
KamCatka 
sopečná výspa Asie 
Kamčatce dominují vysoké, téměř dokonale pravidelné kužely sopek, kte· 
ré se zvedají 2-3 kilometry nad rozsáhlé lávové plošiny. Z téměř 240 pří
tomných vulkánů j e dodnes 29 aktivních, čímž se Kamčatka řadí mezi 
vulkanicky nejaktivnější oblasti na Zemi. Součástí kamčatské vulkanické 
oblasti je i nejvyšší sopka asijského kontinentu- Ključevská (4800 m o. 
m.), u niž bylo od roku l697 zaznamenáno více než 80 erupcí a která pat
ří mezi nejproduktivnější vulkanická centra na světě. V průběhu kvarté
ru vyprodukovala sopka Ključevská spoln s ostatními vulkány Kamčatky 
22 tis. km3 materiálu, tedy téměř 1/5 "světové produkce" láv. 

Stopy vedou do minulosti 
Podle současného stavu znalostí lze geolo

gid:ý vývoj v obla~ti dne\ního kamčatského 
poloo!ltrova sledovat od spodní křídy. Před 
80 miliony lety došlo 1.. prvním podmořským 
sopečným erupcím a výlevům láv, které se 
později staly základem budoucí souše. Na po
čátku třetihor došlo v dusledku tektonických 
pohybů ke 7dvihu zemské kůry a počátku su
chozemského vývoje Kamčatky, který byl 
v průběhu kenozoika (tj. bčhem třetihor a čtvr
tohor) opakovaně přerušen transgresemi moře. 

Od poloviny třetihor (miocénu) zahájily ak
tivitu vulkány budoucího Centrálního vulka
nického pásma, koncem třetihor (v pliocénu) se 
začalo rodit Východní vulkanické pásmo. Za
tímco intenzita vulkanické činnosti Centrálního 
vulkanického pá~ma v průběhu starších čtvrto
hor (pleistocénu) poLvolna slábla, Východní 
vulkanické pásmo vykaLovalo nadále vysokou 
vulkanickou aktivitu. která v jeho severní části 
za posledních 80 tisíc let dokonce několikaná
sobně vzrostla. Tato část Kamčatky dnes patří 
k nejaktivnějším sopečným oblastem světa, a to 
i v rámci cirkumpacifického sopečného pásu 
(tzv. ring of fire). který zahrnuje 380 aktivních 
vulkánů. Vysokou intenLitu vulkanické činnos
ti v této čá.~ti Kamčatky dokumentuje skuteč
nost, že sopka Ključevská vyprodukovala 2.5% 
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z celkového množství sopečeného materiálu. 
vyvrženého všemi aktivními vulkány ~věta. 
Vulkanismus a litosférické desky 

Příčinu mimořádné produktivity a frekvence 
sopečných erupcí na Kamčatce je třeba hledat 
v tektonické situaci na východním okraji a. ij
ského kontinentu. Kamčatka se nachází na kon
vergentním rozhraní tří litosferických desek. 
V oblasti jižni Kamčatky se pod Ochotskou 
desku podsouvá Pacifická oceánská deska za 
současného vzniku 2 000 km dlouhého Kuril
sko-kamčatského ostrovního oblouku a oceán
ské pánve Ochotského moře. Severní část kam
čatského poloostrova je ovlivněna subdukci 
(podsouváním) Severoamerické kontinentální 
desky za vzniku Aleutského příkopu, stejno
jmenného ostrovního oblouku a oceánské pán
ve Beringova moře. 

Vzájemný vztah Pacifické a Severoameric
ké desky má v současnosti charakler transform
ního rozhraní (tj. litosférické desky se pohybu
jí vůči sobě v horizonlální rovině). Pohybem 
podél zlomu došlo k posunu této části pá ma 
o 70 km směrem k západu a k porušení návaL
nosti na jižní část pásma. 
Žhavá současnost 

Současný vulkanismus je na Kamčatce ou
středěn do oblasti Východního vulkanického 
pásma, které je rovnoběžné s hlubokomoř kým 
Kamčatským příkopem a na povrchu poloost
rova vystupuje ve vzdálenosti 200-220 km od 
osy příkopu . Součástí tohoto vulkanického pás
ma je 27 aktivních vuLkánu, které jsou situová
ny ve třech morfologicky rozdílných oblastech. 
V severní oblasti jsou soustředěny nejaktivněj
ší vulkány Kamčatky (Siveluč, Klučevská, 
Bezymjanyj, Tol bači k). Východní oblast je cha
rakteristická častým výskytem kalder (propad
lých kruhových sopečn):ch jícnů). z nichž nej
známnější je kaldera Uzon s četnými sopečný
mi jevy v Údolí gejzírů. Součástí této oblasti 
jsou rovněž dva aktivní vulkány - Ko~jakský 
a Avačinský, které Ježi pouhých 25 km od hlav
ního města Kamčatky. Petropavlovsk-Kamčat-

ského. Jižní oblast se vyznačuje přítomností 
všech projevů vulkanismu: kromě aktivních 
vulkánů, kalder a doprovodných sopečných je
vů jsou zde rozšířené rovněž plošné bazaltové 
výlevy. 

Projevy domívajícího vulkanismu (solfata
ry) vykazuje v současnosti ještě Tčinská sopka 
v Centrálním vulkanickém pásmu. Doprovodné 
vulkanické jevy jsou rozšířeny prakticky ve 
všech vulkanických oblastech Kamčatky. Nej
větší koncentrace dosahují v Údolí gejzír~ 
v kaldeře Uzon a v Malém údolí gejzírů vulká
nu Mutnovka. 

Rizika sopečné činnosti 

Největší rizika vulkanické činnosti na Kam
čatce vyplývají z explozivních erupcí a násled
ného spadu tefry. Za posledních 50 let zde do
šlo k desítkám velkých explozí, z nichž některé 
je dokonce možno označit jako katastrofální. 
V roce 1956 vyvrhl vulkán Bezimjannyj sopeč
ný materiál do výšky 40 km, který se stratosfé
rou přenesl až nad Velkou Británii. Po dopadu 
na zemský povrch bylo 500 km2 Kamčatky po
l..ryto vrstvou tefry. jejíž mocnost přesahovala 
ve vzdálenosti 40 kilometrů od místa exploze 
stále ještě půl metru. Po výbuchu. kterému pad
ly za oběť stromy v okruhu 25 kilometrů. se ku
žel sopky snížil o 500 metrů. K dalšímu velké
mu sopečnému výbuchu došlo na Kamčatce 
v roce 1964, kdy explodoval vulkán Siveluč. 
Sopečný materiál (1,5 krol) tehdy pokryl území 
o rozloze 96 km2

, sopka se v důsledku výbuchu 
snížila o 200 metrů. Zatím poslední ze série ka
taklyzmatických výbuchů se odehrál v letech 
1975-76. Během exploze vulkánu Tolbačik do
šlo k vyvržení sopečného materiálu do výšky 
18 km a rozsáhlým výlevt1m láv (40 km2

). 

lnt.enzivní sopečná aktivita pokračovala na 
Kamčatce i v průběhu posledních deseti lel. 

Vulkán Siveluč pokračoval v eruptivní akti
vitě, kterou v 80. letech navázal na slabé proje
vy vulkanické činnosti v podobě fumarol 
(prudk)'Ch sopečných exhalací), jež přetrvávaly 
od posledního výbuchu v roce 1964. Aktivita 
vulkánu kulminovala v letech 1993-1994. kdy 
došlo k nárusru výšky lávového kužele na té
měř 300 metrů. Tuto vulkanickou epizodu do
provázel vznik až 16 km vysokých prachových 
mračen sopečných vyvržen in a až 30 km dlou
hé lahary (bahnotok nezpevněného sopečného 
materiálu a vody z roztaveného sněhu a ledu). 

Náhlou a prudkou erupcí vrcholového kráte
ru vyvrcholil v roce 1994 patnáct let trvající cy
klus sopečné aktivity vulkánu Ključevská. 
Sloupec vyvrženin zasáhl do výšky 20 km nad 
povrchem, sopečné bahnotoky ničily lesy, obdě
lávané plochy a silnice ve vzdálenosti až 30 km 
od vulkánu. Po erupci došlo k poklesu vulka
nické činnosti Ključevské, která se až do sou
časnosti projevuje ustálenou aktivitou fumarol 
a občasnými erupcemi sopečného popela. 

V polovině 90. let skončilo 14 let trvající 
období klidu vulkánu Karymskij. 2. ledna 1996 
došlo k silné erupci Karymského vulkánu, kte
rá byla doprovázena reaktivací 6 km vzdálené
ho sopečného centra v kaldeře Akademie Nauk. 



Explozivní erupce trvaly dva týdny, poté se 
průběh změnil do podoby periodického střídání 
výlevu láv a silných explozí, kterou si uchová
vá až do současnosti . 

V souvislosti s potenciálními riziky vulka
nické činnosti a možností vzniku laharll a roz
sáhlých sopečných záplav, v důsledku náhlého 
roztavení leclovcCt, je na Kamčatce věnována 
značná pozornost jejich rozmístění a manilo
ringu. V současnosti je na Kamčatce evidováno 
448ledovců, které pokrývají 905 km2

• Většinou 
se jedná o ledovce fjeldového typu (ice cap), 
které pokrývají vrcholy vulkánů . vyskytují se 
však i typické karové či údolní horské ledovce. 
Jejich rozloha není konstantní. ale kolísá v pří
mé závislosti na změnách klimatu. 'fYto ledov
ce jsou pozůstatkem rozsáhlého plošného ta
lednění, které během posledního glaciálu po
krývalo 2/3 plochy poloostrova. 

Přes 80 % ledovců je soustředěno do skupi
ny Klučevské (mj. největš í ledovce Kamčatky 

- Ermanův a Bogdanovičít v) a do severní části 

Centrálního vulkanického pásma, které se vy
značují vysokou nadmořskou výškou. Kromě 
výškové členitosti reliéfu se do rozmístění le
dovců promítá i faktor j ejich zásobování sráž
kami, které ubývají směrem ocl pacifického 
pobřeží do vnitrozemí. Významným centrem 
zalednění je tak rovněž Kronocký poloostrov 
(10 % zaledněné plochy Kamčatky) na jv. po
břeží Kamčatky, který je pod vlivem oceánské
ho podnebí. Obdobným klimatickým podmín
kám jsou vystaveny ledovce v ji7ní části Kam
čarl)•, vzhledem k nižším nadmořským výškám 

zdejší horské oblasti však mají menší rozlohu. 
Východo-západni gradient srážek sleduje sněž
ná čára, která stoupá od 700-1000 m v oblasti 
Kronockého poloostrova po 2700 m na Klu
čevské . S ohledem na vysokou koncentraci le
dovců v oblastech recentního vulkanismu před
stavují vážnou hrozbu potenciálního vzniku 
záplav tzv. jokulhlaup zejména oblasti vulkánů 
Šiveluč, Bezimjannyj a Ključevská. 

Závěr 

Navzdory četným vulkanickým erupcím a ná
sledným rizikovým přírodním procesům nedošlo 
zatím na Kamčatce k vážnějším ztrátám na 
lidských životech. Ani největší sopečné erupce 
20. století. jaké postihly Bezimjannyj, Šiveluč či 
Tolbačik, si mezi zdejšími obyvateli nevybraly 
svou daň. Tato sl'Utečnost je podmíněna zejména 
velmi řídkým osídlením Kamčatky a přirozenou 
obezřetností mistních obyvatel před sopečnými 
riziky. Sopečnou al1ivitu však nelze v žádném 
případě podceňovat, o čemž svědčí poměrně 
časté úrazy zahraničních turistů . Aktivní i doča~
ně dfimajíd vulkány se mohou kdykoliv probu
dit a způsobit skutečnou katastrofu, a to nejenom 
na zemském povrchu. Popel vyvržený kamčat
skými vulkány představuje vážnou hrozbu také 
pro letecký koridor podél východního pobřeží 

Kamčatky, který denně využívají téměř dvě stov
ky dopravních letadel. 
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