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Rozšíření sedimentů
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MOŘSKÉ NEROSTNÉ
SUROVINY
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Klasifikace surovin

1. mělkomořské suroviny
2. přechodní suroviny
3. hlubokomořské suroviny
4. suroviny z podloží mořského dna
5. mořská voda
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Mělkomořské suroviny

plážové a příbřežní suroviny –
mořská rýžoviště:

štěrky a písky
vápenaté suroviny
písky s obsahem těžkých minerálů, 
diamantů, zlata, platiny
soli – vzniklé přírodním odpařováním 
mořské vody
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Mořská rýžoviště
• vznikají v plážové zóně působením příboje a 

příbřežních proudů
• nejdůležitější faktory vzniku

přítomnost mateční horniny nebo sedimentu, 
obsahující užitkovou složku
vhodné hydrodynamické podmínky (síla příboje)

• minerály tvořící rýžoviště
těžší než doprovodné minerály
mechanicky i chemicky značně stabilní
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Užitkové minerály – asociace

• ilmenit – rutil – zirkon – monazit
• ilmenit – zirkon – kasiterit
• magnetit – titanomagnetit – ilmenit
• platina – chromit – magnetit
• zlato
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ilmenit – rutil – zirkon – monazit

• na mořské zdroje připadá:
cca 80 % světových zásob zirkonu (Zr)
30 % zásob monazitu (Th)
20 % ilmenitu a rutilu (Ti, Nb, Ta)

• výskyt v příbřežní zóně:
Indického oceánu (Indie, Srí Lanka, Madagaskar, 
JAR)
Tichého oceánu (Tchajwan, Austrálie, Jižní Korea)
Atlantského oceánu (USA, Brazílie, trop. pásmo 
Afriky)
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cínové rudy
• kasiterit – 1. minerál, který byl průmyslově těžen 

z mořských ložisek
• výskyt – Indonésie, Malajsie, Thajsko
magnetit
• výskyt společně s titanomagnetitem, ilmenitem a 

rutilem
• v 60. letech bohaté ložisko v zálivu Ariake

(Kjúšu) – titanomagnetity s obsahem 56 % Fe,    
7 % Ti, 0,2 % V

• Nový Zéland, Austrálie, Lofoty, Luzon, Fidži



2005 Geografie Světového oceánu                
Vladimír Herber

14

zlato
USA – Kalifornie, Aljaška (Nome)
západní pobřeží Jižní Ameriky, podél jihoafrického 
pobřeží

platinové kovy
záliv Goodnews (západ Aljašky)

diamanty
pobřeží jz. Afriky v okolí ústí řeky Oranje

chromit
šelf státu Oregon (USA)

jantar
pobřeží Baltu

písky a štěrky
karbonáty
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Přechodné suroviny

na okraji šelfu i na pevninském svahu
baryt
fosfority
glaukonit
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Hlubokomořské suroviny
• těží se manganové konkrece, hydrotermální

rudy
• manganové konkrece (železitomanganové, 

„oceánský brambor“)
pestré a variabilní chemické složení, vysoký 
obsah kovů
těžba – náročnost na techniku, množství, finanční
náklady

• hydrotermální rudy
horká voda (60 ºC), vysoká salinita, sedimenty 
s vysokým obsahem Fe, Zn, Cu, Pb, Ag, Au
výskyt např. v nejhlubší riftové části Rudého moře



2005 Geografie Světového oceánu                
Vladimír Herber

18



2005 Geografie Světového oceánu                
Vladimír Herber

19



2005 Geografie Světového oceánu                
Vladimír Herber

20



2005 Geografie Světového oceánu                
Vladimír Herber

21

Suroviny z podloží mořského dna

• suroviny vázané na pevninskou granitovou 
vrstvu zemské kůry 

ropa, zemní plyn, síra, evapority, uhlí, žilná
ložiska

• suroviny charakteristické pro oceánskou 
kůru v hlubokém oceánu

chromit, rudy niklu, platina
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Ropa

• těžba zahájena 1923 v zálivu Maracaibo
• značné rozšíření těžby i ložisek po r. 1948,  

z moře těží cca 50 států, z hloubek 200 m, ale i 
z větších

• místa těžby – Střední východ (Perský záliv), 
pobřeží Mexika a Venezuely (Maracaibo), šelf 
Severního moře, Mexický záliv, Kalifornie, sev. 
Aljaška, Sahulský šelf (sev. Kalimantan), šelf 
Guinejského zálivu
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zemní plyn
• Mexický záliv při pobřeží USA, dno 

Severního moře
síra
• součást solných diapirů (solné pně) 

v Mexickém zálivu u pobřeží Texasu a 
Lousiany

uhlí
• dlouholetá tradice těžby ve Velké Británii
• podmořská těžba Japonska, USA, Číny, 

Chile, Turecka
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Mořská voda
kuchyňská sůl
• odpařováním a různými odsolovacími procesy
• cca 1/3 celosvětové roční spotřeby
• USA, Španělsko, V. Británie, Itálie, Japonsko, 

Francie
odsolená mořská voda
• odsolovací stanice
• státy Perského zálivu
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hořčík
• 1 m3 (cca1 tuna) mořské vody obsahuje 

1,3 kg hořčíku
• použití – letecký, textilní, papírenský, 

gumárenský průmysl
• srážením solanek pomocí vápna
bróm, draslík aj.
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