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Hlavní témata 

• Globální klimatická změna: historie, současný stav a výhledy 
do budoucna 

• Klimatický systém Země: faktory ovlivňující klima 
(geologické, astronomické, antropogenní) 

• Skleníkový efekt: skleníkové plyny, radiační účinnost 
• Uhlíkový cyklus: hlavní zdroje a úložiště (oceán, atmosféra, 

půdní pokryv); geochemie karbonátů 
• Klima a hydrologický cyklus, výkyvy hladiny světového 

oceánu 
• Frakcionace izotopů a paleotermometrie, paleoklimatická 

proxy analýza 
• Paleoklimatologie: vývoj klimatu od prekambria do 

holocénu, případové studie 



Globální klimatická změna 

• Průměrná globální teplota zemského povrchu 

• Teplota troposféry a stratosféry 

• Urychlení hydrologického cyklu 

• Zvýšení teplotních gradientů 

• Global climate model 



„Globální oteplování“ 

• Vzrůst průměrné teploty klimatického 
systému země v měřítku ~150 let 

• Prokázáno pomocí instrumentálních 
měření teploty (in situ měření)  

– Central England Temperature, CET 
(1659 – dosud) 

– Kvazi-globální měření 1850 - dosud 



CET 1659 - 2014 using Hadley Centre Data 

By David Auty using (Met Office Hadley Centre data) - Data from their website 
http://www.metoffice.gov.uk/hadobs/hadcet/data/download.html. I then made the graph using ROOT (https://root.cern.ch), CC 
BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=44418110 

• Meteorologická databáze 
• (1659 – 2014), Gordon 

Manley 
• Přesnost 0,1 °C (od r. 

1722) 
• Průměrné roční teploty, 

počítané z průměrů 
měsíčních 

• Oblast Midlands, Anglie 



Teplotní extrémy (sezónní, měsíční) 
CET 1659 - 2014 using Hadley Centre Data 

 

By David Auty using (Met Office Hadley Centre data) - Data from their website 
http://www.metoffice.gov.uk/hadobs/hadcet/data/download.html. I then made the graph using ROOT (https://root.cern.ch), CC 
BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=44418110 



Globální teplotní křivka 1850 - dosud  
Instrumentální měření 

Global mean surface temperature change from 1880 to 2016, relative to the 1951–1980 mean. The black line is the global annual mean 
and the red line is the five-year lowess smooth. The blue uncertainty bars show a 95% confidence limit. Source: NASA GISS. 

• Oteplení o 0,85 °C (1880 - 
2012) 

• Rychlost 0,064 °C / 
dekáda 

• 2 období oteplení: 
• 1900 – 1940 
• 1970 – dosud 
• Teplotní plató 1940 – 

1970 – kontaminace 
atmosféry aerosoly 

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/9/95/Global_Temperature_Anomaly_1880-2010_(Fig.A).gif
https://en.wikipedia.org/wiki/Local_regression
https://en.wikipedia.org/wiki/Error_bar
http://data.giss.nasa.gov/gistemp/


Mapa oteplování planety 

References 13 February 2015: Tabular data, Global Annual Mean Surface Air Temperature Change, on: Data.GISS: GISS Surface 
Temperature Analysis: Analysis Graphs and Plots. NASA Goddard Institute for Space Studies, New York, NY, USA. Accessed 20 
February 2015. 

• Oteplování silnější v 
polárních regionech 

• Rychlejší oteplování 
souše než oceánů 

• Rychlejší oteplování 
severní polokoule 
než jižní 
 

• Ochlazované 
regiony: 

• JV USA 
• Sahara 
• Severní Atlantik 

+ jih Grónska 
• Bolívie 

http://data.giss.nasa.gov/gistemp/graphs_v3/Fig.A2.txt
http://data.giss.nasa.gov/gistemp/graphs_v3/
http://data.giss.nasa.gov/gistemp/graphs_v3/
https://en.wikipedia.org/wiki/Goddard_Institute_for_Space_Studies


By Giorgiogp2 - Own work, CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=13283666 

Teplotní anomálie 1880 – 2012, souše 

• Oteplování silnější v 
polárních regionech 

• Rychlejší oteplování 
souše než oceánů 

• Rychlejší oteplování 
severní polokoule 
než jižní 



By Giorgiogp2 - Own work, CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=13283666 

Teplotní anomálie 1880 – 2012, oceány 

• Oteplování silnější v 
polárních regionech 

• Rychlejší oteplování 
souše než oceánů 

• Rychlejší oteplování 
severní polokoule 
než jižní 



Globální teplotní anomálie 1950-2012 

NOAA graph of global annual temperature anomalies 1950–2012, showing the El Niño Southern Oscillation 

• 2014 - 2016 – nejteplejší 
(rekordní ) roky v historii 
měření 

• El Nino, La Nina  
extrémy, ale řada extrémů 
je antropogenního 
původu 

• NASA / NOAA: globální 
průměrné teploty v r. 
2016 byly  0,99 °C vyšší, 
než průměr v polovině 20. 
století 

https://en.wikipedia.org/wiki/National_Oceanic_and_Atmospheric_Administration
https://en.wikipedia.org/wiki/El_Ni%C3%B1o_Southern_Oscillation


Top-12 nejteplejších let (1880 – 2016) 

• 2014 - 2016 – nejteplejší 
(rekordní ) roky v historii 
měření 
 

• 6 z 12: 2010 – dnes 
• 11 z 12: 2000 – dnes 
• 12 z 12: 1990 – dnes 



Krátkodobé výkyvy 

• El Niño – zvyšuje globální 
teplotu 

• La Niña – snižuje globální 
teplotu 

• Vulkanické erupce – 
snižují globální teplotu 
(zakalení atmosféry) 



Teplotní průměry za dekády 

Global temperature change — decadal averages, 1880s–2000s (NOAA) 

• Vliv krátkodobé cyklicity 
(El Nino, La Nina, Pacifická 
dekádní oscilace) 

• Průměr za dekády 
„zhlazení“ výkyvů 

• 3 nejteplejší dekády od r. 
1850: 1980 – 2010 
 
 



https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/transcoded/6/67/T
emperature_anomalies_arranged_by_country_1900_-
_2016.ogg/Temperature_anomalies_arranged_by_country_1900_-
_2016.ogg.480p.webm 

Vývoj odchylek od průměrné roční teploty 
1951-1980 podle zemí světa 



Nepřímé měření teploty 

• Hyperspektrální satelitní 
snímkování 

• Monitorování front 
počasí, tropické cyklóny, 
urbánní tepelné ostrovy, 
lesní požáry, vulkánů 

• Souhlas měření 
troposférických teplot s 
povrchovým měřením 
teploty 

• Schopnost měření 
teplotních změn 
troposféry a stratosféry 
 

By Giorgiogp2 - Own work, CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=9394686 



Nepřímé měření 
teploty 

• Atmosférické teplotní 
trendy (1979 – 2016) v 
troposféře a stratosféře 

• Oteplování troposféry 
• Ochlazování stratosféry 
• Obojí odpovídá vlivu 

zvýšených atmosférických 
koncentrací skleníkových 
plynů 

By Giorgiogp2 - Own work, CC BY-SA 3.0, 
https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=9394686 



Dlouhodobý teplotní vývoj 
(0 – 2000 našeho letopočtu) 

Two millennia of mean surface temperatures according to different reconstructions from climate proxies, each smoothed on a 
decadal scale, with the instrumental temperature record overlaid in black. 

• Dlouhodobé trendy 
vývoje teploty založené na 
klimatických proxy 
parametrech 

• Středověké teplé období 
(1000 – 1200 n.l.) 

• Malá doba ledová (1600 – 
1750 n.l.) 

https://en.wikipedia.org/wiki/Proxy_(climate)
https://en.wikipedia.org/wiki/Instrumental_temperature_record


Holocenní 

klimatické optimum 

Dlouhodobý teplotní vývoj 
(0 – 2000 našeho letopočtu) 

• Dlouhodobé trendy 
vývoje teploty založené na 
klimatických proxy 
parametrech 

• Středověké teplé období 
(1000 – 1200 n.l.) 

• Malá doba ledová (1600 – 
1750 n.l.) 



Geologicky „nedávné“ střídání 
glaciace a interglaciace 

Povrch Země v 
době posledního 
glaciálního maxima 
(18 000 let) a dnes 



teplo chladno Povrchová 
teplota oceánu 

(SSST) v kvartéru 



beware of Global warming !!! 

https://www.google.cz/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjjq4Se0Z_WAhWENxQKHe4LAHoQjRwIBw&url=https://www.quora.com/What-are-the-harmful-effects-of-global-warming&psig=AFQjCNEj1qIT4WaJT1h1YIVTrbWT3mH3NQ&ust=1505305245531834
http://www.google.cz/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiExeup0Z_WAhXJXRQKHcWZB74QjRwIBw&url=http://www.indiacelebrating.com/essay/global-warming-essay/&psig=AFQjCNEj1qIT4WaJT1h1YIVTrbWT3mH3NQ&ust=1505305245531834
http://www.google.cz/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiN9YrP0Z_WAhUDVxQKHS56BB4QjRwIBw&url=http://www.iran-daily.com/News/155261.html&psig=AFQjCNEj1qIT4WaJT1h1YIVTrbWT3mH3NQ&ust=1505305245531834
https://www.google.cz/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjZ6YnY0Z_WAhUJbhQKHb91CfcQjRwIBw&url=https://www.youtube.com/watch?v%3DY8RCmbLMuPc&psig=AFQjCNEj1qIT4WaJT1h1YIVTrbWT3mH3NQ&ust=1505305245531834


… a budoucnost ? 

• Předpověď globálního 
oteplení (z r. 2001) 

• Databáze klimatických 
modelů 

• Bez aplikace nápravných 
opatření 

• Nárůst teploty o 2,2 až 4,8 
°C mezi roky 2000 a 2100 



Klimatické modely 
• Soustavy diferenciálních 

rovnic založených na 
zákonech fyziky, pohybu 
kapalin a chemie 

• Planeta rozdělena na 
„buňky“ 

• vítr 
• přenos tepla 
• Záření 
• Relativní vlhkost 
• povrchová hydrologie 

• Interakce mezi 
sousedními buňkami 

• Řada nejistot / stupňů 
volnosti: různé modely, 
různé scénáře emisí SP, 
neznámé účinky zpětné 
vazby (uvolňování SP z 
permafrostu), oblačnost 
 



By NOAA Geophysical Fluid Dynamics Laboratory (GFDL) - Edited from Very High Resolution Version 3200 x 1901 png (693KB), in: 
NOAA GFDL Climate Research Highlights Image Gallery: Patterns of Greenhouse Warming, publisher: NOAA GFDL. Retrieved 
2012-10-13., Public Domain, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=22038066 

Klimatický model: předpověď teplotní změny 

• Změna roční 
průměrné povrchové 
teploty vzduchu od 
konce 20. století do 
poloviny 21. století 
 

• Střední emisní scénář 
(SRES), který 
předpokládá, že 
nebudou přijaty 
žádné budoucí limity 
emisí skleníkových 
plynů 



Důsledky globálního oteplování 

• Vzestup mořské hladiny 

• Nárůst extrémů počasí 

• Pokles objemu arktického mořského ledu 

• Zazelenění Sahary 

• Ústup ledovců a sněžného pokryvu 

• Ekologické změny 

• Zvýšení kyselosti oceánů 

• Deoxygenace a nárůst hypoxie oceánů 



Vzestup hladiny oceánu 1880 - 2014 

• Tání ledovců / termální 
expanze mořské vody 

• Průměrný vzestup hladiny 
moře 2,6 – 2,9 mm/rok +/- 
0,4 mm (1993 – 2015) 

• Různé odhady vývoje do r. 
2100: od 0,2 do 2,0 m 
(vzhledem k r. 1992) 

By Parris, A., P. Bromirski, V. Burkett, D. Cayan, M. Culver, J. Hall, R. Horton, K. Knuuti, R. Moss, J. Obeysekera, A. Sallenger, and J. 
Weiss - Figure 10, in: "4. Global Mean Sea Level Rise Scenarios," in: "Main Report," in: Global Sea Level Rise Scenarios for the US 
National Climate Assessment. NOAA Tech Memo OAR CPO-1[2], National Oceanic and Atmospheric Administration Climate Program 
Office, 6 December 2012, p.12., Public Domain, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=27749602 



Měření z hladinoměrů 

• Relativní vzestup mořské 
hladiny – data z 
hladinoměrů 

• Zvýšení hladiny ve všech 3 
lokalitách 



Předpověď vzestupu hladiny oceánu 

• Tání ledovců / termální 
expanze mořské vody 

• Průměrný vzestup hladiny 
moře 2,6 – 2,9 mm/rok +/- 
0,4 mm (1993 – 2015) 

• Různé odhady vývoje do r. 
2100: od 0,2 do 2,0 m 
(vzhledem k r. 1992) 

• Zánik některých ostrovů v 
Karibském moři, Polynésii, 
Mikronésii, Bangladéši, 
Nizozemsko 

• Zvýšení záplavových ploch 
při ústí řek 

• Zvýšení počtu obyvatel 
žijících v ohrožení o 100 mil. 

By Parris, A., P. Bromirski, V. Burkett, D. Cayan, M. Culver, J. Hall, R. Horton, K. Knuuti, R. Moss, J. Obeysekera, A. Sallenger, and J. 
Weiss - Figure 10, in: "4. Global Mean Sea Level Rise Scenarios," in: "Main Report," in: Global Sea Level Rise Scenarios for the US 
National Climate Assessment. NOAA Tech Memo OAR CPO-1[2], National Oceanic and Atmospheric Administration Climate Program 
Office, 6 December 2012, p.12., Public Domain, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=27749602 



Hlavní složky přispívající ke globálnímu zvýšení 
hladiny moře 

• Tání Antarktického a 
grónského 
ledovcového štítu 

• Tání ledovců a malých 
ledovcových čepic 

• Termální expanze vod 
hlubokého oceánu 

• Termální expanze 
povrchových 
oceánských vod 
 

• Proti těmto jevům 
působí zvýšení objemu 
terestrických vodních 
rezervoárů  mírné 
snížení hladiny vody 



Termální expanze mořské vody 

• The greenhouse-gas-induced 
thermal expansion 
contribution to sea-level rise 
between 1880 and 1985 is 
estimated at 2–5 cm 

• Projections are made to the 
year 2025 for different forcing 
scenarios. For the period 
1985–2025 the estimate of 
greenhouse-gas-induced 
warming is 0.6–1.0 °C 

• The concomitant oceanic 
thermal expansion would 
raise sea level by 4–8 cm. 

 

Wigley TML, Raper, SCB (1987) Thermal expansion of sea water associated with global warming. Nature 330, 127 
– 131. 



Záplava pobřežních oblastí (červeně) 
při vzestupu hladiny o 6 m 

By NASA - https://www.flickr.com/photos/11304375@N07/6863515730/ additional source http://www.livescience.com/19212-
sea-level-rise-ancient-future.html (Live Science), Public Domain, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=40213299 

• Zánik Grónského 
ledovcového štítu: 
vzestup hladiny o 4 
– 7,5 m 



Záplava pobřežních oblastí (červeně) 
při vzestupu hladiny o 6 m 

By NASA - https://www.flickr.com/photos/11304375@N07/6863515730/ additional source http://www.livescience.com/19212-
sea-level-rise-ancient-future.html (Live Science), Public Domain, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=40213299 

• Zánik 
Grónského 
ledovcového 
štítu: vzestup 
hladiny o 4 – 
7,5 m 



Pokud se rotaví 

všechny ledovce 

a ledové pokryvy, 

vzroste hladina 

oceánu o ~65 m 

Důsledky globálního oteplování: 
Až roztají všechny polární ledovce … 

 

Zánik antarktického 
ledovce – vzestup 
hladiny o 58 m 



Tání permafrostu 

• Permafrost: podpovrchová 
vrstva půdy trvale zmrzlá (< 
0°C) po nejméně 2 roky 

• Vysoké zem. šířky, a nadm. 
výšky (alpinský permafrost) 

• Permafrost: 0.022 % 
celkového objemu vody na 
Zemi 

• Pokrývá 24% souše na 
severní polokouli 

www.wikipedia.org 
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0°C) po nejméně 2 roky 

• Vysoké zem. šířky, a nadm. 
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Tání permafrostu 

• Permafrost: podpovrchová 
vrstva půdy trvale zmrzlá (< 
0°C) po nejméně 2 roky 

• Vysoké zem. šířky, a nadm. 
výšky (alpinský permafrost) 

• Permafrost: 0.022 % 
celkového objemu vody na 
Zemi 

• Pokrývá 24% souše na 
severní polokouli 

https://ccin.ca/home/ccw/permafrost/future 



Uhlíkový cyklus v permafrostu 
Ukládání 
• Agradace arktických půd 

(0,5 – 0,7 mm/yr) 
• Kryoturbace – přenos org. 

uhlíku (Corg) z povrchové 
půdní vrstvy do podloží 

• Ukládání Corg v permafrostu 
 

Tání permafrostu: 
• mikrobiální respirace 

pohřbeného Corg 

• Produkce CO2 (respirace) > 
spotřeba CO2 (fotosyntéza) 
 

Zpětná vazba: 
• Uvolňování CO2 do 

atmosféry  posílení 
skleníkového efektu 

http://www.science20.com/news_articles/arctic_double_whammy_carbon_release_thawing_permafrost_could_be_greater_carbo
n_capture_new_greenery 



Uvolňování metanových klatrátů (hydrátů) do 
atmosféry 

Ukládání 
• Agradace arktických půd 

(0,5 – 0,7 mm/yr) 
• Kryoturbace – přenos org. 

uhlíku (Corg) z povrchové 
půdní vrstvy do podloží 

• Ukládání Corg v permafrostu 
 

Tání permafrostu: 
• mikrobiální respirace 

pohřbeného Corg 

• Produkce CO2 (respirace) > 
spotřeba CO2 (fotosyntéza) 
 

Zpětná vazba: 
• Uvolňování CO2 do 

atmosféry  posílení 
skleníkového efektu 



Hydrologické důsledky 
 
• Celkově vyšší srážkové 

úhrny, ale lokálně snižování 
srážek 

• Vyšší teplota = vyšší výpar 
vody 

• Centrální Chile, Kalifornie, 
západní Středomoří  
úbytek srážek, přemístění 
subtropických anticyklón 
do vyšších zeměpisných 
šířek 

• Nižší sněhové srážky = nižší 
průtoky na řekách (Andy) 

• Roztavení horských ledovců 
= nedostatek vodních 
zdrojů 



Ekologické důsledky 

 
• Rozdíly v rychlostech 

fotosyntézy  zvýšení pp CO2 

 rozdílné rychlosti evoluce 

• Rychlost klimatických změn  
• > rychlost biologické 

adaptace  
• > rychlost migrace  

(paleoklimatologie, 
rostliny: 0,5 – 2 km/rok) 

• Ekologické bariéry  
fragmentace biotopů  ztráta 
kontinuity 

• Snížení úhrnu srážek v 
Amazonii (GCM)  velké 
vymírání 

https://www.researchgate.net/figure/43002497_fig1_Fig-1-Biological-cycle-of-the-
European-eel-Anguilla-anguilla 



Zemědělství: dopady klimatické změny na 
zemědělskou produkci 

 
• Globálně nedojde k 

poklesu produktivity, ale 
změny produktivity 
nastanou na regionální 
úrovni 

• Příznivý dopad na 
pěstování pšenice, sóji 
(rychlá fotosyntéza) 

• Přesun produktivních 
oblastí do vyšších zem. 
šířek 

• Rychlá (meziroční) 
adaptace zemědělských 
aktivit, pokrok v 
biotechnologiích 

• Zemědělství přispívá 13% 
k celkovému objemu 
emisí skleníkových plynů ! 
 

https://fruitworldmedia.com/index.php/featured/climate-change-hits-
fresh-produce-business-everywhere-industry-aware-threat/ 



Lidské zdraví 

 
• Zvýšení úmrtnosti 

ve vlnách veder 
• Snížení úmrtnosti 

ve vlnách mrazu 
• Šíření nakažlivých 

chorob do 
středních zem. 
šířek (malárie, 
žlutá zimnice) – 
zvýšení o 50 – 80 
mil. případů 
malárie / rok do 
konce 21. století 

https://tn.gov/health/article/climate-change 



Zdravotnictví 

 
• Zvýšení úmrtnosti 

ve vlnách veder 
• Snížení úmrtnosti 

ve vlnách mrazu 
• Šíření nakažlivých 

chorob do 
středních zem. 
šířek (malárie, 
žlutá zimnice) – 
zvýšení o 50 – 80 
mil. případů 
malárie / rok do 
konce 21. století 



Konflikty 

 
Negativní ovlivnění: 
• Pobřežní oblasti 
• Vodohospodářství 
• Zdravotnictví 
• Zemědělství 
• Doprava, turismus, 

energetika, 
pojišťovnictví 
 

• Výraznější dopady v 
rozvojových státech 
(ekonomika závislá na 
přírodních zdrojích) 

• Konflikty o vodu 
• Migrace 
• Psychologický kontext: 

„bohaté státy mohou za 
změnu klimatu a chudé 
na ni doplácejí“ 
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Mezivládní panel pro 
změnu klimatu (IPCC) 

• IPCC: seskupení vědců z celého světa zabývající se zejména 
poznáním podstaty změny klimatu a hodnocením jejích 
environmentálních a sociálních důsledků 

• Založen v roce 1988 z iniciativy Generálního shromáždění OSN ve 
spolupráci se Světovou meteorologickou organizací (WMO) a 
Environmentálním programem spojených národů (UNEP) 

• Pravidelné hodnotící zprávy, technické a speciální zprávy, které se 
věnují jednotlivým klíčovým problémům z oblasti změny klimatu 

• Pátá hodnotící zpráva (AR5 IPCC) - 2013 a 2014  
• Materiál poskytuje nejnovější informace o vědeckých, technických a 

sociálně-ekonomických aspektech změny klimatu: 
– Fyzikální základy 
– Dopady změny klimatu, adaptace a zranitelnost 
– Zmírňování změny klimatu 

 
http://www.ipcc.ch/index.htm 



Kyótský protokol 

https://cs.wikipedia.org/wiki/Kj%C3%B3tsk%C3%BD_proto
kol 

Mezinárodní smlouva k Rámcové úmluvě OSN o klimatických změnách. 
Průmyslové země se v něm zavázaly snížit emise skleníkových plynů o 
5,2 %. Dojednán v Kjóto v r. 1997 
 
Agregované průměrné emise (v jednotkách tzv. uhlíkového ekvivalentu, 
viz níže) za pětileté období 2008–2012: CO2, CH4, N2O (srovnání s r. 
1990), hydrofluorovodíky (HFC), polyfluorovodíky (PFC), fluorid sírový 
(SF6) (srovnání s r. 1990 / 1995). 
 
„Uhlíkový ekvivalent“ – „potenciál globálního ohřevu“ (GWP) 1 tuna 
N2O = 310 t CO2  
1 tuna CH4 = 21 t CO2 

 

Diferencované snížení = výsledek jednání mezi zeměmi Dodatku I v 
Kjótu  
-EU15, Švýcarsko, Česká republika a další středoevropské země sníží o 8 
% 
-USA sníží o 7 %  
-Kanada, Maďarsko, Japonsko a Polsko o 6 %  
-Rusko, Nový Zéland a Ukrajina budou stabilizovat své emise na hladině 
roku 1990  
-Norsko může zvýšit emise o 1 %, Austrálie o 8 % a konečně Island o 10 
% 



Montréalský protokol 

https://en.wikipedia.org/wiki/Montreal_Protocol 

Protokol o látkách poškozujících ozonovou vrstvu Země, přijat 16. září 
1987 v Montrealu. 
 
Je prováděcím protokolem Vídeňské úmluvy o ochraně ozónové vrstvy, 
která byla podepsána 22. března 1985 ve Vídni. Československo se 
smluvní stranou Vídeňské úmluvy stalo 30. prosince 1990. Česká 
republika se jako nástupnická země stala smluvní stranou dnem svého 
vzniku. 
 
K Montrealskému protokolu přistoupilo 196 států světa (všechny 
členské státy OSN, stejně jako Niue, Cookovy ostrovy, Vatikán) a také 
Evropská Unie.  
Hlavním cíl: vyloučení výroby a spotřeby regulovaných látek (96 
chemických látek), které podle vědeckých důkazů poškozují ozonovou 
vrstvu a způsobujících tak ozonovou díru. 
 
Jde o plně halogenované chlór-fluorované uhlovodíky (CFC, laicky 
„tvrdé freony“) a brom-fluorované uhlovodíky, ale i o částečně 
halogenované chlór-fluorované uhlovodíky (HCFC, laicky „měkké 
freony“). Do roku 1987 se na světě spotřebovalo asi 1,1 mil. tun CFC 
ročně, z toho asi 5 500 tun připadalo na dnešní ČR. 
Regulované látky pronikají do vyšších vrstev atmosféry, kde 
chemickými reakcemi narušují ozónovou vrstvu Země, jež částečně 
pohlcuje ultrafialové záření. Chlór-fluorované uhlovodíky jsou 
chemicky velmi stálé a v atmosféře přetrvávají desítky let (např. 
dichlordifluormethan, CFC-12 102 let). 



Klimatický systém Země 
 



Klimatický systém a subsystémy 

• Počasí: soubor fyzikálních atmosférických parametrů (teplota, srážky, proudění větru, 
vlhkost vzduchu, atmosférický tlak) které se neustále mění, nestabilní 

• Klima: statistické vyjádření stejných parametrů v dlouhodobém měřítku (desetiletí, 
staletí, tisíciletí), stabilní, klima ovšem vykazuje rovněž variabilitu 

 
Klimatický systém: povrch planety (sféry), které ovlivňují počasí a klima, dělí se na 

klimatické subsystémy: 
• Atmosféra    troposféra, stratosféra 
• kapalná hydrosféra   povrchová zóna oceánů 
• pevná hydrosféra (kryosféra)  ledový pokryv Země, permafrost 
• Pedosféra a povrchová vrstva litosféry 
• Biosféra 
 
V součtu velmi tenká vrstva, pokrývající celý povrch Země – nepoměr mezi horizontálním a 

vertikálním rozměrem: 
• Velký povrch : objem  vysoký vliv vesmírného záření 
• Velké styčné plochy mezi subsystémy: vzájemné ovlivňování 



Interakce klimatických subsystémů 





Atmosféra 

• 5 x 109 Tg hmoty 
• Nízká hustota 

– nízká tepelná kapacita atmosféry; tepelná kapacita 
prvních 100 m oceánů je cca 35x vyšší než tepelná 
kapacita celé atmosféry 

– citlivá na malé změny kontaminace (např. antropogenní) 
– Vysoká rychlost promíchávání – rychlé rozšiřování 

kontaminantů, homogenní složení atmosféry, výstup 
kontaminantů do stratosféry = globální rozšíření 

 
• Stratifikace atmosféry (tlak, teplota, složení) 
• Exponenciální pokles atmosférického tlaku s 

výškou 
– Troposféra, 90% hmoty atmosféry, teplota klesá s výškou; 

na rovníku: 18 – 20 km; na pólech 6 – 7 km 
Tropopauza 
– Stratosféra, teplota stoupá s výškou  absorpce UV 

záření molekulami O2  teplotní inverze 
 
Teplotní stratifikace: troposféra a stratosféra se nemísí 
– Ozónová vrstva  UV disociace O2 a tvorba O3 

 
Stratopausa 

 
– Mesosféra, termosféra, exosféra (< 0,1 % hmoty 

atmosféry) 



Složení atmosféry 

• Hlavní složky: N2, O2, Ar, CO2, Ne, He, 
CH4, Kr, H2, N2O  

• Koncentrace vodních par (H2O): <1 % 
(aridní oblasti) – 4% (horké humidní 
oblasti)   efekt ředění ostatních složek 

• O2 (při 1% H2O) = 20,95 %; O2 (při 4% 
H2O) = 20,11 %  



Složení atmosféry v geologické minulosti 
kambrium - recent 

• Prvotní zemská atmosféra – 
odplynění pláště (volatilní složky 
magmatu): (H2O, N2, CO2) a dopad 
extraterestrických těles (komety, 
meteority, atd.) 

• CO2, H2O, N2, SO2, HCl, Cl2, N2, H2, 
CH4 

• Obsah O2,  

• Fotosyntéza: 

nCO2 + nH2O + E = CnH2nOn + nO2 

• Bakteriální redukce sulfátů 

2Fe2O3 + 16Ca2+ + 16HCO3
- + 8SO4

2-  
4FeS2 + 15O2 + 16CaCO3 + 8H2O 

• Fanerozoikum: 
– kolonizace souše rostlinstvem, S 

– Pokles CO2, vzestup O2 

 

 

 

 



Složení atmosféry v pleistocénu 

• Ledovcové vrtné jádro Vostok, 
Antarktida 

• Záznam koncentrací CO2 a CH4 v 
bublinách ledu 

– Předindustriální rozsahy CO2: 180 – 290 
ppmv 

– Předindustriální obsahy CH4: 0,4 – 0,8 ppbv 

 

• Orbitální kontrola 

 



Změny koncentrací hlavních SP v holocénu  

• Prvotní zemská atmosféra – 
odplynění pláště (volatilní složky 
magmatu): (H2O, N2, CO2) a dopad 
extraterestrických těles (komety, 
meteority, atd.) 

• CO2, H2O, N2, SO2, HCl, Cl2, N2, H2, 
CH4 

• Fotosyntéza: 

• nCO2 + nH2O + E = CnH2nOn + nO2 

 

 

 



Oslunění atmosféry 

Dopadající sluneční záření  
příjem sluneční energie 

• Nejvyšší poblíž rovníku 

• Klesá směrem k pólům: 
– šikmý dopad slunečních 

paprsků 

– Průnik přes silnější vrstvu 
atmosféry 

– Vyšší albedo 

 

 

 

 

 



Albedo 

• míra odrazivosti tělesa nebo 
jeho povrchu; poměr 
odraženého EM záření ku 
množství dopadajícího EM 
záření (%) 

• Závislé na frekvenci záření 
(obvykle viditelné světlo) 

• Závislé na úhlu dopadu 
záření (obvykle pravý úhel) 

• Závislé na úhlu mezi 
směrem osvětlení a směrem 
pozorování 

 
Průměrné albedo Země: 37 – 39 
% 
BaSO4 (96 – 98 %) 
Čerstvý sníh: až 90 %. 
 
Pozitivní zpětná vazba 



Příjem energie vs. zeměpisná šířka 

Dopadající sluneční záření  
příjem sluneční energie 

• Nejvyšší poblíž rovníku 

• Klesá směrem k pólům: 
– šikmý dopad slunečních 

paprsků 

– Průnik přes silnější vrstvu 
atmosféry 

– Vyšší albedo 

 

Rozdíly v oslunění na povrchu 
Země a zpětné radiace IR 
záření 

• Celkový příjem energie v 
tropech a subtropech 

• Ztráta energie v zem. 
šířkách > 35° 

 

 

 

 



Atmosférická cirkulace 

• Přenos přírodních a 
antropogenních složek 
atmosféry 

• Způsobená zejména rozdíly v 
hustotě vzduchu 
 

• Nižší molární hustota H2O 
(18,01 g/mol) než N2 (28,01 
g/mol), O2 (32,0 g/mol) a Ar 
(39,95 g/mol) 
 

•  vlhký vzduch má nižší 
hustotu než suchý vzduch ! 
 

• Horký vzduch má vyšší 
kinetickou energii a větší 
vzdálenost mezi molekulami 
 má nižší hustotu než 
chladný vzduch 



Atmosférická cirkulace 

• Oblasti nízkého tlaku: tropy 
(10° - 20°) 

• Subtropické oblasti vysokého 
tlaku (~30°) 

• Polární fronta 
 

• Hadleyova buňka 
• Ferrelova buňka 
• Polární fronta 

 
• Směry cirkulace ovlivněny 

Coriolisovou silou 
– Tropické východní proudění 

(pasáty, trade winds) 
– Západní proudění (30° - 60°) 
– Polární východní proudění (60° - 

90°) 

• Cyklóny, anticyklóny 



Oblasti atmosférického tlaku a cirkulace 
(průměrný leden) 



Atmosférický přenos tepla 

• Přenos tepla 
atmosférickým prouděním 
a srážkami 

• Teplo akumulované ve 
vodních parách 

• Termostatický efekt 

• Latentní teplo vypařování 
/ kondenzace 

• Tlumí efekt zeměpisné 
šířky na globální klima 

 



Atmosférický přenos tepla 

• Rozdíly mezi denními a 
nočními teplotami 

• nízké v oceánech 

• Vysoké na kontinentech 

• Tepelná kapacita vody 

 

• Kontinentální vliv / klima 

• Přímořský vliv / klima 



Hydrosféra, vlastnosti H2O 

• 2,4 x 1012 Tg H2O (cca 5 000 x větší 
hmotnost než atmosféra) 

• Směšovací vrstva (mixing layer): tropy: n x 
101m; polární oblasti až 800 m; rychlé 
promíchávání vody, teplotní homogenizace 

• Atmosféra (nízká tepelná kapacita) svoji 
teplotu přizpůsobuje svrchní vrstvě oceánů 
 

• Fázové přechody 
– mrznutí / tání 
– kondenzace / vypařování (evaporace) 
– uvolňování / absorpce tepla 

 
• Fyzikální vlastnosti vody 

– Vodíková vazba – soudržnost vody  velmi 
vysoké povrchové napětí 

– Polarita (tvar molekuly, dipolární náboj) 
– Univerzální rozpouštědlo (elektrostatické síly 

molekuly vody, iontová vazba NaCl) 
– Velmi vysoká tepelná kapacita vody – množství 

tepelné energie nutné ke zvýšení teploty látky o 
1 °C 

– Hustota vody  závislá na teplotě 



Hydrosféra, vlastnosti H2O 

• 2,4 x 1012 Tg H2O (cca 5 000 x větší 
hmotnost než atmosféra) 

• Směšovací vrstva (mixing layer): tropy: n x 
101m; polární oblasti až 800 m; rychlé 
promíchávání vody, teplotní homogenizace 

• Atmosféra (nízká tepelná kapacita) svoji 
teplotu přizpůsobuje svrchní vrstvě oceánů 
 

• Fázové přechody 
– mrznutí / tání 
– kondenzace / vypařování (evaporace) 
– uvolňování / absorpce tepla 

 
• Fyzikální vlastnosti vody 

– Vodíková vazba – soudržnost vody  velmi 
vysoké povrchové napětí 

– Polarita (tvar molekuly, dipolární náboj) 
– Univerzální rozpouštědlo (elektrostatické síly 

molekuly vody, iontová vazba NaCl) 
– Velmi vysoká tepelná kapacita vody – množství 

tepelné energie nutné ke zvýšení teploty látky o 
1 °C 

– Hustota vody  závislá na teplotě (teplotní 
roztažnost / kontrakce) 



Latentní teplo tání / odpařování 

• Vztah mezi vloženou energií a 
teplotou fází H2O 

 
– Latentní teplo tání ledu: 80 cal/g 

– Latentní teplo odpařování: 540 
cal/g 

– Latentní teplo kondenzace 

– Latentní teplo mrznutí 

 

 
 



Salinita mořské vody 

• H2O = univerzální rozpouštědlo 

• Množství rozpuštěných pevných 
materiálů v mořské vodě 

• Průměrná salinita 35 %o 

 

• Složení solí: ionty Cl-, Na+, SO4
2-, 

Mg2+, Ca2+, K+, další 

 

• Fyzikální/chemické vlastnosti 
mořské a sladké vody: 

– pH: 8,0 – 8,3 mořská voda; 7,0 
sladká voda 

– Bod tání: -1,9 °C (mořská voda), 0 °C 
(sladká voda) 

– Bod varu: 100,6 °C (mořská voda), 
100 °C (sladká voda) 

– Hustota: 1,028 g/cm3 (mořská 
voda), 1,000 g/cm3 (sladká voda) 

 

 



Salinita mořské vody 

• Fyzikální/chemické vlastnosti mořské a 
sladké vody: 

– pH: 8,0 – 8,3 mořská voda; 7,0 sladká voda 

– Bod tání: -1,9 °C (mořská voda), 0 °C (sladká 
voda) 

– Bod varu: 100,6 °C (mořská voda), 100 °C 
(sladká voda) 

– Hustota: 1,028 g/cm3 (mořská voda), 1,000 
g/cm3 (sladká voda) 

 

• Rozsah salinity v mořích 
– Brakická voda, 10 %o 

– Hypersalinní cca 40 – 330 %o 

       (Rudé moře, Velké solné jezero)  

• Změny salinity mořské vody: 
– Srážky  

– Vodní toky z kontinentů 

– tání kontinentálních ledovců 

– Mrznutí mořské vody / tání mořských 
ledovců (cca 30% rozpuštěných látek zůstává 
v mořském ledu; mrznutí vody o salinitě 10 
%o  vede ke vzniku ledu o salinitě 3 %o.) 

– Evaporace (odpařování) 

 



Oceánské 
proudění 

• Povrchové a hlubinné 

• Povrchové proudění je 
ovlivněno 

– Atmosférickou cirkulací (směry 
větrů) 

– Přenosem tepla z teplejších 
tropických vod do chladnějších 
polárních vod 

• Teplé proudění od rovníku k pólům, 
při východním pobřeží kontinentů 

• Chladné proudění od pólů k rovníku, 
při západním pobřeží kontinentů 

• Klimatické regiony oceánů 
(pásma) 

– Ekvatoriální 

– Tropické 

– Subtropické 

– Mírné 

– Subpolární 

– polární 

 



Oceánské proudění 

• Povrchové proudění je 
ovlivněno 

– Atmosférickou cirkulací 
(směry větrů) 

– Přenosem tepla z teplejších 
tropických vod do 
chladnějších polárních vod 

• Teplé proudění od rovníku k 
pólům, při východním pobřeží 
kontinentů 

• Chladné proudění od pólů k 
rovníku, při západním pobřeží 
kontinentů 

• Dynamická topografie 
oceánů – způsobena 
konvergencí / divergencí 
povrchových proudů 

– Oblasti s vyšší-než-
průměrnou hladinou oceánu 

– Oblasti s nižší-než-
průměrnou hladinou oceánu 

– Vektory rychlostí oceánského 
proudění (měřítko 10 cm/s) 

 



Oceánské proudění – Atlantický oceán 

• Ovlivněné převládající směry 
větrů 

• Modulované kontinenty 
(pokud by nebyly žádné 
kontinenty, směry proudění 
by odpovídaly atmosférické 
cirkulaci 

• Směry povrchového 
atlantického proudění 

– Tropické proudění od V k Z 

– Směry Z. větrů ovlivňují 
proudění v mírném a 
subpolárním pásmu od Z k V 

• Smyčka povrchového 
proudění 

– S. polokoule - ve směru 
hodinových ručiček 

– J. polokoule proti směru 
hodinových ručiček 

• Teplé proudění od rovníku k pólům 

• Chladné proudění od pólů k rovníku 



Oceánské proudění – Atlantický oceán 

• Hlavní proudy (teplé/chladné) 

• 2 okruhy – severní a jižní 

• Severní polokoule 
– Rovníkový protiproud 

– Guinejský 

– Severní rovníkový 

– Antilský 

– Karibský 

– Golfský 

– Floridský 

– Východogrónský 

– Norský 

– Kanárský 

• Jižní polokoule 
– Jižní rovníkový  

– Brazilský 

– Falklandský 

– Benguelský 

– Antarktický cirkumpolární proud 

 

 

 



Oceánské proudění – Tichý oceán 

• Hlavní proudy (teplé/chladné) 

• 2 okruhy – severní a jižní 

• Silný rovníkový protiproud 

• Severní polokoule 
– Severní rovníkový 

– Kuroshio, zasahuje do S. Pacifiku 

– Severní Pacifický 

– Aljašský  Aljašský 

– Oyashio 

– Kalifornský 

• Jižní polokoule 
– Jižní rovníkový  

– Východní australský 

– Peruánský 

– Antarktický cirkumpolární proud 

 

 

 



Globální systém povrchového oceánského 
proudění 

• Proudění (distribuce tepla na planetě) je silně ovlivněno konfigurací kontinentů 

• Povrchové proudy 
ovlivněné větrem (data pro 
únor-březen) 

• Hlavní subtropické okruhy 
– Severní pacifický okruh 

– Jižní pacifický okruh 

– Severní atlantický okruh 

– Jižní atlantický okruh 

– Okruh Indického oceánu 

• Menší subpolární okruhy 
– severní a jižní Pacifik 

– severní a jižní Atlantik 

– rotují proti směru sousedních 
subtropických okruhů 

• Cirkum-antarktické 
chladné proudění 



El Niño, La Niña 

• Jevy vázané na rovníkové proudění v 
Tichém oceánu 

• Normální rovníkové proudění od V k Z  
konvergence chladných vod z subtropických 
okruhů 

• El Niño 
– Obrácené proudění  pohyb teplých povrchových 

rovníkových vod od Z k V 

– Obrácení směru Walkerovy atmosférické cirkulační 
buňky 

– Dramatické zvýšení srážek na Americkém pobřezí 
Pacifiku 

– Prohloubení termokliny ve v. Tichém oceánu – 
zastavení upwellingu podél pobřeží Jižní Ameriky 

– Rekurenční interval cca 7 let 

• La Niña (zesílený normální stav) 
– Zrychlený pohyb studených povrchových 

rovníkových vod od V k Z 

– Převaha srážek na Z - asijském pobřezí Pacifiku 

– Vzestup termokliny ve v. Pacifiku – zesílený 
upwelling podél pobřeží Jižní Ameriky 



El Niño, La Niña 

• Teplotní anomálie na povrchu Tichého 
oceánu během El Niño (1997-1998) a La 
Niña (2000) 

– Odchylka od normálu v °C 

– Teplejší než normální 

– Chladnější než normální 

• El Niño 
– Obrácené proudění  pohyb teplých povrchových 

rovníkových vod od Z k V 

– Obrácení směru Walkerovy atmosférické cirkulační 
buňky 

– Dramatické zvýšení srážek na Americkém pobřezí 
Pacifiku 

– Prohloubení termokliny ve v. Tichém oceánu – 
zastavení upwellingu podél pobřeží Jižní Ameriky 

– Rekurenční interval cca 7 let 

• La Niña (zesílený normální stav) 
– Zrychlený pohyb studených povrchových 

rovníkových vod od V k Z 

– Převaha srážek na Z - asijském pobřezí Pacifiku 

– Vzestup termokliny ve v. Pacifiku – zesílený 
upwelling podél pobřeží Jižní Ameriky 



Upwelling / downwelling 

• Upwelling - vzestup 
hlubinných oceánských vod 
k povrchu 

• Downwelling – pokles 
povrchových oceánských 
vod do hlubiny 
 

• Divergence / konvergence 
povrchového (větrem 
řízeného) proudění 

 
– Divergence (rozdělení) 

rovníkových proudů nutí 
hlubokou vodu k výstupu k 
povrchu – upwelling 
 

– Konvergence (stékání) 
rovníkových proudů nutí 
přebytek vody k poklesu do 
hloubky 

 
• Downwelling v polárních 

oblastech díky poklesu 
hustých vod  absence 
termokliny / pyknokliny 



Pobřežní upwelling / downwelling 

• Upwelling - vzestup hlubinných 
oceánských vod k povrchu 

• Downwelling – pokles 
povrchových oceánských vod do 
hlubiny 

 

• Větrné proudění rovnoběžné s 
pobřežím 

• Interakce směrů větru a rotace 
Země (Coriolisova síla) 

• Na severní polokouli: 

 
– Jižní větrné proudění žene 

povrchové vody od pobřeží 
(Coriolisova síla)  upwelling 

 

 

 
– Severní větrné proudění žene 

povrchové vody na pobřeží  
downwelling 

 



Upwelling / downwelling 

• Upwelling - vzestup 
hlubinných oceánských 
vod k povrchu 

• Downwelling – pokles 
povrchových oceánských 
vod do hlubiny 

 

• Proudění větru z 
kontinentu na oceán  
upwelling 

• Překážky v oceánském 
proudění  upwelling 

• Nerovnosti pobřeží v 
případě větrů proudících 
rovnoběžně s pobřežím 

 



Hustota oceánských vod a polární downwelling 

• Hustota oceánské vody řízená teplotou 
a salinitou 

– Vyšší salinita  vyšší hustota 

– Nižší teplota  vyšší hustota 

 

• Diagram teplota – salinita pro vody 
Atlantického oceánu 

– izolinie hustoty vody 

 

• Oblasti hustot vodních mas: 
– NACSW  Povrchové vody centrálního 

severního Atlantiku 

– AAIW  Antarktické středně hluboké vody 

– MIW  Středné hluboké vody 
Středozemního moře 

– NADW  hluboké vody severního Atlantiku 

– AABW  antarktické dnové vody 
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Hluboké oceánské proudění 

• Model Atlantického oceánu 

• Míšení povrchových a hlubokých vod v 
přípolárních oblastech 

• Konvergence subtropických a 
subpolárních okruhů  downwelling 

• Downwelling studených, slaných vod na 
dno oceánu  

• Přídnové proudění v Atlantickém 
oceánu 



Globální systém hlubokooceánského proudění 

• Oblasti downwellingu 
– poklesu studených 
vod s vyšší salinitou 

• Studené přídnové 
proudy  rozšířední 
do světového oceánu 

• Upwelling přídnových 
vod ve vhodných 
oblastech 

 

 

 

 

• Hlavní směry 
povrchového proudění 
 uzavření smyčky, 
návrat vod do 
zdrojových oblastí 
downwellingu  



Sedimentace karbonátů a atmosférický CO2 

Karbonáty (uhličitany)  základní charakteristika 

Biochemogenní sedimenty 
Tvorba pevného materiálu „in situ“ (x klastické 

sedimenty) 
Prostředí vzniku: 

– Vodní prostředí: mořské, sladkovodní 
– Souš: půdy (kalkrety) 

Minerály:  
– Kalcit /CaCO3/  
– aragonit /CaCO3/ 
– Dolomit /CaMg(CO3)2/ 

Horniny:  
– Vápenec: > 50% CaCO3 (kalcit, aragonit) 
– Dolomit: > 50% CaMg(CO3)2 (minerál 

dolomit) 
– Travertin, pěnovec, speleotémy, atd. 

Vznik:  
– Biomineralizace CaCO3 organismy 
– Přímé chemické srážení 
– Rekrystalizace (kalcit -> dolomit) 
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Distribuce pelagických karbonátů ve světovém oceánu 



CO2(g) = CO2(aq)    (1) 
CO2(aq) + H2O = H2CO3   (2) 
H2CO3 = H+ + HCO3

- (bikarbonátový anion)  (3) 

HCO3
- = H+ + CO3

2- (karbonátový anion)  (4) 

Ca2+ + CO3
2- = CaCO3 (s)   (5) 

 

CaCO3 (sediment) 

CO2 

H2CO3 

HCO3
- 

CO3
2- 

OH- 

H+ 

Ca2+ 

CO2(gas) H2O(gas) 

Přínos z 
kontinentů 

Karbonátová ekvilibria na hranici vzduch voda 



CO2(g) = CO2(aq)    (1) 
CO2(aq) + H2O = H2CO3   (2) 
H2CO3 = H+ + HCO3

- (bikarbonátový anion)  (3) 

HCO3
- = H+ + CO3

2- (karbonátový anion)  (4) 
Ca2+ + CO3

2- = CaCO3 (s)   (5) 
 
 Rovnovážné konstanty, závislé nepřímo úměrně na teplotě: 

vzrůst teploty = posun k levé straně rovnováhy (rovnice), 
pokles teploty = posun k pravé straně rovnice 

 
     (CO3

2-) (H+) 
K =    -----------------  ;   pro (2)(3)(4) 
             (CO2)(H2O) 
 
    (CO2)(H2O) 
(CO3

2-) = k ----------------     
         (H+)                   

  
 
čím více CO2, tím kyselejší prostředí 
 
Stabilita Ca2+ je přímo závislá na koncentraci CO2, Ca2+ v rovnováze s 

kalcitem 
 
Čím vyšší koncentrace CO2 tím vyšší rozpustnost CaCO3   

Karbonátová ekvilibria na hranici vzduch voda 



Efekt rozpuštěného CO2 na pH :  
acidifikace oceánů 



Karbonátová ekvilibria na hranici vzduch voda 

CO2(g) = CO2(aq)   (1) 
CO2(aq) + H2O = H2CO3  (2) 
H2CO3 = H+ + HCO3

- (bikarbonátový anion) (3) 

HCO3
- = H+ + CO3

2- (karbonátový anion) (4) 
Ca2+ + CO3

2- = CaCO3(s) (kalcit) (5) 
 
 Rovnovážné konstanty, závislé nepřímo úměrně na 

teplotě: vzrůst teploty = posun k levé straně rovnováhy 
(rovnice), pokles teploty = posun k pravé straně rovnice 

 
      (CO2) 
KCO2 = ----------  ;   pro (1) 
           pCO2 
 
CO2(g) = CO2(aq) 
 
čím NIŽŠÍ teplota, tím více rozpuštěného CO2 

čím VYŠŠÍ tlak, tím více rozpuštěného CO2 

 
Povrchová voda oceánů je mírně zásaditá (pH = 7,9 – 8,1) 
 



CO2 + H2CO3 

HCO3
- 

CO3
2- 

0 % 

100 % 

5 13 9 
pH 

7 11 

Stabilita karbonátových specií v závislosti na pH 

Ekvilibrium na hranici vzduch oceán, oceány 
jsou mírně zásadité (pH = 7,9 – 8,1) 

ko
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Hloubková distribuce karbonátových specií a CO2 v oceánech 

Povrchová vrstva oceánů 
- Vysoká koncentrace CO3

2- 

- Nízká koncentrace CO2, 
H2CO3 a HCO3

- 

- Vysoké pH (vyšší alkalinita) 
 
Směrem do hloubky 
- Klesá koncentrace CO3

2- 

- Stoupá koncentrace CO2, 
H2CO3 a HCO3

- 

- Klesá pH 
 maximum na termoklině 
 
Dále směrem do hloubky 

(stoupající tlak) 
- Stoupá koncentrace CO3

2- 

- Klesá koncentrace CO2, H2CO3 
a HCO3

- 

- Stoupá pH 
 
 
 



Karbonáty a atmosférický CO2 

• Rozpouštění CO2 v 
mořské vodě   

– stahování CO2 z 
atmosféry 

– Ovlivňuje pH oceánů 

– Usazování CaCO3  
„uskladnění“ CO2 do 
litosféry 

 

 

 



Hydráty CH4 (metanové klathráty) 

Molekuly H2O uzavírající CH4 
(metan) pomocí slabých 
vodíkových vazeb 

 
Stabilita metanových hydrátů v 

mořské vodě 
- Nepřímo závislá na teplotě 

- Přímo závislá na tlaku 

- Kombinace nízké teploty a 
vysokého tlaku v hluboké 
vodě vznik hydrátů CH4 

 
Stabilita hydrátů CH4 v mořských 
sedimentech, cca do hloubky 
500 pod povrchem 
- Geotermický gradient 

 
Oteplování hluboké oceánské 

vody  nestabilita hydrátů 
CH4 

 
 

Kovalentní vazba H2O 

Kovalentní vazba CH4 

Vodíková vazba mezi 
molekulami H2O 



Kryosféra 

• Heterogenní termická 
odezva 

• Kontinentální ledovcové 
štíty (Antarktida, 
Grónsko) 

• Horské ledovce 

• Mořský led 

• Sněhová pokrývka 
kontinentů 

• Permafrost (zmrzlá půda) 

 

• Pozitivní zpětná vazba:  
– led a sníh odrážejí největší 

část slunečního světla 

– Kryosféra ochlazuje své 
okolí 

 

 

 



Biosféra 

• Druh a hustota 
vegetačního pokryvu  
odraz slunečního EM 
záření 

• Vliv na hydrologický 
cyklus  zvyšuje odpar 
vody z kontinentů 

• Ovlivňuje teplotu půdy  
menší teplotní výkyvy než 
půda bez vegetace 

• Biogeochemický cyklus SP 
 fotosyntéza, respirace, 
uvolňování metanu, 
spalování biomasy 
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Litosféra 

• 2,4 x 1013 Tg H2O (cca 50 000 x větší hmotnost než atmosféra; 10 x větší hmotnost 
než hydrosféra)) 

• Litosféra ovlivňuje změny chemického složení atmosféry  
– vulkanismus  produkce skleníkových plynů 

– zvětrávání litosféry (silikátových minerálů) 

• Zemský povrch ovlivňuje atmosférické a oceánské proudění 
– Velikost  a rozložení kontinentů a oceánů 

– Reliéf  

 



Konfigurace oceánů a kontinentů 



Dlouhodobé cykly vulkanické aktivity a klimatu 

• Intenzivní vulkanická 
činnost  „skleníkové 
(greenhouse)“ klima 

– ordovik, silur, devon, 
jura, křída 

 

• Méně intenzivní 
vulkanická činnost  
„chladničkové 
(icehouse) klima“ 

– neoproterozoikum, 
karbon, perm, trias, 
neogén a kvartér 

 



Vulkanismus vs. zvětrávání silikátů 

• Změna pCO2 atmosféry = 
vulkanismus/metamorfza - 
zvětrávání  

 

• Vulkanismus  zvyšování 
pCO2 

• Zvětrávání  snižování pC02 

 

• Rychlost zvětrávání je závislá 
na velikosti povrchu 
zvětrávajících minerálů a 
atmosférickém pCO2 

(koncentraci CO2 v atmosféře) 

•  negativní zpětná vazba 



• Hydrolýza 

 

 Zvětrávání živců 

 disociace vody na H+ a OH-, vodíkový kation nahrazuje pozitivně nabité ionty v krystalové struktuře 

 disociace H2CO3 (kyselina uhličitá) na H+ (vodíkový kation) a HCO3- (hydrogenuhličitanový 
/bikarbonátový/ anion) 

  

 2KAlSi3O8 + 2(H+ + HCO3
-)  +  9H2O  ->  Al2Si2O5(OH)4  +  2K+  +  2HCO3

-  +  4H4SiO4 

 ortoklas  +  kys. uhličitá  +  voda  ->  kaolinit  +  draselný kat.  +  bikarbonátový an.  +  kys. ortokřemičitá 

 

 CaSiO3 + 2H2CO3  +  H2O  ->  Ca2+ + 2HCO3
- + H4SiO4(aq) 

 wollastonit +  kys. uhličitá  +  voda  ->  Ca kation +  bikarbonátový an.  +  kys. ortokřemičitá 

  

 Mg2SiO4 + 4H2O  +  4CO2  ->  2Mg2+ + 4HCO3
- + H4SiO4(aq) 

 forsterit + voda + oxid uhličitý ->  Mg kation +  bikarbonátový an.  +  kys. Ortokřemičitá 

 

       Mg3Si2O5(OH)4 + 2H0O + 3CO2  3MgCO3 + 2SiO2.H2O 

 chryzotil + voda + oxid uhličitý  magnezit + křemíkový gel 

 

Zvětrávání silikátů 



Rychlost zvětrávání silikátů 

• Relativní rychlosti 
zvětrávání hlavních 
silikátových 
minerálů 

 

• Goldichovo schéma 



Rychlost zvětrávání silikátů 

• Absolutní rychlosti 
zvětrávání hlavních 
silikátových minerálů 

 

• Rozpouštění kuličky o 
průměru 1mm v 
roztoku o pH=5 

 



pCO2 atmosféry v geologické minulosti 
kambrium - recent 

Souhra  

• vulkanické činnosti (produkce 
oceánské kůry, platóbazalty) 

• rychlostí a množství 
zvětrávání silikátů 

• Vegetačního pokryvu 
kontinentů  pohřbívání 
organického C 

– Kolonizace souše vyššími 
rostlinami (silur – devon) 

 

• Produkce uhličitanu 
vápenatého 

 

• Hlavní orogeneze 
– kaledonská 

– variská 

– alpinská 



Uhlíkový cyklus 
hlavní rezervoáry C a pohyb C mezi rezervoáry 

Rezervoáry, množství uvedená 
v petagramech (Pg) = gigatuny 
(Gt) 

 

• Zemský plášť 
(vulkanismus) 

• Zvětrávání silikátů 

• Atmosféra 

• Mělké oceány 

• Hluboké oceány 

• Mořské sedimenty 

• Zemská kůra (karbonáty, 
rozptýlená organická 
hmota, uhlovodíky, uhlí) 

• Biosféra 

• Pedosféra 



Uhlíkový cyklus, množství uhlíku v hlavních rezervoárech 

Rezervoáry: 

• Zemský plášť 
(vulkanismus) 

• Zvětrávání silikátů 

• Atmosféra 

• Mělké oceány 

• Hluboké oceány 

• Mořské sedimenty 

• Zemská kůra (karbonáty, 
rozptýlená organická 
hmota, uhlovodíky, uhlí) 

• Biosféra 

• Pedosféra 



Antropogenní ovlivnění uhlíkového cyklu: 
Pohyb uhlíku mezi rezervoáry v období  

1960-1980, 1980-2000, 2000-2010 

Ztráty (-) 

Zisk (+) 

 

• Spalování fosilních paliva 
pálení cementu 

• Celková bilance 
terestrického rezervoáru 

– Využití krajiny (-) 

– Využití krajiny (+) 

• Oceán 

• Atmosféra 



Mimozemské (extraterestrické)  
klimatické faktory 

• Excentricita eliptické dráhy Země kolem slunce 

• Náklon zemské osy 

• Precese (kmitání zemské osy) 



Faktory ovlivňující klima 

• Přírodní / geologické 

– Změny chemického složení atmosféry 
(vulkanismus, zvětrávání litosféry) 

– Změny zemského povrchu (rozložení kontinentů a 
oceánů a reliéf, ovlivňující atmosférické a 
oceánské proudění) 



Faktory ovlivňující klima 

• Antropogenní 

– Antropogenní ovlivnění zemského povrchu 
(odlesňování, vodní nádrže, zavlažování, atd.) 

– Změny chemického složení atmosféry (emise 
plynů a aerosolů) 



Faktory ovlivňující klima 

• Astronomické 

– Změny intenzity slunečního záření (sluneční skvrny 
/ sluneční bouře) (historické záznamy výskytu 
slunečních skvrn korespondují s vývojem klimatu) 

– Kolísání sluneční radiace dopadající na Zemi 
(orbitální dráha Země – náklon, excentricita, 
precese) 



Excentricita 

Excentricita = 

(vzdálenost mezi ohniskem a 

středem elipsy) / (délka vedlejší 

osy) 

 

Excentricita dráhy Země kolem 

slunce kolísá od 0 do 0.05, s 

periodou 100 tis. Let,  400 tis. let 

a 2 mil let. 



Excentricita  

 

• Časová řada 

• Excentricita  

• Oslunění (W/m2) 

 

• Frekvenční spektrum 



Šikmost (i.e., náklon) zemské osy kolísá od 22° do 

24,5°, s periodou 41 tis. let. 

Náklon zemské osy 



Náklon zemské osy  

 

• Časová řada 

• Oslunění (W/m2) 

• Nákon (stupně) 

 

• Frekvenční spektrum 



Kolísání zemské osy s periodou 19 tis. 
let a 23 tis. let. 

Modulace záznamu 
precese 
excentricitou: 

 

Zima na S. polokouli 
v perihéliu, léto v 
aféliu: zmírněné 
sezónní výkyvy 
(DNEŠEK) 

 

Zima na S. polokouli 
v aféliu, léto v 
perhéliu: zesílené 
sezónní výkyvy 
(KONEC 
POSLEDNÍHO 
GLACIÁLU) 

 

 

Precese 



Precese 

 

• Časová řada 

• Precese 

• Oslunění (W/m2) 

 

• Frekvenční spektrum 



• In 1842, J. Adhémar suggested that slow variations in Earth’s orbit could 
be responsible for climatic changes by altering the lengths of the seasons. 

 

• In 1875, J. Croll hypothesized that orbital variations might lead to 
substantial changes in climate. (Colder winters → larger snow cover → 
glaciation) 

Astronomická teorie ledových dob 



• Renewed interest in 
orbital forcing of glacial 
cycles occurred when 
M. Milankovitch (1941) computed long-
term variations in insolation. 

 

• Milankovitch believed that cold 
summers led to glaciation by allowing 
snow to survive into the next year. 

M. Milankovič 



Oslunění na 65°N 

• High latitude summer insolation 
(June, 65°N) has been regarded as 
an index of orbital forcing of 
glaciation. (This is the original 
Milankovitch hypothesis: Cool 
summers are beneficial to ice 
growth.) 

 

• Note that the effects of precession 
are modulated by eccentricity. 

 

• For low summer insolation: 
Aphelion in summer (esp. with high 
eccentricity), low obliquity. 



Záznam izotopů kyslíku v mořských sedimentech za 
posledních 700 tisíc let 

75 ka 

Vrtné projekty 

DSDP a ODP 

 

Pelagické 

sedimenty, cca 

konstantní rychlost 

sedimentace, 

datování 

 
18O v schránkách 

plaktonních 

foraminifer (CaCO3) 

 

Časové řady 

 

 



Peaks in d18O 

Spectrum 

Correspond to 

Orbital Frequencies 

Variance spectra for marine oxygen isotopes 

for the last 700 kyr (lower curve) compared 

with spectra for Earth’s orbital parameters 

(Imbrie,1985). (From Broecker, 2002) 



 



Radiace / záření 

• EM záření, závisí na vlnové délce 

• Sluneční (krátkovlnné), 6000 °C, 250 – 2500 nm 

• Zemské (dlouhovlnné), 40 – 80 °C, 4000 – 50 000 nm 

• Atmosféra průchodná pro krátkovlnné záření, ale ne 
pro dlouhovlnné 

• Atmosférické okno: zemské záření ve vd 8000 – 13 000 
nm uniká do vesmíru; zbytek je pohlcován atmosférou  

• Skleníkový efekt (bez SE by průměrná povrchová 
teplota planety byla o cca 35 °C nižší) 





Skleníkové plyny (SP) 

• Pohlcují záření o shodné vd jakou má 
atmosférické okno (= „přivírání 
atmosférického okna“) 

• H2O, CO2, CH4, N2O, O3, umělé SP (freony, 
halony) 

• Efekt naředění SP v „inertních“ (vůči 
skleníkovému efektu) plynech atmosféry (99 % 
objemu) – O2, N2, Ar  



 

Annual world greenhouse gas emissions, in 2010, by sector. 



Proč se planeta otepluje ? 
Hlavním viníkem je tzv. skleníkový efekt 

• Sluneční energie (EM záření) je pohlcována povrchem Země, mění se na infračervené 
(tepelné) záření a planeta si udržuje teplo 

• Část infračerveného záření je ale od povrchu Země odražena 
– Část odraženého záření uniká zpět do vesmíru 
– Část je pohlcena a posléze znovu vyzářena atmosférou zpět k povrchu Země  planeta se ohřívá 

 
• Zpětný odraz tepla v atmosféře způsobují tzv. skleníkové plyny 

http://www.google.cz/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=8FIl-ckAM8UubM&tbnid=bs4aWC3yIjV6UM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.edfenergy.com/energyfuture/energy-gap-climate-change/greenhouse-effect&ei=FMmNUriZOcadtQbfooFw&bvm=bv.56987063,d.Yms&psig=AFQjCNFr4OLz9JGJwYO6drvB6ukWV_sZJw&ust=1385109797055306


Radiační účinnost 

• Radiační účinnost ukazuje, o kolik více energie ze 
Slunce se díky jednotlivým plynům zadrží ve srovnání 
se stavem na začátku průmyslové revoluce, tj. rokem 
1750.  

• Tím je do indexu zahrnuta jak síla plynu, tak i jeho 
množství. Vyjadřuje se v jednotkách W/m2. 
 
 
 

• Zjednodušeně řečeno, radiační účinnost je "...rychlost 
změny energie na jednotku plochy planety, měřená na 
svrchním okraji atmosféry“ 
 



Radiační účinnost (radiative forcing) 



Skleníkové plyny 
Hlavním viníkem se zdá být činnost člověka 

 

• Vodní páry, oblačnost (způsobují cca 36 - 70 procent skleníkového efektu) 
• Oxid uhličitý (způsobuje cca 9 - 26 procent skleníkového efektu) 
• Metan (způsobuje cca 4 - 9 procent skleníkového efektu) 
• Ozón (způsobuje cca 3 - 7 procent skleníkového efektu) 

 
• Během průmyslové revoluce se zvýšily emise skleníkových plynů do atmosféry. Od roku 1750 

se koncentrace CO2 zvýšily o 36% a metanu o 148% 



Koncentrace CO2 (počet částic z milionu), N2O a methanu (částic z miliardy) a 
některých vzácných skleníkových plynů (částic z bilionu) v letech 1979 – 2008. Zdroj: 
NOAA 



Podíl jednotlivých skleníkových plynů na zesílení absorpce slunečního záření vyjádřen 
radiační účinností (W/m2, levá stupnice). Výchozím bodem je rok 1750, pro který je 
radiační účinnost stanovena jako 0. Oxid uhličitý má podíl kolem 60%%, methan 20%% 
a o zbylou pětinu se dělí ostatní plyny. Na pravé stupnici index radiační účinnosti, kde 
rok 1990 je roven hodnotě 1 a je vyznačen. Zdroj: NOAA 







 



 



 





Paleoklimatologie 
vývoj klimatu v geologické minulosti 

 



Co je to „dlouhodobá perspektiva“ ? 
Lze odvozovat trendy ve vývoji klimatu z „hluboké propasti času“ ?  

 1 rok = 1 s 
 

• Pravidelná měření teploty:  200 let   3,3 min 
• Počátek letopočtu,   2000 let  33 min 

 
• Poslední doba ledová,   12 000 let 3,3 hod 

 
• Počátek střídání ledových dob 2,6 mil. let 30 dnů 

 
• Vymření dinosaurů  65 mil. let 2 roky + 2 měsíce 

 
• Stáří Země   4,6 mld. Let 146 let 

 
• Klima se během historie Země výrazně měnilo 

– Doby ledové a meziledové 
– Lze z minulého vývoje odhadovat budoucí vývoj ? 
– Máme jistotu, že se ledové doby nebudou opakovat ? 

 

• Jak měřit teplotu bez teploměru ?  
– Pomocí kalibrovaných zástupných („proxy“) parametrů, které jsou uloženy v horninách 

(ledu) 
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Historické záznamy změny klimatu 

• Konec holocenního klimatického optima a 
rozvoj prvních civilizací 

• Zánik vikingského osídlení v Grónsku 

• Klimatická změna v Evropě 1300 – 1450 

• Malá doba ledová v Evropě (1600 – 1700) 

• Pád Haile Selassieho v Etiopii  (sucho 



 

Zalednění v minulosti 
geologické a geomorfologické důkazy: rýhování, nedávný ústup ledovců 

 



Ledovec Athabasca, 

Columbia Ice Field 

Kanada 





Povrch Země:  

na konci poslední doby ledové a dnes 



Vývoje globální teploty za posledních 2000 let 

• Průměrná povrchová teplota podle různých rekonstrukcí (křivky vyhlazené 
na dekády), černá čára: instrumentální měření teploty 

Teplé období 

středověku 

Malá doba 

ledová 



Rekonstruovaný vývoj teploty v holocénu (posledních 
12 000 let) 

Konec 

posledního 

glaciálu 

Holocenní 

klimatické optimum 



Vývoje povrchové teploty 
oceánu (SSST) v KVARTÉRU 
(posledních 1,8 miliónu let) 

teplo chladno 



Zástupné klimatologické údaje („proxy data“) 

• Izotopy kyslíku 18O / 16O v sedimentech 

 

• CO2 v ledovcích (vrty Grónsko, Antarktida) 

 

• Pylová zrna v sedimentech 

 

• Kolísání hladiny oceánu (krasovění vápenců) 



• Malá část molekul vody (H2O)  obsahuje těžký izotop kyslíku 
18O namísto lehčího 16O. 

 

• H2
18O / H2

16O ≈ 1/500 

 

• Tento poměr není konstantní, nýbrž kolísá v rozsahu několika 
procent. 

 

• Tlak par H2
18O je nižší, než tlak par H2

16O, tudíž H2
16O se 

snadněji odpařuje. 

 

Izotopy kyslíku v mořské vodě 



Frakcionace izotopů kyslíku 
d18O 

• Frakcionace izotopů kyslíku  

– V důsledku odparu – frakcionace v 

hydrologickém cyklu 

– Teplotně závislá frakcionace během 

krystalizace CaCO3 z H2O 

 



Frakcionace 18O/16O v koloběhu vody 

H2O se odpařuje s mořské vody. 

Kyslík v H2O je obohacen o lehčí 

izotop O16. 

 

Tato H2O kondenzuje v mracích a 

dopadá na zem v podobě srážek.   

 

H2O, která je součástí 

suchozemského vodního cyklu je 

obohacena o lehký izotop O16 

 

Mořská voda je obohacena o 

těžší izotop O18 



Led v ledovcích je tedy  

primárně tvořen vodou 

obohacenou o lehčí izotop 

O16.  Tím pádem oceány 

zůstávají obohaceny o těžší 

izotop O18, jsou „více 

pozitivní“ 

 

Během glaciálů zůstává více 

O16 uzavřeno v ledu a oceány 

se stále více obohacují o O18. 

 

Během interglaciálů O16 z 

ledovců odtává a vrací se 

zpět do oceánů, oceány se 

relativně ochuzují o O18, 

jejich O18 je “více negativní” 

Klimatický význam frakcionace 18O/16O 



18O/16O a globální objem ledu 

• Kolísání d18O mořské vody ve světovém oceánu 
odpovídá kolísání objemu ledovců na kontinentch 
(vyšší d18O → více ledovců). 

 

• Časová řada d18O ve světovém oceánu je ekvivalentní 
časové řadě objemu ledovců.  



Zdroj kyslíku při krystalizaci CaCO3: DIC (rozpuštěný anorganický uhlík = CO2 + 

bikarbonátový ion + karbonátový ion) 

 

CO2(aq) + H2O + Ca2+  CaCO3 + 2H+ 

 

 

 

Frakcionační faktor: 

 RA 

aA-B = ---------- 

 RB 

  kde R = izotopický poměr 18O/16O 

   RA = minerálu, RB = vody 

 

 

           (18O/16O)x - (
18O/16O)std 

 d18O (%0) = 1000 x  --------------------------------------- 

      (18O/16O)std 

 

Frakcionace 18O/16O během krystalizace 
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T(oC) = 16,5 – 4,3 (d18Ocarb – d18Ow-AMW) + 0,14(d18Ocarb – d18Ow-AMW)2 

 

d18Ocarb = VPDB  

d18Ow-AMW = AMW – average marine water 

 

 

 

 

 

•Biogenní aragonit 

•Kalcit foraminifer 

•Syntetický kalcit 

•SiO2 – rozsivky 

•SiO2 v jehlicích hub 

•Fosfát ve schránkách měkkýšů 

•Fosfát v kostech a zubech 

Frakcionační rovnice pro výpočet paleoteplot pro 

biogenní CaCO3 (ústřice, měkkýš) 
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Záznam izotopů kyslíku v 
mořských sedimentech za 

posledních 700 tisíc let: 
Mořské izotopové stupně 

(MIS) 

75 ka 

Vrtné projekty DSDP a ODP 

 

hlubokomořské sedimenty, cca 

konstantní rychlost sedimentace, 

datování 

 
18O v schránkách plaktonních 

foraminifer (CaCO3) 

 

Časové řady 



Mořské izotopové stupně 
 

Cyklické střídání klimatu 
(doby ledové a meziledové) 

 
Je pravděpodobné, že další 

cyklus bude následovat 



• Paleogén – neogén 

• Paleocén-eocenní 

termální maximum 

(PETM) 

• Eocenní klimatické 

optimum 

• Miocenní klimatické 

optimum 

• Glaciace antarktidy 

• Střídání glaciálů a 

interglaciálů 

 

Klima v “deep time“  „hluboké propasti“ času 



• Ledovce vznikají hromaděním 
sněhu. Sníh se tlakem stále 
nových vrstev napadaného sněhu 
mění (rekrystalizuje) na led.  

• Stáří ledu roste s hloubkou jeho 
uložení v ledovci 

• Vzduch z původního sněhu je 
zachycen v ledu v podobě bublin. 

• Tento „fosilní vzduch“ je možné 
chemicky analyzovat  zejména 
obsah CO2. 

Paleoklimatologie z vrtných jader ledu 



Vrt Vostok, Antarktida 

 



CO2 v atmosféře a objem ledovců 

• Záznam CO2 a objemu ledovců dobře koreluje 
– Oba jsou řízeny stejným mechanismem: klimatickými výkyvy 



Klima a kolísání mořské hladiny 

 Velká bahamská 
lavice (VBL) 

 
– Plochý povrch 

– Malá hloubka 

– Záznam oscilací mořské 
hladiny 

 (GLACIEUSTATICKÉ CYKLY) 



Klima a kolísání mořské hladiny 
•Modré díry (blue holes), Bahamy, Belize: jeskynní 

systémy  

 

•Glaciál: nízká hladina oceánu, vynoření VBL nad hladinu 

+ krasovění (blue holes) 

 

•Interglaciál: vysoká hladina oceánu, zalití VBL vodou + 

obnovená mořská sedimentace 



Kolísání mořské hladiny 

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/3/39/Sea_level_temp_140ky_Quaternary-fr.svg


PRINCIP SUPERPOZICE 

•Ve sledu po nad sebou ležících vrstev je jakákoli vrstva mladší, než sled vrstev, na kterých leží a je starší, než sled 

vrstev, pod kterými leží Steno, 1669. 

•Princip superpozice umožňuje studovat sledy sedimentů jako relativní posloupnost procesů a událostí v čase  

Princip superpozice: 

 

Sedimenty se ukládají 

ve vrstvách na dně 

moří nebo na povrchu 

souše 

 

Vrstvy se ukládají 

vodorovně se 

zemským povrchem 

 

Každá následující 

vrstva pohřbívá vrstvy 

pod ní 

 

Nejstarší vrstvy leží 

dole, nejmladší nahoře 

 

čas 



Vhodné archívy 

• Stálá rychlost sedimentace (sedimentace ze suspenze) 

• Nepřerušené vrstevní sledy 

• Horninově monotónní vrstvy (stále stejné sedimenty: zrnitost, 
minerální složení) 

• Bez zvíření sedimentu organismy (bioturbace) 

• Dobře datovatelné (14C, MIS, OSL) 

  

 Hlubokomořské (pelagické) sedimenty, hlubokovodní jezerní 
sedimenty, spraše, sedimenty přehrad, povodňové sedimenty 
řek (údolní nivy) 



Hlubokomořské 

sedimenty 

Povodňová 

plošina 

Jezerní sedimenty (terciér, 

důl Bílina, mostecká pánev) 



Sprašové archívy 
Spraš 
• žlutavý nezvrstvený prach, někdy vápnitý, dobře vytříděný, s typickou 

zrnitostí od 0,02 do 0,5 mm, s výraznou vertikální strukturou 
• spraše pokrývají cca 10% povrchu Země, dosahují mocnosti až 300 m 

(Čína) 
• ve spraších jsou typicky vyvinuty různé půdní horizonty 
• typické pro kvartér 



Globální distribuce sprašových sedimentů 

Dr. Michael Pidwirny, Department of Geography, Okanagan University College  



• Mocnosti eolických (větrných) sedimentů na území Spojených 
států a hranice kontinentálního zalednění (celý pleistocén, 
poslední glaciál (Wisconsin) 

 



• Model transportu eolického (větrného) prachu – 
sedimentace spraší ze vzdušné suspenze 



Kvartérní produkce sedimentů prachové 
frakce 

• Spraše rády sedimentují v chladných a 
suchých obdobích (glaciálech) 

– mechanické zvětrávání a ledovcová 
abraze hornin – produkce prachové 
frakce 

– Silné větrné proudění 

– Chybějící vegetační pokryv, který brání 
větrné erozi 

• V teplých a vlhkých obdobích je 
usazování spraší zpomaleno a spraše 
zvětrávají – vznikají půdní horizonty 

– Převažuje chemické zvětrávání (vyšší 
teplota a srážky, vegetační pokryv) 

– Vegetace brání větrné erozi 

• Korelace sprašových a půdních 
horizontů s globálním objemem 
kontinentálních ledovců 



Spraše / pohřbené půdy 

Glaciál / 

interglaciál 
Klima 

Rychlost 

akumulace 

prachu 

Rychlost 

tvorby půd 

Stratigrafie 

spraše / půdy 



Chronologie sprašových 
usazenin 

• Stratigrafie: střídání 
sprašových a půdních 
horizontů 

 

• Datování (metody 
radiouhlíku 14C, OSL) 

 

• Korelace s mořským 
zázname izotopů 18O 
(stupně MIS) 



Magnetická susceptibilita (MS): 
zástupný (proxy) ukazatel tvorby půd ve 

spraších 

• MS: bezrozměrná fyzikální veličina, vyjadřuje 
„schopnost materiálů magnetovat se ve vnějším 
magnetickém poli“ 

• V horninách MS mohou být obsaženy materiály: 
– diamagnetické (MS: 0 nebo záporná), křemen, kalcit 
– paramagnetické (MS: nízké kladné hodnoty), slídy, 

pyrit 
– feromagnetické (MS: vysoké kladné hodnoty): 

magnetit, hematit 

 
• Spraš: relativně nízká MS 
• Pohřbené půdy: relativně vysoká MS 
 Příčiny 
• Rozpouštění karbonátů: relativní obohacení o para- 

and feromagnetické materiály v půdách 
• růst magnetických minerálů během tvorby půd 

(magnetit, maghemit, hematit) – obohacení v 
půdách 
 

V moderních půdách existuje přímá 

úměra mezi magnetickou 

susceptibilitou (MS) a průměrnou 

roční teplotou (MAT) a 

průměrnými srážkami (MAP). 



 

• Korelace MS (kontinentální klimatický záznam) a d18O (oceánský 
klimatický záznam) 



Dolní Věstonice: kalendář věků 

 



Mezikontinentální korelace sprašových archívů 
na základě MS a chemického složení spraší / 

půd 

• Dolní Věstonice 

• Krasnogorskoye (jižní Sibiř) 

• Jezero Bajkal 



Korelace Dolní Věstonice – jižní Altay, poslední glaciální 
cyklus: MS a barva sedimentu 

 

Signál MS se liší mezi Dolními 

Věstonicemi a jižní Sibiří 

Na jižní Sibiři jsou spraše 

obohacené o MS, kdežto pohřbené 

půdy jsou ochuzené (!) 



Korelace Dolní Věstonice, jižní Altaj a jezero 
Bajkal: MS 

 

Na základě MS lze korelovat na vzdálenost > 7 tisíc km mezi různými typy archívů: 

sprašovými a jezerními 



Buducí vývoj klimatu ? 



Závěry 
 

Globální oteplování (a ochlazování) je planetě Zemi vlastní a fungovalo dávno 
před vznikem prvních lidských civilizací 
 
Na planetě bylo po většinu geologické minulosti mnohem tepleji, než dnes 
 
Vliv průmyslové revoluce a průmyslové emise jsou jen jedním mnoha zdrojů 
skleníkových plynů. Odhad 
 
V posledních 2,6 milionech let je střídání ledových a meziledových dob 
cyklické s pevně danou periodou (cca 100 tisíc let) 
 
S největší pravděpodobností dojde v budoucnu k dalšímu ochlazení (nová 
doba ledová) v časové perpektivě cca 5 až 15 tisíc let 


