
Popocatepetl (v španielčine Popocatépetl, pôvodne v jazyku 
nahuatl tento názov znamenal Dymiacu horu) patrí medzi ak-
tívne stratovulkány. Nachádza sa v Mexiku a s nadmorskou 
výškou 5 426 metrov nad morom je druhým najvyšším vr-
chom Mexika. Keďže ide o aktívnu sopku, táto výška sa pri 
každej erupcii môže veľmi ľahko zmeniť. V staršej literatúre 
preto môžete nájsť, že pred niekoľkými rokmi bola nadmor-
ská výška tejto sopky ešte 5 452 či 5 465 metrov nad morom. 
Posledná erupcia bola zaznamenaná v novembri tohto roka. 
Od roku 1519 bolo zaznamenaných viac než 15 erupcií, a tak 
je najaktívnejšou mexickou sopkou.

Jej vek sa odhaduje na približne 730 000 rokov. Hlavný 
kráter má rozmery viac než 600 x 400 metrov. Jeho steny 

majú hĺbku 600 až 840 metrov. Je trvalo zaľadnený, takže pri 
erupcii hrozí okrem chrlenia lávy aj blatová povodeň hnaná 
roztopeným snehom a ľadom.

Láva, ktorú produkuje táto sopka, je zložená hlavne z an-
dezitu a dacitu. 

 
Stratovulkány

Stratovulkán predstavuje tzv. kompozitnú, resp. navrstvenú 
sopku. Týmto názvom označujeme sopku kužeľovitého tva-
ru, ktorá je tvorená veľkým množstvom vrstiev lávy a py-
roklastických hornín, ktoré vznikajú pri výbuchoch magmy 
v podobe plynných stĺpov obsahujúcich úlomky hornín, mi-
nerály a sopečné sklo. Veľkosť týchto útvarov je rôzna – naj-
menšie častice tvoria popol a vo vzduchu sa vznášajú aj  
niekoľko dní či týždňov. Najväčšie častice majú veľkosť nie-
koľkých metrov a častokrát sa nazývajú aj lávové bomby. 
Tieto pevné častice – úlomky sopečných hornín a rôzne veľ-
ké kusy lávy, ktoré sú vyvrhované do vzduchu, – nazývame 
spoločným názvom tefra.

Medzi známe sopky tohto typu patria okrem sopky Popoca-
tepetl aj sopky Vezuv, Krakatoa a Fudži. V ich okolí je záro-
veň aj veľmi úrodná pôda, preto je ich okolie intenzívne osíd-
ľované aj napriek riziku sopečného výbuchu.

Pre vznik stratovulkánu je dôležité, aby sa pravidelne strie-
dali dve fázy sopečnej činnosti – počas prvej vyviera láva na 
povrch pomaly a rozlieva sa, počas druhej, explozívnej, nastá-
va vymršťovanie sopečných hornín. Tento spôsob ukladania 
hornín okolo krátera vedie k tomu, že svahy týchto sopiek sú 

PoPocatePetl a stratovulkány

Pohľad na takmer kruhový kráter sopky Popocatepetl
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strmé. Obdobia sopečnej činnosti sa 
navyše striedajú aj s kratšími či dlhší-
mi obdobiami pokoja, počas ktorých 
sopečná činnosť navonok ustane.

Väčšina stratovulkánov sa nachá-
dza v blízkosti tzv. subdukcií, kde sa 
oceánska kôra zasúva pod kontinen-
tálnu v rámci procesov doskovej tek-
toniky. Magma, ktorá vytvára kom-
pozitné sopky, vzniká väčšinou vtedy, 
keď sa voda, ktorá je viazaná v niekto-
rých mineráloch a horninách oceán-
skej kôry, uvoľní do zemského plášťa 
nad klesajúcou oceánskou doskou. 
Táto uvoľnená voda potom znižuje 
potrebnú teplotu a tlak potrebný na 
tavenie okolitých hornín zemského 

Vytváranie magmatických krbov pri subdukcii (autor KDS4444 via Wikimedia Commons)

Prierez aktívnou sopkou (vpravo): 
1 – oblak sopečného popola, 
2 – kamienky (tefra), 
3 – sopečný kráter (ústie, hlavné 

miesto vyvierania lávy na povrch), 
4 – „dážď“ sopečného popola, 
5 – lávové bomby, 
6 – lávový prúd, 
7 – sopečný kužeľ (vrstvy lávy  

a pyroklastických hornín), 
8 – pôvodné podložie, 
9 – parazitický kráter, 
10 – sopečný komín, 
11 – magmatický krb,
12 – žila
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zaslaním e-mailu na adresu matmix@matmix.sk. Stačí zaslať 
názov a adresu školy alebo odberateľa (časopis si môže ob-
jednať aj fyzická osoba), meno kontaktnej osoby a počet odo-
beraných kusov z aktuálneho ročníka. Časopis vám bude za-
slaný hneď po úhrade vystavenej faktúry.

Korešpondenčná	súťaž	

Redakcia časopisu MATMIX vyhlasuje korešpondenčnú sú-
ťaž pre žiakov základných a stredných škôl. Zapojiť sa do nej 
môžu všetci, ktorí majú záujem o matematiku a sú ochotní 
venovať niekoľko minút riešeniu úloh.

V školskom roku 2017/2018 bude mať korešpondenčná sú-
ťaž tri série. Zadania úloh budú uverejnené v prvom, druhom 
a treťom čísle, riešenia úloh a výsledkové listiny v druhom, 
treťom a štvrtom čísle. Výsledky korešpondenčnej súťaže 
budú priebežne zverejňované aj na webovej stránke 

www.matmix.sk.
Žiakom druhého stupňa základnej školy a žiakom 1. až 

4. ročníka osemročných gymnázií je určená kategória Z a sú 
pre nich určené úlohy č. 1 až 4. Prvákom stredných škôl a žia-
kom 5. ročníka osemročných gymnázií je určená kategória C 
s úlohami 3 až 6. Druhákom stredných škôl a žiakom 6. roč-
níka osemročných gymnázií je určená kategória B s úlohami 
5 až 8. Tretiakom a štvrtákom stredných škôl a žiakom 
7. a 8. ročníka osemročných gymnázií je určená kategória A 
s úlohami 7 až 10. 

Žiakom, ktorí majú záujem o náročnejšie úlohy, je bez 
ohľadu na ich vek určená kategória π. Pre túto kategóriu sú 
v každej sérii určené úlohy 11 až 14. V prípade, že budete 
mať nejasnosti v zadaní alebo máte iné otázky súvisiace s ko-
rešpondenčnou súťažou, môžete ich adresovať na e-mailovú 
adresu matmix@matmix.sk.

Prihlášku do korešpondenčnej súťaže nám pošlite spolu 
s prvou sériou vašich riešení. Uveďte na nej svoje meno, 
priezvisko, školu, triedu a súťažnú kategóriu. Ak chcete do-

MatMix

plášťa a nastáva tak čiastočné tavenie týchto hornín. Vzniká 
tak tavenina, ktorá má menšiu hustotu ako okolité horniny, 
a tak začína stúpať nahor a vytvára tzv. diapíry (diapíry pred-
stavujú geologickú štruktúru – pohyblivú hmotu, ktorá po-
stupne preniká do vyšších vrstiev zemskej kôry; ak ide  
o výstup roztavených hornín z hranice zemského plášťa 
a zemskej kôry na povrch v horúcich škvrnách, hovoríme 
o tzv. plášťových diapíroch). V oblasti na rozhraní zemskej 
kôry a zemského plášťa sa výstup na chvíľu zastaví v oblasti 
tzv. Mohorovičićovej diskontinuity. 

Mohorovičićova diskontinuita (skrátene aj Moho) je roz-
hranie medzi zemskou kôrou a zemským plášťom, ktoré je 
charakteristické náhlou zmenou hustoty z 2,9 na 3,3 kg.dm−3, 
čím vzniká odrazová plocha pre seizmické vlny. Objavil ju 
chorvátsky geofyzik Andrija Mohorovičić pri skúmaní zázna-
mov seizmických vĺn, ktoré boli vyvolané zemetrasením pri 
Záhrebe v roku 1909. Všimol si, že niektoré vlny sa objavili 
skôr ako iné, a to ho viedlo k záveru, že v hĺbke približne 
30 km sa prudko mení hustota Zeme. Hĺbka Mohorovičićovej 
diskontinuity je väčšia pod kontinentmi (25 až 90 km), men-

šia je pod oceánmi (5 až 10 km). V oblasti Slovenska sa po-
hybuje okolo 30 km.

Ďalšia cesta magmy je smerom nahor – v zemskej kôre sa 
do nej postupne natavujú ďalšie horniny (najmä kremík), kto-
ré sa v zemskej kôre nachádzajú. Práve kremík spôsobuje, že 
láva je veľmi viskózna, teda pomaly tečie, je „hustá“. To spô-
sobí, že láva sa nedostane veľmi ďaleko od krátera, a tak veľ-
mi rýchlo narastá výška sopky, keďže jednotlivé vrstvy lávy 
sa na seba postupne ukladajú.

Pred zemským povrchom sa magma ešte raz zastaví a vy-
tvára tzv. magmatický krb približne v hĺbke 5 – 10 km pod 
zemským povrchom. Nad týmto krbom po preniknutí lávy na 
zemský povrch sa postupne začne tvoriť sopečný kužeľ. Ako 
sa tento kužeľ zväčšuje, narastá tlak na magmatický krb a vy-
tláča tak ďalšiu magmu na povrch. Postupne sa vytvorí rela-
tívne štíhly kužeľ s vrcholovým kráterom, pretože magmy je 
čoraz menej a je aj menej viskózna a nerozlieva sa do takej 
veľkej vzdialenosti, ako v čase, keď bola sopka ešte mladá. 

Martin Hriňák 

Matematika

MATMIX je časopis, kto rý vydáva Ing. Mgr. Mar tin Hriňák 
v spolu prá ci so spoločnosťou APROMOD, s. r. o., a Jednotou 
slovenských matematikov a fyzikov, pobočka Bratislava 1. 

Časopis je zamera ný na matematiku a je ur če ný žiakom zá-
kladných a stredných škôl a ich učiteľom matematiky. Tento 
rok vychádza jeho 23. ročník. Obsahuje zaujímavé články 
z rôznych oblastí matematiky, jej histórie, zadania a výsledky 
rôznych matematických súťaží (napr. Matematickej olympiá-
dy a Medzinárodnej matematickej olympiá dy). V neposled-
nom rade je v ňom organizovaná korešpondenčná súťaž pre 
žiakov základných a stredných škôl, v ktorej môžu riešiť ľah-
šie i náročnejšie matematické úlohy. Jej zadania a vzorové 
riešenia budú zverejňované aj v časopise Mladý vedec. Vý-
sledkové listiny budú zverejnené len v časopise MATMIX 
a na jeho webovej stránke www.matmix.sk.

Ak by ste si chceli časopis bližšie pozrieť, navštívte jeho 
webovú stránku, na ktorej nájdete staršie ročníky časopisu, 
zadania súťažných úloh a podobne. Počas školského roka 
2017/2018 vyjdú štyri čísla časopisu, ročné predplatné časo-
pisu je 6 € plus poštovné a balné. Časopis si môžete objednať 
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