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ZZáákladnkladníí pojmy a definicepojmy a definice

• světový oceán 
• oceánografie = věda o moři?
• oceánologie, oceánometrie, FG moří
• vznik – 2. polovina 19. století
• zařazení oceánografie v systému věd
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PojetPojetíí oceoceáánografienografie

•• uužžšíší vymezenvymezeníí –– (fyzick(fyzickáá geografie geografie 
momořříí) výzkum fyzik) výzkum fyzikáálnlníích a chemických ch a chemických 
jevjevůů a procesa procesůů, pozn, poznáánníí momořřskskéé
meteorologie a morfologie ocemeteorologie a morfologie oceáánsknskéého ho 
dnadna

•• šširiršíší vymezenvymezeníí -- ((MeerskundeMeerskunde, , MarineMarine
Science, Science, okeanologijaokeanologija) nav) navííc zahrnuje i c zahrnuje i 
momořřskou geologii a geofyziku a rovnskou geologii a geofyziku a rovněžěž
momořřskou biologiiskou biologii
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OceOceáánografie v nografie v šširiršíším pojetm pojetíí

•• zabývzabýváá se se ččasovým a prostorovým asovým a prostorovým 
rozdrozděělenleníím fyzikm fyzikáálnlníích a chemických ch a chemických 
vlastnostvlastnostíí momořříí a jejich vlivem na moa jejich vlivem na mořřskskéé
organismy, dorganismy, dáále studuje geologickou le studuje geologickou 
stavbu, sedimenty, teplotnstavbu, sedimenty, teplotníí a la láátkovtkovéé
pompoměěry, dynamiku vody (vlnry, dynamiku vody (vlněěnníí, dmut, dmutíí, , 
momořřskskéé proudy, hlubinnproudy, hlubinnáá cirkulace)cirkulace)
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ČČlenleněěnníí oceoceáánografienografie
•• fyzickfyzickáá oceoceáánografienografie

fyzikfyzikáálnlníí slosložženeníí momořřskskéé vodyvody
interakce oceinterakce oceáán n ⇄⇄ atmosfatmosfééra (meteorologie)ra (meteorologie)
dynamickdynamickáá oceoceáánografie (vlnnografie (vlněěnníí, dmut, dmutíí, proudy), proudy)

•• chemichemickckáá oceoceáánografienografie
•• momořřskskáá biologie a ekologiebiologie a ekologie
•• momořřskskáá geologie  a geofyzikageologie  a geofyzika
•• teoretickteoretickáá oceoceáánografienografie
•• momořřskskáá regionregionáálnlníí geografiegeografie
•• aplikovanaplikovanáá oceoceáánografie (nografie (OceanologyOceanology) ) 
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DDěějiny ocejiny oceáánografie nografie -- etapyetapy
A. A. poznpoznáávváánníí nových monových mořříí
•• mapovmapováánníí pobpobřřeežžíí
•• doba velkých doba velkých zzáámomořřských ských objevobjevůů

((BartolomeoBartolomeo DiazDiaz, , VascoVasco de Gama, Kryde Gama, Kryšštof tof 
Kolumbus, Kolumbus, FernaoFernao MagalhMagalhãães)es)

B. B. shromashromažďžďovováánníí poznatkpoznatkůů
•• popoččáátky ocetky oceáánografie nografie 

momořřskskéé proudprouděěnníí, po, poččasasíí a podneba podnebíí nad ocenad oceáány, ny, 
hloubkovhloubkováá mměřěřeneníí, vlastnosti mo, vlastnosti mořřskskéé vody, vody, žživot ivot 
vv momořřííchch
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PrvnPrvníí plavbyplavby

•• podpodéél pobl pobřřeežžíí a mezi ostrovya mezi ostrovy
•• StStřředomoedomořříí ((EgypEgypťťananéé, F, Fééniniččananéé, , ŘŘekovekovéé, , 
ŘŘíímanmanéé,...) ,...) –– dovoz surovin a potravindovoz surovin a potravin

•• ArabskArabskéé momořře e –– do Indie, do Indie, úúststíí ZambeziZambezi
•• DDáálný východ lný východ –– ČČíína, Japonskona, Japonsko
•• AtlantskAtlantskáá EvropaEvropa

•• snahy o psnahy o přřekonekonáánníí ččáásti ocesti oceáánunu
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VelkVelkéé zzáámomořřskskéé objevyobjevy
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C. vC. věědeckdeckáá oceoceáánografienografie
PPooččáátky ocetky oceáánografienografie
•• úúdaje o modaje o mořřských proudech (1650)ských proudech (1650)
•• proudovproudovéé systsystéémy vmy v Atlantiku (1663)Atlantiku (1663)
•• analýza moanalýza mořřskskéé vody, odsolovvody, odsolováánníí
•• studium teplot mostudium teplot mořřskskéé vodyvody
•• mměřěřeneníí hloubek a odebhloubek a odebíírráánníí vzorkvzorkůů ze dnaze dna
•• cesta J. cesta J. CookaCooka (1768 (1768 –– 1779)1779)
•• expedice V. expedice V. BeringaBeringa, výzkumy , výzkumy LomonosovaLomonosova, , 

Darwina, Darwina, RosseRosse
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PoPoččáátkytky mezinmezináárodnrodníí spoluprspolupráácece
•• mapa smmapa směěru vru věětrtrůů a proudových systa proudových systéémmůů, teploty , teploty 

hlubinných vod a hlubinnhlubinných vod a hlubinnéé proudy, proudy, batymetrickbatymetrickáá
mapa Atlantikumapa Atlantiku (M.(M. F. Maury, 1854)F. Maury, 1854)

•• Brusel (1853) Brusel (1853) –– I. hydrografickI. hydrografickáá konferencekonference
•• batymetrickbatymetrickáá mapamapa (1903) (1903) –– OOceceáánografický nografický úústav stav 

vv Monaku Monaku 
•• výzkum výzkum podmopodmořřskskéého reliho reliééfufu -- objevenobjeveníí

podmopodmořřských horských hor
•• britskbritskáá loloďď ChallengerChallenger (1873(1873––76) 76) -- (batymetrick(batymetrickáá

mapa, mapa hlubokomomapa, mapa hlubokomořřských sedimentských sedimentůů, mapa , mapa 
salinity, teplota mosalinity, teplota mořřskskéé vody, novvody, novéé rody a druhy)rody a druhy)

•• ruskruskáá loloďď ViViťťazaz (1886(1886--89) 89) –– biologickbiologickéé výzkumyvýzkumy
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Cesta lodi Cesta lodi ChallengerChallenger (1873(1873--76)76)
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MMezivezivááleleččnnéé obdobobdobíí
•• nněěmeckmeckáá loloďď MeteorMeteor (1925(1925--38)38)

14x p14x přřekekřříížžen rovnen rovnííkový Atlantik kový Atlantik 
70 000 70 000 hloubkových mhloubkových měřěřeneníí pomocpomocíí echolotuecholotu
studium mostudium mořřských sedimentských sedimentůů, chemie mo, chemie mořřskskéé
vody, movody, mořřskskáá biologiebiologie
vztah ocevztah oceáán n -- atmosfatmosfééra ra 

•• výzkumyvýzkumy Pacifiku (SSSR, USA, Japonsko)Pacifiku (SSSR, USA, Japonsko)
•• studium polstudium poláárnrníích oblastch oblastíí
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mměřěřeneníí lodi Meteorlodi Meteor
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PPovovááleleččnnéé obdobobdobíí
•• bběěhem vhem váálky objeveny lky objeveny guyotyguyoty (podmo(podmořřskskéé hory hory 

ss plochým temenem)plochým temenem)
•• oceoceáánograficknografickéé plavidlo plavidlo ViViťťazaz (AN SSSR) (AN SSSR) ––

komplexnkomplexníí studie: studie: hlubokomohlubokomořřskskéé ppřřííkopykopy szsz. . 
Pacifiku, OchotskPacifiku, Ochotskéé momořřee

•• plavidlplavidla a Albatros,Albatros, GalatheaGalathea, , CalypsoCalypso, , 
•• GlomarGlomar ChallengerChallenger (1968) (1968) –– hlubokomohlubokomořřskskéé vrtvrtáánníí
•• výzkum atmosfvýzkum atmosféérických procesrických procesůů, , úúloha umloha uměělých lých 

drudružžicic
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MezinMezináárodnrodníí aktivityaktivity

•• 1950 1950 výzkum Golfskvýzkum Golfskéého prouduho proudu
•• 19571957--5858 MezinMezináárodnrodníí geofyzikgeofyzikáálnlníí rokrok
•• 1960           1960           výzkum severnvýzkum severníího Atlantikuho Atlantiku
•• programy programy UNESCOUNESCO

19591959--6565 výzkum Indickvýzkum Indickéého oceho oceáánunu
19641964 výzkum výzkum BaltuBaltu

•• GEOSECS (1972GEOSECS (1972--78) 78) -- GeochemicalGeochemical OceanOcean SectionsSections
•• 19751975 MMez. desetiletez. desetiletíí výzkumu ocevýzkumu oceáánunu
•• JGOFSJGOFS (od 1987)(od 1987) –– JointJoint GlobalGlobal OceanOcean FluxFlux StudyStudy
•• WOCE (1990WOCE (1990--97) 97) –– WorldWorld OceanOcean CirculationCirculation ExperimentExperiment
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SvSvěětový ocetový oceáán (SO)n (SO)

•• plocha SO plocha SO 360,7 mil. km360,7 mil. km22

•• objem SOobjem SO 1 360 mil. km1 360 mil. km33

•• srovnsrovnáánníí s hmotnosts hmotnostíí ZemZeměě –– svsvěětový tový 
oceoceáán je cca 0,25 % n je cca 0,25 % 
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RozloRozložženeníí vodstva na Zemivodstva na Zemi

severnseverníí polokoule      jipolokoule      jižžnníí polokoulepolokoule
•• vodnvodníí plochaplocha 61 %61 % 81 %81 %
•• sousouššee 39 %39 % 19 %19 %

•• pevninskpevninskáá polokoule polokoule 
jvjv. od N. Z. od N. Zéélandu landu –– oceoceáán 89 %n 89 %

•• oceoceáánsknskáá polokoule polokoule 
úúststíí Loiry Loiry –– oceoceáán 53%n 53%
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ZZáákonitosti v rozlokonitosti v rozložženeníí P P -- OO

•• pevniny a ocepevniny a oceáány vny vžždy proti sobdy proti soběě
Afrika +Evropa Afrika +Evropa –– TOTO
SevernSeverníí Amerika Amerika –– IOIO
AustrAustráálielie –– SevernSeverníí AOAO
AntarktidaAntarktida –– SLOSLO
JiJižžnníí AmerikaAmerika –– JihovýchodnJihovýchodníí AsieAsie

dvojice kontinentdvojice kontinentůů (Ameriky, Evropa+Afrika, (Ameriky, Evropa+Afrika, 
Asie+AustrAsie+Austráálie) oddlie) odděěleny zleny zóónou aktivnnou aktivníích ch 
projevprojevůů endogennendogenníí dynamiky Zemdynamiky Zeměě
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•• trojtrojúúhelnhelnííkový pkový půůdorys kontinentdorys kontinentůů se se 
zzáákladnou obrkladnou obráácenou k severucenou k severu

•• jijižžnníí kontinenty majkontinenty majíí zzáápadnpadníí pobpobřřeežžíí
konkkonkáávnvníí, východn, východníí konvexnkonvexníí

•• ostrovnostrovníí skupiny skupiny ččastastéé podpodéél východnl východníích ch 
okrajokrajůů kontinentkontinentůů, p, přři zi záápadnpadníím pobm pobřřeežžíí
zpravidla chybzpravidla chybíí



20042004
Geografie SvGeografie Svěětovtovéého oceho oceáánu                                                  nu                                                  

VladimVladimíír Herberr Herber 2323

OceOceáány a mony a mořře e –– dděělenleníí a rozlohaa rozloha

OCEOCEÁÁNN
•• leležžíí mezi mezi kontinentykontinenty
•• hlubokhlubokéé ppáánve (4nve (4--6 km)6 km)
•• uzavuzavřřený proudový systený proudový systéémm
•• vlastnvlastníí vodnvodníí masy smasy s typickým typickým 

rozvrstvenrozvrstveníím teplot a salinitm teplot a salinit
•• vlastnvlastníí systsystéém mom mořřských sedimentských sedimentůů
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MOMOŘŘEE –– ččáásti ocesti oceáánu vnikajnu vnikajííccíí do pevninydo pevniny
•• STSTŘŘEDOZEMEDOZEMNNÍÍ momořřee –– obklopena pevninami,obklopena pevninami,

ss oceoceáánem spojena prnem spojena průůlivem livem 
vnitvnitřřnníí ((ststřředokontinentedokontinentáálnlníí) ) -- (B(Baltskaltskéé momořřee,, Perský Perský 
a a HudsonHudsonůůvv zzáálivliv))
mezikontinentmezikontinentáálnlníí (interkontinent(interkontinentáálnlníí) ) –– leležžíí mezi mezi 
kontinentykontinenty (St(Střředozemnedozemníí, Rud, Rudéé, Karibsk, Karibskéé momořře)e)

•• lilišíší se svými podmse svými podmíínkami od vedlejnkami od vedlejšíšího oceho oceáánu, majnu, majíí
vlastnvlastníí proudový systproudový systéém, znam, značčnněě odliodliššnou teplotu vod nou teplotu vod 
a podneba podnebíí, odli, odliššnnéé usazeninyusazeniny

•• OKRAJOVOKRAJOVÁÁ momořřee –– oddodděělena od ocelena od oceáánu nu 
poloostrovem nebo dvpoloostrovem nebo dvěěma poloostrovy, popma poloostrovy, popřř. . 
řřetetěězcem ostrovzcem ostrovůů ((BeringovoBeringovo m., Sm., Severneverníí momořřee))

•• zzáálivylivy –– menmenšíší ččáásti ocesti oceáánu nebo monu nebo mořře vnikaje vnikajííccíí do do 
pevninypevniny

•• zzáátoky, prtoky, průůlivy, molivy, mořřskskéé úúžžinyiny
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Hranice mezi oceHranice mezi oceáány 1ny 1
SLO SLO –– AOAO
•• HudsonHudsonůůvv prprůůliv liv –– BaffinBaffinůůvv ostrov ostrov –– ostrov ostrov 

Disko Disko –– GrGróónsko nsko –– ŠŠpicberky picberky –– MedvMedvěěddíí
ostrov ostrov –– SevernSeverníí mysmys

SLO SLO –– TOTO
•• BeringBeringůůvv prprůůliv liv –– mys mys DDěžěžnněěvovavova –– ostrov ostrov 

DiomedDiomedůůvv –– mys prince Waleskmys prince Waleskééhoho
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Hranice mezi oceHranice mezi oceáány 2ny 2
AO AO –– TOTO
•• mys mys HornHorn –– 6767ºº 1616'' z. d. z. d. –– Grahamova Grahamova 

zemzeměě v Antarktidv Antarktiděě
AO AO –– IOIO
•• StStřřelkový mys elkový mys -- 2020ºº v. d. v. d. –– AntarktidaAntarktida
IO IO –– TOTO
•• slosložžitý pritý průůbběěh, hlavnh, hlavněě v oblasti australskov oblasti australsko--

indickindickéého stho střředomoedomořříí
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IO IO –– TOTO
•• Antarktida Antarktida -- 146146ºº 5555'' v. d. v. d. –– TasmTasmáánie  nie  

(Jihovýchodn(Jihovýchodníí mys) mys) –– ostrov ostrov KingKing –– mys mys 
OtwayOtway –– mys mys TalbotTalbot –– ostrovy ostrovy RotiRoti, , SawuSawu, , 
SumbaSumba, , SumbawaSumbawa, , LombokLombok, , BaliBali, J, Jááva a va a 
Sumatra (mys Sumatra (mys TandjungTandjung KedaboeKedaboe) ) –– mys mys 
TandjungTandjung PiaiPiai (Malajský poloostrov)  (Malajský poloostrov)  
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PojmenovPojmenováánníí oceoceáánnůů a moa mořříí
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Atlantský oceAtlantský oceáánn
Marmarské mořeGuinejský záliv
Irmingerovo mořeStředozemní moře
Labradorské mořeBiskajský záliv
Hudsonův zálivKeltské moře
záliv Sv. VavřinceIrské moře
Mexický zálivSeverní moře
Karibské mořeNorské moře
Sargasové mořeBaltské moře
moře ScotiaČerné moře
Weddelovo mořeAzovské moře
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StStřředozemnedozemníí momořřee

BaleBaleáárskrskéé momořřeeAlborAlboráánsknskéé momořřee

TyrhTyrhéénsknskéé momořřeeLigurskLigurskéé momořřee

JJóónsknskéé momořřeeJaderskJaderskéé momořřee

ThrThrááckckéé momořřeeEgejskEgejskéé momořřee

KrKréétsktskéé momořřee

LevantskLevantskéé momořřeeLybijskLybijskéé momořřee
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Atlantik Atlantik –– hlavnhlavníí prprůůlivylivy

GibraltarskýGibraltarský SvatojSvatojíířřskýský
MessinskýMessinský SevernSeverníí
KorsickýKorsický SkagerrakSkagerrak
DardanelyDardanely KattegatKattegat
BosporBospor CabotCabotůůvv
KerKerččskýský YucatYucatáánskýnský
La La MancheManche FloridskýFloridský
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VladimVladimíír Herberr Herber 3434

SevernSeverníí ledový oceledový oceáánn

GrGróónsknskéé momořřee VýchodosibiVýchodosibiřřskskéé momořřee

BarentsovoBarentsovo momořřee ČČukotskukotskéé momořřee

BBíílléé momořřee BeufortovoBeufortovo momořřee

KarskKarskéé momořřee BaffinBaffinůůvv zzáálivliv

momořře e LaptLaptěěvvůů
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SevernSeverníí ledový oceledový oceáán n -- prprůůlivylivy

DDáánskýnský LongLongůůvv

KarskKarskáá vratavrata FoxovaFoxova ppáánevnev

VilkickVilkickééhoho DavisDavisůůvv

DmitrijeDmitrije LaptLaptěěvava
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Tichý oceTichý oceáán 1n 1
Panamský zPanamský záálivliv JJáávskvskéé momořřee
Kalifornský zKalifornský záálivliv BaliskBaliskéé momořřee
AljaAljaššskýský zzáálivliv FloreskFloreskéé momořřee
BeringovoBeringovo momořřee SawuskSawuskéé momořřee
OchotskOchotskéé momořřee BandskBandskéé momořřee
JaponskJaponskéé momořřee SeramskSeramskéé momořřee
ŽŽlutlutéé momořřee HalmaherskHalmaherskéé momořřee
VýchodoVýchodoččíínsknskéé momořřee MoluckMoluckéé momořřee
JihoJihoččíínsknskéé momořřee CelebeskCelebeskéé momořřee
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Tichý oceTichý oceáán 2n 2

FilipFilipíínsknskéé momořřee KorKoráálovlovéé momořřee
TimorskTimorskéé momořřee TasmanovoTasmanovo momořřee
ArafurskArafurskéé momořřee FidFidžžijskijskéé momořřee
SuluskSuluskéé momořřee RossovoRossovo momořřee
NovoguinejskNovoguinejskéé momořřee BellingshausenovoBellingshausenovo m.m.
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Pacifik Pacifik –– hlavnhlavníí prprůůlivylivy

DrakeDrakeůůvv MagalhMagalhããesesůůvv

BeringBeringůůvv La La PPéérousrousůůvv

TatarskýTatarský CugarskýCugarský

KorejskýKorejský TchajwanskýTchajwanský

SingapurskýSingapurský MakasarskýMakasarský

TorresTorresůůvv BassBassůůvv
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VladimVladimíír Herberr Herber 3939

Indický oceIndický oceáánn

AndamanskAndamanskéé momořřee RudRudéé momořřee

BengBengáálský zlský záálivliv Suezský zSuezský záálivliv

ArabskArabskéé momořřee AkabskýAkabský zzáálivliv

OmOmáánský znský záálivliv Velký australský zVelký australský záálivliv

Perský zPerský záálivliv MackenziovoMackenziovo momořřee

Adenský zAdenský záálivliv
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VladimVladimíír Herberr Herber 4040

Indický oceIndický oceáán n -- prprůůlivylivy

SundskýSundský MalackýMalacký

PalckýPalcký HormuzskýHormuzský

BBááb b alal--MandabMandab MosambickýMosambický
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VladimVladimíír Herberr Herber 4242
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