstone FAQs: Questions About Supervolcanoes. USGS. 25. VI. 2014 

[cit. 2015-02-06]. Dostupné z:  
http://volcanoes.usgs.gov/volcanoes/yellowstone/yellowstone_sub_page_49.html 
2
 Yellowstone Caldera Volcano. Pixshark.com. [cit. 2015-02-20]. Dostupné z: 

http://pixshark.com/yellowstone-caldera-volcano.htm 
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Ilustrace: Průřez supervulkánem v Yellowstone.3 
 
V současné době na Zemi existuje přibližně dvacet4 dosud známých supervulkánů, převážně 
se nacházejících v Severní a Jižní Americe a Asii. Jako „pravé“ supervulkány se dají bezpečně 
uvést například Lake Toba v Indonésii, Lake Taupo na Novém Zélandu nebo Yellowstone ve 
Spojených státech amerických. Mezi ty další, u kterých není jisté, že by mohly vyvrhnout více 
než 1 000 km3 pyroklastik, ale přesto jde o obrovské vulkány, patří například Long Valley 
s Valles Caldera – Spojené státy americké, Pacana Caldera v Chile ale i v Evropě se nacházející 
Flegrejská pole (Campi Flegrei) v blízkosti Neapole v Itálii. Některé zdroje dokonce jako 
supervulkán uvádí České republice nepříliš vzdálený Laacher See, nacházející se poblíž města 
Bonn v Německu. Český vulkanolog Vladislav Rapprich z České geologické služby však zastává 
názor, že Laacher See by byl schopný naráz vyvrhnout pouze 2 km3 magmatu. 
 
Hodnocení velikosti erupce 
 
Pro posuzování velikosti sopečných erupcí se nejvíce používá stupnice indexu vulkanické 
aktivity (VEI). Tato stupnice vznikla v roce 1982 pro měření sopečné činnosti na základě 
různých faktorů erupce, jako jsou například objem vyvrženého materiálu, výška erupčního 
sloupu, doby trvání hlavní fáze erupční aktivity a další.5 Škála VEI je logaritmická, což 
znamená, že například stupeň 6 je desetkrát silnější než stupeň 5 a stokrát silnější než stupeň 
4. Celkově má 9 stupňů, od indexu 0 do indexu 8, kdy 0 je nejnižší a odpovídá velmi malým 
erupcí neexplozivního typu a naopak hodnota 8 je hodnota nejvyšší a při erupci tohoto 
stupně už se jedná o supererupci, tedy výbuch supervulkánu. Definice supervulkánu zapadá 
do měřítek této škály, takže jednou z podmínek dosažení osmého stupně VEI tak je vyvržení 
minimálně 1 000 km3 pyroklastického materiálu. 
Představit si množství tohoto objemu může být obtížné. Pro zajímavé srovnání tak můžeme 
říct, že je to například 3 225x více než je objem největší tuzemské vodní nádrže Lipno. Kdyby 
                                            
3
 Reading Magma, Predicting Giant Eruptions. The Why Files. 2. únor 2012. [cit. 2015-02-20]. Dostupné z: 

http://whyfiles.org/2012/reading-magma-predicting-giant-eruptions/ 
4
 Určit přesný počet je složité, různé zdroje uvádí různé počty (od 6 až do 50). „Pravých“ supervulkánů (více jak 

1 000 km
3 

pyroklastik) by mělo být přibližně 7. Zbytek patří mezi „nepravé“ (méně jak 1 000 km
3
). 

5
 Klasifikace. Sopečná činnost. [cit. 2015-02-20]. Dostupné z: 

https://sites.google.com/site/vulkanizmus/klasifikace 
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měl tento objem materiálu pokrýt čistě jenom celé území České republiky a byl na celém 
území rovnoměrně rozprostřený, všude by ho byla vrstva 12,68 metru. Pokud by byl 
rozprostřený pouze na území hlavního města Prahy, dosáhl by výšky přes 2 kilometry. 
 
Mezi známé sopečné erupce za poslední desítky let můžeme zařadit například výbuch sopky 
Mount St. Helens z roku 1980, ve státě Washington, Spojené státy americké. Dodnes se 
jedná o největší sopečnou erupci zaznamenanou za dobu existence Spojených států 
amerických, celkově byl vyvržen 1 km3 materiálu (nejjemnější částečky byly transportovány 
až na východní stranu kontinentu), výška erupčního sloupce dosáhla 19 km, zničeno bylo 
území o rozloze stovek kilometrů čtverečních a usmrceno bylo 54 lidí.6 Na škále VEI patří této 
erupci hodnota 5. Výbuch supervulkánu by byl minimálně tisíckrát silnější, ale následky by 
byly podstatně horší než „pouhý“ tisícinásobek výše zmíněných škod. 
 
Průběh a dopady 
 
Na úvod této podkapitoly pokládám za vhodné uvést některé pojmy, které se v následujících 
řádcích vyskytnou.  
 
Vyvržený materiál (tzv. ejektum) supervulkánu se dá označit rovněž pojmem pyroklastický 
materiál. Ten se dá rozdělit na lávu, což je magma (roztavená hornina) které se dostane na 
zemský povrch a tefru (též pyroklastika), což jsou pevné zbytky původně tekutého a žhavého 
magmatu. Největší kusy sopečné tefry (větší jak 64 mm) se označují jako sopečné pumy či 
bomby, naopak ty nejmenší tvoří sopečný popel (menší jak 2 mm). Částice tefry velikostí 
patřící mezi tyto dvě skupiny pak vulkanologové označují pojmem lapilli.7 
 
Průběh 
 
Až donedávna se předpokládalo, že je pro erupci supervulkánu nutný nějaký vnější podnět  
– například zemětřesení, které by porušilo zemskou kůru, kvůli čemuž by mohlo magma 
vytrysknout na povrch. Vědci z francouzského Národního centra pro vědecký výzkum však na 
základě zkoumání roztaveného magma yellowstonského supervulkánu a řadou laboratorních 
pokusů věnujících se změnám tlaku a hustoty dospěli k závěru, že supervulkány pro erupci 
žádného vnějšího činitele nepotřebují.8 Jedinou hybnou silou vzniku supererupce tak mohou 
být samotné změny hustoty a tlaku v rezervoáru daného supervulkánu. K supererupci může 
dojít, pokud se v magmatickém krbu shromažďuje dostatečné množství magmatu, které však 
není schopno proniknout na zemskou kůru. Tlak v magmatickém krbu roste a při dosažení 
určité kritické hodnoty dojde k supererupci. 
 

                                            
6
 St. Helens 1980. Události a katastrofy. [cit. 2015-02-20]. Dostupné z: 

https://sites.google.com/site/udalostiakatastrofy/sthelens_1980 
7
 Spad tefry. Sopečná činnost. [cit. 2015-02-06]. Dostupné z: 

https://sites.google.com/site/vulkanizmus/vulkanicke_hrozby/spad_tefry 
8
 Pozor na supervulkány. Mohou vybuchnout samovolně, varují vědci. iDNES.cz. 6. ledna 2014. [cit. 2015-02-

07]. Dostupné z:  
http://zpravy.idnes.cz/erupce-supervulkanu-0rn-/zahranicni.aspx?c=A140106_141358_zahranicni_ert 
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Poté co k supererupci dojde, je její průběh podobný vulkanické explozivní erupci, 
samozřejmě s tím rozdílem, že je mnohem silnější. Druhů explozivních erupcí se rozlišuje 
několik, erupce supervulkánu má nejblíže k erupci tzv. pliniánského typu. Pro ni je typické, že 
dochází k erupci velkého množství pyroklastického materiálu a láva se na povrch dostává 
z hluboko uloženého magmatického krbu, který bývá zpravidla zcela vyprázdněn, na základě 
čehož dochází ke vzniku již zmiňované kaldery. U obyčejných vulkanických erupcí 
pliniánského typu mohou výrony magmatu trvat několik hodin, v případě supervulkánu ale i 
několik dní či týdnů. 
 

 
 

Ilustrace: Erupce pliniánského typu a doprovodné jevy (A – erupční sloup, oblak a spad 
tefry;  

B – žhavé mračno (pyroklastický proud); C – laharový proud).9 
 

Asi prvním následkem supererupce by bylo masivní zemětřesení. Vulkanická činnost  
a seismická aktivita spolu odjakživa souvisí, v případě supererupce by ale tato aktivita 
dosáhla takových hodnot, že by teoreticky bylo možné dosáhnout devátého stupně 
Richterovy škály.10 Takto silné zemětřesení by bylo schopné působit škody až stovky 
kilometrů daleko od svého epicentra. Nejbližší okolí supervulkánu by bylo následně ve velmi 
krátké době zasypáno (dá se použít i termín bombardováno) množstvím pyroklastického 
materiálu všech velikostí. Dalším jevem supererupce by bylo mj. uvolnění velkého množství 
pyroklastického proudu, označovaném též jako žhavé mračno. Jedná se o pohyblivou směs 
(oblak) sopečných plynů, magmatu a sopečného popela s teplotou od 100 do 1 100°C  
a pohybující se relativně při zemi podobně jako lavina, ale rychlostí až 700 km/h! 
Pyroklastické proudy vznikají, když tlak, který žene erupční sloup do výšky, na chvíli poklesne 
a část sloupce se tak začne vylévat v rychlé a žhavé lavině. Pyroklastické proudy naprosto 

                                            
9
 Pliniánské erupce. Enviromentální hrozby a rizika: Sopečná činnost. 2008. [cit. 2015-02-22]. 

Dostupné z: https://sites.google.com/site/vulkanizmus/sopecne_erupce/plinianske_erupce  
10

 Hrozba spící pod zemí! Supervulkány: Kdy vybuchnou žhaví obři?. 21. století. 19. červen 2009 [cit. 2015-02-
07]. Dostupné z:  
http://21stoleti.cz/2009/06/19/hrozba-spici-pod-zemi-supervulkany-kdy-vybuchnou-zhavi-obri/ 
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devastují nejbližší okolí sopky či supervulkánu a jsou schopné kompletně zničit území  
o velikosti 1 000 km2.11 
 
Mnohem větší množství pyroklastického materiálu by však bylo uvolněno do ovzduší  
a atmosféry. Tzv. sopečným sloupem, který by dosáhl více jak 25 km a zasahoval by tak do 
stratosféry, by se do ovzduší dostalo obrovské množství především sopečného popela, ale  
i miliardy tun plynů s obsahem síry, chromu, bromu či fluoru. 
 
Dopady 
 
Následky erupce supervulkánu by byly pro současný život na naší planetě doslova 
katastrofické. Obrovskou zkázu a ztráty na životech (a nejen těch lidských) by téměř 
okamžitě způsobily prvotní jevy v oblasti výbuchu, především zemětřesení, pyroklastické 
proudy a spad pyroklastik, mnohem závažnější a ještě horší následky a počty obětí by si však 
vyžádaly s určitým časovým odstupem tzv. sekundární důsledky, kterými by byl zasažen  
i zbytek planety. Mezi nimi by vynikal globální pokles teploty, zamoření půdy a vody  
a z toho všeho vyplývající celosvětový hladomor. 
 
Zemětřesení by mohlo poničit lidská obydlí, dráty elektrického vedení a další infrastrukturu 
jako plynovody, kabely ale i silnice a železnice. Lidé zasažení zemětřesením by se tak mohli 
ocitnout bez elektrického proudu i zásobování potravinami či vodou.12 
 
Pyroklastický proud by zdevastoval krajinu a zabil vše živé v okruhu 100 km od místa 
supererupce. Oblak žhavých mračen by spaloval jak krajinu, tak lidská obydlí. Samotní lidé či 
zvířata by dokonce mohli umírat ještě před samotným příchodem mračna důsledkem 
vdechování horkého vzduchu předpolí oblaku.13 Nikdo nacházející se v oblasti zasažené tímto 
jevem nemá šanci na přežití. 
 
Zemětřesení i pyroklastický proud by však byly pouze lokálními problémy, mnohem horší 
následky by si vyžádal sopečný popel. Ačkoliv se může zdá sopečný popílek na první pohled 
jako relativně neškodný (zejména oproti lávě či pyroklastickým proudům), je velmi 
nebezpečný a schopen napáchat daleko větší škody právě kvůli zasažení mnohem většího 
území. Sopečný popel by doslova pohřbil několikametrovou vrstvou nejbližší oblasti. 
Zasaženy by však byly i oblasti vzdálené několik tisíc kilometrů, i když by se zde sice 
nejednalo o metrové, ale spíše centimetrové vrstvy. Když televizní stanice BBC připravovala 
natočení dokumentární drama týkající se výbuchu supervulkánu v Yellowstone, zadala 
výzkum britskému meteorologickému ústavu na zjištění velikosti spadu sopečného popelu 
z případné yellowstonské supererupce. Na základě vytvořeného modelu simulujícím tento 
spad bylo vypočteno, že by slabá vrstva sopečného popela po několika dnech napadala 
dokonce i v Evropě! Přestože by nejvíce byla zasažena oblast do 1 000 km od epicentra, 

                                            
11

 LEVY, Joel. Soudný den: kam může spět tento svět? Praha: Metafora, 2007, s. 200. ISBN 978-80-7359-082-6. 
12

 Hrozba spící pod zemí! Supervulkány: Kdy vybuchnou žhaví obři? 21. století. 19. červen 2009 [cit. 2015-02-
07]. Dostupné z:   
http://21stoleti.cz/2009/06/19/hrozba-spici-pod-zemi-supervulkany-kdy-vybuchnou-zhavi-obri/ 
13

 Žhavé mračno. Terminologický glosář. [cit. 2015-02-06]. Dostupné z: 
https://sites.google.com/site/terminologickyglosar/zhave_mracno 
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následky by byly hrozivé. Lidé v nejhůře zasypaných oblastech by mohli dopadnout podobně 
jako lidé v Pompejích roku 79 n. l., kdy byly Pompeje po výbuchu Vesuvu zavaleny 
sedmimetrovou vrstvou popela (toho popela, kterému v dnešní době vděčíme za zachování 
nedotčené kultury antického města).14 Právě popel z Vesuvu byl hlavní příčinou úmrtí téměř 
16 000 lidí. Sopečný popel tvoří velmi malinké ale zároveň velmi ostré částečky vyvržené 
horniny. Při smísení s vodou navíc tvoří směs podobnou betonu a tak není složité si 
představit, co dokáže přílišné nadýchání udělat s plícemi, které jsou podobně jako ostatní 
lidské orgány tvořeny převážně vodou. 

 

 
 

Ilustrace: Mnohonásobně zvětšená částice sopečného popela.15 
 

Všem živočišným organismům by sopečný popel způsobil dýchací problémy a docházelo by 
k udušení lidí i zvířat či „zacementování plící“ těch, co by se sopečného prachu příliš 
nadýchali. Kromě lidí by sopečný popel zasypal i vegetaci. Tím by odřízl rostlinstvo od přísunu 
slunečního záření, čímž by byl na obrovském území zastaven proces fotosyntézy, ze které 
rostliny získávají energii. To by v těchto rozsáhlých oblastech narušilo nejnižší stupeň 
potravního řetězce. Se zasypáním vegetace samozřejmě souvisí i zničení úrody. 
 
Další charakteristikou sopečného popela je, že je velmi těžký a již pod vrstvou 15 až 20 cm 
může docházet k propadání střech domů. V případě že se sopečný popel smísí s vodou, 
k čemuž by při dešti mohlo snadno dojít, stačí ho k tomuto efektu polovina.16 Kromě všech 
výše zmíněných následků by sopečný popel dále například kontaminoval vodu a půdu, 
poškodil zasažená elektronická zařízení, ale mohl by i nepříznivě ovlivnit počasí, jelikož by se 
mohl stát příčinou vzniku srážek způsobující sopečnou bahenní lavinu označovanou lahar 
(lavina tvořená směsí tefry a vody.)17 

                                            
14

 10x nebezpečné sopky: Které město smete žhnoucí smrt jako první? Epocha. 5. listopad 2014, roč. 2014, 
č. 23, s. 40. 
15

 Steam Explosions, Earthquakes, and Volcanic Eruptions—What’s in Yellowstone’s Future? United States 
Geological Survey Fact Sheet 2005-3024. 7. března 2005. [cit. 2015-02-22]. Dostupné z: 
http://pubs.usgs.gov/fs/2005/3024/ 
16

 Supersopka – pravda o Yellowstonském národním parku. [Supervolcano – The Truth About Yellowstone] 
[dokumentární film]. Režie Fiona Scott. Spojené království. British Broadcasting Corporation. 2005. 
17

 Supersopka – pravda o Yellowstonském národním parku. [Supervolcano – The Truth About Yellowstone] 
[dokumentární film]. Režie Fiona Scott. Spojené království. British Broadcasting Corporation. 2005. 
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Sopečný popel by rovněž zkomplikoval (ne-li úplně ochromil – záleží na vzdálenosti od místa 
supererupce) dopravu. Naprostý kolaps by však utrpěla letecká doprava. Když v roce 2010 
vybuchla islandská sopka Eyjafjallajökull a vychrlila „pouhých“ 0,27 km3 sopečného prachu18, 
na několik týdnů byla ochromena doprava v severozápadní Evropě a na několik dnů byla 
uzavřena dokonce naprostá většina celého evropského vzdušného prostoru. Na letištích byli 
„uvězněni“ desítky tisíc lidí a ztráty aerolinek dosáhly téměř 2 miliardy dolarů.19 Sopečný 
prach je pro letadla nebezpečný ze dvou důvodů. Za prvé by jeho ostré částečky obrousily 
přední čirá skla kokpitu pilotů v neprůhledně mléčná. Ještě závažnější problém však 
představuje pro motory a především ty proudové. Částečky prachu se nalepí na jejich horké 
části, což vede nejprve ke snížení výkonu a následně k úplnému zastavení motorů.20 
 
Pokud by došlo k výbuchu („pouhého“) vulkánu Laacher See v Německu, sopečný prach by 
v závislosti na směru větru mohl pokrýt velkou část Evropy, včetně České republiky kde by 
mocnost spadu dosahovala několika centimetrů. V případě menší erupce Flegrejských polí je 
Česká republika chráněna Alpami, díky kterým nikdy neproudí vzduch z Itálie do České 
republiky. V případě globální erupce už by to dle Vladislava Rappricha „bylo jedno“. 
 
Dalším velmi podstatným problémem by bylo uvolněné množství síry. Sopečný sloup by 
plyny obsahující síru vynesl až do stratosféry (část atmosféry nad nejvyššími mraky) kde by 
kapičky aerosolu kyseliny sírové zůstaly velmi dlouhou dobu (až roky) z důvodu, že se 
v těchto místech nenacházejí mraky a tudíž ani deště které by ji odstranily. Aerosol by 
v těchto místech zemské atmosféry vytvořil jakýsi závoj, který by odrážel sluneční paprsky, 
což by mělo za následek pokles teploty na celé planetě.21 Simulace vytvořená britskými 
meteorology pro případnou supererupci Yellowstone ukazuje, že by na severní polokouli 
prudce poklesla teplota o 12°C. V Evropě či Spojených státech amerických by tak mohla 
minimálně dva až tři roky ležet souvislá vrstva sněhu, což by v těchto oblastech v dnešní 
době samozřejmě mělo za následek absolutní krach zemědělství. V tropech by teplota klesla 
ještě více. Zároveň by oslábly monzuny, které přinášejí déšť do jihovýchodní Asie, kde by tak 
rovněž vypukl hladomor.22 Smíchání oxidu siřičitého s dešťovými mraky by navíc přineslo 
kyselé deště. 
 
Další uvolněné plyny jako chrom, brom či fluor by mohly vést k dalším dýchacím problémům 
a zamoření půdy. Při všech těchto výše zmíněných následcích se poté třeba nemoc 

                                            
18

 Ash Generation and Distribution from the April-May 2010 Eruption of Eyjafjallajökull, Iceland. Nature.  
14. srpen 2014. [cit. 2015-02-07]. Dostupné z: 
http://www.nature.com/srep/2012/120813/srep00572/full/srep00572.html 
19

 10x nebezpečné sopky: Které město smete žhnoucí smrt jako první? Epocha. 5. listopad 2014, roč. 2014, 
č. 23, s. 37. 
20

 Vzduch nad Českem se pročistil, sopečný prach už létání neomezuje. iDnes.cz. 10. květen 2010. [cit. 2015-02-
07]. Dostupné z: http://zpravy.idnes.cz/vzduch-nad-ceskem-se-procistil-sopecny-prach-uz-letani-neomezuje-
ph7-/domaci.aspx?c=A100510_073250_domaci_jw 
21

 Supersopka – pravda o Yellowstonském národním parku. [Supervolcano – The Truth About Yellowstone] 
[dokumentární film]. Režie Fiona Scott. Spojené království. British Broadcasting Corporation. 2005. 
22

 Supersopka – pravda o Yellowstonském národním parku. [Supervolcano – The Truth About Yellowstone] 
[dokumentární film]. Režie Fiona Scott. Spojené království. British Broadcasting Corporation. 2005. 
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fluoróza23, která by mohla postihnout přeživší lidi zasažené větším množstvím fluoru, zdá 
jako naprostá maličkost. 
 
Jednoduchým shrnutím tak lze říct, že erupce supervulkánu by naší planetu změnila velmi 
razantním způsobem. V důsledku následků takové supererupce by jistě došlo k zániku naší 
civilizace tak jak jí známe. Člověk by však nebyl jediným ohroženým druhem, spolu s ním by 
boj o přežití čekal i ostatní živočišné a rostlinné druhy, přičemž mnoho z nich by boj zcela 
jistě jako druh prohrálo a vyhynulo. 
 
Přehled vybraných supererupcí z historie Země 
 
Poznámka: Zajímavostí je, že většina z uvedených supervulkánů vybuchla vícekrát. Z historie 
rovněž vyplývá, že k supererupcím již na Zemi docházelo. 
 
Tambora, 1815 
 
Na úvod pokládám za vhodné uvést dosud největší vulkanickou erupci zaznamenanou 
lidskou civilizací, přestože se v tomto případě nejedná o výbuch supervulkánu. K výbuchu 
sopky Tambora v Indonésii došlo roku 1815, dle indexu vulkanické aktivity VEI je jeho síla 
hodnocena stupněm 7. Výbuch sopky měl bezprostředně za následek 92 000 lidských obětí, 
uvádí se, že dalších 80 000 lidí zemřelo na nepřímé následky erupce, mezi něž patří zejména 
hladomor.24 Sopečný popel zasypal okolní vesnice třímetrovou nadílkou, celkový oblak 
sopečného prachu měl takové rozměry, že měl vliv na podnebí a klima celé severní 
polokoule. Následující rok, tedy rok 1816 je často uváděn jako tzv. „rok bez léta“. Průměrné 
roční teploty poklesly sice jen o 0,3°C, ale například v severní Americe v Nové Anglii padal 
sníh v srpnu.25 Přes toto všechno je důležité opět zdůraznit, že erupce Tambory nelze 
považovat za výbuch supervulkánu, dle odhadů bylo vyvrženo „pouze“ 100 km3 materiálu, 
tedy 10x méně než je nutné pro zařazení do kategorie supererupce. 
 
Lake Taupo, naposledy 24 500 př. n. l. 
 
Za supererupci už je možné považovat tu, ke které došlo v místě dnešního kalderového 
jezera Lake Taupo na Novém Zélandě před asi 26,5 tisíci lety, označovanou jako erupce 
Oruanui. Vyvrženo bylo odhadem 1 170 km3 materiálu a jde o poslední známou supererupci 
na naší planetě. 
 

                                            
23

 Onemocnění způsobené nadměrným příjmem fluoridů. Dochází například k poškození kloubů, kostí  
a zubů, remodelaci kostí či vzniku nových kostních výrůstků různě po těle. 
24

 Největší sopečné katastrofy. Sopky. 2011 – 2015. [cit. 2015-02-06]. Dostupné z: 
http://sopky.eu/nejvetsi-sopecne-katastrofy/ 
25

 Tambora (Indonésie), 1815. Události a katastrofy. [cit. 2015-02-06]. Dostupné z: 
https://sites.google.com/site/udalostiakatastrofy/katalog_katastrof/tambora_1815 
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Zajímavostí je, že k menší erupci Taupa došlo i v roce 180 n. l. kdy bylo uvolněno podobně 
jako v případě Tambory okolo 100 km3 materiálu a viditelné následky byly zaznamenané  
i v dalekém Římě a Číně, kde údajně nebe zrudlo.26 
 
Toba, naposledy 72 000 př. n. l. 
 
K výbuchu supervulkánu Toba na ostrově Sumatra v Indonésii došlo přibližně před 74 000 
lety a jednalo se pravděpodobně o vůbec jednu z nejsilnějších supererupcí v historii Země. 
Bylo vyvrženo odhadem okolo 2 800 km3 horniny. Pyroklastické proudy zasáhly území  
o rozloze 20 000 km2 a dosahovali vzdálenosti až 200 km od místa výbuchu. Území v okruhu 
1 000 km od Toby bylo místy zasypáno až 6-9 metrů vysokou vrstvou sopečného popela, 
oblast jižní Asie byla pokryta vrstvou 10-30 centimetrů. Sopečného popela bylo do atmosféry 
uvolněno tolik, že se celosvětová teplota ochladila o 3,5 stupňů Celsia a nastala stovky let 
trvající sopečná zima.27 Okolo 6 miliard tun uvolněného oxidu siřičitého se v atmosféře 
přeměnilo na kyselinu sírovou, následkem čehož vznikaly silné kyselé deště. Pro naprostou 
většinu živočišných i rostlinných druhů znamenala supererupce Toby zánik. Ovšem nejen pro 
ně. V důsledku výše zmíněných dopadů docházelo k zatím poslednímu globálnímu 
hromadnému vymírání na naší planetě. Podle vědců supererupce Toby silně postihla i v té 
době se rozvíjející lidský druh, jehož populace byla následkem supererupce zredukována na 
několik málo tisíc jedinců a lidská rasa tak měla namále. Jezero, které následně na místě 
kaldery vzniklo, se může pyšnit titulem největšího sopečného jezera na Zemi. 
 

 
 

Ilustrace: Družicový snímek největšího vulkanického jezera na světě, indonéská Toba.28 

                                            
26

 Některé zdroje dokonce uvádějí, že právě erupce Taupy v roce 180 byla nejsilnější erupcí zaznamenanou 
lidskou civilizací, většina však přikládá tento titul Tamboře. 
Hrozba spící pod zemí! Supervulkány: Kdy vybuchnou žhaví obři? 21. století. 19. červen 2009. [cit. 2015-02-07]. 
Dostupné z: http://21stoleti.cz/2009/06/19/hrozba-spici-pod-zemi-supervulkany-kdy-vybuchnou-zhavi-obri/ 
27

 Hungarian National Association of Radio Distress-Signalling and Infocommunications (RSOE) Emergency and 
Disaster Information Service – Supervolcanoes Activity Report: Lake Toba. 2004 – 2015. [cit. 2015-03-30]. 
Dostupné z: http://hisz.rsoe.hu/alertmap/site/index.php?pageid=svolcano_index&svid=2 
28

 Volcanic Explosivity Index: Measuring the Size of an Eruption. Geology.com. 2005 – 2015. [cit. 2015-02-15]. 
Dostupné z: http://geology.com/stories/13/volcanic-explosivity-index/ 
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Yellowstone, naposledy před 640 000 lety 
 
Yellowstonský supervulkán již explodoval třikrát. Před 2,1 miliony let, poté před 1,3 miliony 
let a naposledy před asi 640 000 tisíci let. Nejsilnější supererupce byla ta první, kdy mohlo 
být vyvrženo až 2 500 km3 materiálu, následující byla podstatně slabší (280 km3) a při 
poslední to bylo okolo 1 000 km3.29 V již zmíněném dokumentárním filmu o výbuchu 
Yellowstonu se BBC nechala inspirovat sílou té první, tedy nejsilnější z nich a proto se dají její 
následky srovnat s následky té zfilmované. Podle BBC by taková erupce vyvrhla dva až tři 
tisíce kilometrů krychlových materiálu, která by byla rozmetaná po celém území Spojených 
států. Okolí 100 km od supervulkánu by bylo naprosto zničeno lávou a pyroklastickým 
proudem, v  okruhu dalších stovek kilometrů by napadalo místy až 3 metry sopečného 
prachu. Miliardy tun uvolněného oxidu siřičitého by se po měsíci rozšířily po celé severní 
polokouli a od Země odvrátily dopadající sluneční paprsky. Teplota by místy klesla až  
o 20°C. Nakonec by bylo ovlivněno i počasí na jižní polokouli, kde by se k mrazu přidalo sucho 
z důvodu absence monzunových dešťů. Takovéto poměry by vydržely několik let než by došlo 
k prvnímu zmírnění. Podobně asi mohla vypadat i situace před 2,1 miliony lety. 
 
Pacana Caldera, před 4 miliony let 
 
K erupci supervulkánu nacházejícím se v severním Chile na místě dnešní Pacana Caldera 
došlo před asi 4 miliony lety a množství vyvrženého materiálu se blížilo hodnotě 2 500 km3. 
Síla supererupce tak musela být podobná jako v případě Toby, s tím rozdílem, že nejvíce 
zasažený byl kontinent Jižní Ameriky. 
 
La Caldera Garitta, před 27,8 miliony let 
 
K suverénně nejsilnější supererupci v dosavadní geologické historii Země pravděpodobně 
došlo před asi 27,8 miliony lety na severoamerickém kontinentě v místech Fish Canyon Tuff 
ve státě Colorado, Spojené státy americké. Supervulkán vyprodukoval neuvěřitelných 5 000 
km3. Tato supererupce je spojována s hromadným vymíráním živočišných druhů ke kterému 
došlo ve třetihorách.30 
 
Pravděpodobnost v číslech 
 
Podobně jako u srážek Země s vesmírnými tělesy, k erupcím supervulkánů v minulosti na naší 
planetě již docházelo. Bude tomu tak i v budoucnosti? Vědecká obec se shoduje, že ano. 
Otázkou zůstává pouze kdy. Někteří vědci zastávají názor, že yellowstonský supervulkán by 
mohl vybuchnout klidně zítra, jiní si myslí, že nejbližších 10 000 let nic podobného nehrozí. 
Druhá skupina vědců má za to, že by výbuchu po dlouhou dobu předcházely různé varovné 
signály. Zvýšená seismická aktivita, geotermální aktivita, nadzvedávání povrchu země a další. 

                                            
29

 Hrozba spící pod zemí! Supervulkány: Kdy vybuchnou žhaví obři? 21. století. 19. červen 2009. [cit. 2015-02-
07]. Dostupné z: 
http://21stoleti.cz/2009/06/19/hrozba-spici-pod-zemi-supervulkany-kdy-vybuchnou-zhavi-obri/ 
30

 Hungarian National Association of Radio Distress-Signalling and Infocommunications (RSOE) Emergency and 
Disaster Information Service – Supervolcanoes Activity Report: La Garita Caldera. 2004 – 2015. [cit. 2015-03-
30]. Dostupné z: http://hisz.rsoe.hu/alertmap/site/index.php?pageid=svolcano_index&svid=6  
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Zrovna v Yellowstonském národním parku však podobně děje v současné době pozorovat 
můžeme. V červenci roku 2014 zde musela být uzavřena několikakilometrová trasa, protože 
se začal tavit asfalt na silnicích. Uzavřeny musely být některé turistické oblasti s gejzíry  
a termálními prameny. Když k tomu připočteme, že se v posledních letech vzdouvá zemský 
povrch, může se zdát, že se v Yellowstone „něco děje“. Jsou to ony varovné signály? 
Například Dr. Malfait, vedoucí vědeckého týmu který zjistil, že k výbuchu supervulkánu není 
nutný vnější činitel, si myslí, že by se před supererupcí země zdvihla třeba i o stovky metrů 
předtím, než by došlo k výbuchu supervulkánu.31 Podle vědců vystupujících v dokumentu 
BBC nejsou současné děje v Yellowstone ničím výjimečné od toho co se tu dělo od doby, co 
sem přišli první lidé před asi deseti tisíci lety.  Pravda je však taková, že vše jsou jen teorie  
a hypotézy, které se mohou i nemusí potvrdit. Žádná teorie není nezpochybnitelná. Přesná 
podoba varovných signálů i čas, kdy k supererupci dojde, jsou tak pro nás neznámé. 
 
Když se na pravděpodobnost výbuchu supervulkánu podíváme ze statistického hlediska, 
dochází k němu přibližně jednou za 100 000 let.32 Jestliže naposledy došlo k supererupci 
opravdu někdy před 24 500 lety, mohlo by se zdát, že můžeme být v klidu. To je však pouze 
statistické zdání. Teoreticky by klidně mohlo dojít k erupci supervulkánu dvakrát v jednom 
roce a poté klidně půl milionu let nic. Pokud se však budeme tohoto schématu 1 : 100 000 
držet a přeneseme ho do pravděpodobnostní podoby, vyjde nám pravděpodobnost 
supererupce jako 0,001 %. Jak ovšem praví internetové stránky United States Geological 
Survey (americké vědeckovýzkumné vládní agentury pro geologii, přírodní zdroje a přírodní 
katastrofy) – katastrofické geologické události nejsou ani pravidelné ani předvídatelné.33 
 
Přesto se můžeme dočíst, že pravděpodobnost, že vybuchne supervulkán, by měla být asi 
dvakrát nižší, než že na něčí dům spadne letadlo.34 Pravděpodobně můžeme říct, že šance, že 
k supererupci dojde za našeho života je velmi malá. S jistotou však můžeme tvrdit, že se 
jedná o „černou labuť“. 

 

                                            
31

 Supervolcano eruption mystery solved. BBC News. 6. l. 2014 [cit. 2015-02-07]. 
Dostupné z: http://www.bbc.com/news/science-environment-25598050 
32

 Supervolcano eruption mystery solved. BBC News. 6. I. 2014 [cit. 2015-02-07]. 
Dostupné z: http://www.bbc.com/news/science-environment-25598050 
33

 Volcano Hazards Program – Yellowstone FAQs: Questions About Supervolcanoes. USGS. 25. VI. 2014 
[cit. 2015-02-06]. Dostupné z: 
http://volcanoes.usgs.gov/volcanoes/yellowstone/yellowstone_sub_page_49.html 
34

 Yellowstonský supervulkán už přesluhuje. Je větší, než se myslelo. Česká televize: ČT24. 12. XII. 2013 
[cit. 2015-02-06]. Dostupné z: http://www.ceskatelevize.cz/ct24/svet/254435-yellowstonsky-supervulkan-uz-
presluhuje-je-vetsi-nez-se-myslelo/ 
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Možná protiopatření 
 
Co se protiopatření týká, situace u supervulkánu je od vesmírných těles naprosto odlišná. 
Zatímco srážka vesmírného tělesa se Zemí by se teoreticky dala odvrátit, supererupci 
v současné době bohužel není možné nijak zabránit.35 Snahy vědců tak jsou zaměřeny 
především na monitorování supervulkánů za účelem zjištění a pochopení dějů 
v magmatickém krbu, jenž by teoreticky mohlo pomoci supererupci předpovědět.  
 
Sledování supervulkánů 
 
Sleduje se samozřejmě seizmická aktivita, kromě ní ale i další jevy, jako jsou geotermální 
aktivita, složení a teplota plynů ve fumarolách či pohyby země (vzdouvání a propadání) 
v místě kaldery. K měření deformace země se využívají i družice na oběžné dráze Země, které 
jsou schopny měřit pohyby v řádech milimetrů.36 
 

 
 

Ilustrace: Činnosti monitoringu vulkánů.37  
 
Asi nejbedlivěji sledovaným supervulkánem je ten Yellowstonský. České republice nejbližší 
supervulkán u Neapole nacházející se na Flegrejských polích je rovněž pozorován velmi 
pečlivě. V letech 2012 až 2014 zde měl být vyhlouben 3,5 km hluboký vrt, do kterého byla 
uložena sonda monitorující roztavenou horninu.38 Flegrejská pole jsou nejen díky této sondě 

                                            
35

 Pozor na supervulkány. Mohou vybuchnout samovolně, varují vědci. IDnes.cz. 6. leden 2014. [cit. 2015-02-
07]. Dostupné z:  
http://zpravy.idnes.cz/erupce-supervulkanu-0rn-/zahranicni.aspx?c=A140106_141358_zahranicni_ert 
36

 Space in Videos: Monitoring Volcanoes with Radar Satellites. European Space Agency. [online video]. 4. srpen 
2014. [cit. 2015-02-07]. Dostupné z: 
http://www.esa.int/spaceinvideos/Videos/2014/07/Monitoring_volcanoes_with_radar_satellites 
37

 Předpověď a ochrana.  Environmentální hrozby a rizika: Sopečná činnost. 2008. [cit. 2015-02-09]. Dostupné z: 
https://sites.google.com/site/vulkanizmus/predpoved_ochrana 
38

 U Neapole zřejmě dřímá supervulkán, bude se opakovat zkáza Pompejí? Česká televize: ČT24. 4. srpen 2012. 
[cit. 2015-02-07]. Dostupné z: http://www.ceskatelevize.cz/ct24/svet/189739-u-neapole-zrejme-drima-
supervulkan-bude-se-opakovat-zkaza-pompeji/ 



Ochrana & Bezpečnost – 2015, ročník IV., č. 3 (podzim), ISSN 1805-5656 
Mgr. Vít Kunický, Výbuch supervulkánu (2015_C_03) 

 

 
14 

 
Vydává: Ochrana a bezpečnost o. s., IČ: 22746986 

Lamačova 825/11, 152 00 Praha 5, http://ochab.ezin.cz, ochab@email.cz 

pozorována velmi podrobně. Od konce roku 2012 je „úroveň pohotovosti“ (sledování) 
v oblasti Flegrejských polí na základě rozhodnutí Ministerstva civilní ochrany zvýšená.39 
 
Možnosti reakce 
 
Bohužel pesimistickým konstatováním pro případ, že by mělo dojít k supererupci s globálním 
spadem, se toho příliš dělat nedá. 
 
Pokud by byl výbuch supervulkánu předpovězen, je možné maximálně evakuovat 
obyvatelstvo z nejbližších oblastí, které budou nejvíce zasaženy. Jelikož jsou ale „nejbližší 
oblasti“ v řádově stovkách kilometrů, bylo by nutné evakuovat miliony lidí, což představuje 
podstatný logistický problém. Hlavní potíž, která se případně týká i České republiky, však 
nastane později, kdy dojde ke zničení úrody, kontaminaci vody, absenci slunečního záření  
a globálního ochlazení planety. V důsledku těchto jevů dojde po téměř celé planetě 
k hrozivému nedostatku potravin až na několik let. Řešením by mohla být tvorba 
gigantických zásob potravin, které by pomohly takovouto situaci přežít. Je však zřejmé, že 
takovéto opatření se bude v současné době jevit vládním garniturám, zejména vzhledem 
k velmi nízké pravděpodobnosti vzniku supererupce a nákladů na takovéto opatření, jako 
zcela neekonomické a tudíž nerealizovatelné. 
 
Cvičení 
 
Nebyly zjištěny žádné informace o případných cvičeních zaměřených na výbuch 
supervulkánu. 

                                            
39

 Bradisismo e Campi Flegrei: da due anni attivato il livello di ''attenzione''. Protezione Civile, Il Giornale della. 
31. prosinec 2014. [cit. 2015-02-21]. Dostupné z: 
http://www.ilgiornaledellaprotezionecivile.it/?pg=1&idart=14461&idcat=1 
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Příloha: Dotazník 
 
Znění dotazníku: 
 
1) Jste toho názoru, že je výbuch supervulkánu významnou hrozbou, kterou by se lidstvo, 
včetně České republiky, mělo zabývat? Jestliže ne, prosím zdůvodněte. Pakliže ano, myslíte si, 
že je jím bezpečností komunitou věnována dostatečná pozornost?  
 
2) Nakolik výbuch supervulkánu považujete za pravděpodobný? 
 
3) Existují vůbec nějaké způsoby, jak riziko plynoucí z hrozby výbuchu supervulkánu odvrátit a 
tím této mimořádné události předejít, nebo minimálně snížit její nepříznivé následky? 
(případně jaké) 
 
4) V případě že nějaké způsoby existují, jsou tyto způsoby čistě teoretickou záležitostí, nebo 
už došlo k nějakým konkrétním přípravám či pokusům k jejich případnému provedení?  
 
5) Které státy či instituce se (v rámci planety) sledované problematice (výbuch supervulkánu) 
nejvíce věnují? 
 
6) Je Česká republika nějakým způsobem zapojena do aktivit souvisejícími se sledovanou 
oblastí? Uveďte prosím konkrétní příklady. 
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Příloha: Odpovědi na dotazník – Mgr. Vladislav Rapprich, Ph.D. 
 
Mgr. Vladislav Rapprich, Ph.D., je zaměstnán jako odborník na vulkanické procesy a horniny 
vulkanického původu v České geologické službě, kde začínal ještě během studia (tehdy Český 
geologický ústav). Je předsedou Odborné skupiny vulkanologie při České geologické 
společnosti a členem Mezinárodní asociace vulkanologie a chemismu zemského nitra 
(International Association of Volcanology and Chemistry of the Earth's Interior, IAVCEI). 
Zkušenosti v oblasti vulkanologie získal při krátkodobých kurzech a stážích v Německu a ve 
Francii, ale také při práci na výzkumu vulkanických nebezpečí ve Střední Americe. Je autorem 
a spolu autorem řady odborných publikací. Vedle tuzemských spolu pracuje i s předními 
zahraničními odborníky.40 
 
1) V nejbližším okolí České republiky se supervulkán nevyskytuje. Výbuch, který by měl 
globální dopad není třeba řešit, protože potom už to nebude nikoho zajímat. 
 
2) Záleží na tom, na jaký časový horizont se ptáte. K takovémuto výbuchu rozhodně dojde, 
pravděpodobnost roste s časem. Pro 1 000 let je ta pravděpodobnost dost vysoká. 
 
3) Sopečnou erupci nedokážeme odvrátit. S rostoucí intenzitou globalizace světa rostou  
i případné následky, ale také možnosti řešení (dovoz potravin z nezasažených oblastí, 
evakuace, atd.). Tvorba gigantických zásob se jeví v současnosti jako neekonomická, zejména 
s ohledem na nízkou pravděpodobnost takové události v blízké budoucnosti. 
 
4) Pokud vím, jen se teoretizuje – ono se toho moc dělat nedá. 
 
5) United States Geological Survey. 
 
6) V České republice se aktivitě činných supervulkánů nevěnujeme. 
 
Doplňující otázky: 
 
Během dosavadního bádání jsem se totiž z některých zdrojů dozvěděl, že by se mohl 
supervulkán nacházet i pod jezerem Laach (Laacher See) v Německu, asi 40 km od města 
Bonn, což je v relativní blízkosti České republiky. Jiné zdroje ovšem toto místo za supervulkán 
neoznačují, pravděpodobně by v případě erupce nebylo vyvrženo více než 1 000 km 
krychlových materiálu. Další supervulkán by se měl nacházet pod Flegrejskými polemi  
v blízkosti Neapole v Itálii, což je od České republiky vzdálenější lokalita, ale pořád se jedná  
o Evropu. Rád bych se vás tak zeptal, jaké následky by pro Českou republiku mohli znamenat 
erupce těchto dvou evropských supervulkánů (případně vulkánů, jestliže se o opravdové 
supervulkány nejedná)? 
 
Laacher See je skutečně nejbližším aktivním vulkánem, ale rozhodně to není supervulkán. Už 
jen plocha kráteru naznačuje, že můžeme očekávat maximálně 2 km2 magmatu, které může 

                                            
40

 Vladislav Rapprich, Životopis. DatabázeKnih.cz: Váš knižní svět. [online]. 2008 – 2015 [cit. 2015-03-30]. 
Dostupné z: http://www.databazeknih.cz/zivotopis/vladislav-rapprich-40396 
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naráz eruptovat. Flegrejská pole jsou na druhou stranu na hraně supervulkánu. Při menší 
erupci nás ale chrání Alpy a západní proudění (do České rpeubliky nikdy neproudí vzduch  
z Itálie, občas sice neproudí od západu, ale od východu nebo jihovýchodu nikdy však přímo od 
jihu), v případě erupce s globálním dopadem už je to všechno jedno. 
 
Erupce Laacher See: 
 

 několik desítek tisíc lidí v přímém ohrožení života, nutnost evakuace několika velkých 
měst; 

 ochromení dopravy a průmyslové výroby v průmyslovém jádru Německa včetně 
Frankfurtu a Kolína; 

 naprostý kolaps letecké dopravy v Evropě tak minimálně na měsíc; 

 znehodnocení úrody v západním Německu; 

 statisíce uprchlíků z postižené oblasti; 

 pemza v mocnosti několika centimetrů se podle směru větru dostane až do Švédska, 
Polska, České republiky, Slovenska, Maďarska nebo Rakouska. 

 
Erupce Campi Flegrei: 
 

 3 miliony lidí v přímém ohrožení života, nutnost evakuace širší Neapole (v současnosti 
nejsou evakuační plány, krizové scénáře ani dostatek evakuačních tras, protože 
zkorumpovaná italská politická reprezentace ignoruje výzvy odborníků); 

 ochromení dopravy a průmyslové výroby v centru Itálie; 

 naprostý kolaps letecké dopravy nad východním Středomořím; 

 devastace západního Středomoří vlnami cunami; 

 znehodnocení úrody v Itálii, patrně také v zemích bývalé Jugoslávie a Řecku; 

 miliony uprchlíků (Itálie a Balkán); 

 pemza v mocnosti několika centimetrů se podle směru větru dostane až do Turecka nebo 
Egypta; 

 globální pokles průměrných teplot o 0,5°C na 2-3 roky; 

 postupně ochromení mezinárodního obchodu a podlomení globální ekonomiky; 

 i v případě záchrany obyvatelstva postihnou Evropskou unii a postupně svět vážné 
ekonomické dopady. 

 
Ještě bych Vás rád požádal o úplně poslední dotaz. Zmiňujete, že v případě erupce  
s globálním spadem by už bylo "všechno jedno". Pravděpodobně máte na mysli, že by došlo 
k zániku naší civilizace, tak jak jí známe, následky by vedly k hromadnému vymírání 
rostlinných i živočišných druhů, včetně člověka. Přesto bych Vás rád požádal, abyste 
myšlenku "všechno jedno" trochu více rozvedl, stačí pár vět.  
 
Jde spíš o konec civilizace. Lidstvo už podobné katastrofy přečkalo. 
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Příloha: Odpovědi na dotazník – RNDr. Petr Hradecký 
 
RNDr. Petr Hradecký je vědeckým pracovníkem České geologické služby. Je autorem  
a spoluautorem velkého množství odborných publikací. Se sopečnými nebezpečími nasbíral 
po dobu své pracovní kariéry řadu zkušeností. 
 
Erupce supervulkánu může být významnou hrozbou, zvláště když z moderní historie takovou 
žádnou neznáme. Snad bychom mohli takovou erupci spatřovat ve výbuchu sopky Santorini, 
která zničila minójskou kulturu. Dnes by podobná erupce měla mnohem tragičtější následky 
– nejenom ztráty na životech, ale značné a dlouhodobé škody v zemědělství, v ekonomice 
vůbec. 
 
Hovoří se o erupci supervulkánu (definice takové sopky je poněkud nejasná), hlavně  
v souvislosti s kalderou Yellowstonského parku. Obrovská erupce by mohla způsobit velké 
problémy většině území Ameriky, zejména spadem popele nasyceného škodlivými plyny. 
Oblast se monitoruje, měří se složení plynů ve fumarolách, jejich teplota a zejména pohyb 
dna mělké kaldery. Ví se, že magmatický krb pomalu vystupuje vzhůru, a když se tento pohyb 
zrychlí, problematika se přetřásá ve sdělovacích prostředcích po celém světě. 
 
Případná erupce Yellowstone by střední Evropu neměla výrazně ohrozit. Jinak by tomu 
mohlo být v případné erupci kaldery na ostrově La Palma na Kanárských ostrovech, ale 
taková možnost je málo pravděpodobná. 
 
Pravděpodobnost vulkanických erupcí obecně je věc velmi ošidná. I když vulkanologové 
sledují všechny projevy, které erupcím předcházejí (změna složení plynů, vyklenování, 
seismická aktivita a další), neznamená to, že k erupci dojde. Jindy sopka vybuchne bez 
zjevných předchozích projevů. 
 
Rizika jsou známá a nelze je odvrátit, lze pouze je bedlivě sledovat, definovat a reagovat na 
přederupční příznaky. V okolí činných sopek probíhá monitorování a v nezbytných případech 
při zahájení sopečné aktivity je nařízena evakuace. Potom nastupuje Civilní obrana, případně 
vojsko. 
 
Důležitým faktorem ve vztahu k sopečným erupcím je způsob jejich aktivity. Supervulkán 
může znamenat super velkou explozívní aktivitu a následné lávové efúze z otevřených trhlin. 
Obecně je nejhorším a nejničivějším projevem dnešních (i fosilních) sopek zborcení 
erupčního sloupce a vznik ničivých pyroklastických proudů. V Yellowstone jsou známé  
a datované uloženiny tufů a pemzy, které takovými erupcemi vzniknou. 
 
Sledované problematice se věnují ve Spojených státech amerických, kde je možnost 
supererupce zřejmě dost citlivým tématem. Je však nutno si uvědomit, že mnohem častější 
erupce jsou v současné době na řadě aktivních vulkánů v oblastech světa, kde zejména 
aktivní okraje kontinentů disponují množstvím aktivních vulkánů. V těchto zemích existují 
vulkanologické instituce, které monitorují chování sopek a provádějí studie předchozích  
(i fosilních) erupcí, na základě rozboru vulkanických uloženin a určení jejich stáří. 
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Česká republika v problematice supervulkánu Yellowstone přímo zapojena není. Existují však 
projekty, které se vulkanickými riziky a geologickými podmínkami explozí zabývají, ve Střední 
a Jižní Americe. Tyto projekty realizovala Česká geologická služba ve spolupráci s místními 
odborníky (geology, geofyziky, seismology, specialisty na informační technologie atp.). 


