
Pohyby mořské vody
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Příčiny - astronomické

• přitažlivá síla Měsíce a Slunce
• vliv zemské rotace
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Příčiny - atmosférické

• nerovnoměrné ohřívání vody v 
různých zeměpisných šířkách

• gradienty tlaku – větrné proudy
• vliv podmořského zemětřesení
• sopečná činnost
• sesuvy břehů a dnových sedimentů
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Základní formy pohybu vody

• vlnění
• dmutí moře
• mořské proudy
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Vlnění

• pohyb vody v uzavřených drahách, 
v závislosti na způsobu vzniku (genezi) a 
charakteru vln je rozlišováno několik typů
vlnění:

vlnění eolické - nucené, volné, příboj
vlnění vnitřní
vlnění stojaté
jednorázové vlny katastrofické povahy
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Vlnění eolické

• vzniká působením větru, jeho intenzita 
přímo závisí na rychlosti, na délce působení
větru, na hloubce a ploše vodního povrchu,

• vodní částice se pohybují po kruhových 
drahách – orbitách, 

• vpřed se pohybuje jen forma vlny,
• části vlny – hřbet a vpadlina (důl).
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Parametry vlny

• délka vlny (L)
• výška vlny (H)
• perioda (T)
• rychlost vlny (v = L / H)
• amplituda (A = L / H)
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Nucené vlny

• vznikají přímým účinkem větru
• složitý systém jednotlivých typů vln a 

působení různých dějů:
• větší vlny přebírají energii menších vln, 
• lámání vln – je-li:        H > 1/7 L  
• rezonance vln (účinek se sčítá)
• zánik vln
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Volné vlny

• pravidelný systém vln,
• nižší výška, větší délka a perioda, 

pravidelné hřbety,
• putování na obrovské vzdálenosti,
• projevují se v oblastech i za bezvětří
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Příboj

• vliv tření o dno => snížení rychlosti vodních 
částic u vpadlin, u hřbetů je pohyb ještě
rychlejší => hřbety přepadávají a rozbíjejí se

• přirozený vlnolam (breaker) hloubka vody = 
1,3 výška vlny
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Refrakce vln

• energie vln se koncentruje proti výběžkům 
pevniny a mělčinám - transformace vlny,

• čelo vlny probíhající šikmo k pobřeží se v 
místě, kde začíná „cítit dno“ (hloubka = cca 
1/2 délky vlny) => změna směru => čelo je 
paralelní s břehovou linií

• vznik pobřežních (příbřežních) proudů a 
pohyb plážového materiálu
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Vlnění vnitřní

• vznik na hranici vodních vrstev různých 
vlastností (hustota, slanost, teplota),

• projevy na hladině moře - pravidelné pásy –
soustředění planktonu, nečistot a suspenze –
vazba na vpadliny vnitřních vln
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Vlnění stojaté (seiches - séše)
• příčinou jsou náhlé změny atmosférického 

tlaku => hladina kolísá kolem uzlových 
bodů,

• průnik běžného oceánského vlnění do 
vnitřních moří, zálivů, přístavů => odráží se 
po refrakci od pobřeží => pohyb kolem 
určitého bodu

• vliv tlakových změn (cyklóny – hladina 
vypouklá) – vlny barické
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Tsunami
• jednorázové vlny katastrofické povahy
• vlny značné délky (150 – 300 km) a 

dlouhé periody (5 min. až 12,5 hod.), 
značná rychlost

• pohyb celého sloupce vody
• příčiny vzniku (mořetřesení, podmořský 

vulkanismus, sesuvy)
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Oceánské/mořské proudy
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Hlavní příčiny vzniku 
• cirkulace atmosféry v přízemních vrstvách  →

nucené (driftové) proudy
• odlišná salinita a teplota  → konvekční

(termohalinní) proudy
• bilance oběhu vody
• setrvačnost driftových proudů → volné proudy
• vyrovnání úbytku vody přítokem ze sousední oblasti 
→ vyrovnávací (kompenzační) proudy

• vlnění a slapové jevy → periodické proudy při 
pobřeží nebo mezi řetězy ostrovů
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Klasifikace mořských proudů

GENETICKÁ – podle způsobu vzniku:
• driftové a větrné proudy
• hustotní proudy
• odtokové proudy
• přílivové a odlivové proudy (slapové)



2005 Geografie Světového oceánu                                       
Vladimír Herber

22



2005 Geografie Světového oceánu                                       
Vladimír Herber

23

PODLE ČETNOSTI VÝSKYTU:
• stálé (kvazistacionární):  pasátové
• občasné – epizodické:   extrémním přítokem 

z pevniny
• periodické: proudy přílivové a odlivové

PODLE HLOUBKY:
• povrchové, přechodové, hlubinné, dnové, 

pobřežní, v průlivech a úžinách
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PODLE CHARAKTERU POHYBU A SMĚRU
• průběh přímý a zakřivený

PODLE FYZ. - CHEM. VLASTNOSTÍ
• proudy teplé a studené
• proudy slané a vyslazené
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Proudové koloběhy

• rovníkové proudy
• západní okrajové proudy
• proudy převažujících západních větrů
• východní okrajové proudy
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Subtropické proudové koloběhy:
• severoatlantský
• jihoatlantský
• severopacifický
• jihopacifický
• koloběh Indického oceánu
Subpolární proudové koloběhy:
• mezi Grónskem a Evropou
• Weddelovo moře
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Mohutnost proudu

• množství vody
• šířka proudu
• rychlost proudu
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Druhotné faktory působící při 
vzniku proudu

• Coriolisova síla
• síla tření
• odstředivá síla
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Ekmanova spirála 
model uchylování proudů

(Ekmanův posun)

směr proudů je ovlivněn
• rozložením pevnin
• tvarem pobřeží
• reliéfem mořského dna
• rotací Země
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• uchylování proudění na mořské hladině o 45º
• snížení rychlosti proudění na hodnotu cca 2 

% rychlosti větru
• změna směru a rychlosti proudů s hloubkou  
→ spirála

• hloubka tření driftového proudu  (D) –
vektor proudění pootočen o 180º

• rychlost zde odpovídá pouhé 1/23  rychlosti 
povrchové Vo
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Geografický význam efektu 
Ekmanovy spirály

v zóně pasátů existence stálých větrů
paralelních s pobřežím: 

• odklon proudů na povrchu o 35-65º
• západní strana kontinentů směřují

povrchové proudy od břehů do oceánu
• kompenzačními proudy sem vystupují

chladné vody z hloubek 200 až 300 m
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Západní zesílení
• následek rotace Země způsobující, že západní

okrajové proudy všech subtropických oběhů jsou 
rychlé, úzké, hluboké
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Zóny konvergence a divergence

Při soutoku proudů → zóny konvergence (ZK)
• pokles vody do hloubky → obohacování

hlubinných vod o kyslík
• ZK  kolem Antarktidy, sev. Atlantik, oblasti 

subtropů
Při vzdalování proudů od sebe → zóny 

divergence (ZD)
• výstup chladných a živinami bohatých vod 

z hloubky
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Povrchové proudy v oceánech

• tvar oceánské pánve
• uspořádání hlavních větrných systémů
• sezónní faktory a další periodické změny
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