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ANOTACE BAKALÁŘSKÉ PRÁCE 

PAVELKOVÁ, M. Epizody s omezením letového provozu v souvislosti s erupcí 

vulkánu na Islandu: bakalářská práce. Ostrava: VŠB – Technická univerzita Ostrava, 

Fakulta strojní, Institut dopravy, 2013, 82 s. Vedoucí práce: Jančík, P. 

Bakalářská práce se zabývá erupcí islandské sopky Eyjafjallajökull a následky této 

erupce na leteckou dopravu. V úvodu jsou popsány prašné aerosoly a jejich vliv  

na leteckou dopravu. Následující kapitoly jsou věnovány troposféře, tropopauze  

a obsahu prašného aerosolu v těchto vrstvách atmosféry, charakteristice a druhům 

sopečných erupcí. Dále jsou zde popsány omezení letecké dopravy způsobené erupcí 

vulkánů a pohotovostní plány související s výskytem vulkanického popela v atmosféře 

vzhledem k jeho škodlivým vlivům na provoz letecké dopravy. Cílem práce bylo podat 

ucelený pohled na problematiku sopečného popela a jeho vlivu na leteckou dopravou 

spojenou především s výbuchem sopky Eyjafjallajökull v roce 2010. 

 

ANNOTATION OF BACHELOR THESIS 

PAVELKOVÁ, M. Episodes of air traffic restrictions in relation to the eruption  

of a volcano in Iceland: Bachelor Thesis. Ostrava: VŠB – Technical University  

of Ostrava, Faculty of Mechanical Engineering, Institute of Transport, 2013, 82 p. 

Thesis head: Jančík, P. 

Bachelor thesis deals with the eruption of the Icelandic volcano Eyjafjallajökull  

and the consequences of the eruption of air travel. The introduction describes the dust 

aerosols and their impact on air transport. The following chapters are devoted  

to the troposphere, the tropopause and content of particulate matter in the atmosphere, 

characteristics and types of volcanic eruptions. It further describes the restrictions  

on air traffic caused by the eruption of volcanoes and contingency plans associated 

with the presence of volcanic ash in the atmosphere due to its harmful effects on air 

traffic operations. The aim of this thesis was to give a comprehensive view on the issue 

of volcanic ash and its impact on air transport, mainly associated with the eruption  

of the volcano Eyjafjallajökull in 2010.  
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SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK 

 

ACC – Oblastní středisko řízení (Area Control Centre) 

ATC – Řízení letového provozu (Air Traffic Control) 

AVOID – Airbone Volcanic Object Infrared Detector 

ČHMÚ – Český hydrometeorologický ústav 

EUR – European 

FMP – Flow Managment Position 

ICAO – Mezinárodní organizace civilního letectví (International Civil Aviation 

Organization) 

IMO – Iceland Meteorological Office 

KLM – Nizozemská královská aerolinie (Royal Dutch Airlines) 

MD ČR/OCL – Ministerstvo dopravy České republiky – Odbor civilního letectví 

NAT – North Atlantic 

NOTAM – Notice To Airmen 

PMx – Particulate Matter  

ŘLP ČR – Řízení letového provozu České republiky 

TDA – Dočasně nebezpečný prostor (Temporary Dangerous area) 

UTC – Světový koordinovaný čas (Universal Time Coordinated) 

ÚCL – Úřad pro civilní letectví 

VA – Volcanic Ash 

VAA – Volcanic Ash Advisory 

VAAC – Volcanic Ash Advisory Center  

VAG – Volcanic  Ash Graphic 

VEI – Volcanic Explosivity Index 

WMO – World Meteorological Organization 
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1. Úvod 

 

Z předložených témat bakalářských prací jsem si zvolila téma Epizody s omezením 

letového provozu v souvislosti s erupcí vulkánu na Islandu, které mě nejvíce zaujalo. 

Výběr tématu ovlivnil fakt, že na území České republiky se nachází pouze vyhaslé 

sopky, a proto vybrané téma shledávám zajímavým. Česká republika se nachází  

ve velké vzdálenosti od Islandu, ale přesto byl ovlivněn letecký provoz výbuchem 

islandské sopky i u nás. K výběru tématu přispělo i to, že v průběhu studia jsem  

se seznámila podrobněji s problematikou omezování letecké dopravy vzhledem 

k životnímu prostředí. Většinou se řeší nepříznivý dopad letecké dopravy na životní 

prostředí, ale málokdy se člověk zamyslí nad obráceným principem, tedy jak životní 

prostředí může ovlivnit leteckou dopravu.  

Bakalářská práce je zaměřena na činnost sopky, co by přírodní jev, který ovlivňuje 

nejen život obyvatel v jeho bezprostřední blízkosti, ale má vliv i na další činnosti  

a potřeby člověka jako je například letecká doprava. Leteckou dopravu ohrožují i jiné 

environmentální aspekty, které můžou provoz přerušit či omezit, ale žádný z nich  

ji dosud nenarušil v takovém rozsahu jako právě erupce sopky. Letecká doprava  

je v současné době považována za nejbezpečnější a nejvíce využívaný typ dopravy  

a to z  důvodu zajištění pohodlného a rychlého přesunu osob a zboží v rámci 

mezinárodní i vnitrostátní dopravy.  

Bakalářská práce se zaměřuje nejen na omezení letecké dopravy vlivem výbuchu 

sopky, ale také na bližší seznámení s problematikou vzniku sopečných erupcí a jejich 

druhů a také s prostředím, ve kterém dochází k šíření sopečného popela  

(tj. troposférou). Při určování hrozícího nebezpečí způsobeného z množství popela 

v ovzduší, který může mít za následek omezení leteckého provozu, je důležité znát 

také povahu sopečných erupcí i vlastnosti troposféry. 

Cílem práce bylo podat ucelený pohled na problematiku sopečné erupce a jejího 

vlivu na leteckou dopravou spojenou především s výbuchem islandské sopky 

Eyjafjallajökull v roce 2010.  
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2. Prašný aerosol a jeho možné vlivy na provoz letecké dopravy 

 

2.1. Prašný aerosol 

 

Aerosol může být tvořen tuhými, kapalnými nebo směsnými částicemi o velikosti 

v rozsahu od 1 nm do 100 µm. Polétavý prach, prašný aerosol, nebo prach je soubor 

hmotných částic rozptýlených ve vzduchu. Velikost těchto částic se pohybuje  

v rozsahu od 0,5 µm do 100 µm. V praxi se pod pojmem prach většinou rozumí 

veškeré tuhé částice rozptýlené ve vzduchu. Prašné částice jsou odpovědné za vznik 

smogu. [53, 78] 

Aerosoly jsou rozděleny do skupin, které se označují PMx (Particulate Matter, 

v překladu částice) a obsahují částice o velikosti menší než x µm.  

Nejběžnější jsou skupiny PM10 – částice menší než 10 µm a PM2,5 – částice menší 

než 2,5 µm. Jemné částice se v ovzduší udržují v rozsahu dnů až týdnů a vytvářejí  

tak stabilní aerosol. Stabilní aerosol může být transportován na velké vzdálenosti  

a tím dochází k rozptýlení částic na velkém území. [78] 

 

 

2.2. Zdroje prašného aerosolu 

 

Zdroje prachu rozdělujeme na přirozené (způsobené přírodními procesy)  

a antropogenní (způsobené lidskou činností). Hlavním přirozeným zdrojem prašného 

aerosolu jsou sopečné výbuchy a lesní požáry. Částice vzniklé tímto přirozeným 

procesem mají velikost přibližně 10 µm. Vedle přirozených zdrojů existují také zdroje 

antropogenní. Nejvýznamnějším antropogenním zdrojem jsou spalovací  

a vysokoteplotní procesy, vznikající především v automobilových motorech, 

elektrárnách nebo při svařování a tavení rud. Produktem těchto antropogenních 

procesů jsou částice o velikosti 20 µm.  
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Dalším možným způsobem vzniku aerosolu je odnos částic větrem ze stavebních 

ploch, chemické reakce, těžební činnost a jakékoliv procesy, při kterých se vyskytují 

částice o velikosti od 0,5 µm do 100 µm. [78] 

 

 

2.3. Sopečný prach a sopečný popel 

 

Sopečný popel je tvořen přetavenými krystalky vyvřelých hornin, které nemají 

průměr větší než 2 mm, jedná se o rozsah od velikosti prachu po zrnko písku.  

Tyto částice jsou vyvrženy z vulkánu v podobě šedivého mračna.   

Pojem sopečný prach používáme v případě, že částice jsou menší než 62,5 µm. 

Sopečný prach se skládá z částic nepravidelného tvaru s ostrými hranami.  

Jeho zvětšeninu si můžeme prohlédnout na obrázku 1. Sopečný popel i prach vznikají 

při silných erupcích, při nichž je vyvrženo také velké množství vulkanických plynů, 

díky nimž se tavenina po výbuchu rozptýlí na drobné kapénky. [64] 

 

 

Obrázek 1 Sopečný prach 

Zdroj: [64] 
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Částice, které tvoří sopečný popel nebo prach jsou nerozpustné ve vodě.  

Jejich chemické složení sestává hlavně z oxidu křemičitého a oxidu hlinitého.  

Částice nacházející se blízko místa erupce mají většinou kyselý charakter,  

přičemž se zvyšující se vzdáleností, může tato vlastnost vymizet. Kyselá směs 

sopečných aerosolů a plynů bývá nazývána vog (volcanic fog = sopečná mlha).  

Podíl částic různých velikostí v blízkém okolí i ve vzdálenějších oblastech závisí  

na síle erupce a výšce sopečného mraku. [3, 38] 

 

2.4. Oblak sopečného popela 

 

Oblak popela vzniká v důsledku uvolňování sopečných plynů z magmatu.  

Sopečný mrak stoupá vzhůru z kráteru sopky ještě dříve, než dojde k vyvrhování lávy. 

Rychlost stoupání oblaku sopečného popela se pohybuje v rozmezí 200 – 600 metrů  

za sekundu. Pohyb sopečného mraku je znázorněn na obrázku 2. Do nedávna  

se předpokládalo, že sopečný mrak nerotuje, ale pouze stoupá vzhůru a v horní části  

se kruhovitě rozšiřuje do tvaru deštníku, což je důsledkem existence zadržovací vrstvy. 

Zadržovací vrstva neboli výšková teplotní inverze je vrstva, ve které teplota s rostoucí 

výškou roste nebo zůstává stejná, místo jejího obvyklého dosavadního klesání.  

To je důvodem pro zadržování částic, které vystoupaly až do této vrstvy.  

Pokud však částice stoupají s vysokou energií, může dojít k průrazu této zadržující 

vrstvy a částice mohou vystoupat až k tropopauze a dále do stratosféry. [72]  
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Obrázek 2 Oblak sopečného popela 

Zdroj: [43] 

 

V roce 2010 zjistili odborníci z University of Illinois v USA, že okraje mraků  

se postupně dělí do pětice laloků. Tyto laloky vznikají v důsledku rotace oblaků proti 

směru hodinových ručiček, která vytváří odstředivou sílu. Tento jev vzniká na základě 

interakce mezi stoupajícím oblakem sopečného popela a horizontálními větry.  

Vědci tento jev nazvali vulkanickou mezocyklonou. Rotaci v sopečném mraku 

vytvářejí dva mechanismy. Jedním z nich jsou větry z okolí sopky, které mohou 

způsobit horizontální vírové trubice. Tyto vírové trubice naklánějí a natahují sopečný 

mrak, podobně jako je tomu u bouřkových mraků. Druhým mechanismem jsou vířivé 

spirály a víry ze sopečného prostředí, které se mohou samy formovat a vytvářet  

tak horizontální prstence. Tento mechanismus je příčinou vzniku neforemných tvarů 

vulkanických oblaků. Oblak sopečného popela a jeho chování můžeme tedy přirovnat 

k bouřkovému mraku kumulonimbu. [37]  

 

 

  



 

14 

 

2.5. Vliv sopečného prachu a popela na leteckou dopravu 

 

Letadlo, které vletí do oblaku sopečného popela, je poškozeno sopečným prachem 

především na předních plochách. Čelní sklo a přední hrany křídel jsou poškrábány  

a znečištěny sopečným popelem. Ve vysoké rychlosti způsobuje popel obrušování 

povrchu letadla a čelního skla. Stlačený vzduch nasávaný motory cirkuluje v celém 

letadle. Prach způsobí ucpání filtru, což má za následek ztrátu přetlaku v kabině.  

Popel se shromažďuje do všech povrchových otvorů, včetně motorů.  

Poškození čelních skel a přistávacích světel snižuje viditelnost a nutí piloty spoléhat  

na palubní přístroje. Některé přístroje např. rychloměr mohou poskytnout nesprávné 

údaje, z důvodu znečištění čidel (pitotova trubice, snímače tlaku) popelem.  

Nasátí popela do motorů způsobuje poškození lopatek kompresoru.  

Poškození statorových lopatek proudového motoru vidíme na obrázku 3. Teplota tání 

sopečného popela je v rozmezí 1 400 - 1 800° C. Ve spalovací komoře motoru 

je až 2 000° C, to způsobí roztavení popela na skelnou hmotu, která z důvodu 

nedokonalého spalování začne tuhnout. Skelná hmota pak obalí lopatky turbíny, 

následně poškozený motor ztratí otáčky a sníží se jeho tah. Při vletu do oblaku 

sopečného popela se doporučuje snížit výkon motorů a 180° sestupnou zatáčkou  

co nejrychleji opustit místo s nebezpečnými plyny a aerosoly. Sopečný popel není 

rozpustný ve vodě, po styku s vodou vytváří jemné bahno, které se po ztuhnutí mění  

v hmotu podobnou betonu, proto je střetnutí s mokrým popelem pro letadlo velmi 

nebezpečné. V důsledku vlivu sopečných plynů obsažených v oblaku popela, může 

dojít k vnitřnímu poškození motoru či akrylového čelního skla, které se nemusí 

projevit po mnoho let. [3, 4, 29, 33, 63] 
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Obrázek 3 Statorové lopatky proudového motoru po průletu sopečným mrakem 

Zdroj: [56] 

 

Existuje mnoho případů poškození letadel v důsledku průletu oblaku popela.  

Dne 24. června 1982 letadlu Boeing 747-236B společnosti British Airways selhaly 

všechny 4 motory při průletu mrakem popela z erupce sopky Mounta Galunggung 

v Indonésii a výsledkem bylo rychlé klesání 24 000 stop (7 300 m), po němž  

se motory opět zažehly, a letadlo mohlo nouzově přistát. Dne 15. prosince 1989 letadlu 

KLM Boeing 747-400 také selhaly všechny čtyři motory po vletu do mraku popela 

z Mount Redoubt na Aljašce. V tomto případě motory naskočily pouhou minutu až dvě 

před dopadem. Od počátku 80. let bylo zaznamenáno asi sto podobných případů, 

přičemž jen díky velké náhodě doposud nikdy nedošlo ke ztrátám na životech. [56, 81] 

V dubnu 2010 byl ovlivněn vzdušný prostor celé Evropy přítomností sopečného 

popela v horní atmosféře z erupce islandské sopky Eyjafjallajökull, kvůli němuž bylo 

zrušeno mnoho letů. V červnu 2011 po erupci Puyehue-Cordon Caulle v Chile nastalo 
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podobné uzavření vzdušného prostoru v Chile, Argentině, Brazílii, Austrálii  

a na Novém Zélandu. [81] 

Mraky sopečného popela je za letu velmi obtížné odhalit a v kabině letadla není 

žádný přístroj uzpůsobený k jejich detekci. Nicarnica aviation, dceřiná společnost 

norského ústavu pro výzkum ovzduší vyvinula nový systém s názvem Airborne 

Volcanic Object infrared detector (AVOID) = infračervený palubní detektor sopečných 

objektů, který umožní pilotům detekci mraku popela až 100 km (62 mil)  

před jeho průletem. Tento systém může odhalit popel o koncentraci 1 mg/m
3
  

až 50 mg/m
3
, což pilotům dává varování s časovou rezervou asi 7-10 minut. [33] 

Sopečný popel ovlivňuje nejen letový provoz, ale stejně tak může ovlivnit  

i pozemní provoz na letišti. Malé shluky popela mohou snížit viditelnost, změnit stav 

povrchu vzletové a přistávací dráhy a pojezdových drah, infiltrovat komunikační  

a elektrické systémy, způsobit přerušení pozemních služeb a poškodit budovy  

a zaparkovaná letadla. Nahromadění sopečného prachu ve vrstvě silné více  

než několik milimetrů vyžaduje jeho odstranění před umožněním plného provozu 

letiště. Popel není jednoduché odstranit, nezmizí (na rozdíl od sněhu) a musí být 

odstraněn způsobem, který zabrání opětovnému rozvíření větrem či letadlem. [81] 

Na zemi mohou být použity laserové radary k detekci mraku sopečného popela. 

Tyto informace jsou předávány mezi meteorologickými agenturami, sopečnými 

observatořemi a leteckými společnostmi prostřednictvím Volcanic Ash Advisory 

Center (VAAC) v překladu poradenské centrum o sopečném popelu. VAAC může 

vydat popis aktuální a budoucí rozsah mraku popela. Tyto sopečné mraky se tvoří 

v troposféře, stejně jako všechny projevy počasí. [44] 
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3. Charakteristika troposféry a tropopauzy, obsah prašného 

aerosolu, jeho rozložení a koncentrace 

 

3.1. Troposféra a tropopauza 

 

Troposféra je nejnižší, nejmenší a nejhustší část zemské atmosféry, obsahuje 

přibližně 80 % hmotnosti atmosféry a 99 % vodních par a aerosolů, což je příčinou 

tvorby oblaků a atmosférických srážek. Na rovníku je troposféra silná kolem 18 km,  

v mírných šířkách dosahuje 11 km a kolem pólů pouhých 7 km. Průměrná hloubka 

troposféry je přibližně 12 km. Pro troposféru je typický teplotní pokles, v mírných 

šířkách se teplota pohybuje od průměrných 15 °C až na -55° C v horní části troposféry.  

Na pólech, kde je troposféra tenčí se teplota sníží jen na -45° C, zatímco na rovníku 

může teplota v horní části troposféry dosáhnout až -80° C. Hranice troposféry je dána 

změnou teplotního gradientu a příčinou zploštění troposféry na rovníku je zemská 

rotace. Obvyklý tlak v troposféře se pohybuje okolo 200 hPa, na rovníku pak klesá  

až k 100 hPa.  

Hranice mezi troposférou a stratosférou se nazývá tropopauza a je místem teplotní 

inverze. Tropopauza se nachází ve výškách od 7 do 20 km nad hladinou moře  

a je charakterizována zastavením poklesu teploty, který je typický pro troposféru.  

Nad tropopauzou pokračuje stratosféra, kde teplota s nadmořskou výškou opět stoupá. 

[1] 

V souvislosti s troposférou se také můžeme setkat s přízemní, mezní či směšovací 

vrstvou. Přízemní vrstva je nejblíže k zemi a může být silná jen několik metrů, desítek 

metrů a výjimečně i několik stovek metrů. Meteorologické procesy probíhající v této 

vrstvě jsou významně ovlivňovány charakterem zemského povrchu. Přízemní vrstva 

tvoří spodní hranici mezní vrstvy, která sahá až do výšky dvou kilometrů,  

kde se již neprojevuje vliv zemského povrchu na meteorologické prvky. V mezní 

vrstvě se tedy mechanicky projevuje tření proudícího vzduchu o zemský povrch.  

Tato vrstva reaguje na působící vlivy terénu v časovém rozmezí do jedné hodiny.  

Ve směšovací vrstvě dochází k promíchávání vzduchu vynášeného stoupavými  

a snášeného klesavými proudy, se vzduchem v okolní atmosféře. Na horní hranici této 
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vrstvy se zpravidla nachází výšková teplotní inverze, kde dochází k zadržování 

stoupajících termických proudů. [12, 13, 14] 

  

 

3.2. Obsah prašného aerosolu, jeho rozložení a koncentrace 

 

Sopečný popel v podobě prašného aerosolu je schopný dolétnout až do vzdálenosti 

stovek kilometrů od kráteru. Pokud se popel dostane do troposféry,  

udrží se v ní maximálně několik dní, než jsou vulkanické aerosoly smyty deštěm.  

Když se však sopečný popel dostane až do stratosféry, může se zde udržovat i několik 

měsíců a během této doby může být roznesen po celé Zemi. Pokud se částice dostanou 

do spodní části stratosféry, trvá jejich rozpad 6 měsíců až jeden rok.  

Rozpad znečisťujících částic v horní části stratosféry pak může trvat až pět let. [6]  

Existují dvě používané metody k měření množství sopečného prachu v ovzduší.  

Jedná se buď o přímé měření z letadel nebo z balónových sond nebo měření pomocí 

lidarů, což jsou laserové radary, které měří koncentrace aerosolů v závislosti na výšce. 

Částice se pohybují v závislosti na své velikosti, částice menší než 20 μm se vznáší 

delší dobu a částice menší než 1 μm se shlukují. 

Po výbuchu sopky jsou prachové částice poháněny vysokou rychlostí nahoru 

spojenou s erupcí z kráteru. Hustota částic postupně klesá a sopečný prach plynule 

stoupá do atmosféry ve tvaru sloupce. V místě, kde se objemová hmotnost sloupce 

vyrovná hmotnosti okolního vzduchu v atmosféře, sloupec přestane růst a částice 

sopečného popela se začínají pohybovat do stran. Boční pohyb je řízen převážně silou 

větrů a popel může být rozfoukán na stovky tisíc kilometrů daleko od sopky. 

Vzdálenost popela od sopky se pohybuje v závislosti na výšce sloupce, velikosti částic 

popela a na klimatických podmínkách, zejména na směru a síle větru a vlhkosti 

ovzduší. [3,37, 46, 68] 
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4. Charakteristika sopečných erupcí 

 

Sopečná erupce je činnost, během které dochází k rozličným vulkanickým 

aktivitám doprovázených vyvržením tefry. Pojem tefra je používán pro veškeré 

nezpevněné sopečné vyvrženiny, mezi které patří vulkanické balvany, vulkanický 

písek (tzv. lapili) i vulkanický popel. Za vulkanické aktivity se považuje výron 

magmatu, uvolnění sopečných plynů či výbuchy pyroklastického materiálu.  

Magma je horninová tavenina obsahující plyny a páry o teplotě 650 – 1200° C,  

která se po proniknutí na zemský povrch označuje jako láva. Výhodné podmínky  

pro tvorbu magmatu jsou v místech styku dvou litosférických desek (tzv. subdukce), 

v místech výskytu hlubokých poruch v zemské kůře, kde vzniká teplo potřebné 

k natavení hornin, dále v místech s větší koncentrací radioaktivních izotopů,  

kdy se energie uvolňuje jejich rozpadem nebo v místech s konvekčním prouděním  

v zemském tělese (tzv. horké skvrny).  Sopečné plyny jsou tvořeny převážně vodní 

párou a jedovatými horkými plyny, které se uvolňují z magmatu a poté volně 

přecházejí do atmosféry v podobě skleníkových plynů. Mezi tyto plyny patří různé 

oxidy síry, fluorovodík, chlorovodík, oxid uhelnatý, metan, fluorid křemičitý, 

amoniak, oxid uhličitý a mnoho dalších. K uvolňování pyroklastického materiálu, 

který je tvořen sopečnými vyvrženinami v pevném stavu, dochází většinou současně 

s erupcemi plynů a par ještě před výlevem lávy. Pyroklastika jsou vyvrhována několik 

stovek metrů od kráteru v podobě sopečných balvanů, bomb nebo pum, ale mohou  

se také dostat až do vzdálenosti stovek kilometrů v podobě sopečného popela. [8, 52, 

54, 57, 60] 

K sopečné erupci dochází v důsledku tlaku uvolněných sopečných plynů  

na překážky bránící výronu magmatu na zemský povrch. Při sopečném výbuchu  

se uvolňuje obrovské množství tepelné energie, při průměrné explozi je uvolněno 10
15

 

- 10
18

 J, tedy větší než při výbuchu atomové bomby. Zpočátku unikají pouze sopečné 

plyny, páry a pyroklastika a teprve poté dojde k výlevům lávy. Existují různé tvary 

sopek, všechny jsou tvořeny vulkanickými horninami většinou ve tvaru sopečného 

kuželu. Na vrcholu tohoto kuželu je kráter, v němž probíhá erupční činnost. V hloubce 

30 – 100 km pod povrchem se nachází magmatický krb, který je zdrojem energie  

i materiálu pro sopečnou činnost. Magmatický krb je spojen s kráterem po celé délce 
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sopky pomocí sopouchu, což je poměrně úzká štěrbina uprostřed sopky,  

kterou je tlačeno magma na povrch země. Jednotlivé části sopky si můžeme 

prohlédnout na obrázku 4. [2, 54, 69] 

 

Obrázek 4 schéma sopky 

Zdroj: [52] 

 

Charakteristika vulkanické činnosti je vždy závislá na složení magmatu,  

na jeho viskozitě a na jeho složení, především na množství vody a obsažených plynů, 

především křemičitanů, které ovlivňují tekutost a rozpínavost směsi. Názvy sopečných 

erupcí se odvíjí od jejich povahy. Tvar sopky je závislý na povaze sopky,  

protože jej modeluje vytékající láva. Každý typ erupce vytváří jiné sopečné tvary 

vulkánu. Podle charakteru sopečných erupcí, rozlišujeme sopky efuzivní, explozivní 

a stratovulkány. [54, 69] 

 

 

4.1. Efuzivní erupce 

 

Efuzivní neboli výlevné erupce jsou spojeny s přítomností mafického neboli 

bazického (či bazaltového) magmatu, které je svým složením podobné čediči. 
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Má poměrně malý obsah plynů a nízkou viskozitu, to znamená, že je relativně tekuté. 

Tyto vlastnosti jsou způsobené chemickým složením mafického magmatu, obsahuje 

méně oxidu křemičitého (SiO2) a více sloučenin hořčíku a železa. Lávové vulkány 

nemají strmé svahy, mají širokou základnu a nevytváří tvarově nápadné kužely  

jako vulkány výbušné, přesto se jedná rozsahem o největší vulkanická tělesa.  

Pro tento typ erupce je charakteristickým tvarem štítový vulkán. Efuzivní erupce jsou 

převážně klidné a doprovázené pouze pomalými výlevy bazaltových láv.  

Lávové proudy vytvářejí vlastní sopečné těleso. Tento typ erupcí se vyskytuje podél 

středooceánských hřbetů a v oblastech horkých skvrn, což jsou místa v oceánech  

i na kontinentech se zvýšeným tokem geotermální energie, způsobeným výstupem 

konvekčních proudů nebo větší akumulací radioaktivních izotopů.  

Konvekčním proudem označujeme pohyb natavené horninové hmoty způsobující 

putování litosférických desek. [2, 8, 60, 68] 

 

 

4.2. Explozivní erupce 

 

Explozivní neboli výbušné sopky jsou charakterizovány explozemi sopečných 

plynů, doprovázenými výrony felsického magmatu s vysokým obsahem plynů  

a velkou viskozitou, je tedy méně tekuté. Felsické neboli kyselé magma má podobné 

složení jako rhyolit a je opakem mafického magmatu. Explozivní sopky mohou být 

pyroklastické nebo tufové a jsou tvořeny nízkými valy z pyroklastik rozmístěných 

kolem širokého kráteru ve tvaru nálevky. Explozivní činností se vytváří téměř 

pravidelné sopečné kužely s rovnými svahy se sklonem 30 až 33° a širokým 

centrálním kráterem, ve kterém může vyrůst nový sopečný kužel. Výška výbušných 

vulkánů zpravidla nepřesahuje 500 m. Krátery bývají často po ukončení aktivní 

činnosti zality vodou, pak se označují jako maary. Výbušné sopky se vyskytují 

především v místech subdukční zóny. [8, 60, 68] 
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4.3. Stratovulkány 

 

Stratovulkány jsou nejrozšířenějšími typy sopek, vznikají mnohačetnými erupcemi  

se střídáním lávových výlevů s výbuchy pyroklastik. Láva se pravidelně shromažďuje 

v magmatickém krbu, ve kterém nějakou dobu zůstává, což má za důsledek 

krystalizování některých nerostných částic. Díky této vlastnosti, můžeme předvídat 

následující sopečnou erupci, přičemž znalost množství magmatu z předchozí erupce 

předpověď ještě zpřesní. 

U některých vulkánů se magma shromažďuje až v jícnu sopky, což má za následek 

častější a kratší erupce, při nichž jsou vystřelovány velké balvany, které obvykle 

spadnou zpátky do jícnu sopky. Stratovulkány jsou považovány za nejnebezpečnější 

sopky ze všech a jejich život může být rozložen i do několika milionů let. Jejich stavba 

je složitá a velmi nápadná, tvořená z několika parazitních kráterů a kuželů, jejichž svah 

nepřesahuje 35°. Typickými horninami pro stratovulkán jsou snadno viditelné  

a rozeznatelné krystaly hornin neboli vyrostlice. Mohutné exploze vulkánu mohou být 

tak ničivé, že dochází k destrukci kráteru za vzniku kaldery, která obklopuje nově 

vzniklý kráter uprostřed. Stratovulkány mohou dosahovat až do výšky 5 000 m.  

Tyto vulkány se nejčastěji vyskytují v oblasti kontinentálních okrajů a ostrovních 

oblouků, ale mohou vzniknout i na středooceánských hřbetech, ovšem jen tam,  

kde se hřbet vynořuje nad hladinu. [2, 8, 60, 68] 

Klasifikace sopek je velice obtížná, protože sopečné činnosti jsou různorodé, 

mohou se v průběhu měnit a každá sopka je jedinečná. Většinou dochází k mísení  

nebo střídání základních typů erupcí. Rozlišujeme několik typů erupcí: Havajský, 

Islandský, Strombolský, Vulkánský, Pliniovský, Peléiský a specifický 

freatomagmatický typ. Tyto názvy byly většinou odvozeny podle význačných erupcí 

známých sopek. [8, 46, 69, 79] 
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4.4. Havajský typ erupce 

 

Havajský typ erupce je charakteristický pomalým vytékáním bazického magmatu 

s velmi nízkou viskozitou ze širokého plochého kráteru. Jedná se o poměrně vzácnou 

efuzivní erupci, která je považována za nejklidnější. Tuhle erupci dokonce můžeme 

z určité vzdálenosti bezpečně pozorovat. Během klidného výlevu dlouhých lávových 

proudů může občas docházet i k vyvrhování malého množství pyroklastického 

materiálu. Činnost havajských vulkánů je většinou nepravidelná a často doplněna 

erupcemi podél parazitických trhlin. Sopečná činnost se častokrát projevuje v podobě 

tryskajících gejzírů magmatu, které jsou označovány jako lávové fontány. Tyto lávové 

fontány dosahují výšky zpravidla několik desítek metrů vysoko, ale existují případy 

extrémně aktivních sopek, kdy dochází k několikahodinové plynulé erupci žhavé lávy 

až do výšky stovek metrů. Nejčastěji vznikají u hlavních jícnů, ale mohou se vytvářet  

i na lávových proudech. Láva se rozlévá do širokého okolí, což je výhodné  

pro zemědělce, protože díky vysokému obsahu minerálů, jsou vychladlá lávová pole 

velice úrodná. Havajské erupce vznikají v místech horkých skvrn, kde vytvářejí 

nejmohutnější a nejvyšší sopečné struktury na světě, které mohou ode dna oceánu 

dosahovat až do výšky 10 km a svou základnou zaujímat prostor o velikosti řádově  

až stovek kilometrů. V kráteru sopky se někdy mohou vyskytovat lávová jezera. 

Mohou vytvářet dlouhé ostrovní řetězce např. Havajské ostrovy, podle kterých dostaly 

své jméno Islandské ostrovy nebo Galapágy. Významnými aktivními zástupci 

havajského typu erupcí jsou sopky Mauna Loa a Kiluea na Havajských ostrovech  

nebo Pinta a Fernandina na Galapágách. Nejmocnější havajská erupce, jejíž výška 

vystřelovaného magmatu dosáhla 1 600 m, nastala v roce 1986 na ostrově Ošima 

v Japonsku. [8, 46, 60, 69] 

 

4.5. Islandský typ erupce 

 

Islandské erupce se liší především místem výstupu tekutého mafického magmatu. 

Magma vystupuje na povrch podél lineárních trhlin nad dostatečným zdrojem 

magmatu na rozdíl od běžného centrálního přívodního kanálu typického pro většinu 
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erupčních typů. Jedná se tedy o efuzivní typ erupce s pomalými lávovými proudy, 

které mohou pokrýt rozsáhlá území. V současné době lze tyto erupce pozorovat pouze 

na Islandu. Právě zde roku 1783 byl v trhlinovém systému Laki zaznamenán největší 

lávový proud o objemu 12 km
3
, který na území větším než 500 km

2
 způsobil rozsáhlé 

škody a hladomor, při němž zahynulo 25 % obyvatel Islandu. Lávový proud neměl 

žádné přímé oběti, za to vzniklý vulkanický smog ovlivnil vzdušný prostor nad celou 

Arktidou, severním Atlantikem a severozápadní Evropou. Menší trhlinové erupce 

mohou doprovázet činnost jiných sopek, na jejichž svazích se mohou probudit 

parazitické trhliny vznikající v důsledku zemětřesení spojených  

se sopečnými erupcemi nebo následkem aktivity vedlejších magmatických proudů. 

Trhlinami se dostává na povrch magma obsahující malé množství plynů a díky tomu  

je vyvrhováno pouze do výšek několika metrů. Láva ve vzduchu nestihne ztuhnout  

a na zem dopadá ve formě kapek, které jsou v anglické terminologii označovány 

pojmem spatter, odtud vzniká slovní spojení spatterové valy, které se často tvoří podél 

okrajů trhlin. Výskyt islandských erupcí je soustřeďován na středooceánské hřbety, 

kde v důsledku oddalování litosférických desek vznikají rozsáhlé pukliny.  

Činné středooceánské hřbety, které nepřetržitě vytváří obrovské množství bazického 

magmatu, dosahují délky 50 000 km, což má za následek, že největší množství 

vulkanických hornin je právě výsledkem islandského typu erupcí. Typickým projevem 

středooceánského vulkanismu je polštářová láva, která vzniká při kontaktu lávy 

s chladnou mořskou vodou za vzniku oblých lávových krust, ze kterých láva opět 

vytéká a tvoří nové krusty. Dalším takovým projevem mohou být černé a bílé kuřáky, 

400° C. Tato vřídla vznikají pronikáním mořské vody podél trhlin a jejím následným 

ohříváním ode dna, pod nímž je uloženo magma. Horká voda pak ohřívá a rozpouští 

bazaltové horniny a podle obsahu minerálů v těchto horninách rozlišujeme černé 

kuřáky obsahující převážně sulfidy kovů a bílé kuřáky skládající se především  

ze síranů. [2, 7, 46, 68, 69] 
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4.6. Strombolský typ erupce 

 

Strombolské erupce jsou způsobené periodickým uvolňováním nahromaděných 

sopečných plynů za vzniku pravidelných a opakujících se výbuchů lávy v podobě 

fontán. Lávové fontány tryskají ve velice krátkých, někdy pouze několikasekundových 

intervalech, do výšek maximálně stovek metrů a láva většinou padá zpět do kráteru. 

Pokud láva soptí mimo kráter, dopadne na povrch již ztuhlá v podobě strusky.  

Magma je tvořeno mezistupněm mezi mafickým a felsickým magmatem,  

přesto je tento typ erupcí považován za explozivní. Konečná fáze strombolské erupce 

může být doprovázena vznikem lávových proudů. Díky pravidelným erupcím vzniká 

sopečné těleso téměř ve tvaru sypaného kužele tvořeného z nezpevněných struskových 

materiálů. Strombolská činnost je typická pro stratovulkány a obvykle nemá 

katastrofální následky, ale trvá několik hodin i dnů. Vzhledem k tomu, že erupční 

činnost je soustřeďována v blízkosti sopky a občasné lávové proudy mají omezený 

dosah, nejsou tyto erupce při jejich pozorování z bezpečné vzdálenosti životu 

nebezpečné. Můžeme tedy jejich průběh sledovat podobně jako Havajské erupce. 

Strombolský typ erupcí dostal své jméno po vulkánu Stromboli v Itálii, který předvedl 

typickou erupci v roce 1989. Mezi strombolské typy sopek řadíme Parícutin v Mexiku, 

Etnu v Itálii, Pacayau v Guatemale nebo Ereba na Antarktidě. [2, 8, 46, 60, 69] 

 

 

4.7. Vulkánský typ erupce 

 

Vulkánský typ erupcí má explozivní povahu a je charakteristický přítomností 

velice viskózního, tuhého magmatu, které obsahuje velké množství plynů.  

Sopečné plyny však nemohou z magmatu volně unikat, ale hromadí se v jícnu sopky,  

kde narůstá tlak tak dlouho, dokud nedojde k uvolnění prostřednictvím exploze. 

Sopečný kužel je tvořen především bloky ztuhlé lávy a jemnými částicemi 

pyroklastického materiálu. K tuhnutí viskózního magmatu dochází již v jícnu sopky, 

vytváří tak překážku způsobující vyšší tlak sopečných plynů a následně vznik 

intenzivnější exploze. Sopečné epizody jsou většinou nepravidelné s pauzami 
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trvajícími několik měsíců. Typickými útvary vulkánské aktivity jsou vulkanické dómy, 

pokud dojde k jejich zhroucení, může dojít k výlevům pyroklastických proudů.  

Tekuté lávové proudy se u tohoto typu erupcí vyskytují pouze výjimečně. Díky vysoké 

výbušnosti erupcí a aktivní činnosti sopečných plynů se pyroklastický materiál 

vyskytuje především ve formě jemného prachu. Pyroklastický oblak nemá oblé tvary  

a obvykle dosahuje výšek 5 až 10 km, ojediněle může být vynesen až 40 km vysoko. 

Dalším příznačným produktem vulkánských erupcí jsou velké bloky ztuhlé lávy  

a kornaté bomby. Bloky a bomby jsou vytvořeny při výbuchu sopečného materiálu 

s vysokou viskozitou, který v chladnějším prostředí rychle ztrácí plasticitu a tuhne. 

Jedním z typů sopečného materiálu je kornatá bomba, která je znázorněna  

na obrázku 5. Kornaté bomby mají na rozdíl od běžných sopečných bomb popraskaný 

vnější obal a zčásti natavený vnitřek obsahující plyny, které při své cestě z tuhnoucího 

jádra na povrch způsobují praskání vnější kůry a příznačnou strukturu těchto 

pyroklastik. Celkově dochází k vyvrhování poměrně malého množství tefry, obvykle 

nepřesahuje objem o velikosti 1 km
3
.  Pyroklastický materiál však může být rozptýlen 

na relativně velké vzdálenosti. Vulkánský typ nese svůj název po sopce Vulkán v Itálii,  

podle níž jsme nazvali souhrnný pojem o sopkách vulkanismem. Mezi vulkánské typy 

sopek se řadí Anak Krakatau v Indonésii a Sukurjima v Japonsku. [8, 46, 70] 

 

 

 

Obrázek 5 Kornatá bomba 

Zdroj: [70] 
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4.8. Pliniovský typ erupce 

 

Pliniovské erupce, někdy označované jako vesuviánské, jsou charakterizovány 

mohutnými erupcemi za doprovodu objemného sloupce sopečného plynu s částicemi 

popela, který proniká až do stratosféry. Tento typ je nejrozšířenější a je tvořen explozí 

plynů, která způsobuje masivní temný sloupec z rozžhaveného sopečného popela, lapil 

a vulkanických bomb vystřelovaných vysoko do vzduchu. Sopečné plyny opouští jícen 

sopky vysokou rychlostí 100 - 400 m/s a množství sopečného materiálu vyvrženého 

během jedné erupce se pohybuje v rozmezí 0,1 - 10 km
3
. Jedná se o explozivní erupci, 

plinijské erupce jsou tedy velice prudké a výbušné doprovázené velkým výronem 

pyroklastického materiálu. Délka pyroklastických proudů kolísá od několika stovek 

metrů až do vzdálenosti několika desítek kilometrů. Výbušnost těchto sopek  

je způsobena přítomností felsického magmatu s velkým obsahem plynů. Doba trvání 

sopečné aktivity je velice proměnlivá, obecně však platí, že délka činnosti  

se prodlužuje s rostoucí kyselostí magmatu. Obvyklá doba intenzivní aktivity těchto 

sopek se pohybuje v řádech minut či hodin. V konečné fázi sopečné aktivity dochází 

často k úplnému vyprázdnění magmatického krbu, což má za následek vznik rozsáhlé 

kaldery. V literatuře se můžeme setkat s dělením plinijských erupcí podle intenzity 

erupce na silnější ultraplinijské a slabší subplinijské erupce. Jméno těchto typů erupcí 

bylo odvozeno od Plinia mladšího, realizoval totiž první popis pliniovského typu 

erupce ve svých dvou dopisech, v nichž popsal smrt svého strýce zapříčiněnou 

výbuchem Vesuvu. Pliniovské erupce se vyskytují v oblastech subdukčních pásem. 

Mezi známé sopečné katastrofy tohoto typu patří erupce Tambory v Indonésii v roce 

1815, St. Helens v Americe v roce 1980, erupce El Chicónu v Mexiku v roce 1982 

nebo erupce vulkánu Pinatubo na Filipínských ostrovech v roce 1991. [8, 46, 69] 
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4.9. Peléiský typ erupce 

 

Peléiský typ erupce je způsoben tlakem sopečných plynů na překážku na vrcholu 

kráteru. Peléiské vulkány jsou charakterizovány výstupem vysoce viskózního 

felsického magmatu za vzniku pyroklastických materiálů a sopečných plynů o teplotě 

až 500° C zvané žhavé mračno, které se valí ze svahu dolů. Jedná se tedy  

o pliniovskou erupci obohacenou o obrovský žhavý mrak sopečných plynů, který může 

zničit i samotné těleso sopky. Především žhavé mračno je pro tento typ erupce typický,  

je smrtící a může se pohybovat rychlostí až 100 km/h. Právě díky tomuto mračnu  

si peléiská erupce zaslouží pověst nejničivějšího typu erupce. Láva bývá vytlačována 

z kráteru v podobě žhavé jehly, po ztuhnutí může vytvářet sopečné dómy,  

což jsou strmá a zakulacená sopečná tělesa. Peléiská erupce však většinou neprobíhá 

samostatně, pouze doprovází erupce pliniovské nebo vulkánské. Nejdestruktivnější typ 

peléiských erupcí jsou erupce Katmajské pojmenované po explozi sopky Katmai  

na Aljašce v roce 1912. Tato erupce byla slyšet na vzdálenost 1 200 km, vyvrhla 

desetinásobek materiálu než Mt. Peleé, tento materiál pokryl území až do vzdálenosti 

1500 km. Vzniklé žhavé mračno vyplnilo údolí dlouhé 25 km pyroklastickým 

materiálem o objemu 11 km
3
, v některých místech dosahovala pyroklastika do hloubky 

250 m. Peléiské erupce dostaly svůj název podle katastrofy způsobené explozí vulkánu 

Mt. Pelée v roce 1902, při níž zemřelo více než 30 000 lidí. Erupcí tohoto typu je také 

vulkán Krakatoa, který tvořil celý sopečný ostrov, než v roce 1883 explodoval  

a vyvolal 9 vln tsunami, jejichž následkem utonulo 36 000 lidí. [8, 46, 69] 
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4.10. Freatomagmatická erupce 

 

V literatuře můžeme objevit další typy erupcí, například freatomagmatickou. 

Freatomagmatická erupce nastává v případě setkání magmatu s vodou a díky prudké 

roztažnosti vody při jejím náhlém kontaktu s vysokou teplotou dosahují nejvyšší 

výbušnosti ze všech typů erupcí. Erupce se vyznačuje umístěním základny struskového 

kužele v kaldeře plné vody, dále odlišným tvarem sopečného prachu a podstatně 

větším rozptylem lávy a pyroklastik tryskajících z kráteru. Při těchto vysoce 

explozivních erupcích vznikají erupční sloupy velmi jemných vulkanických částic  

a příznačné tufové prstence, které vytvářejí těžší částice rychlou sedimentací okolo 

kráteru. Tyto tzv. „mokré erupce“ mohou být kombinovány se všemi ostatními typy, 

vznikají tak freatoplinijské či freatostrombolské typy. [2, 8, 69] 

Na celém světě existuje okolo 500 činných vulkánů a u 50 z nich se každým rokem 

projeví erupce. Sopky jsou velice nebezpečné přírodní útvary, které neustále hrozí 

svou ničivou silou. Ohrožují nejen lidi, zvířata a rostlinstvo v jejich blízkosti, mají vliv 

na klima a ovzduší na velké vzdálenosti. Sopečná erupce má dlouhodobé dopady  

na životní prostředí a koloběh života. Nebezpečí způsobené sopkami hrozí po celém 

světě, přestože například v Austrálii nenajdeme jedinou. Sopečný popel a aerosol  

se díky větru může dostat na stovky kilometrů daleko a představuje vysoké ohrožení 

pro leteckou dopravu, proto je nutné dodržovat zákony a omezení spojené s těmito 

událostmi. [60] 
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5. Omezení letecké dopravy vlivem erupcí vulkánu 

 

5.1. Omezení letecké dopravy v souvislosti se sopečným prachem 

v České republice 

 

Sopečné erupce měly vliv i na leteckou dopravu v České republice, proto se touto 

problematikou zabýval Úřad pro civilní letectví a sestavil Plán postupů v ČR v případě 

nenadálé situace spojené s vulkanickou činností a jejími následky. Tento plán byl 

zhotoven na základě principů dokumentu ICAO EUR 19 (Volcanic Ash Contingency 

Plan – EUR and NAT Regions) a v souladu s pravidly České republiky. Plán dále 

stanovuje odpovědnost a povinnost jednotlivých dotčených subjektů civilního letectví 

v České republice, jimiž jsou Ministerstvo dopravy České republiky – Odbor civilního 

letectví (MD ČR/OCL), Úřad pro civilní letectví (ÚCL), Český hydrometeorologický 

ústav (ČHMÚ), Řízení letového provozu ČR, s. p. (ŘLP ČR). Pod ŘLP ČR spadají 

tyto orgány: Oblastní středisko řízení (ACC), Letecká informační služba ŘLP ČR, s. p. 

– Mezinárodní kancelář NOTAM, FMP (Flow Managment Position), provozovatelé  

a vlastníci letadel a provozovatelé letišť. Všechny tyhle subjekty musí dodržovat níže 

popsané předpisy a ustanovení.  

Pokud se ve vzdušném prostoru České republiky bude vyskytovat sopečný prach 

v jakékoliv koncentraci, považuje se vzdušný prostor ČR nebo jeho části za dočasně 

nebezpečný prostor (TDA = temporary dangerous area).  

Vlastníkům či provozovatelům letadel je pouze doporučeno neprovádět lety v prostoru 

s vysokou koncentrací popela, přičemž za provedení letu v dočasně nebezpečném 

vzdušném prostoru nesou odpovědnost sami. Toto doporučení platí také pro lety 

zajišťující bezpečnost, ochranu a záchranu života. Stejně tak je provozovatelům 

letových provozních služeb pouze doporučeno nevydávat letová povolení řízení 

letového provozu (ATC = air traffic control) do prostorů s vysokou koncentrací 

sopečného popela.  

V plánu jsou popsány tři jednotlivé fáze vulkanické činnosti,  

jsou jimi pohotovostní fáze, reaktivní a proaktivní fáze. V pohotovostní fázi  

je omezená dostupnost informací o rozsahu a vážnosti vulkanické činnosti.  
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Hlavním úkolem v této fázi je vyhlásit nezbytné informace a zajistit bezpečnost 

letadlům za letu takovým způsobem, aby nebezpečné prostory minula.  

Počátek reaktivní fáze je spojen s propuknutím vulkanické erupce a sopečného popela 

do atmosféry. V této fázi jsou pouze provozovatelé či vlastníci letadel povinni sledovat 

informace o vývoji situace v oblastech, které se jich týkají. Vydání první informační 

zprávy o vulkanickém popelu (VAA = volcanic ash advisory) a jejího grafického 

formátu (VAG = volcanic ash graphic), které obsahují informace o rozsahu sopečného 

oblaku a o jeho očekávaném pohybu, zahajuje proaktivní fázi.  

Pokud jsou zpozorovány jakékoliv odlišnosti od podaných informací, měly by být 

nahlášeny příslušným úřadům.  

Pokud nastane situace s projevy vulkanické činnosti, bude sestaven  

VA (= volcanic ash) krizový štáb, který se skládá ze zástupců Ministerstva dopravy 

České republiky (Odbor civilního letectví), Úřadu pro civilní letectví, Řízení letového 

provozu České republiky, Českého hydrometeorologického úřadu a Letiště Praha, a.s. 

VA krizový štáb má za úkol řešit situace, které nejsou v tomto plánu popsány  

nebo nemohou být řešené pomocí pravidel zde uvedených. Členové štábu by měli 

uskutečnit první zasedání již v pohotovostní fázi a konat by se mělo v provozních 

prostorech Letiště Praha. Podnět ke svolání krizového štábu může podat jakýkoliv 

zastoupený subjekt, ale o svolání rozhodne Odbor civilního letectví na Ministerstvu 

dopravy. 

Odpovědnost za bezpečný provoz letadla nese provozovatel nebo vlastník letadla  

a za rozhodnutí zda provést let přes oblast předpovídaného nebo potvrzeného výskytu 

vulkanických částic je odpovědný velitel letadla. Výskyt sopečného oblaku 

v atmosféře může mít za následek vícenásobné poruchy motoru, poškození konstrukce, 

vrtule, rotorů, vstupních ústrojí motorů a čelních skel, následné poruchy systémů 

letadla (hydraulických, elektrických a pneumatických), zanášení snímačů a jejich 

následná chybná indikace, znečištění vzduchu v pilotním prostoru a nutnost použití 

kyslíkového vybavení, sníženou viditelnost, zápach a komunikační problémy  

a všechna tato nebezpečí, spojena se sopečnou činností, by si měli provozovatelé  

či vlastníci letadel uvědomovat. Piloti by se měli v případě výskytu vulkanického 

popela vyvarovat letů v blízkosti oblačnosti, protože částice vulkanického popela jsou 

ideální pro tvorbu oblačnosti a námrazy. Přestože poškození motorů je nejvážnější  

u turbínových motorů, u dalších typů motorů je vulkanický popel také nebezpečný.  
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U pístových motorů může dojít k nasátí kontaminovaného vzduchu pro spalování  

nebo pohyblivé části letadel, jako jsou ložisková uložení (například hlavy rotorů, 

reduktory), mohou být znečištěny prachem. 

Všechna letadla musí za letu podávat mimořádná hlášení v případě zpozorování 

oblaku vulkanického popela, vulkanické erupce nebo vulkanické činnosti před erupcí. 

Po ukončení letu musí být takové hlášení, které obsahuje všechny spatřené prvky, 

podáno na formuláři o hlášení vulkanické činnosti. Vyplněný formulář pak musí být 

neprodleně doručen letištní meteorologické službě. Letová posádka musí také 

obeznámit personál údržby s událostí spojené s výskytem sopečného prachu a hlášení 

musí být zapsáno do technického deníku letadla. 

Provozovatel nebo vlastník letadla je také odpovědný za údržbu letadla  

a zachování jeho letové způsobilosti. V případě provozu letadel v místech s výskytem 

vulkanického popela, by měl personál údržby provádět kontroly častěji než obvykle  

a měl by si všímat především neobvyklých poškrábání konstrukce, korozí  

nebo hromadění sopečného prachu. Pokud je zjištěno poškození, které ohrožuje 

bezpečný let, musí být odstraněno na letišti přistání před dalším letem, pokud závada 

neohrožuje bezpečný let, musí být odstraněno během další plánované údržby  

na základně. Letadla zaparkovaná na zemi, by měla být chráněna plachtou a veškerý 

vulkanický popel musí být před letem odstraněn. 

Provozovatelé letišť by měli zajistit příslušná opatření a postupy pro náhlé události 

spojené s výbuchem sopky, především omezování či uzavírání vzdušného prostoru  

a letišť.  Dále by měli informovat dotčené provozovatele letadel o všech opatřeních 

platných na daném letišti. [48] 
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5.2. Volcanic ash contigency plan – EUR and NAT regions 

(Pohotovostní plán v případě výskytu sopečného popela – oblast 

Evropy a Severního Atlantiku) 

 

Předchůdcem a zdrojem tohoto plánu byl podobný plán nazvaný Volcanic ash 

contigency plan – EUR and NAT regions zhotovený mezinárodní organizací  

pro civilní letectví ICAO (international civil aviation organization). Tento plán  

je zaměřen na oblasti severního Atlantiku a Evropy, protože je zde možnost projevu 

aktivní vulkanické činnosti. V plánu jsou definovány různé druhy kontaminace 

vzdušného prostoru podle koncentrace sopečného popela v ovzduší. Můžeme se setkat 

s oblastí nízké kontaminace, kde sopečný popel může být v koncentracích stejných  

nebo menších jak 2 x 10
-3 

g/m
3
 dále s oblastí střední kontaminace vzdušného prostoru, 

kde se sopečný popel může vyskytovat v koncentracích v rozmezí od více  

než 2 x 10
-3 

g/m
3 

do 4 x 10
-3 

g/m
3 

nebo s oblastí s vysokou kontaminací popela, který 

se objevuje v koncentracích stejných nebo vyšších jako 4 x 10
-3

 g/m
3
. Jsou zde také 

podrobněji popsány jednotlivé fáze vulkanické činnosti a možná poškození letadla 

vulkanickým prachem. Hlavní rizika jsou způsobena faktem, že sopečný popel může 

kontaminovat ovzduší na stovky kilometrů daleko a může se dostat až do stratosféry. 

Sopečný popel zhoršuje podmínky na letišti a takové letiště musí být prohlášeno  

za nebezpečné pro letový provoz. Pokud se sopečný popel smíchá s vodou, jsou brzdné 

účinky letadel mnohem nižší. Sopečný popel může vést k selhání nebo výpadku 

motorů, k němuž může dojít i na letišti při startu. Ke zhotovení tohoto dokumentu  

a jemu podobných přispěl výbuch sopky Eyjafjallajökull na Islandu, který vedl  

k několikadennímu uzavření vzdušného prostoru nad Evropou. Sopečný popel z této 

sopky poskytl podnět k vymodelování situací s mraky popela v ovzduší. Na obrázcích 

6 až 8 je zobrazena situace ze dne 14. dubna ve 3 různých výškových rozmezích – 

FL000 až FL 200, FL200 až FL350 a FL350 až FL550. [39, 76] 
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Tabulka 1 Oblasti nízké, střední a vysoké kontaminace sopečným popelem 

Oblasti Koncentrace popela Označení na mapě 

Nízká kontaminace ≤ 2 x 10
-3 

g/m
3
  

Střední kontaminace 2 x 10
-3 

g/m
3 
- 4 x 10

-3
 g/m

3
  

Vysoká kontaminace  ≥ 4 x 10
-3

 g/m
3
  

 

 

 

Obrázek 6 Modelace kontaminace sopečného popela od FL000 do FL200  

v 00:00, 06:00, 12:00 a 18:00 UTC 

Zdroj [39] 
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Obrázek 7 Modelace kontaminace sopečného popela od FL200 do FL3500  

v 00:00, 06:00, 12:00 a 18:00 UTC 

Zdroj [39] 
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Obrázek 8 Modelace kontaminace sopečného popela od FL200 do FL3500  

v 00:00, 06:00, 12:00 a 18:00 UTC 

Zdroj [39] 
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6. Charakteristika erupce vulkánu Eyjafjallajökull  

 

Pojem Eyjafjallajökull znamená v překladu Ledovec ostrovních hor a jde o název 

poměrně malého islandského ledovce, který svou plochou o velikosti 100 km
2
 pokrývá 

stejnojmennou sopku vysokou 1 666 metrů. Leží na poměrně odlehlé a řídce obydlené 

jižní části ostrova. Sopka je vzdálena asi 120 kilometrů od hlavního města Reykjavík  

a její přesné umístění můžeme vidět na následujícím obrázku 9. [19, 49, 73] 

 

 

Obrázek 9 Umístění sopky Eyjafjallajökull na Islandu 

Zdroj: [49] 

 

Tato sopka je aktivní již od doby ledové a řadíme ji mezi stratovulkány.  

Průměr jejího kráteru se pohybuje v rozmezí 3 až 4 kilometrů a má 3 hlavní vrcholy 

s názvy Guönasteinn vysoký přibližně 1 500 metrů, Hámundur měřící 1 651 metrů  

a nejmenší Goöasteinn dosahující do výšky 1 497 metrů. Díky své činnosti, leží dnes 

sopka ve vzdálenosti asi pěti kilometrů od pobřeží, ale před několika tisíci lety byla 

jižní strana hory ještě součástí pobřeží Islandu. Bývalé pobřeží je nyní tvořeno 

strmými útesy s mnoha krásnými vodopády. Oblast mezi horami a současným 

pobřežím se nazývá Eyjafjöll, což v překladu znamená Hory na ostrovech. Tato oblast  

je poměrně plochá a široká v rozmezí dvou až pěti kilometrů. Eyjafjallajökull  
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je součástí řetězce sopek táhnoucích se napříč celým Islandem. Ostrov je vulkanického 

původu a leží na atlantickém hřbetu. Islandské sopky se nachází na rozhraní 

severoamerické a euroasijské litosférické desky, tedy nad horkou skvrnou.  

Zobrazení těchto desek je pro lepší představivost znázorněna na obrázku 10.  

Na tomto ostrově leží 140 dalších sopek, z nichž je přibližně 30 činných a Island  

je jedním ze sopečně nejaktivnějších míst na Zemi. Nejblíže k Eyjafjallajökull  

jsou vulkány Eldfell a Heimaey na jihozápadě a na severovýchodě 25 kilometrů 

vzdálená Katla. Právě s Katlou je popisovaná sopka spojena zajímavým geologickým 

vztahem. V letech 920, 1612 a 1821 – 1823 došlo k vulkanické činnosti 

Eyjafjallajökull a v posledním zmiňovaném časovém úseku došlo k velké erupci,  

která způsobila tání ledovce a velké povodně. Všechny tyto erupce předcházely 

desetkrát až stokrát mocnějším výbuchům Katly, proto vulkanologové a geologové 

znepokojeně čekají, kdy se tato hrozba naplní. [19, 30, 75] 

 

 

Obrázek 10 Umístění Islandu vzhledem k litosférickým deskám 

Zdroj: [61] 
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Na přelomu dubna a května roku 2010 způsobila poměrně malá sopečná erupce 

islandského vulkánu Eyjafjallajökull velké komplikace v letecké dopravě.  

Seizmická aktivita začala již v roce 2009 a postupně nabývala na intenzitě  

až do 20. března 2010, kdy se sopečná činnost projevila v podobě malé erupce.  

Vědci pro určení ničivosti sopky, používají stupnici VEI (Volcanic explosivity index), 

v překladu se jedná o index výbušnosti sopky a jeho nejvyšší hodnota  

je v současnosti 8. Eyjafjallajökull si v první fázi erupce zasloužila index výbušnosti 

pouze s hodnotou 2. Druhá fáze erupce začala 14. dubna 2010, kdy bylo vyvrženo 

odhadovaných 250 milionů krychlových metrů tefry, a mrak sopečného popela 

vystoupal do výšky 9 kilometrů. Mrak sopečného popela ze dne 17. dubna je zobrazen 

na obrázku 11. [20, 45, 75] 

 

 

Obrázek 11 Eyjafjallajökull 17. dubna 

Zdroj: [26] 

 

Vulkanická aktivita skončila 21. května téhož roku, sopka již nevyvrhovala lávu 

ani pyroklastický materiál, ale objevily se seizmické otřesy. Sopka byla monitorována 

webovou kamerou, která dne 24. května zaznamenala oblak vodní páry obklopený 
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namodralým oparem způsobený emisí sirných plynů. Vulkán vyvrhl velké množství 

sopečného popela, který se usazoval na zemi a následně byl povrchovými větry 

rozvířen a vytvořil tak popelovou mlhu způsobující sníženou viditelnost.  

Webová kamera se kvůli neprostupnosti popelové mlhy stala v těchto dnech téměř 

bezcennou. K večeru 6. června se na západní straně hlavního kráteru otevřel nový malý 

kráter. Erupce tohoto kráteru přinesly malé množství popela, ale seizmická aktivita 

stále sílila proto se vědci z islandského meteorologického úřadu (IMO = Iceland 

meteorological office) a Vědeckého institutu na Islandské univerzitě rozhodli sopku 

nadále sledovat. V říjnu 2010 prohlásil vědec jménem Ármann Höskuldsson  

z Vědeckého institutu na Islandské univerzitě, že erupční činnost je oficiálně 

ukončená, přesto je oblast geotermálně aktivní a další sopečná aktivita není vyloučena. 

[20, 45, 65, 75] 

 

 

6.1. Podrobnější popis vulkanické erupce v roce 2010 

 

Všechno začalo v době Vánoc 2009 zaznamenáním seizmické aktivity  

pod vulkánem, v hloubce 7 až 10 kilometrů, v podobě tisíců drobných zachvění  

o stupních 1 až 2 Richterovy škály a několik záchvěvů třetího stupně. Dne 26. února 

2010 se seizmická aktivita projevila popraskáním a zvednutím zemské kůry,  

což způsobil vzrůstající tlak sopečných plynů, který je důsledkem prýštícího magmatu 

z pod zemské kůry do magmatického krbu. Ve dnech 3. až 5. března 2010 bylo 

zaznamenáno téměř 3 000 zemětřesení v epicentru sopky a seizmická aktivita stále 

vzrůstala. První sopečná činnost se projevila 20. března 2010 v podobě praskliny 

vzdálené 8 kilometrů daleko od sopečného kráteru v místě oblíbené turistické oblasti, 

byla však menší, než geologové odhadovali. První erupce měla efuzivní charakter  

a byla doprovázena výstřikem olivínové bazaltové lávy o 1 000° C v podobě fontány 

tryskající několik stovek metrů vysoko do vzduchu. Viskózní láva pomalu plynoucí  

4 kilometry na západ a na východ od rozsedliny způsobila pokles půdy o více  

než 200 metrů a zaplnila kaňon Hrunagil. Bylo vyvrženo jen malé množství sopečného 

popela a lehké sopečné částice stoupaly maximálně do výšek čtyř kilometrů.  

Při této erupci bylo evakuováno pouze 500 lidí z nejbližšího okolí. Dne 31. března 
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2010 se asi 200 metrů severozápadně od původní trhliny otevřela nová a láva  

z ní vytékající začala proudit do kaňonu Hvannárgil. První fáze sopečné činnosti 

skončila 12. dubna, po krátké pauze se však sopka opět projevila brzy ráno 14. dubna. 

[9, 20, 28, 31, 35, 49, 65] 

Druhé fázi předcházelo zemětřesení v noci z 13. na 14 dubna 2010 a poté došlo 

k explozivní erupci doprovázené výlevem lávy z hlavního kráteru v centru ledovce.  

V pátek 16. dubna 2010 vystoupal mrak sopečného popela do výšky přes 9 kilometrů  

a byl odnášen silným větrem na východ směrem k evropskému pobřeží.  

Seizmické projevy a produkce tefry měly kolísavý charakter, ale celkově se intenzita 

erupce nezměnila. K večeru erupci dokonce doprovázely četné blesky. [9, 10, 17] 

Při výbuchu sopky pod ledovcem dochází k prudkému ochlazení malých kousků 

lávy a vzniká velké množství drobných a velmi ostrohranných skleněných částeček. 

Jemný popel byl největším problémem, pokrýval prakticky celou jižní část Islandu  

a hlavně kontaminoval pitnou vodu. Žhavé plyny způsobily tání ledovce a voda  

z něj stékala nejen do kráteru ale i do nedaleké řeky a způsobila rozsáhlé povodně,  

které byly důvodem pro evakuaci 800 lidí. [17, 39] 

Erupce dále pokračují i 17. dubna 2010, jsou méně výbušné, ale stále produkují 

sopečný popel, který stoupá do výšky 5 kilometrů. Tento jev si můžeme prohlédnout  

na obrázku 12 ze dne 19. dubna 2010. Den na to již nebyly hlášeny žádné zprávy  

o popelu či povodních, přestože seizmická aktivita stále pokračuje. [20] 
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Obrázek 12 Satelitní snímek Eyjafjallajökull pořízený 19. dubna 

Zdroj [20] 

 

Dalšího dne večer se po 24 hodinovém zdánlivém klidu začaly opět více 

projevovat sopečné činnosti a 20. dubna 2010 již plně propukly v podobě tryskající 

lávy a výronu těžkého sopečného popela. V ten samý den prohlásil Islandský 

prezident, že je nejvyšší čas, aby evropské vlády a letecké úřady začaly plánovat 

postupy pro případné erupce Katly, která vybuchla naposledy v roce 1918. 

V následujících dnech nedosáhl mrak sopečného popela výše než 6 kilometrů,  

ale horizontálně putoval několik kilometrů daleko. Dne 29. dubna 2010 bylo zjištěno, 

že rychlost vstupu magmatu do magmatické komory je srovnatelná s výronem lávy, 

což je důkazem o nastoupení této fáze erupce do rovnováhy a předpokladem  

k ukončení sopečné aktivity. Světová meteorologická organizace (WMO = World 

meteorological organization) však před několika dny varovala, že sopka se může 

kdykoliv vrátit k projevu výbušných erupcí. Tato slova se vyplnila hned 2. května 

2010, kdy došlo k ještě většímu výlevu lávy a tefry než v předchozích dnech.  

Láva postupovala 3 km severně od sopky a její produkované množství se odhaduje  

na 20 m
3
 za sekundu. Explozi bylo slyšet na 40 kilometrů daleko a mrak sopečného 

popela byl hustší, tmavší, širší a viditelný z 200 kilometrů vzdálených míst. O dva dny 
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později byl sopečný mrak pozorovatelný z 300 až 400 kilometrů od erupce a láva 

postupovala pomaleji. Veškeré vulkanické činnosti těchto dní doprovází neustávající 

seizmická aktivita. Ve dnech 5. a 6. května 2010 erupce opět změnila svou fázi, sopka 

přestala chrlit lávu, o to víc z ní vylétalo popela dosahující až do výšky 9 kilometrů.  

Značná část popela se začíná usazovat na zemi, místa dopadu byla nahlášena  

65 až 70 kilometrů daleko. Usazený popel je zachycen na obrázku 13. [10, 17, 30, 32] 

 

 

 

Obrázek 13 Usazený popel v blízkosti erupce 

Zdroj: [20] 

 

V následujících dnech klesla výbušná aktivita a sopečný mrak byl řidší  

a dosahoval nižších výšek, ale nic nenasvědčovalo ukončení sopečné aktivity.  

Na jihu Islandu bylo doposud naměřeno největší množství sopečného popela, což mělo 

za následek uzavření škol a vydání varování o vycházení z domovů. Ve dnech  

10. a 11. 2010 května sopečný popel opět ztmavl, zhoustl a vystoupal do výšek  

5 až 6 kilometrů a pohyboval se jihovýchodním směrem. Tato erupce Eyjafjallajökull 

byla desetkrát až dvacetkrát silnější než výbuch v březnu a vytvořila obrovské 

množství sopečného popela bohatého na jemné sklo, který v podobě sopečného mraku 
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vystoupal až 11 kilometrů vysoko do atmosféry a dále se v ní pohyboval.  

Průměr vyvržených částic se pohyboval v rozmezí desítek až stovek mikrometrů  

a jejich složení obsahovalo více jak polovinu částic z křemene, dále sloučeniny fluoru 

a oxidů síry. Druhá erupce sopky Eyjafjallajökull má z části vysoce explozivní 

freatomagmatický charakter díky přítomnosti vody a objevuje se klasifikace pomocí 

indexu sopečné výbušnosti s hodnotou 4. Obrovské množství popela bylo vytvořeno 

při kontaktu lávy s vodou z roztátého ledovce. Erupci také doprovázely elektrické 

bouře, které jsou způsobeny nabitými částečkami sopečného popela vyvrženými spolu 

s ostatním pyroklastickým materiálem. Činnost elektrických bouří doprovázející sopku 

Eyjafjallajökull je zachycena na obrázku 14. [9, 10, 20, 34, 47, 61, 63 - 65, 67] 

 

 

Obrázek 14 Elektrické výboje při výbuchu sopky Eyjafjallajökull 

Zdroj: [47] 
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7. Omezení letecké dopravy vlivem vulkánu Eyjafjallajökull 

 

Erupce sopky Eyjafjallajökull nebyla z nejsilnějších, ale měla obrovský vliv právě  

na omezení letecké dopravy a díky tomu se stala známou a poměrně často zmiňovanou 

sopkou. Letecká doprava nad evropským vzdušným prostorem byla částečně zastavena  

od čtvrtku 15. dubna do středy 21. dubna 2010. Bylo zrušeno kolem 100 tisíc letů  

a to ovlivnilo 29 % celosvětové letecké dopravy. Uzavírání leteckých prostorů však  

21. dubna zdaleka nekončí, kvůli sopečnému popelu dochází i nadále k pravidelným 

krátkodobým uzavírkám vzdušných prostorů po celé Evropě. Podobná, avšak méně 

dramatická situace, nastala ve dnech 11. až 16. května, kdy byly některé země nuceny 

opět uzavřít své letové prostory. Tentokrát však uzavírky netrvaly tak dlouho, 

pohybovaly se v rozmezí několika hodin. Znázorněný pohyb sopečného mraku 

v období od 14. 4. do 25. 5. 2010 je obsažen v příloze. [27, 36] 

Lety na Islandu byly odloženy již při prvním výbuchu sopky dne 20. března 2010  

a jednalo se o letiště v Reykjavíku a Keflavíku. Toto omezení však nemělo dlouhé 

trvání a vnitrostátní i mezinárodní letecká doprava byla obnovena již večer 21. března.  

Po propuknutí druhé fáze erupce, byl 14. dubna uzavřen vzdušný prostor nad jižní částí 

ostrova a v příštích dnech se očekávalo zrušení poloviny denních letů mezi USA 

 a Evropou a čtvrtina všech letů v Evropě. [27, 58] 

Následující den byl proveden letecký průzkum finskou stíhačkou typu F-18,  

kde bylo potvrzeno, že zrušení letů je oprávněné. Letecký útvar na severu Finska 

nechal těsně před uzavřením vzdušeného prostoru zkušebně vzlétnout pět stíhacích 

letounů, aby prověřily možnost použití leteckého prostoru. Pilot stíhacího letadla však 

prolétl mrakem sopečného popela. Průlet sopečným mrakem způsobil zablokování 

systému sání vzduchu a letoun se dostal do nesnází. Motory se začaly přehřívat  

a v nejhorším případě mohlo dojít k zeslabení materiálů a následnému rozpadu motoru. 

Žádnému z pilotů se naštěstí nic nestalo, nicméně finské letectvo došlo k závěru,  

že i krátké lety v sopečném prachu a popelu mohou způsobit značné škody  

na leteckých motorech. [67] 

Mrak sopečného popela nejprve zastavil provoz nad Velkou Británií, Belgií, 

Nizozemskem, Dánskem a Švédskem a částečně také nad Irskem, Francií, Polskem  

a Německem. V Německu byla uzavřena letiště v Hamburku a Hannoveru, ale hlavní 
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letiště ve Frankfurtu nad Mohanem zatím uzavřeno nebylo. Úřad pro bezpečnost 

letového provozu Eurocontrol, zrušil dne 15. dubna 2010 čtvrtinu všech letů v Evropě 

v reakci na upozornění odborníků na možná nebezpečí způsobená sopečným popelem 

s malými úlomky kamínků, ledu a písku. Pozdě v noci 15. dubna se zastavil provoz 

také na letištích ve Finsku. Většina omezení měla platnost až do pátku 16. dubna,  

ale Velká Británie obnovila svůj provoz hned 2 hodiny po vyhlášení zákazu z důvodu 

přesunutí mraku. Pro následující den, v pátek 16. dubna 2010, se předpokládalo 

zrušení více než poloviny letů nad celou Evropou. Tato předpověď se potvrdila  

a v daný den se uskutečnilo pouhých 11 tisíc letů, místo obvyklých 28 tisíc. 

Komplikace způsobené obrovským mrakem sopečného popela můžeme přirovnat 

pouze ke stavu leteckých prostoru po teroristickém útoku na New York v roce 2001. 

Situace značně zkomplikovala dopravu k účasti vysoce postavených lidí  

na významných událostech. Například komplikace způsobené vládním delegacím  

při příletu na sobotní pohřeb polského prezidenta Lecha Kaczýnského nebo nemožnost 

včasného dostavení se na oslavu 70. narozenin dánské královny Margrethe II. [16, 32, 

36, 61, 74] 

České republice se měl mrak sopečného popela vyhnout. Pražské letiště nebylo 

prozatím uzavřeno, ale byly zrušeny desítky letů do destinací, které svá letiště 

uzavřely. Meteoroložka z Českého hydrometeorologického ústavu sdělila ve čtvrtek 

15. dubna, že uzavření českého vzdušného prostoru není předpokládáno.  

Vzdušný prostor nad Českou republikou byl však postupně uzavírán 16. dubna  

mezi desátou a čtrnáctou hodinou. K přerušení provozu na pražském letišti došlo  

ve 12 hodin. Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ) uvedl dne 16. dubna 2010 

možnost rozšíření mraku sopečného popela i nad území České republiky 

v odpoledních hodinách. Podle mluvčího Řízení letového provozu Richarda Klímy jde 

o největší uzavření vzdušného prostoru kvůli přírodním živlům v dějinách českého 

letectví. Uzavření vzdušného prostoru nad Českou republikou bylo vyhlášeno nejméně  

do neděle 18. dubna. Zákaz létání byl učiněn na základě informací od meteorologů  

a Evropské organizace pro bezpečnost letového provozu Eurocontrolu. Tento zákaz 

podle mluvčího Správy letového provozu neměl platit pro lety pro záchranu života,  

ale podle informace Lidových novin přestaly létat i vrtulníky záchranné služby. 

V tento den bylo v celé Evropě zrušeno 60 % z 28 tisíc letů. Na letištích zůstaly 
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uvězněny desetitisíce lidí po celém světě a podle expertů byl předpokládaný návrat 

k normálu odhadován na délku až několika dní. [16, 17, 36, 75] 

V sobotu 17. dubna 2010 zůstal otevřen pouze letecký prostor jižní Evropy, jižní 

části Balkánu, jižní část Bulharska, Řecka a Turecka. Další země včetně České 

republiky prodloužily letový klid nad svým územím. Některé státy však povolily lety 

na svém území. Ukrajina otevřela kyjevské letiště Borispol a Švýcarsko umožnilo lety 

ve výšce nad 11 kilometrů. Dne 17. dubna 2010 proběhly testy leteckých společností,  

zda je již bezpečné létat. Testovací lety provedly společnosti KLM a Lufthansa  

nad územím Německa a Nizozemska. Testy byly úspěšné, na strojích se neobjevila 

žádná viditelná poškození způsobená sopečným popelem. Společnost KLM poslala 

nad území Nizozemska dvě letadla typu Boeing 737 – 800, která testovala ovzduší  

ve výšce 10 kilometrů, ale také v jiných letových hladinách. Společnost se rozhodla 

testovat letadla i v neděli a do vzduchu vyslala sedm letadel bez pasažérů. Tato letadla 

letěla na trase Düsseldorf – Amsterodam v obvyklé letové výšce (tj. nad 10 km), 

nezaznamenala žádná poškození sopečným prachem a na základě těchto výsledků, 

společnost žádala zrušení zákazu obchodních letů. Německá společnost Lufthansa 

prováděla testy prostřednictvím deseti letadel letících převážně ve výšce 3 kilometrů 

na trase Mnichov – Frankfurt nad Mohanem. Německo po těchto testech otevřelo 

některá letiště (ve Frankfurtu a v Berlíně), aby uskutečnilo lety na východ a na sever, 

kde se dalo využít děr v sopečném mraku. V tento den očekávala organizace 

Eurocontrol v evropském vzdušném prostoru 6 tisíc letů oproti obvyklým 22 tisíc, 

nakonec se jich uskutečnilo pouze 5 tisíc. [11, 36, 55, 61] 

V neděli 18. dubna 2010 bylo předpovězeno, že pravděpodobnost rozptýlení mraku 

sopečného popela je velmi malá. Koncentrace měla dokonce být v úterý a ve středu 

(20. a 21. dubna 2010) ještě větší, ale zároveň měl být mrak popela užší a omezovat  

tak menší oblast letového prostoru. Nespokojenost aerolinek dále narůstala  

a k testování se přidaly další země, například Belgie, Francie a Itálie. Na obrázku 15  

je zobrazena letecká situace ze dne 18. dubna. Podle Tomáše Mejstříka z Českého 

hydrometeorologického ústavu byla v těchto dnech koncentrace částic nad střední 

Evropou nejvyšší ve výšce pěti kilometrů. Naopak viceprezident nizozemské asociace 

pilotů Steven Verhagen tvrdil, že vzhledem k situaci, kdy na nebi nejsou mraky, není 

důvod, aby se lety nepovolily. Meteorologové se bránili tím, že testující aerolinky 

pouze našly čisté místo ve vzduchu a to nedokazuje absenci sopečného popela. [41] 
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Obrázek 15 Letecká situace v neděli 18. dubna po 17:30 

Zdroj: [80] 

 

Vzdušný prostor České republiky byl znovu otevřen v pondělí 19. dubna 2010  

v 10 hodin světového koordinovaného času. Toto rozhodnutí bylo zprostředkováno 

krizovým štábem České republiky, který sestával ze zástupců Ministerstva dopravy,  

Úřadu pro civilní letectví a Řízení letového provozu. Česká republika sice zpřístupnila 

svůj vzdušný prostor, ale do některých zemí se cestující stále nedostali.  

Jedná se hlavně o Německo, Británii a Francii. Spolu s Českou republikou otevírají svá 

letiště alespoň částečně další země, například Itálie, Rakousko a Maďarsko.  

Letecký provoz se na některých letištích nezastavil vůbec, jedná se například o letiště  

ve Španělsku, Srbsku, Chorvatsku, Černé Hoře a v Rusku. Během úterý 20. dubna 

2010 došlo k dalším povolením pro užívání vzdušného prostoru a do středy 21. dubna 

2010 již alespoň částečně otevřely svůj vzdušný prostor ostatní země.  

Sopka Eyjafjallajökull však stále nevyčerpala své síly, a proto se i v následujících 

dnech uskutečnily krátkodobé uzavírky postižených prostorů. [39]  

Situace se výrazně zhoršila 11. května 2010, kdy sopka vypustila do vzduchu opět 

velké množství popela. V tento den došlo k uzavření letišť v Portugalsku, Španělsku,  
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na Azorských a Kanárských ostrovech a na Madeiře. Některé letecké společnosti opět 

prováděly zkušební lety a podle mluvčí německé společnosti Lufthansa tehdejší 

situace nepůsobila nijak dramaticky. O několik dní později 15. a 16. května 2010 

zavanul vítr sopečný popel nad Severní Evropu a došlo k uzavření některých letišť. 

Uzavřena byla letiště v Londýně, Amsterdamu a Severním Irsku. Uzavírání letišť  

však nebylo tak drastické jako v dubnu, trvalo řádově několik hodin, ale dotklo  

se leteckého provozu po celé Evropě. V České republice bylo 17. května 2010 zrušeno 

5 odletů a 5 příletů. Činnost Eyjafjallajökull byla označena za ukončenou až v říjnu 

roku 2010, do té doby již nedošlo k tak zásadním změnám v leteckém provozu  

jako v dubnu a květnu téhož roku. [25, 50, 51] 
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8. Zhodnocení 

 

Bakalářská práce měla za úkol přispět do oblasti omezování leteckého provozu 

vlivem sopečné erupce islandské sopky Eyjafjallajökull. První tři kapitoly bakalářské 

práce se zabývaly popisem troposféry, vznikem sopek, jejich charakteristikou  

a popisem různých druhů sopečných erupcí. V dalších kapitolách je popsáno 

degradační působení sopečného popela na prostředky letecké dopravy.  

Následující kapitoly byly věnovány cíli bakalářské práce, kterým bylo narušení 

leteckého provozu výbuchem sopky Eyjafjallajökull v roce 2010. Teprve na základě 

této události vznikl pohotovostní plán, který stanovuje postupy, jež musí být dodrženy 

v případě výskytu sopečného popela v letovém prostoru. V následující části bakalářské 

práce byla podrobně charakterizována erupce sopky  Eyjafjallajökull a její vliv  

na leteckou dopravu v bezprostřední blízkosti výbuchu, a vlivem pohybu mraku 

sopečného popela, i na vzdálenějších místech. Díky výše uvedeným kapitolám 

věnovaným charakteristikám sopečných erupcí a troposféře, bylo možné lépe pochopit 

rozsáhlé následky sopečné erupce Eyjafjallajökull. V rámci seznámení se s materiály  

a podklady pro bakalářskou práci je závěrem zhodnoceno, zda rozhodnutí o zrušení 

leteckého provozu v daných zemích, bylo oprávněné nebo unáhlené.  
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9. Závěr 

 

Existuje několik různých názorů na řešení vzniklé situace následkem výbuchu 

sopky Eyjafjallajökull z důvodu nedostatků zkušeností s událostí takového rozsahu. 

Letecké společnosti považovali přerušení leteckého provozu za zbytečný a unáhlený. 

Tento názor byl postaven především na ekonomických ztrátách vzniklých zastavením 

leteckého provozu. Odborníci považovali zákaz létání za adekvátní a opodstatněný.  

Upřednostňovali bezpečnost cestujících a letecké posádky před riskováním jejich 

životů. Žádný z těchto názorů nepovažují za zcela neopodstatněný. Na základě 

neznalosti kritické hodnoty koncentrace sopečného popela v ovzduší způsobující 

škody na letadle bylo zastavení letecké provozu z preventivního hlediska uváženým 

rozhodnutím. Nedošlo tak k možným ztrátám na životech, zdraví a majetku. Z hlediska 

pozdějších výzkumů se zákaz létání za dané situace jeví jako přehnané opatření.  

Tato situace byla podnětem pro vznik pohotovostního plánu v případě výskytu 

sopečného popela v leteckém prostoru.  
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Obrázek 16 Mrak sopečného popela ze dne 14. 4. 2010 
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Obrázek 17 Mrak sopečného popela ze dne 15. 4. 2010 

 

 

Obrázek 18 Mrak sopečného popela ze dne 16. 4. 2010 
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Obrázek 19 Mrak sopečného popela ze dne 17. 4. 2010 

 

 

Obrázek 20 Mrak sopečného popela ze dne 18. 4. 2010 
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Obrázek 21 Mrak sopečného popela ze dne 19. 4. 2010 

 

 

Obrázek 22 Mrak sopečného popela ze dne 20. 4. 2010 
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Obrázek 23 Mrak sopečného popela ze dne 21. 4. 2010 

 

 

Obrázek 24 Mrak sopečného popela ze dne 22. 4. 2010 
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Obrázek 25 Mrak sopečného popela ze dne 23. 4. 2010 

 

 

Obrázek 26 Mrak sopečného popela ze dne 24. 4. 2010 
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Obrázek 27 Mrak sopečného popela ze dne 25. 4. 2010 

 

 

Obrázek 28 Mrak sopečného popela ze dne 26. 4. 2010 
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Obrázek 29 Mrak sopečného popela ze dne 27. 4. 2010 

 

 

Obrázek 30 Mrak sopečného popela ze dne 28. 4. 2010 
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Obrázek 31 Mrak sopečného popela ze dne 29. 4. 2010 

 

 

Obrázek 32 Mrak sopečného popela ze dne 30. 4. 2010 
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Obrázek 33 Mrak sopečného popela ze dne 1. 5. 2010 

 

 

Obrázek 34 Mrak sopečného popela ze dne 2. 5. 2010 
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Obrázek 35 Mrak sopečného popela ze dne 3. 5. 2010 

 

 

Obrázek 36 Mrak sopečného popela ze dne 4. 5. 2010 
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Obrázek 37 Mrak sopečného popela ze dne 5. 5. 2010 

 

 

Obrázek 38 Mrak sopečného popela ze dne 6. 5. 2010 
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Obrázek 39 Mrak sopečného popela ze dne 7. 5. 2010 

 

 

Obrázek 40 Mrak sopečného popela ze dne 8. 5. 2010 
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Obrázek 41 Mrak sopečného popela ze dne 9. 5. 2010 

 

 

Obrázek 42 Mrak sopečného popela ze dne 10. 5. 2010 
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Obrázek 43 Mrak sopečného popela ze dne 11. 5. 2010 

 

 

Obrázek 44 Mrak sopečného popela ze dne 12. 5. 2010 
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Obrázek 45 Mrak sopečného popela ze dne 13. 5. 2010 

 

 

Obrázek 46 Mrak sopečného popela ze dne 14. 5. 2010 
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Obrázek 47 Mrak sopečného popela ze dne 15. 5. 2010 

 

 

Obrázek 48 Mrak sopečného popela ze dne 16. 5. 2010 
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Obrázek 49 Mrak sopečného popela ze dne 17. 5. 2010 

 

 

Obrázek 50 Mrak sopečného popela ze dne 18. 5. 2010 
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Obrázek 51 Mrak sopečného popela ze dne 19. 5. 2010 

 

 

Obrázek 52 Mrak sopečného popela ze dne 20. 5. 2010 
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Obrázek 53 Mrak sopečného popela ze dne 21. 5. 2010 

 

 

Obrázek 54 Mrak sopečného popela ze dne 22. 5. 2010 
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Obrázek 55 Mrak sopečného popela ze dne 23. 5. 2010 

 

 

Obrázek 56 Mrak sopečného popela ze dne 24. 5. 2010 
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Obrázek 57 Mrak sopečného popela ze dne 25. 5. 2010 
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