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Seznam zkratek
CIA

Úst ední zpravodajská služba (Central Intelligence Agency)

INEGI

Statistický ú ad Mexika (Instituto Nacional de Estadística, Geogeafía e
Informática)

NAFTA

Severoamerická zóna volného obchodu (North American Free Trade
Area)

OECD

Organizace pro hospodá skou spolupráci a rozvoj (Organisation for
Economic Cooperation and development)

OSN

Organizace spojených národ

UNDP

Rozvojový program OSN (United Nations Development Programme)

UNICEF

D tský fond OSN (United Nations Children´s Fund)

USGS NEIC

Americká geologická služba (U. S. Geological Survey, National
Earthquake Information Center)
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1. Úvod
Sope ná i seismická

innost jsou p irozenými jevy, které vyplývají z globálního

pohybu litosférických desek a vyskytují se na naší planet Zemi již od po átk její existence.
Z pohledu lov ka se však jedná o p írodní katastrofy, které pro n j mohou mít
nedozírné následky. Erupce sopky i zem t esení totiž m žou zap í init ohromné ztráty na
lidských životech a rozsáhlé škody na majetku i zem d lské p d , která je mnohdy ve velké
v tšin

zemí tzv. Jihu jediným zdrojem obživy pro tamní obyvatele. P íkladem z minulosti

nám m že být ohromná erupce italské sopky Vesuv v roce 79 n. l. Vyvrhovaný materiál
z kráteru tehdy poh bil t i vzkvétající m sta – Pompeje, Herculaneum a Stabie a s nimi
i stovky jejich obyvatel.
Ani v dnešní dob , kdy lidstvo pravideln a bez v tších problém létá do vesmíru,
komunikace na vzdálenosti tisíce kilometr je otázkou vte in a k výrob v tšiny produkt
slouží roboti, neumíme zem t esení a výbuch sopky zcela p esn p edpov d t. Jsme schopni
díky pozorováním vypracovat jen krátkodobé prognózy. Z minulosti však již také máme
ur ité zkušenosti, které nám mohou pomoci se na p icházející sope nou i seismickou aktivitu
p ipravit, a tím z velké ásti omezit ztráty na lidských životech a na majetku. U vulkanické
innosti se jedná zejména o nejr zn jší výrony plyn a popela i zm nu tvaru sope ného
kužele. V p ípad

blížícího se zem t esení to jsou p edevším série p edt es , které se

postupn dostavují ve stále kratších intervalech.
Tyto projevy blížící se katastrofy však nejsou pravidlem a zem t esení i výbuch
vulkánu se m že dostavit zcela ne ekan . V takových situacích záleží na síle erupce nebo
zem t esení, jak velké dopady to bude mít pro obyvatele postižených oblastí. Nutno
podotknout, že nejv tší škody tyto p írodní katastrofy páchají v chudých zemích, jelikož je
zde velmi špatná (mnohdy zcela neexistující) úrove infrastruktury, nemají možnost využít
odpovídající technické vybavení a postižené oblasti bývají nez ídka hust obydlené.
Výhodou oblastí, kde dochází k projev m spojeným s globální tektonikou, je to, že pro
tamní ú ady, ale i obyvatele, jsou výbuchy sopek nebo zem t esení nedílnou sou ástí života a
v mnoha p ípadech dokáží pružn a efektivn reagovat na vzniklou situaci.
Planeta Zem je ve svém nitru i dnes žhavou koulí, která již miliardy let chladne.
Proto nelze p edpokládat, že v budoucnu budou projevy sope né a seismické aktivity
ustupovat. Naopak, budeme se s nimi setkávat na všech kontinentech, a tudíž m žou
zasáhnout tém

kohokoliv z nás.
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2. Cíle práce
Cílem p edkládané práce je celková charakteristika vulkanické aktivity v zájmovém
území Mexika, která bude vycházet zejména z rešerše dostupné eské i cizojazy né literatury
a aktuálního monitoringu rizikových faktor v dané oblasti (využití stránek USGS NEIC).
St žejní ást bakalá ské práce bude zam ena na základní typologii jednotlivých mexických
vulkán a zvláštní z etel bude také brán na seismickou a vulkanickou aktivitu v regionu
v období posledních deseti let.
Pozornost bude rovn ž v nována díl ím cíl m práce, kterými budou komplexní
fyzickogeografická charakteristika Mexika, obecná charakteristika sope né innosti a sou ástí
bude také analýza d sledk

vulkanické aktivity – ztrát na životech, materiálních škod

a humanitární pomoci poskytované v zájmovém regionu Mexika eskými i zahrani ními
institucemi.
Vedle samotné textové ásti bude práce obsahovat i ást grafickou (schematické mapy,
obrázky a tabulky).
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3. Metodika práce
Hlavní metodou, kterou jsem p i vypracování mojí bakalá ské práce používal, bylo
vyhledání fakt a informací v odborné ale zárove také v populárn nau né literatu e a ve
webových zdrojích. Jednalo se tedy p edevším o rešeršní práce. Z d vodu nedostatku zdroj
v eském jazyce bylo zapot ebí zna nou ást materiál p eložit zejména z jazyka anglického
a špan lského.
P i zpracování kapitoly Stru ná charakteristika Mexika jsem erpal jak ze zdroj
knižních, tak zárove z nejr zn jších webových stránek. Z literatury bych zmínil jako st žejní
Lexikon zemí od Otto Zwettlera nebo publikaci Státy sv ta: mapy, státní symboly, základní
údaje, obyvatelstvo, hospodá ství, státní z ízení, historie, hlavy stát
Tadeusze Mołdavy. Z webových zdroj

od polského autora

to pak byl obzvlášt server CIA – The World

Factbook a stránky mexického statistického ú adu INEGI, ve kterých jsem vyhledával íselné
údaje o rozloze nebo po tu a složení obyvatel. V této kapitole mi byla taktéž nápomocná
elektronická u ebnice Geografie Latinské Ameriky a Karibiku od Miloše F ukala a Zde ka
Szczyrby, kterou jsem využil spole n s knihou Johna Palmera Všechno o Zemi, místopisný
pr vodce sv tem, a to zejména k popisu mexické historie.
Pro vypracování
vulkanické

innosti jsem

ásti mé bakalá ské práce s názvem Obecná charakteristika
erpal hlavn

ze zdroj

literárních, kterými jsou nap íklad

vysokoškolská u ebnice Jaromíra Demka Obecná geomorfologie

i americká kniha

Introducing physical geography od Alana a Arthura Strahlerových nebo také publikace
P írodní katastrofy od Zde ka Kukala. Sou asn jsem také aplikoval informace z webových
stránek Smithsonian Institution a z anglicky psané elektronické encyklopedie Wikipedia, the
free encyklopedia.
K práci na kapitole, která se zabývá konkrétními p í inami vulkanické

innosti

v Mexiku a charakteristikou jednotlivých sopek, jsem využil p edevším webu již zmín ného
Smithsonian Institution, internetových stránek Americké geologické služby (USGS NEIC) a
také serveru Volcano World, na kterém je možné získat podrobné a aktuální informace o
všech vulkánech na planet Zemi.
Na další ást práce, která je ozna ena jako Vulkanická aktivita v posledních deseti
letech, bylo nejprve zapot ebí vyhledat ty sopky, u kterých byly v daném období
zaznamenány projevy sope né innosti. To jsem op t provedl za pomoci serveru Volcano
World. Následn

jsem na internetových stránkách Smithsonian Institution, konkrétn

v jednotlivých m sí ních zprávách (monthly reports), které obsahují záznamy o veškerých
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projevech vulkanické aktivity za daný m síc, získal velmi podrobné údaje. Z t chto informací
jsem se snažil vybrat pouze ty, které z mého osobního pohledu považuji za nejd ležit jší.
Poslední kapitola zabývající se analýzou d sledk vulkanické innosti v regionu op t
vychází z informací získaných z webových stránek, a to Ministerstva zahrani ních v cí eské
republiky a BusinessInfo.cz - Oficiální portál pro podnikání a export, který ve velké mí e
využívá jako zdroj svých informací práv zmín né ministerstvo.
Sou ástí mé bakalá ské práce jsou také obrázky, tabulky a schematické mapy, které
jsou p evzaty z internetových stránek a následn graficky upraveny.
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4. Základní geografická charakteristika Mexika
Spojené státy mexické (špan lsky Estados Unidos Mexicanos) leží v jižní

ásti

severoamerického kontinentu. Na severu sousedí se Spojenými státy americkými a na jihu
s Guatemalou a s Belize (viz. Obr.1). Celková délka hranic Mexika s t mito státy je 4301 km,
p i emž s USA je to 3 152 km (více než 1200 km tvo í eka Rio Grande), s Guatemalou
956 km a s Belize 193 km. Západní pob eží Mexika omývá Tichý oceán a východní Karibské
mo e a Mexický záliv, které od sebe odd luje Yucatánský polostrov. Na jihu zem ,
v Tehuantepecké šíji, která je považována za geografickou hranici Severní Ameriky, jsou od
sebe Tichý oceán a Mexický záliv vzdáleny jen n co málo p es 200 km. Celková délka
pob eží je 11 122 km. Rozloha 1 964 375 km2 adí Mexiko po Brazílii a Argentin na t etí
místo v rámci Latinské Ameriky.{10}

Obr. 1: Území Spojených stát mexických

Zdroj: CIA - The World Factbook {13}

Území Mexika je velmi hornaté a horská pásma se adí do kordillerské soustavy. Jedná
se o Sierra Madre Occidental a Sierra Madre Oriental, která se táhnou severojižním sm rem a
jsou tvo ena žulou a sedimenty vápence, p íkrovové lávy a sope ných tuf . Jejich nadmo ská
výška postupn klesá sm rem na jih. Mezi západním pob ežím a poho ím Sierra Madre
Occidental se vykytuje pruh velmi úrodných nížin, které jsou v tšinou obd lávané; soub žn
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s tímto poho ím se od severu k jihu rovn ž táhne Kalifornský poloostrov. Západní svahy jsou
v závislosti na nadmo ské výšce hust porostlé tropickým deštným pralesem nebo jehli natým
lesem. Tento horský masiv zadržuje mra na, která p icházejí ve sm ru od Tichého oceánu
a vytvá í tak srážkový stín. Z toho jasn vyplývá, že na východ od n j a v jeho severní ásti
se rozkládají rozsáhlé poušt a polopoušt . Nejjižn jší výb žek tohoto poho í se nazývá Sierra
Madre del Sur a klesá až k Tehuantepecké šíji. Východní horské pásmo Sierra Madre Orinetal
a jeho p íkré svahy jsou odd leny od pob eží Mexického zálivu relativn širokým pásem
nížin. Mezi ob ma poho ími se rozkládá Mexická náhorní plošina. Zde se nacházejí pom rn
bohatá nalezišt nerostných surovin v etn rud zlata, st íbra a olova. V severní ásti této
náhorní plošiny je množství kotlin a údolí a její p evážnou ást tvo í poušt a polopoušt .
V centrální ásti náhorní plošiny leží hlavní m sto, které podrobn ji popisuji níže, a nachází
se zde velký po et aktivních vulkán , proto je také její povrch tvo en rozsáhlými lávovými
p íkrovy. Sope ná p da je velmi úrodná a je proto vhodná k p stování subtropických
a tropických plodin. V této oblasti také m žeme najít nejvyšší horu zem Citlaltépetl (Pico de
Orizaba), jejíž nadmo ská výška iní 5 675 m.{30} Tato ást Mexika je relativn

asto

postihována zem t eseními a erupcemi sopek, ale i p esto je velmi hust zalidn ná. To je dáno
p edevším srážkami, které p inášejí v try od západu i východu, a p íznivým klimatem, které
zmír uje práv nadmo ská výška (viz. níže).
Mexiko se nachází v tropickém podnebném pásu, sever zem v pásu subtropickém.
Dále se d lí na ty i výšková podnebná pásma: prvním pásmem, které sahá do nadmo ské
výšky 800 m, je Tierra caliente (Horká zem ), jehož pr m rná ro ní teplota p esahuje 23 °C.
Dalším je pak Tierra templada (Mírná zem ) sahající do výše 1 700 m n. m., s pr m rnou
ro ní teplotou v rozmezí od 17 °C do 23 °C. T etím je Tierra fría (Chladná zem ), pásmo,
které se nachází v nadmo ských výškách do 2 500 m a kde pr m rná ro ní teplota je mén
než 17 °C. Nad tímto pásmem se rozkládá již jen Tierra helada (Zem mrazu), neboli pásmo
v ného sn hu. Na jihu zem se d lí rok na období sucha a deš
m sících. Srážky na východním pob eží jsou v lét

- to zde nastává v letních

závislé na pasátu, který vane od

Atlantského oceánu, a v zim na v trech ze severu. Pob eží Tichého oceánu je mnohem sušší
než pob eží východní. P edevším Kalifornský poloostrov a severní ást západního Mexika se
potýká se zna ným nedostatkem srážek.
Po et obyvatel Mexika iní 103 263 388 (údaj z r.2005{11}), ímž se tato zem

adí

na 11. místo na sv t . Až 75 % z celkové populace žije ve m stech {14}. V kovým složením
obyvatelstva pat í Mexiko mezi státy s p evahou mladší a st ední generace. Podíl lidí
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v rozmezí 0 až 14 let je 30,6 %, lidé v produktivním v ku (15 až 64 let) tvo í 63,6 % a lidé
starší 65 let jen 5,8 % z celkového po tu obyvatelstva. Pr m rný ro ní p ír stek obyvatel m l
ve 20. století stoupající tendenci a dosahoval až 2 %, avšak v n kolika posledních letech se
tento trend obrátil a naopak klesá (v letech 1990 – 1995 inil pouze 1,82 %, 1996 – 2000
poklesl na 1,63 % a v roce 2006 už byl dokonce jen 1,16 %). Nejv tší nár st populace byl
zaznamenán ve druhé polovin 20. století, kdy se po et obyvatel tém
prvkem, který alespo

zdvojnásobil. Jediným

áste n reguluje tento r st je záporný migra ní faktor. Ten v sou asné

dob dosahuje - 4,32 migrant na 1000 obyvatel. Drtivá v tšina t chto lidí odchází do USA za
vidinou vyšších p íjm . Nutno podotknout, že spousta z nich tak iní nelegální cestou.
{5},{13},{14}
V národnostním složení siln

p evládají mesticové (míšenci indián

a bílých

kolonizátor ), kte í tvo í 60 % populace. Dalšími etnickými skupinami jsou indiáni s podílem
30 %, b loši 9 % , ostatní obyvatelstvo 1 %.{13} Ú edním a zárove dominantním jazykem
obyvatel Mexika je špan lština, ale hlavn mezi indiány jsou rozší eny náhuatl, tzotzil a další
mayské jazykové dialekty. Náboženské složení mexického obyvatelstva je pom rn
jednotvárné, 89 % tvo í

ímští katolíci, 6 % protestanti a 5 % p íslušníci jiných

náboženství.{13}
Sídelní struktura v Mexiku je velmi výrazn ovlivn na fyzickogeografickými pom ry.
M sta v tšinou leží na pob eží, kde je horké podnebí zmír ováno v try a srážkami
p icházejícími od oceánu, nebo v centrálních

ástech zem , kde je klima zmír ováno

nadmo skou výškou. Jen pro p íklad bych uvedl nadmo skou výšku hlavního m sta Ciudad de
México, která je okolo 2 250 m (více viz. níže).
Mexiko je pr myslov zem d lský stát pat ící hospodá sky mezi nejvysp lejší zem
Latinské Ameriky. Zem d lská p da tvo í až 12 % rozlohy zem (MOŁDAVA, T., 2002,
s.233) a zem d lství zam stnává tém

t etinu obyvatelstva, z ehož je patrné, že stále z stává

hlavním hospodá ským odv tvím, p i emž je velmi závislé na um lém zavlažování. Mezi
hlavní p stované plodiny pat í obilniny (kuku ice a pšenice), zelenina (p edevším raj ata
a fazole), ovoce (citrusové plody, banány a ananasy), bavlna, agáve, cukrová t tina, tabák
a káva. V živo išné výrob p evažuje extenzivní chov skotu, dále se také chovají prasata,
ovce, kozy a kon . V pob ežních oblastech je d ležitou sou ástí obživy rybolov a lov krevet.
Spojené státy mexické mají pom rn

etná a bohatá ložiska nerostných surovin.

Nejvýznamn jší z nich jsou ropa a zemní plyn, které se t ží p i pob eží Mexického zálivu
a v jeho šelfových vodách. Dalšími d ležitými surovinami jsou rudy železa, m di, zinku,
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antimonu, arzenu a olova, st íbro (v jeho t žb je Mexiko 2. na sv t {5}, ale jeho význam
pro hospodá ství je jen nepatrný), rtu , zlato a síra. Hlavním pr myslovým odv tvím je
zpracovatelský pr mysl, který využívá velkou ást t žených nerostných surovin. Jedná se
hlavn o petrochemický, chemický, papírenský, textilní a strojní pr mysl, kovopr mysl,
hutnictví železa a barevných kov a výrobu dopravních prost edk . Pro mexické hospodá ství
je také nezanedbatelný turistický ruch, jelikož každý rok p ijíždí do zem okolo 20 milion
turist {14}.
Mexiko je od roku 1994 lenem Severoamerické zóny volného obchodu (NAFTA),
tudíž jeho nejv tšími obchodními partnery jsou Spojené státy americké, se kterými probíhá
více než 75 % celkového obchodního obratu (MOŁDAVA, T., 2002, s.233, ZWETTLER, O.,
2002, s. 290), a Kanada. Ve stejném roce se také Spojené státy mexické staly, jako první
latinskoamerická zem

lenem OECD.

Mexiko je federativní republikou, kterou tvo í 31 stát a 1 tzv. Federální distrikt
(Distrito Federal – D. F.), na jehož území leží podstatná ást hlavního m sta. V platnosti je
stále ústava z roku 1917, která však byla již mnohokrát novelizována. Podle ní mají jednotlivé
státy ur itou míru samostatnosti, kterou p edstavuje vlastní ústava, guvernér, vláda
a parlament, nemají však právo z federace vystoupit. Polohu jednotlivých stát m žete vid t
na Obr. 2. {13},{14}
Sou asným mexickým prezidentem je Felipe de Jesus Calderon Hinojosa. Ten zvít zil
2. ervence 2006 ve volbách a svou funkci vykonává od 1. prosince téhož roku. Mexiko je
prezidentskou republikou, z ehož je patrné, že sám prezident, který je volen jen na jedno
šestileté funk ní období, vykonává i funkci p edsedy vlády.
jmenuje nebo odvolává a je zárove

leny vlády prezident osobn

i nejvyšším velitelem mexických ozbrojených sil.

Dvoukomorový Národní kongres (Congreso de la Union) se skládá ze Senátu (Camara de
Senadores) a z Federální sn movny zástupc (Camara Federal de Diputados). Kongres je
zákonodárným orgánem, schvaluje státní rozpo et a dan a zasedá jednou ro n na ty i
m síce. Senát je tvo en 128 senátory, kte í jsou voleni v pravidelných šestiletých intervalech.
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Volba do této komory parlamentu je p ímá a uskute uje se na základ v tšinového
volebního systému. V každém stát a federálním distriktu se volí po ty ech senátorech.
Federální sn movna zástupc má celkem 500 len , z toho 300 zástupc je voleno voli i ve
všeobecných volbách dle v tšinového sytému, které se konají každé 3 roky. Zbylých 200
zastupitel je voleno ze stranických kandidátek dle pom rného volebního systému. Poslední

Obr. 2: Státy mexické federace

Zdroj: Wikipedia (upraveno) {12}
1. Aguascalientes, 2. Distrito Federal, 3. Guanajuato, 4. Hidalgo, 5. Mexico, 6. Morelos, 7. Puebla, 8. Queretaro de Arteaga,
9. Tlaxcala, 10. Zacatecas

prezidentské i parlamentní volby prob hly v ervenci roku 2006. Následující volby do
Federální sn movny zástupc by se m ly konat v roce 2009, p íští volby do Senátu a zárove
volby prezidentské prob hnou v roce 2012.{4},{13}
Aglomerace hlavního m sta zahrnuje: samotné hlavní m sto Ciudad de México a další
milionová m sta, kterými jsou Ecatepec de

México,

Naucalpan,

Nezahualcóyotl
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a Tlalnepantla. Celé soum stí leží ve vnitrozemí na náhorní plošin v nadmo ské výšce okolo
2 250 m a rozkládá se na ploše cca 1500 km2 (PALMER, J., 2000, s. 439). Odhaduje se, že
v tomto druhém nejlidnat jším m st

sv ta (1. místo Tokio-Jokohama s 27,7 mil.

obyvatel{14}) žije mezi 20 a 25 miliony lidí. Je rovn ž považováno za nejrychleji rostoucí
m sto na celé naší planet , jelikož sem neustále proudí masy lidí z venkovských oblastí.
Hlavní m sto je obklopeno množstvím inných i vyhaslých sopek, leží v seismicky
aktivní oblasti a v jeho blízkosti nenajdeme žádné vodní toky. Všechny tyto geografické
aspekty znamenají pro Ciudad de México mnoho problém . Tím nejzávažn jším je z ejm
nedostatek pitné vody pro obyvatele tohoto velkom sta. V minulosti dopravovali Aztékové
vodu na území dnešního hlavního m sta složitým systémem akvadukt , které p ivád ly vodu
z okolních hor. Tento zp sob zásobování vodou však zni ili špan lští kolonizáto i. Dnes se
musí tém

jedna p tina veškeré vody dovážet z míst, která jsou od m sta vzdálená p es

100 km. Dalšími problémy jsou nap íklad etná zem t esení (v roce 1985 bylo katastrofálním
zem t esením zni eno n kolik tvrtí a zahynulo okolo 9 500 osob {37}) již výše zmín ný
zna ný p íliv nových obyvatel a v neposlední ad i smog, který je d sledkem sou innosti
dvou faktor : ohromného množství automobil

a uzav enosti m sta na náhorní plošin

horami.
Prvními zdokumentovanými civilizacemi na území dnešního Mexika byli Mistékové,
Zapotékové a Olmékové. Ti žili od roku 1 100 p . n. l. p edevším na východním pob eží
a následn byli vytla eni Mayi, kte í p išli z Yucatánského poloostrova. Mayové dokázali
vytvo it již v 10. století m stský stát s názvem Mayapán. Území spadající pod jejich vliv
sahalo od území dnešní Guatemaly, Hondurasu a Salvadoru až do centrálního Mexika.
Dalšími známými m sty této civilizace byly Palenque a Chichén Itzá. Po átkem 13. století
byli však Mayové podrobeni Aztéky, kte í zahájili svou expanzi ze severu. Aztékové vytvo ili
rozsáhlou a mocnou íši a dnes jsou díky svým krvavým náboženským praktikám považováni
za velmi krutý, zárove však i za velmi kulturní a technicky i v decky zdatný národ. Jak
Aztékové, tak p edevším Mayové stav li honosná m sta a chrámy, zabývali se výrobou
um leckých p edm t a v novali se astronomii. V roce 1519 se na scén mexických d jin
objevují Špan lé v ele s Hernánem Cortésem. Ten se svými vojáky za al Aztéky zotro ovat,
zabíjet a násilím obracet na k es anskou víru. Postupem asu Špan lé zni ili celou aztéckou
civilizaci. Roku 1535 se Mexiko stalo sou ástí místokrálovství Nové Špan lsko a následná
koloniální nadvláda trvala p es 300 let. Byla to doba nekontrolovaného erpání p írodních
i jiných zdroj zem .
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Mexiko získalo nezávislost až 16. zá í 1810, emuž velmi pomohla Napoleonova
invaze do Špan lska v roce 1808, která vyvolala neklid a nepokoje i v této špan lské kolonii.
Špan lsko však formáln uznalo nezávislost Mexika až v roce 1821. O t i roky pozd ji, po
krátkém období existence císa ství, byla v Mexiku vyhlášena republika a nastalo období boj
o moc, období povstání, astých vládních zm n a ob anské války. Když bylo v roce 1836
zrušeno v Mexiku otroctví, vzbou ili se velcí statká i v Texasu a vyhlásili nezávislost. Texas
se tak stal roku 1845 sou ástí Spojených stát amerických. Další územní ztráty znamenala pro
Mexiko válka s USA v letech 1846 až 1848, kdy utrp lo t žkou porážku a bylo nuceno ve
prosp ch vít z

postoupit tém

polovinu svého tehdejšího území. Znamenalo to ztrátu

Kalifornie, Nevady, Utahu, Arizony a Nového Mexika. Floridu ztratilo Mexiko již v roce
1819, formáln tehdy ješt coby kolonie Špan lska, které v té dob vál ilo s USA.
Další výraznou událostí mexické historie bylo svržení prezidenta Benita Juáreze v roce
1864. Prezident byl v této dob svržen konzervativními Mexi any za podpory francouzské
armády. Ti následn vytvo ili císa ství a na tr n dosadili Maxmiliána Habsburského, bratra
rakouského císa e Františka Josefa. Císa ství však trvalo pouhé t i roky, v letech 1864 až
1867, kdy byl Maxmilián popraven. V roce 1877 se k moci dostal generál Porfirio Díaz, který
zemi vládl diktátorsky až do roku 1911. Za jeho vlády došlo k rozvoji pr myslu a t žby
nerostných surovin a také bylo postaveno více než 24 000 km železni ní sít , avšak pod ídil
americkému kapitálu celé mexické hospodá ství, což následn zp sobilo celospole enské
nap tí a následnou buržoazn -demokratickou revoluci. Ta se uskute nila v letech 1910 až
1917. Z t chto zm n vzešla nová ústava, která vstoupila v platnost v poslední rok revoluce
a s ur itými zm nami platí dodnes. Byly rovn ž zahájeny rozsáhlé reformy, jejichž cílem bylo
zlepšit situaci v zemi. Jednalo se nap íklad o zem d lskou reformu, zavedení sociálního
zabezpe ení nebo odluku církve od státu. Tato reformní opat ení

však byla zavád na

relativn pomalu, což zm nil teprve nástup prezidenta Cárdenase v roce 1934. V období
studené války udržovalo Mexiko dobré vztahy s USA p edevším díky vzájemnému obchodu,
který je pro jeho hospodá ství velmi d ležitý, avšak zárove praktikovalo vlastní nezávislou
zahrani ní politiku. To lze dokumentovat na p íkladu Kuby, se kterou jako jediná
latinskoamerická zem udržovalo Mexiko diplomatické styky i v dob , kdy byly proti ní
vyhlášeny sankce.{4},{5},{15}
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5. Obecná charakteristika sope né innosti
V této kapitole své práce se nejprve pokusím charakterizovat existující druhy sopek
a magmatismus i s jeho d vody a následky obecn

a poté bude následovat konkrétní

charakteristika jednotlivých nejvýznamn jších sopek nacházejících se na území dnešního
Mexika.

5.1. P í iny sope né innosti
P í iny sope né, ale i seismické aktivity pramení z globálního pohybu litosférických
desek. V sou asnosti existuje n kolik r zných model , které je d lí na hlavní desky
a subdesky, nebo je naopak dávají na stejnou úrove . Za všeobecn platnou je však dnes
p ijímána teorie deskové tektoniky, která tvrdí, že zemská k ra se skládá z mnoha pevných
desek plujících na svrchní polotekuté ásti zemského plášt (astenosféra) a že existuje šest
hlavních desek a subdesky. Jako hlavní uvádí desky následující: Pacifická, Americká,
Africká, Euroasijská, Indická a Antarktická. Litosférické desky se zna n liší svojí velikostí,
d ležité pro tektoniku je ovšem to, zda jsou tvo eny pevninskou nebo oceánskou k rou.
Existují desky tvo ené k rou pevninskou (Euroasijská) i oceánskou (Pacifická), ale i desky
smíšené (Americká). Pevninská k ra obsahuje t i vrstvy hornin: sedimentární, kyselé
magmatické a bazické magmatické horniny. Naproti tomu je v oceánské k e siln
redukovaná vrstva sediment a vrstva kyselých magmatických hornin chybí úpln . Když si
ovšem uv domíme fakt, že hustota hornin nar stá sm rem od povrchu do st edu Zem ,
vyplývá z toho, že oceánská k ra je v pr m ru t žší než pevninská.
Pohyb všech litosférických desek se snaží vysv tlit teorie konvek ního proud ní. Podle ní
existují v astenosfé e teplotní abnormálie a nad velmi horkými místy p evládají vzestupné
proudy, kudy tavenina sm uje k povrchu. Svrchní pevná vrstva pak pod tlakem praská a
výstupné proudy se dostávají t mito prasklinami až k povrchu. Mezi litosférickými deskami
m žeme narazit na t i r zné druhy rozhraní.
Prvním je rozhraní divergentní (oddalování). To je typické výskytem rift a vznikem
nové litosféry p edevším díky sope né

innosti. Takovým rozhraním je nap íklad

St edoatlantský h bet. Dalším možným druhem kontaktu desek je rozhraní konvergentní,
které postupem asu prochází t emi fázemi. První z nich je p ibližování desek, pak následuje
vrásn ní a poslední fází je subdukce (podsouvání). V pr b hu t etí fáze dochází k podsouvání
desek a k zániku zemské k ry v astenosfé e. Velkou roli tu však hraje skute nost, jaké druhy
litosférických desek jsou v kontaktu. Jde-li o st et dvou oceánských desek, jsou výsledkem
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tohoto st etu et zy sope ných ostrov oceánského typu. St etnou-li se dv desky pevninské,
za ne se vlivem velkého tlaku jedna z nich podsouvat pod druhou, avšak následn dojde
k jejímu lámání a následuje nasouvání zlámané desky na desku neporušenou. Pokud se jedná
o kolizi desky pevninské a oceánské, následuje v tomto p ípad podsouvání oceánské desky,
vzniká hlubokooceánský p íkop a vrásové poho í a dále mohou ješt

vznikat ostrovy

pevninského typu. Tyto oblasti se také ozna ují jako subduk ní zóny. Takovým místem je
v sou asnosti práv oblast p i západním pob eží Mexika. T etí možností je transformní
(st ižn -zlomové) rozhraní. Zde probíhají horizontáln stejné pohyby desek. P íkladem m že
být oblast dotyku Pacifické a Severoamerické desky v okolí m sta San Francisco v USA.

Obr. 3: Druhy rozhraní litosférických desek

Zdroj: STRAHLER, Alan, STRAHLER, Arthur: Introducing physical geography {8}

5.2. Magmatismus
Jaromír Demek v knize Obecná geomorfologie uvádí následující definici: „Sope né
pochody jsou souborem pochod a jev souvisejících s p emís ováním magmatických hmot
a asto též plynných a vodních látek ze spodních ástí zemské k ry a ze svrchní ásti
zemského plášt na povrch krajiny“ (1988, s. 125 {1}). Magmatismus je dvojího druhu, a to
hlubinný

(plutonismus),

kdy

magma

nedosáhne

svrchní

ásti

zemského

plášt ,
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a magmatismus povrchový (vulkanismus). Sope ná innost, ješt spole n s tektonikou a se
seismickou aktivitou, pat í mezi endogenní pochody (tj. mající p vod v zemském nitru)
a v drtivé v tšin p ípad je vázána na rozhraní litosférických desek, což je i p ípad mnou
popisované oblasti, a jen nepatrná ást je soust ed na v blízkosti tzv. horkých skvrn. To jsou
místa zvýšených tepelných tok , která mají p vod v astenosfé e. Takovými místy jsou
v sou asnosti nap íklad Galapágy, Havajské a Kanárské ostrovy.
Magmatem je nazývána silikátová žhavotekutá hmota, která vzniká procesem zvaným
anataxe (natavení). To je zp sobeno velkými tlaky v zemské k e nebo ve svrchním plášti.
Skládá se z taveniny, pevných krystal a fluidní fáze (vodní páry a plyny) a d lí se zpravidla
dle obsahu oxidu k emi itého na kyselé, neutrální, bazické a ultrabazické. Pokud magma
dosáhne zemského povrchu, stává se z n j láva, která má odlišné vlastnosti od p vodní
taveniny – má výrazn nižší teplotu a je ochuzena o plynné složky. Typy lávy jsou t i: láva
AA neboli balvanitá, což je ozna ení pro lávu pomalu tekoucí vytvá ející drsný povrch, dále
pak typ pahoe-hoe, kdy lávový proud te e naopak velmi rychle v provazcích, a posledním
typem je pillow-lava (polštá ovitá), jímž je ozna ena láva vyv elá p i podmo ském
vulkanismu.
Podobn m žeme rozd lit i samotný vulkanismus na lineární a centrální erupce.
Lineární erupce probíhají podél puklin a centrální vytvá ejí sope né kužely. Vulkán neboli
sopka je geomorfologický útvar obvykle tvaru kužele, kde magma vystupuje na zemský
povrch. Sopky se však nenacházejí jen na planet Zemi, najít je m žeme i na jiných t lesech
ve Slune ní soustav , nap íklad na Jupiterov m síci Io. Dále m žeme vulkány rozlišovat dle
n kolika kritérií, jako nap . podle

innosti (vyhaslé a aktivní), podle po tu erupcí

(monogenetické a polygenetické) nebo podle p evahy vlastností. Pro charakteristiku
mexických sopek, která bude následovat po této kapitole, považuji za rozhodující p edevším
poslední kritérium, které sopky d lí na efuzivní (lávové kužely), kdy se láva p i erupci vylévá
a neztrácí kontakt se zemským povrchem, explozivní (neboli tufové), kdy je sope ný kužel
tvo en nesouvisle uloženým sope ným materiálem, který je p i erupci vyvržen do atmosféry,
a smíšené (stratovulkány), u nichž dochází k pravidelnému st ídání efuzivní a explozivní
innosti. Tento typ sopek je ve sv t zastoupen nej ast ji.
Chování sopky záleží na složení a struktu e zemské k ry v jejím okolí a na stupni
tuhosti lávy. Erupcí rozeznáváme n kolik typ pojmenovaných podle jejich charakter . Láva,
která vytéká z kráteru, modeluje tvar sopky, a proto je její tvar závislý na charakteru erupce.
Každý typ erupce vytvá í jiný tvar sopky. {1},{3},{7},{8},{16},{17}
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5.3. Typy erupce
•

Havajský typ erupce vzniká jen z ídka. Je charakteristický pomalým vytékáním
velmi ídkého bazického magmatu ze širokého nízkého kráteru, ímž vznikají lávové
proudy. Taková místa jsou vhodná pro intenzivní zem d lskou innost, jelikož oblasti
pokryté utuhlou lávou jsou díky vysokého obsahu minerálních látek velice úrodné.

•

Strombolský typ erupce je nazývaný podle italské sopky Stromboli na Liparských
ostrovech. Bývá hlu ný, s mírn explozivními projevy, kterými jsou výrony žhavých
plyn a vyvrhování sope ných bomb a popela, nemívá ovšem katastrofální následky,
jelikož láva i pyroklastický materiál jsou sice vymrš ovány vzh ru, ale obvykle padají
zp t do kráteru, a zp sobené škody jsou tudíž malé. Tento typ erupce je velmi
vzhledov

atraktivní a efektní, a proto bývá

asto cílem sledování místního

obyvatelstva, v dc i turist .
•

Peléský typ erupce je prakticky nejni iv jší typ erupce pojmenovaný podle sopky
Mont Pelée, která se nachází na Martiniku. Jedná se o velmi prudké a destruktivní
erupce bohaté na pyroklastika. Sope ný kužel je výrazný a p i erupcích produkuje
žhavé plynoprachové sm si pyroklastik, které následn vytvá ejí pyroklastické laviny.
Ty kopírují veškeré terénní nerovnosti a drží se u zemského povrchu. Láva je kyselá
a viskózní. Když roku 1902 explodovala sopka Mont Pelée, byla nejprve sope nými
plyny vytla ovaná „zátka“ v kráteru. Po vytla ení této zátky byl vysoko do stratosféry
vyvržen sloup sope ného popela a kus pyroklastického materiálu a zárove se dol
po úbo í hory valila lavina žhavých plyn

a popele, která usmrtila velkou ást

obyvatel blízkého m sta Saint-Pierre, což inilo zhruba 30 000 lidí. {17}
•

Pliniovský typ erupce je zp soben výbuchem plyn , které se nahromadily pod
ucpaným kráterem. Erupce bývají prudké a výbušné s katastrofálními následky a op t
se jedná o výrazný sope ný kužel, kde v n kterých p ípadech m žeme najít ve
vrcholové ásti sopky kalderu (sníženina v kráteru vzniklá p i erupci nebo gravita ním
kolapsem). Láva je kyselá a siln viskózní s vysokým obsahem plyn a plynoprachová
mra na vystupují jako „sloup“ do výšek až n kolika desítek kilometr , ímž je
vulkanický materiál roznášen do velkých vzdáleností. Práv tímto zp sobem vybuchla
v roce 79 n. l. italská sopka Vesuv. Pod jejím popelem byla poh bena m sta Pompeje
a Herculaneum. Tento typ sope né erupce dostal své jméno podle ímského v dce
Plinia, který byl mezi ob mi výbuchu Vesuvu.
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•

Lineární typ erupce je vázán na dlouhé zlomové linie, kde dochází k výlevu bazické
lávy.

•

Podmo ský typ erupce m žeme nalézt na mo ském dn , kde má siln explozivní
a destruktivní charakter. Láva vytvá í polštá ovité struktury, což je zp sobeno jejím
rychlým ztuhnutím p i styku s mo skou vodou.

•

Platóbazalty se velmi asto ozna ují jako štítové sopky. Ty jsou typické enormními
výlevy bazické lávy, které mají velmi široký rozsah a utuhlá láva má zna nou
mocnost. P íkladem je Dekkanská plošina.

5.4. Vznik vulkán
Jak jsem již nazna il výše, je sope ná aktivita ve zhruba 90 % p ípad vázána na
rozhraní litosférických desek a zbytek na tzv. horké skvrny. V místech styku desek bývá
zemská k ra rozlámána tak, že si zde magma, které je v astenosfé e pod velkým tlakem, m že

Obr. 4: Schéma sope né erupce na divergentní a subduk ní zón

Zdroj: STRAHLER, Alan, STRAHLER, Arthur: Introducing physical geography {8}

najít cestu nejr zn jšími puklinami a prasklinami až na zemský povrch. Tímto zp sobem
vzniká kráter sopek V následujícím odstavci je stru n nastín no, jak sopka vzniká.
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St ídavým vyvrhováním lávy, sope ného popela i bomb, které se ukládají okolo
jícnu, vzniká kuželovitá vyvýšenina – sopka. Dalšími opakovanými sope nými výbuchy
a ukládáním nových vyvrženin sopka roste do výšky i do ší ky. V p ípad , že dojde
k zastavení sope né innosti, láva v kráteru ztuhne a vytvo í pevnou „zátku“. P i op tovné
aktivit však m že podzemní tlak magmatu nebo plyn tuto „zátku“ vytla it i vyrazit, a tím
dojde k nové sope né erupci. Pokud nastane situace, že „zátka není lávou vytla ena, je poté
nucena kv li stále se zvyšujícímu tlaku v nitru sopky najít na povrch jiné cesty. Ty ústí na
svazích sopky a ozna ují se jako parazitické krátery. V hloubce 5 až 30 km pod povrchem
Zem se nachází tzv. magmatický krb, což je místo, kde se magma hromadí a odkud putuje
kráterem až na zemský povrch. V n kterých p ípadech m že magmatický krb vyhasnout,
ímž uvnit vulkánu vznikne rozsáhlá podzemní jeskyn . Následn se pak m že stát, že se
vrcholová ást sopky z ítí do této jeskyn a tím se vytvo í kaldera. Kaldery bývají velmi asto
zapln ny vodou a vytvá ejí kráterová jezera, která m žou mít pr m r mnoha kilometr .
{3},{7},{16},{17}

5.5. Vlivy vulkanické innosti na p írodní prost edí
Sope né erupce ovliv ují životní prost edí veškerého živo išstva i rostlinstva po celou
dobu existence planety Zem a nezasahují jen nejbližší okolí vulkán , nýbrž i mnohem
vzdálen jší oblasti. Tyto vlivy m žeme rozd lit do t í kategorií na primární, sekundární
a nep ímé. Primární vlivy mají p ímý dopad na krajinu a objekty, jako sekundární se ozna ují
ty, kdy je n jakým zp sobem transformován zemský povrch (nap . p ehrazení vodního toku),
nebo se vyskytne vlna tsunami i bahnotoky zvané lahary. Mezi nep ímé vlivy se adí ku
p íkladu ochlazení zemského povrchu spojené s poklesem intenzity slune ního zá ení, které je
zp sobeno sope ným popelem v atmosfé e, nebo zm ny klimatu zap í in né velkou produkcí
skleníkových plyn .
V dnešní dob je možné s ur itými asovými rezervami odhadnout p íchod sope né
erupce, jelikož vždy trvá ur itý as, než se magma a plyny dostanou k zemskému povrchu. To
je spojeno s pom rn zjevnými úkazy, které nám m žou pomoci odhalit blížící se výbuch
vulkánu. Takovými úkazy bývá zvyšující se intenzita místních vulkanických zem t esení,
unikající kou díky zvyšujícímu se podílu sirných plyn a ástic popelu tmavne a houstne,
m ní se tvar vulkánu, je slyšet r zné dun ní, v p ímo ských oblastech stoupá teplota mo ské
vody. Na všechny tyto varovné signály instinktivn reagují živo ichové žijící v blízkosti
vulkánu – všichni prchají. Zajímavostí je, že zejména plazi jsou velmi citliví na sebemenší

25
seismické ot esy. Nutno však podotknout, že p esné ur ení erupce je nemožné, vždy se jedná
jen o odhady.
Veškeré tyto úkazy nám mohou pomoci výrazn

eliminovat škody na lidských

životech i majetku. Nap íklad pro hust zalidn nou oblast Neapolského zálivu v Itálii, kde leží
sopka Vesuv, byl tamní vládou vypracován evakua ní plán, který klade velký d raz práv na
výše zmín né projevy blížící se erupce p i vyklízení obydlených míst. V souvislosti
s Vesuvem je zajímavý fakt, že ve 20. století m l pom rn pravidelné erupce, a to v letech
1906, 1912, 1929, 1933 a 1944. Od té doby nebyla žádná aktivita zaznamenána a má tedy
jakési zpožd ní. V nejbližších letech i desetiletích odborníci erupci p edpokládají, jelikož
v poslední dob op t dochází k ast jším ot es m. {7},{16},{17}
Tabulka 1: Nejvýznamn jší sv tové sopky dle síly erupcí

AKTIVNÍ SOPKA
NADMO SKÁ VÝŠKA POSLEDNÍ ERUPCE
(v metrech)
(rok)
(stát)
Etna (Itálie)
3 350
2006
Vesuv (Itálie)
1 281
1944
Stromboli (Itálie)
924
2007
Santorin ( ecko)
367
1950
Hekla (Island)
1 491
2000
Kamerunská hora (Kamerun)
4 095
2000
Nyiragongo (Dem. rep. Kongo)
3 470
2007
Kerinci (Indonésie)
3 800
2004
Semeru (Indonésie)
3 676
2007
Krakatoa (Indonésie)
813
2001
Fudžisan (Japonsko)
3 776
1708
Klju evskaja (Rusko)
4 835
2005
Mt. St. Helen (USA)
2 549
2007
Colima (Mexiko)
3 850
2007
Fuego (Guatemala)
3 763
2007
Mont Pelée (Martinik-Francie)
1 397
1932
Zdroj: Wikipedia {17} (upraveno)
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6. Základní charakteristika nejvýznamn jších mexických vulkán
V p edchozí kapitole jsem se v noval obecné charakteristice magmatismu, nyní se
pokusím p edstavit nejvýznamn jší sopky ležící na území Mexika. Jelikož mexických
vulkán existuje velké množství a není cílem ani snahou mojí práce popsat úpln všechny,
jedná se tedy ist o mou vlastní selekci založenou na subjektivním pocitu d ležitosti.

Obr. 5: Poloha a pohyb jednotlivých litosférických desek u západního pob eží Mexika a USA

Zdroj: USGS NEIC{18}

Zárove jsem se také snažil zahrnout popis r zných sopek z odlišných ástí Spojených
stát mexických. Níže popsané sopky jsou se azeny podle geografické polohy – od západu
k východu.
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6.1. P í iny vulkanické aktivity v Mexiku
V této oblasti se stýkají t i litosférické desky, a proto je zde sope ná i seismická
aktivita velmi astá a intenzivní. Konkrétn se jedná o pevninskou Severoamerickou desku na
severovýchod a dv desky oceánské – Rivera na severozápad a Kokosovou na jihu (viz.
Obr. 5). Poslední dv jmenované desky se podsouvají rychlostí n kolik centimetr za rok pod
desku Severoamerickou, jde tedy o subduk ní zónu. Kolize t chto t í litosférických desek
zp sobila na území Mexika vznik vulkanického oblouku, kde leží mnoho aktivních sopek. Na
Obr. 6 je velmi dob e patrné, že všechny vulkány v mnou popisované oblasti jsou vázány na
zmi ovanou subduk ní zónu.

Obr. 6: Poloha významných mexických vulkán v blízkosti subduk ní zóny

Zdroj: Volcano World {19}

6.2. Základní charakteristika nejvýznamn jších mexických vulkán
6.2.1. Tres Vírgenes
Komplex t í stratovulkán , který leží v centrální ásti Kalifornského poloostrova,
dosahuje nadmo ské výšky 1 940 m. Jména jednotlivých sopek jsou El Viejo, El Azufre a La
Vírgen. Tyto sopky leží v linii sm ující od severovýchodu k jihozápadu a jejich stá í klesá
stejným sm rem.
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Poslední aktivita se u tohoto komplexu vyskytla dle odborník zhruba p ed 6 500 lety,
kdy se m lo jednat o erupce pliniovského typu velkého rozsahu. Tyto erupce m ly explozivní
charakter a byly následovány velmi silnými lávovými výlevy. Od té doby byly ješt
n kolikrát zaznamenány náznaky sope né aktivity, ale vždy se jednalo o problematické ur ení
a zdokumentování. Tak nap íklad v r. 1746 popsal špan lský jezuitský kn z plující na lodi v
Kalifornském zálivu mra na popela, která m la stoupat z vulkánu Tres Vírgenes, ale nikdy
nebyl nalezen žádný hmatatelný d kaz potvrzující jeho pozorování. {20}, {21}

6.2.2. Socorro
Ostrov Socorro je se svou rozlohou 132 km2 h ebenem rozsáhlého podmo ského
edi ového masivu, v jehož vrcholu se rozkládá kaldera o rozm rech 4,5 x 3,8 km. Ostrov je
sou ástí souostroví Revillagigedo ležícího v Tichém oceánu jižn

od Kalifornského

poloostrova. Vulkán, který se nalézá v jižním cípu tohoto ostrova a dosahuje výšky 1 050 m,
se jmenuje Cerro Evermann. Ten spolu s dalšími menšími kužely a nejr zn jšími otvory
vypl uje zna nou ást výše zmi ované kaldery. K emi itá láva vytékající z vrcholu sopky a
z nejr zn jších otvor a trhlin na jejích svazích vytvá í p i dosažení mo ského pob eží zna n
nepravidelný tvar b ehu.
V historii bylo zaznamenáno jen minimum explozivních erupcí, ve v tšin
zdokumentovaných p ípad se jednalo o výlevy lávy. V roce 1951 nastala freatická erupce,
která vyvrhla z kráteru balvany a následn pak vytryskl plynový „sloup“ do výšky až 1 200
m. Nejvýznamn jší erupce však nastala z ejm 29. ledna 1993 a skon ila až kolem 24. února
1994. Jednalo se o podmo skou erupci ve vzdálenosti asi 3 km západn od ostrova, kdy
struskovité bloky o rozm rech až 5 m vyplavaly na mo skou hladinu bez jakékoliv
doprovodné aktivity explozivního charakteru. {22}
Obr. 7: Pohled zmo e na ostrov Socorro s
vulkánem Cerro Evermann

Obr. 8:Pohled na oba vulkány komplexu Colima
od jihozápadu

Zdroj: Global Volcanism Program {22}

Zdroj: Vocano World {25}
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6.2.3. Colima
Nejvýznamn jší a nejaktivn jší sope ný komplex mexického vulkanického pásu
nesoucí jméno Colima se nachází asi 125 km na jih od m sta Guadalajara ve federativním
stát Jalisco. Tento komplex se skládá ze dvou stratovulkán , které zaujímají severojižní
sm r. Jsou to Nevado de Colima, který je starší, sahá do nadmo ské výšky 4 320 m a je
vzdálen asi 5 km severn od druhé sopky. Tou je Volcán de Colima (n kdy také ozna ován
jako Volcán de Fuego) mající výšku 3 850 m n. m. V jeho vrcholové ásti m žeme najít
pom rn velkou kalderu širokou až 5 km. Svahy obou sope ných kužel jsou pravideln
narušovány sope nou inností, což zp sobuje rozsáhlé su ové laviny, které p enášejí velké
množství horninového materiálu. Ten následn tvo í na svazích sope ného komplexu silné
vrstvy usazenin.
Erupce Colimy jsou zaznamenávány od 16. století. Nejv tší zdokumentovaná erupce
tohoto vulkánu nastala 20. ledna 1913 a trvala pouhé ty i dny. Vyzna ovala se p edevším
prachovými mra ny a výrazným snížením p vodního kráteru o cca 300 metr . K dalším
významným erupcím došlo u této sopky v pr b hu 20. století v letech 1961, 1975 (v t chto
letech se jednalo hlavn o lávové proudy na svazích), 1987 ( asté su ové laviny z h ebene,
lávové proudy se vyskytly jen sporadicky) a 1994. B hem zhruba posledních dvaceti let op t
za ala p evažovat explozivní innost nad efuzivní. Zatím poslední aktivita zmín né sopky,
která dosud probíhá, byla zaznamenána v letošním roce. P i velkých erupcích je pravideln
rozmetána vrcholová ást vulkánu a zárove

je vytvo en kráter s velmi strmými svahy.

V kráteru se následn op t hromadí láva, která vytvá í kopuli, a ta ho postupem asu p er stá.
V blízkosti Colimy nejsou rovn ž výjimkou silná zem t esení. Poslední dv taková
zem t esení s katastrofickými následky se odehrála pom rn nedávno, v letech 1995 a 2003.
První nastalo 9. íjna kterého 1995 a s magnitudem 8.0 m lo za následek smrt 49 lidí (zdroj:
USGS NEIC). Druhé se datuje do 22. ledna 2003. To m lo epicentrum na pob eží Tichého
oceánu s magnitudem 7.8. {23},{24},{25},{26}

6.2.4. Jocotitlán
Malý a izolovaný stratovulkán Jocotitlán ležící severovýchodn od hlavního m sta
Ciudad de México dosahuje nadmo ské výšky 3 900 m. Nejtypi t jší pro tuto sopku je tvar
jejího svahu, který p ipomíná ko skou podkovu. To bylo zap í in no na za átku holocénu
gravita ním kolapsem její vrcholové ásti. Území o rozloze zhruba 80 km2 severovýchodn
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od vulkánu je pokryto mocnými vrstvami usazenin, což jsou poz statky velkých su ových
lavin. Tyto laviny doprovázely v minulosti silné erupce pliniovského typu.
Poslední registrovaná erupce Jocotitlánu se datuje do 13. století – p esné datum
bohužel není známé – a byla charakteristická vyvrhováním velkých bomb a sope ného popela
a také produkcí pyroklastických mra en. Jelikož tato erupce prob hla p ed zhruba 700 lety, je
vulkán Jocotitlán považován tém

za vyhaslý a na jeho vrcholu je umíst no mnoho vysíla

televizních a radiových stanic, v jeho nejbližším okolí se pak nalézá ada m st a vesnic. {27}

6.2.5. Popocatépetl
Z ejm nejznám jším mexickým vulkánem, jehož jméno pochází z jazyka Azték
a v p ekladu znamená „kou ící hora“, je Popocatépetl. Nachází se v centrální ásti zem asi
70 km jihovýchodn od hlavního m sta Ciudad de México. Se svou výškou 5 426 m n. m. je
tento stratovulkán druhou nejvyšší sopkou celé Severní Ameriky (1. místo Pico de Orizaba
neboli také Citlaltépetl – 5 675 m n. m., viz. níže) a jeho svahy jsou pokryté ledovou vrstvou.
V nižších nadmo ských výškách jsou to pak místa obsahující velké množství síry, která mají
žlutou barvu, a také fumaroly – pr rvy, jimiž se do atmosféry dostávají horké vodní páry,
sirovodík a další plyny. Spole n s vulkány Pico de Orizaba a Iztaccíhuatl je Popocatépetl
jednou ze t í mexických sopek, jejíž vrchol neustále pokrývá ledovec.
Tvar vulkánu m žeme popsat jako ukázkov kónický až do výšky zhruba 5 000 m,
poté se stává více nepravidelným. Nejv tší m rou se na jeho tvaru podílí hora Pico del Fraile,
což je poz statek staršího stratovulkánu jménem Nexpayantla. Tato hora se skládá p edevším
z andezitu ( ervenošedá hornina sope ného p vodu s obsahem k emene v rozmezí od 54 %
do 62 %). Nalézt ji m žeme na severozápadní stran Popocatépetlu. Samotný vrcholový
kráter je oválný, velmi hluboký, má velmi strmé st ny, které jsou pokryty st ídajícími se
horizontálními vrstvami sediment

lávy a pyroklastického materiálu, a jeho rozm r iní

400 x 600 m.
Erupce této sopky zaznamenávaly již Aztékové, ale první p esné informace o její
aktivit máme až od za átk špan lského dobývání Mexika. Z historie je doloženo minimáln
36 erupcí Popocatépetlu (jen od roku 1519, kdy do této oblasti p išli Špan lé, jich bylo 15),
avšak ty nejv tší probíhaly z ejm v období od 21. prosince 1994 do srpna 1995; typický pro
n byl výrazn explozivní charakter. Krátce po p lnoci zmín ného prosincového dne se
objevily série zem t esení, která signalizovala probouzející se sopku. Ta se za ala vyzna ovat
zna nou aktivitou po tém

padesáti letech. B hem dne se její innost postupn zv tšovala

a velká prachová mra na byla v trem nesena východním sm rem do hust obydlených oblastí.
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Proto tamní ú ady rozhodly o evakuaci zhruba 31 000 obyvatel z 19 p ilehlých vesnic ležících
ve sm ru postupu mra en. Uvádí se, že do 26. prosince uvedeného roku muselo být
evakuováno okolo 75 000 lidí majících svá bydlišt v blízkosti vulkánu. {28}, {29}

Obr. 9: Na tomto obrázku jsou dob e patrné lávové
proudy na svazích a zaledn ní vrcholové ásti sopky

Obr. 10: Vrchol Pico de Orizaba, nejvyšší sopky
Severní Ameriky, pokrytý z velké ásti ledovcem

Zdroj: Global Volcanism Program {29}

Zdroj: Global Volcanism Program {30}

6.2.6. Pico de Orizaba
Vulkán Pico de Orizaba neboli Citlaltépetl je stratovulkánem, který leží na hranici
dvou federálních stát – Veracruz a Puebla, p ibližn 120 km západním sm rem od m sta
Veracruz, které je p ístavním m stem na pob eží Mexického zálivu. Citlaltépetl je
s nadmo skou výškou 5 675 m nejvyšší horou Mexika a zárove také nejvyšší sopkou celého
severoamerického kontinentu. Jméno sopky pochází z domorodého jazyka Nahuatl
a v p ekladu znamená „hv zdná hora“. Vrchol této sopky je stejn jako u Popocatépetlu
celoro n pokryt ledovcem. Zhruba šest kilometr jihovýchodním sm rem od Pico de Orizaba
leží druhotný vulkán s názvem Sierra Negra, který dosahuje výšky 4 640 m n. m.
Sou asná podoba nejvyšší sopky Severní Ameriky byla vytvo ena v období pozdního
pleistocénu a p edevším v holocénu siln viskózní lávou s velkým obsahem andesitu. Tato
láva dala vzniknout kuželu s velmi strmými st nami. Opakované historické erupce m ly ve
velkém množství p ípad hlavn explozivní charakter, ale ani efuzivní typ vulkanismu není
u této sopky ni ím výjime ným. Poslední aktivita Citlaltépetlu byla zaznamenána v roce
1846, avšak i p es to není tento vulkán považován za vyhaslý, nýbrž jen za spící. {31}
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6.2.7. San Martín
Sopka San Martín je štítovým vulkánem, který tvo í sou ást vulkanického pole Tuxtla
p i pob eží Mexického zálivu a vystupuje do výšky 1 650 m n. m. Má podlouhlý tvar ve
sm ru od severozápadu k jihovýchodu a na jejím h ebeni se nalézá zhruba jeden kilometr
široký vrcholový kráter. Vrcholové partie sopky jsou pokryty velmi hustým deštným lesem.
V t chto ástech a také na svazích vulkánu m žeme najít více než 250 malých kužel . T ch je
nejvíce mezi vrcholovou

ástí a jezerem Laguna Catemaco, které se rozlévá na

jihovýchodním svahu.
Dv nejv tší zdokumentované erupce se datují do let 1664 a 1793. První z nich se
odehrála na jihovýchodním svahu a vyzna ovala se velkou explozivitou. Následn byl tento
svah zasažen rozsáhlými lávovými proudy. Erupce v roce 1793 m la p vod ve vrcholovém
kráteru, byla explozivního charakteru a produkovala ohromné lávové proudy a proudy plné
popela, které se valily dol po severovýchodním svahu do vzdálenosti až 3,5 km od vulkánu.
B hem dalších dvou století následovalo ješt n kolik aktivit této sopky – ta poslední se
uskute nila v roce 1932 – avšak neznáme jejich charakter; byly z ejm zcela nevýznamné,
a proto je tehdy nikdo nezdokumentoval. {31}

6.2.8. El Chichón
El Chichón je sopkou ležící v jihovýchodní ásti Mexika ve stát Chiapas. Tato sopka
je pom rn izolována od ostatních a dosahuje výšky pouhých 1 150 m n. m. Tento vcelku
málo známý vulkán je komplexem n kolika kužel . Nejv tší z nich byl v historii vytvo en
p ed zhruba 220 000 lety na ploše 1,6 x 2 km a další dva velké kužele se nacházejí na
jihovýchodním a jihozápadním svahu komplexu.
Pro sou asnou podobu vulkánu byla rozhodující erupce z roku 1982, která zapo ala
28. b ezna a trvala až do 11. srpna. Jednalo se o silnou explozivní erupci, p i níž m la láva
velmi výrazný podíl síry a kdy byla zni ena vrcholová ást vulkánu. Zárove bylo zni eno
území sahající do vzdálenosti asi 8 km od sopky. Toto území bylo zasaženo pyroklastickými
proudy valícími se po svazích vulkánu. V kráteru vznikla rozsáhlá kaldera o ší ce 1 km
a hloubce 300 m, jež je vypln na m lkým kyselým jezerem. Toto jezero má modrozelenou
barvu, což je zp sobeno velkým množstvím rozpušt ných minerál a také lehce zabarvenými
sedimenty sope ného popela mísícího se s vodou jezera.
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P ed rokem 1982 byl El Chichón hust

zalesn ný a jeho nadmo ská výška

nep esahovala okolní kopce. Vrcholek se skládal z rozsáhlého lávového kužele, v n mž se
nacházela nep íliš hluboká kaldera. {32}, {33}

6.2.9. Tacaná
Tento stratovulkán leží na severozápadním konci st edoamerického vulkanického pásu
na hranici mezi Mexikem a Guatemalou a dosahuje nadmo ské výšky 4 060 m. Kužel se
zvedá do výšky 1 800 m oproti okolnímu siln rozbrázd nému terénu. Na vrcholu sopky
m žeme najít t i velké kaldery prolomené sm rem k jihu. Na severních a jižních svazích
vulkánu se vyskytují utuhlé lávové proudy, jež byly vytvo eny v pr b hu historie siln
viskózní lávou. Mnohá údolí p ilehájící k vulkánu Tacaná jsou vypln na sedimenty, jež tam
byly zaneseny lahary (bahnotoky).
Velká ást sope ných aktivit tohoto vulkánu byla v pr b hu d jin omezena jen na
velmi mírné freatické erupce, objevovaly se ovšem i erupce siln jší a explozivní, p i nichž
byla do atmosféry vyvrhována mra na pyroklastického materiálu. Poslední takováto v tší
aktivita byla u této sopky zdokumentována na p elomu let 1949 a 1950. V bec poslední je
erupce zaznamenaná v roce 1986, která byla charakteristická výrony plyn

z otvor

nacházejících se na severovýchodním svahu sopky. I p esto, že se nejednalo o erupci p íliš
rozsáhlou, muselo být evakuováno zna né množství lidí žijících v blízkosti vulkánu Tacaná.
{34}
Tabulka 2: P ehled nejvýznamn jších projev sope né innosti mexických
vulkán za posledních zhruba 200 let

SOPKA

DATUM POSLEDNÍ ERUPCE

San Martín
Pico de Orizaba
Ceboruco
Guanajuato
Bárcena
El Chichón
Tacaná
Socorro
Colima
Popocatépetl

1796
1846
1875
1952
1953
1982
1986
1994
1997-stále probíhá
2005-stále probíhá

Zdroj: Smithsonian Institution {42}
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7. Vulkanická aktivita v posledních deseti letech
Sope ná

innost b hem posledních deseti let na území Mexika by se dala

charakterizovat jako nep íliš významná i p es to, že tato oblast leží v míst subduk ní zóny.
Jednalo se p edevším o menší erupce

i výlevy lávy, p i nichž nebylo do atmosféry

vyvrhováno v tší množství pyroklastického materiálu a nebyly napáchány žádné, nebo
alespo

významn jší škody na majetku

i lidských životech. Výjimku tvo í pouze dv

mexické sopky, a to Popocatépetl a Colima. Ty se v poslední dekád probudily k životu hned
n kolikrát a práv tyto projevy vulkanismu budou cílem mého popisu v této kapitole.
U Popocatépetlu byly v pr b hu uplynulých deseti let zdokumentovány dva
významn jší projevy sope né innosti. První za al v brzkých ranních hodinách 5. b ezna 1996
a aktivita zcela skon ila až po více než sedmi letech 22. listopadu 2003. Samotným erupcím
p edcházelo chv ní zemského povrchu, které postupem asu zesilovalo ve stále kratších
intervalech. B hem 10. a 11. b ezna 1996 za ala sopka do atmosféry vypoušt t prachová
mra na, která postupovala jihozápadním sm rem až nad Tichý oceán. V pr b hu
následujících m síc aktivita postupn nar stala, p i emž první erupce se objevily již v dubnu
roku 1996. Ty byly charakteristické p edevším tím, že nejprve byla z kráteru vytla ována
výše popisovaná tzv. „zátka“ a následn se projevovaly jako výrazn explozivní, p i nichž byl
vyvrhován velký objem pyroklastického materiálu, hlavn prachu.

astokrát bylo také v

blízkosti Popocatépetlu zaznamenáno lokální zem t esení zp sobené sope nými erupcemi a
zárove byly na svazích vulkánu pozorovány lávové proudy a po deš ových srážkách i lahary,
které zp sobily rozsáhlé škody na zem d lské p d a na majetku obyvatel m st a vesnic
ležících v okolí sopky. Mnoho lidí z t chto oblastí muselo být evakuováno do bezpe í a
n kolik jich dokonce ztratilo své životy. Nutno podotknout, že ztráta lidských život p i této
události byla úpln zbyte ná. Jednalo se totiž o p t horolezc , kte í se 30. dubna 1996
pohybovali na svazích vulkánu. {35}
Druhá výrazn jší událost tohoto druhu zapo ala 9. ledna 2005 a trvá až do sou asnosti.
Ur ité menší náznaky blížící se sope né aktivity byly patrné již v pr b hu roku 2004. Kráter
v tomto roce nijak nem nil sv j tvar a taktéž nebylo pozorováno, že by „zátka“ v kráteru byla
vytla ována vzh ru, avšak objevily se výrony plyn a par. Na p elomu prosince 2004 a ledna
roku 2005 tyto výrony sílily a následn pak byly doprovázeny sérií freatických erupcí. P i
vulkanology uvád ném oficiálním po átku aktivity 9. ledna 2005 se nad sopkou objevila
velká prachová mra na, která zasáhla dv m sta v blízkosti Popocatépetlu. Konkrétn šlo
o m sto Cuautla, které leží 40 km jihozápadn

od sopky, a San Martín Texmelucan

35
nacházející se ve vzdálenosti 37 km severovýchodním sm rem od vulkánu. V první polovin
roku 2005 nebyla aktivita Popocatépetlu p íliš výrazná a omezovala se v tšinou na výrony
plyn a par, které byly jen z ídka obohaceny o malé množství popela. Až ve zbytku roku se
vyskytly významn jší projevy vulkanismu, jako nap íklad ot esy zemského povrchu nebo
„sloup“ pyroklastického materiálu stoupající nad sopkou. Erupce se objevily až koncem roku
2005, a to ve dnech 13. a 18. prosince, a p edevším druhá z nich byla malá a bezvýznamná.
Další menší erupce nastala až 6. ledna 2006. Od té doby se projevy vulkanické aktivity
Popocatépetlu omezují v drtivé v tšin jen na výrony plyn , par a popela a jak již bylo
uvedeno výše, aktivita p etrvává do sou asnosti. {35}
V p ípad Colimy byla za uplynulé desetiletí zaznamenána pouze jedna dlouhodob jší
sope ná aktivita. Paradoxem je, že jich víc být ani nemohlo, jelikož tato aktivita zapo ala
22. listopadu 1997 a její projevy jsou monitorovány ješt v roce letošním. Po átky byly
charakteristické sériemi ot es

zemského povrchu, jejichž doba trvání se pohybovala

v rozmezí od n kolika málo hodin až po n kolik dní. Tato situace trvala po dlouhé m síce od
listopadu roku 1997 až do ervence 1998, kdy se dostavila nejsiln jší série zem t esení, která
vyvrcholila 6. ervence erupcí ve vrcholové ásti sopky. Na p elomu m síc zá í a íjna roku
1998 se kráter Colimy za al plnit lávou, která z n j poté za ala postupn vytékat a po svazích
vulkánu sm ovala do údolí. Kv li ob ma t mto událostem byly tamní ú ady nuceny
evakuovat obyvatele z nejohrožen jších míst v okolí sopky. Evakuace lidí prob hla b hem
následujících let ješt n kolikrát a nejednalo se o ojedin lý jev. {36}
Dne 20. listopadu 1998 nastala relativn velká erupce, která zm nila tvar vrcholové
ásti sope ného kužele a byla následována op t sériemi zem t esení, která trvala sedmnáct
dn . Intenzita zem t esení výrazn poklesla jen v období od srpna 1999 do kv tna roku 2000.
Tyto a další následující m síce byly typické p edevším st ídáním menších a v tších erupcí,
které m ly p evážn explozivní charakter, dále pak vyvrhováním pom rn velkého množství
pyroklastického materiálu do atmosféry, výrony plyn , lahary, které však jen ve výjime ných
p ípadech zasáhly obydlené oblasti, a také zm nou tvaru kráteru. Z mého pohledu nastala
jedna z nejzajímav jších erupcí v ervnu 2005. Ta m la siln explozivní charakter a b hem ní
sope ný kužel opakovan nar stal, následn byl ale erupcí op t ni en a snižován. Od ervence
uvedeného roku až do února roku 2006 se vulkanická aktivita nadále projevovala mnoha
erupcemi, které však nebyly tak mohutné jako erupce p edešlá a které byly doprovázeny
tvorbou rozsáhlých prachových mra en. V zá í se op t objevily série n kolika menších erupcí,
z nichž nejmohutn jší se datuje do 16. zá í 2006. V tento den byl ze sopky vyvržen ohromný
sope ný mrak, jež dosáhl výšky 9,8 km nad zemským povrchem. O den pozd ji vydala

36
mexická Civilní ochrana zprávu, v níž zve ejnila fakt, že velké množství prachu
vyprodukovaného sopkou spadlo na m sta a vesnice na severozápad od Colimy. {36}
Colima je jednou z nejaktivn jších sopek na území Mexika a zde popisovaná aktivita,
která trvá již bezmála deset let, není zdaleka ukon ena.V pr b hu zhruba posledního roku
jsou projevy sope né innosti mírn jší a vyzna ují se hlavn menšími erupcemi, vyvrhováním
popela a pyroklastického materiálu a výrony páry. {36}
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8. Analýza d sledk vulkanické innosti v regionu
V seismicky a vulkanicky aktivních oblastech, mezi které ur it Mexiko pat í, jsou
lidé na nejr zn jší projevy globální tektoniky zvyklí, jelikož takovéto jevy pat í od pradávna
do jejich život . Proto je v takových místech po ítáno s nejr zn jšími možnými situacemi
a ztráty na životech i majetku jsou ve velkém množství p ípad výrazn eliminovány. P esto
však t mto ztrátám nelze bohužel zabránit úpln .
Nejv tším

a

zárove

i

nejni iv jším zdokumentovaným projevem pohyb

litosférických desek v oblasti dnešního Mexika bylo zem t esení z 19. zá í 1985. P i tomto
zem t esení, které dosáhlo magnituda 8,1, zem elo minimáln 9 500 lidí (podle n kterých
nepotvrzených zdroj bylo mrtvých více než 35 000), zhruba 30 000 bylo zran no a více než
100 000 jich p išlo o svá obydlí. Ohromné materiální škody byly zp sobeny p edevším
v hlavním m st Ciudad de México (zni eno bylo 420 budov a velmi vážn poškozeno
dalších 3 124), ale i v dalších m stech jako byla nap íklad Jalisco a Ciudad Guzman, kde bylo
zni eno okolo 60 % všech budov, a ve federálních státech (Michoacán de Ocampo, Colima,
Guerrero, Mexico, Morelos, ur itá území ve stát Veracruz a Jalisco). Veškeré materiální
škody byly vy ísleny na 3 až 4 miliardy amerických dolar . {37}
A koliv se epicentrum tohoto zem t esení nacházelo nedaleko m sta Lázaro de
Cardenas ve stát Michoacán de Ocampo, který leží u pob eží Tichého oceánu, postihlo
hlavn území v centrální ásti zem o rozloze p ibližn 825 000 km2 a ot esy pocítilo tém
20 milion lidí. Zprávy o tom, že bylo zaznamenáno zem t esení, p icházely nejenom ze
samotného Mexika, ale i ze sousední Guatemaly a také nap íklad z Houstonu ve stát Texas,
ovšem i z mnoha dalších amerických stát . Vln ní bylo dokonce pozorováno v nádržích
s vodou a v bazénech v Novém Mexiku, Idahu, Coloradu, Missouri a dokonce až na Florid
a v Marylandu. {37}
Toto zem t esení zap í inilo také sesuvy p dy v blízkosti m st Atenquique ve stát
Jalisco a Jala ve stát Colima. Zaznamenány byly taktéž sesuvy kamení, a to okolo dálnic
v centrálním Mexiku, a trhliny v zemské k e nedaleko výše zmín ného epicentra.
V d sledku ot es zemské k ry vznikly i vlny tsunami. Tímto zp sobem došlo ke škodám ve
m stech ležících na pob eží v blízkosti epicentra zem t esení. T mito postiženými m sty
byly Lázaro de Cardenas, kde dosahovala vlna výšky 2,8 m, Zihuatenejo ve stát Guerrero
a Manzillo ve stát Colima, kde tsunami m lo výšku dokonce 3 m. Vlna tsunami byla však
pozorována i v mnohem vzdálen jších místech na sv t než jen v samotném Mexiku. Tak
nap íklad ješt v Ekvádoru dosahovala vlna výšky 60 cm, 24 cm na Havajských ostrovech
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a v Americké Samoi, 21 cm na Galapágách a na Tahiti 5 cm. N které nepotvrzené informace
uvád jí, že posádky lodí, které se v inkriminovanou dobu vyskytovaly u mexického
západního pob eží, zaznamenaly zvýšení mo ské hladiny až o 30 m. {37}
Další významné zem t esení nastalo 22. ledna 2003. Epicentrum se nacházelo
nedaleko výše charakterizované sopky Colima ve stejnojmeném stát

mexické federace

a magnitudo zem t esení inilo 7,8. Zabilo nejmén 29 lidí, 300 lidí bylo zran no a 10 000
jich ztratilo své domovy. Nejv tší škody, v etn nejvyššího po tu mrtvých, napáchalo toto
zem t esení ve stát Colima, konkrétn ve m st Villa de Alvarez. Ovšem ztrátám na lidských
životech a majetku se nevyhnuly ani federální státy Michoacán de Ocampo, Jalisco,
Guanajato a Morelos. Ot esy byly zaznamenány v hlavním m st a st ední a jihozápadní ásti
Mexika. Menší záchv vy bylo možné pozorovat dokonce v mnoha m stech v USA, nap íklad
Houstonu, Dallasu nebo El Pasu. Vln ní zp sobené tímto zem t esením bylo zaznamenáno na
hladin jezera Pontchartrain ležícího u m sta New Orleans v americkém stát Louisiana.
Sesuvy p dy p ehradily ást dálnice mezi m sty Colima a Guadalajara a zna n omezily
provoz v p ístavu Manzanillo. V tomto m st byla také zaznamenána lokální vlna tsunami,
jejíž výška inila zhruba 1 m. {38}
Každá takováto katastrofa, p i níž trpí obrovské množství lidí, vyvolá velkou vlnu
solidarity po celém sv t . Pomoc poskytují vlády jiných stát , ale i nevládní neziskové
organizace, církevní organizace i samotní jednotlivci. Výsledkem všech t chto aktivit je
humanitární pomoc, jejíž doba trvání by nem la p esáhnout šest m síc a jejímž cílem je
pomoc postiženým lidem bezprost edn po nešt stí. Jedná se p edevším o zajišt ní nezávadné
pitné vody, potravin, lék , do asného noclehu, zajišt ní odpovídající hygieny, nemén
d ležitou sou ástí je však i psychosociální pomoc.

eská republika se poslední dobou

v podobných situacích stává celkem astým a velmi cen ným poskytovatelem humanitární
pomoci. Neposkytuje totiž pouze pomoc finan ní, nýbrž i nejr zn jší specialisty pro práci
v terénu, jako nap íklad záchraná e se psy nebo polní nemocnici.
Spojené státy mexické nejsou typicky rozvojovou zemí, i když n která kritéria je mezi
zem tzv. Jihu adí. Naopak, Mexiko je ekonomicky nejsiln jším státem celé Latinské
Ameriky, což dokládá jeho lenství v NAFTA a v OECD. Do obou t chto sdružení zem
vstoupila v roce 1994. Z toho je patrné, že z p íjemce se v posledních n kolika letech stává
spíše poskytovatelem nejr zn jší pomoci. To dokládá nap íklad fakt, že v roce 2005 vyslala
mexická vláda speciální zdravotnickou lo
p írodními katastrofami.

svého námo nictva do oblastí postižených
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Zahrani ní humanitární

pomoc

je

Mexiku

poskytována

pouze

v p ípadech

mimo ádných p írodních katastrof typu zem t esení nebo erupce sopek. Tato pomoc bývá
p erozd lována p edevším Ministerstvem sociálního rozvoje a ostatními zainteresovanými
ministerstvy, nevládními neziskovými organizacemi a mexickým erveným k ížem. Z agencií
OSN, které se zabývají nejr zn jšími druhy pomoci, v Mexiku p sobí nap . UNDP nebo
UNICEF. Na rozdíl od domácích nevládních neziskových organizací zde jejich zahrani ní
kolegové innost nevyvíjejí.
Mimo ádnou pomoc v p ípad p írodní katastrofy poskytuje i samotná mexická vláda.
I p es to, že dodnes není poskytování zvláštních prost edk v p ípad p írodních nešt stí
legislativn

upraveno, vytvo ila mexická vláda zvláštní fond, který je možno v p ípad

pot eby použít na odstra ování škod. V tšinu pomoci poskytnuté domácí vládou koordinuje
mexický

ervený k íž, pouze ve výjime ných situacích bývají prost edky p erozd lovány

mexickou Civilní ochranou nebo armádou.
Objem rozvojové pomoci proudící do Mexika v posledních n kolika letech stagnoval
a nyní spíše klesá. Jedná se p edevším o vysílání školeného personálu pod záštitou
Mezinárodního výboru

erveného k íže. Jeho pobo ka sídlí v hlavním m st Mexika a jeho

prost ednictvím je tato pomoc poskytována a koordinována. Drtivá ást rozvojové pomoci
sm uje do federálního státu Chiapas, který pat í mezi nejchudší regiony zem . D raz je zde
kladen hlavn na spole enské, ekonomické, demografické a zdravotní problémy obyvatel
tohoto státu. {40}
Ze strany eské republiky jsou aktivity v tomto regionu velmi nízké. Jelikož Mexiko
pat í k ekonomicky siln jším zemím, nem lo v podstat žádnou šanci dostat se do skupiny
prioritních zemí eské rozvojové spolupráce. Výjimkou snad mohou být jen studijní stipendia,
ta ale p sobí na recipro ní bázi a jejich za azení do statistik rozvojové spolupráce je v dnešní
dob dost sporné. Situace je obdobná i v oblasti humanitární pomoci. Ta byla ze strany

R

poskytnuta Mexiku jen dvakrát a vždy se jednalo výhradn o pomoc finan ní. V roce 1999 to
byla ástka 1 milion K poskytnutá na odstra ování následk po zem t esení a v roce 2005 se
jednalo o 5 milion K na likvidaci škod, které zp sobil hurikán Wilma. {39},{41}
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9. Záv r
P edkládaná bakalá ská práce s názvem Charakteristika a d sledky vulkanické aktivity
v Mexiku se nejprve zabývá obecnou charakteristikou Spojených stát mexických; zde je
kladen d raz zejména na polohu, povrch, hospodá ství, obyvatelstvo a hlavní m sto Ciudad
de México, ale zárove jsou tu obsažena také základní fakta z historie.
St žejní

ást práce je však v nována samotné vulkanické

innosti. Nejd íve

charakterizuji kde a za jakých podmínek se m že tato innost vyskytnout. Sope ná aktivita je
v drtivé v tšin

p ípad

(zhruba v 90 %) vázána na subduk ní zóny, v nichž dochází

k podsouvání jedné litosférické desky pod druhou, p i emž podsouvající se deska se následn
taví v astenosfé e. Zde se díky hromadícímu se natavenému horninovému materiálu zvyšuje
tlak, a proto tento materiál z astenosféry proudí k zemskému povrchu nejr zn jšími
prasklinami a pr rvami. Ve zbývajících p ípadech se sope ná innost objevuje v oblastech
tzv. horkých skvrn, což jsou místa zvýšených tepelných tok . Sou asnými p íklady horkých
skvrn jsou Galapágy nebo Havajské a Kanárské ostrovy.
Další kapitola je zam ena na charakteristiky mnou vybraných mexických vulkán .
Jedná se jak o sopky aktivní, tak i o sopky tém

vyhaslé. V této kapitole jsem se snažil

vybírat rozdílné druhy a typy vulkán a sou asn sopky z r zných ástí Mexika, které mají, i
v minulosti m ly, svou aktivitou na okolí nezanedbatelný vliv.
Vulkanická aktivita v období posledních deseti let nebyla na území dnešního Mexika
nijak výrazná. Výjimkou byly jen dv sopky – Colima a Popocatépetl. U obou t chto vulkán
jsou projevy sope né aktivity zaznamenávány ješt i v roce letošním. Intenzita erupcí je
v obou p ípadech kolísavá. N kdy to jsou silné explozivní erupce, p i nichž je do atmosféry
vyvrhováno velké množství pyroklastického materiálu, jindy se naopak omezují jen na výrony
plyn a par.
Sope ná a s ní spojená seismická aktivita mají pro Mexiko a jeho obyvatele nemalé
dopady. Nap íklad v roce 1985 zni ilo zem t esení n kolik tvrtí v Ciudad de México a zabilo
nejmén 9 500 lidí. Od té doby k žádné takto vážné katastrof našt stí nedošlo, avšak ztrátám
na životech ani hmotným škodám se bohužel zabránit nedá. Výbuch sopky i zem t esení
m žeme jen p ibližn

p edvídat v souvislosti s nejr zn jšími projevy, jež p írodním

katastrofám p edcházejí. K nim pat í nap íklad

p edt es u zem t esení

i zm na tvaru

vulkánu p ed erupcí.
Humanitární pomoc je Mexiku poskytována práv jen v mimo ádných situacích jako
jsou silná zem t esení, erupce sopek, povodn apod. a rozvojová spolupráce se omezuje jen
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na vysílání školeného personálu pod záštitou Mezinárodního výboru erveného k íže, jelikož
Mexiko je ekonomicky nejsiln jší zemí celé Latinské Ameriky. To ostatn dokládá jeho
lenství v organizacích NAFTA a OECD. Proto se také v poslední dob stává z p íjemce
pomoci spíše jejím dárcem.
eská republika poskytla mexické stran humanitární pomoc jen ve dvou p ípadech.
V roce 1999 se jednalo o ástku 1 milion K , která byla použita na odstra ování následk po
zem t esení, a v roce 2005 bylo poskytnuto 5 milion K na likvidaci škod, které zp sobil
hurikán Wilma. Rozvojovou pomoc (spolupráci)

eská republika Mexiku neposkytuje.

Mexickým student m jsou nabízena studijní stipendia; ta jsou však poskytována na recipro ní
bázi a jejich za azení do statistik rozvojové spolupráce je v sou asné dob velmi sporné.
Klí ová slova: Mexiko, sope ná innost, sopka, erupce, subduk ní zóna, Popocatépetl
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Summary
My bachelor project is named Characterization and impacts of volcanic activity in
Mexico. The general aim is describe a situation which we can observe in Central America,
especially in the United States of Mexico. My project also describes the most significant
volcanoes in this state.
Mexico lies in the very active area which is called subduction zone. There is
a boundary of three litospheric plates – Northamerican plate in the northeast, plate Rivera in
the northwest and Cocos plate in the south. The second two plates get under the
Northamerican one and in the astenosphere they are fluxed because of the very high pressure.
After that the melt raises to the Earth´s surface throught some cracks which are in the crust of
the Earth. The new volcano can be caused by this active melt.
The partial aims of my work is describe impacts of the volcano activity. There are
many impacts but the most important ones are mortality and causation of damage buildings
and infrastructure. For people of disabled areas it means lose relatives or friends and lose their
homes, it also means absence of the quality and unexceptionable water and food, to have
diseases and mental problems. In this catastrophic situation the other states afford
humanitarian aid which contains money for elimination of the damages. They also send some
specialist, for example rescue workers. The Czech Republic afforded the humanitarian aid to
Mexico twice. In 1999 sent 1 million CZK after the earthquake. In 2005 Czech Republic sent
money again – 5 million CZK after the hurricane Wilma.
Keywords: Mexico, volcano activity, volcano, eruption, subduction zone, Popocatépetl
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