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Abstrakt 

Práce shrnuje znalosti o mořském ledu v Arktidě, jeho vlastnostech, podmínkách a procesu 

vzniku. Popisuje také klima Arktidy a jeho změny od počátku 20. století. Práce ukazuje, jak a 

proč je arktický mořský led důležitý pro klima celé naší planety, a že klimatický systém je 

velmi propojený. To znamená, že pokud například dojde k zásadním změnám mořské ledové 

pokrývky nebo změnám klimatu, tak se vliv těchto změn může projevit i v úplně jiné oblasti, 

což je projevem tzv. kaskádového bodu zvratu. Proto se tato práce také dotýká tématu 

zpětných vazeb a ukazuje, že stanovení množství a typu mořského ledu v Severním ledovém 

oceánu je zásadní pro zlepšení našich znalostí a pochopení polárního počasí a dlouhodobých 

výkyvů klimatu. 

Klíčová slova:  
klimatická změna, mořský led, teplota, Arktida 

 
Abstract 

The thesis summarizes the knowledge of sea ice in the Arctic, its properties, conditions and the 

process of formation. It also describes the Arctic climate and its changes since the early 20th 

century. The work shows how and why Arctic sea ice is important for the climate of our entire 

planet and that the climate system is highly interconnected. This means that if, for example, 

there are fundamental changes in the sea ice cover or climate, then the impact of these 

changes may manifest itself in a completely different area, which is a manifestation of the so-

called cascading tipping point. Therefore, this work also touches on the topic of feedback and 

shows that determining the amount and type of sea ice in the Arctic Ocean is essential to 

improve our knowledge and understanding of polar weather and long-term climate 

fluctuations. 

Key words: 
climatic change, sea ice, temperature, Arctic  
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1. Úvod 
Tato práce se zabývá vývojem mořského ledu v Arktidě. Daná problematika je velmi 

aktuálním tématem, je řešena mnoha vládními institucemi a také neziskovými organizacemi. 

Hlavním cílem této práce je popsat změny ve vývoji mořského ledu, změny klimatu v Arktidě 

a jejich vzájemné interakce prostřednictvím zpětných vazeb. 

Jelikož klimatický systém je komplexní a všechny jevy v něm jsou vzájemně propojené, 

překročení prahu jakéhokoli kritického prvku může mít za následek řetězec vlivů dalších 

prvků. Tak například tání ledovců a zvyšování hladiny moří může zahrnovat změny 

teplotního režimu Arktidy a vést k ještě rychlejšímu tání permafrostu a uvolňování dalšího 

metanu do atmosféry, což zase zesiluje skleníkový efekt a urychluje tání ledovců. 

První známky oteplování Arktidy se objevily ve 20. letech minulého století. Během této doby 

bylo zjištěno, že se vody Barentsova moře staly teplejšími. Předpokládalo se, že se to týká 

pouze arktické oblasti. Později se ale ukázalo, že šlo o globální oteplování, jen v polárních 

zeměpisných šířkách je výraznější. Podle toho Arktida získala nepsaný název - "kuchyně 

počasí". Po oteplování v první polovině 20. let následovalo mírné a krátké ochlazení. Druhé 

globální oteplování začalo od poloviny 70. let a bylo spojeno se zvýšeným skleníkovým 

efektem v důsledku zvýšené koncentrace oxidu uhličitého v atmosféře, která měla 

pravděpodobně antropogenní charakter. 

I když v současné době neexistuje žádný konsensus o příčinách arktické amplifikace (viz 

kapitola 4.1.), navrhované mechanismy zahrnují: snížené letní albedo v důsledku ztráty 

mořského ledu a sněhové pokrývky (Pithan a Mauritsen, 2014), zvýšení vodní páry a mraků v 

arktické atmosféře (Dufour a kol., 2016; Kim a kol., 2017). 

Vyšší atmosférické teploty působí jako hybatel arktických změn v oceánu a na souši. Lineární 

vztah mezi globální změnou teploty a poklesem arktického mořského ledu naznačuje přímý 

vliv na klima (Mahlstein, Knutti, 2012). 

Pomocí moderních technologií dálkového průzkumu Země se nám skýtá příležitost 

pozorovat arktické oblasti každý den. Na základě dat získaných ze satelitních pozorování bylo 

napsáno velké množství článků do impaktovaných časopisů, které tvoří základ této bakalářské 

práce. 
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2. Arktida 

Arktida – oblast na severní polokouli naší planety ohraničená pomyslnou rovnoběžkou, 

polárním kruhem, se souřadnicemi 66°33' severní zeměpisné šířky. V rámci těchto oblastí jsou 

pozorovány jevy polárního dne a polární noci. Rozloha je cca 21 milionů km2. Někdy se jižní 

hranice Arktidy shoduje s jižní hranicí zóny tundry, která je podobná červencové izotermě 10 

°C na souši a 5 °C na moři. Na některých místech tato hranice leží severně od polárního 

kruhu a na některých místech jižně od ní. V tomto případě bude její plocha 27 milionů km² 

(5,3 % zemského povrchu) (Osipov, 2004). 

V této práci budeme za hranici Arktidy považovat jižní hranici zóny tundry, tudíž 

červencovou izotermu 10 °C na souši a 5 °C na moři. 

 
Obr. 1. Arktida ohraničená polárním kruhem (modře) nebo izotermou 10 °C pro červenec (červeně). 
Zdroj: Central Intelligence Agency, 2009 

Arktida na rozdíl od Antarktidy není světadílem. Je tvořena převážně velkými vodními 

plochami jako jsou Severní ledový oceán, nejsevernější část Atlantského a Tichého oceánu. 
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Většinou jsou pokryté mořským ledem (viz Obr. 1.), který částečně roztává v létě a v zimě 

narůstá zpátky. Arktická oblast zasahuje i do kontinentu: pokrývá část severního pobřeží 

Evropy, Asie a Severní Ameriky, patří sem taktéž mnoho ostrovů, např. Grónsko, Špicberky, 

Severní země, Nová země a další. V Arktidě se rozlišují 2 přírodní zóny: arktické pouště a 

tundra. (Callaghan a kol. 2005) 

2.1. Reliéf 
Povrch pevninské části Arktidy je tvořen převážně nížinami a rovinami: Východoevropská 

rovina, Západosibiřská rovina dále nížiny Severosibiřská, Yano-Indigirská a Kolymská. Pouze 

v některých oblastech jsou hory. Nejvýznamnější jsou pohoří Byrranga na poloostrově Tajmyr 

(nadmořská výška až 1146 m), severní část Verchojanského pohoří a pohoří poloostrova 

Čukotka. V rámci Severní Ameriky mají největší podíl kopcovité plošiny vysoké 400–700 m 

(Osipov, 2004). Většina ostrovů Arktidy je kontinentálního původu, jejich povrch tvoří roviny 

a pahorkatiny (Dowdeswell, Hambrey, 2002). Nejvyšší hory Arktidy jsou na východě Grónska 

(Gunnbjørn (3 694 m n. m.) - nejvyšší vrchol v Arktidě (Osipov, 2004), dále pak na Baffinově a 

na Ellesmerově ostrově. 

Velkou část celkové plochy Arktidy zabírá Severní ledový oceán. Zde se široce rozvinula 

oblast kontinentálního šelfu v hloubkách menších než 200 m (Ščukin, 1974), kterou pokrývají 

šelfová moře: Barentsovo, Bílé, Karské, Laptěvů, Východosibiřské a Čukotské (Kössl, 

Chábera, 1999). Centrální část oceánu je oblastí hlubinných pánví (Vogt a kol., 1979), např. 

kotlina Nansena je hluboká až 5449 m a podmořských hřbetů, z nichž jeden z 

nejvýznamnějších je Lomonosovův hřbet. 

2.2. Půdy 
Na ostrovech Severního ledového oceánu jsou vyvinuty arktické půdy. Nízká teplota vzduchu, 

permafrost, kongeliflukce a nadměrná vlhkost způsobují inhibici procesů tvorby půdy. V 

důsledku toho se vyvinou hlavně půdy s tenkou vrstvou humusu, se zkráceným profilem a 

nevyjádřenými, nevýraznými genetickými horizonty. Arktické půdy jsou slabě kyselé nebo 

skoro neutrální, oglejení neprobíhá (Tedrow, 1977). V oblastech Arktické tundry, které 

pokrývají pevninu a některé jižní ostrovy v Severním ledovém oceánu, se rozvíjejí tundrové 

půdy. Tyto půdy se vyznačují relativně velkou akumulací organické hmoty, slabou 

mikrobiologickou aktivitou, pohyblivostí humusu, kyselou reakcí, vývojem glejových procesů, 

dělením do malého počtu genetických horizontů a přítomností permafrostu (Lara, 2018). 



   12  

Vyskytují se také velmi mírně podzolizované a oglejové drnové půdy, které obsahují v 

průměru 4–5 % humusu (až 10–12 % v horních horizontech drnových půd) (Osipov, 2004). 

2.3. Vodstvo 
Na území Arktidy se nachází kromě malých řek také ústí velkých řek Eurasie a Severní 

Ameriky: Pečora, Ob, Jenisej, Pjasina, Chatanga, Anabar, Lena, Jana, Indigirka, Kolyma, 

Colville a Mackenzie. Tyto řeky v dolním toku zpravidla proudí v širokých údolích, často 

vytvářejících velké zálivy při ústí (Kössl, Chábera, 1999.). Řeky ovlivňují stav permafrostu, 

tlačí ho dále směrem od údolí a ničí ho pod vlastním korytem (Hubbard, Glasser, 2005). Mají 

zmírňující účinek na klima přilehlých oblastí Arktidy (Goldman, Kumagai, Robarts, 2012). 

Zdroje vody jsou většinou sněhové srážky nebo tající vody z ledovců. Řeky jsou zamrzlé po 

dobu 9–10 měsíců v roce, některé zamrznou až ke dnu.  V říjnu zamrzají, rozmrzají na 

pevnině v květnu-červnu, na ostrovech v půlce června a začátkem září. V kontinentální tundře 

a na ostrovech je mnoho jezer, většinu roku jsou pokryta ledem. Největším jezerem je Tajmyr 

na stejnojmenném poloostrově. 

2.4. Flóra a fauna 
V arktické mrazové poušti je rostlinstvo velmi chudé, ale množství (rozmanitost) druhů 

směrem k jihu stoupá. Nízké letní teploty podmiňují malé množství druhů a malé velikosti 

rostlin. V Arktidě nejsou žádné stromy, ale v teplé části keře často dosahují dvou metrů na 

výšku a ostřice, mechy a lišejníky tvoří silnou vrstvu (Callaghan a kol., 2005). Příležitostně se 

vyskytují travnaté rostliny, jako je polární mák. 

Mnohem lépe jsou na tom živočichové, jejichž velkou část tvoří mořští obyvatelé. Hlavním 

symbolem Arktidy je lední medvěd. Tito velcí savci, kteří se snadno pohybují mezi ledem, 

vodou a zemí, jsou součástí rozmanité fauny Severního ledového oceánu. 

Dále jsou tu ne méně důležité organismy, které udržují tento mořský ekosystém v chodu. Jsou 

neviditelné pouhým okem: řasy a mikroskopický fytoplankton (Platt a kol., 1982). Během 

arktického léta, když slunce vychází nad polárním horizontem, arktické řasy a fytoplankton 

vytvářejí narychlo pomocí fotosyntézy organické látky, čemuž prospívá 24 hodinový polární 

den (Arrigo a kol., 2012). Tato exploze života podporuje celý potravinový řetězec po celý rok 

– od měkkých korálů na mořském dně až po polární lišky na ledovém povrchu. Množení řas a 

fytoplanktonů živí zooplankton a větší dravce, kteří se zase jedí navzájem, a tak do konce 

potravinového řetězce. Organismy, které nebyly zkonzumovány predátory hynou, klesají k 

mořskému dnu a krmí ryby, mořské hvězdice, měkké korály a další organismy v hlubší vodě. 



   13  

Plankton je také důležitý pro domorodé obyvatele Arktidy, kteří získávají jídlo jak z moře 

(mrož, běluha a jiné velryby, lední medvěd, tuleni, lachtani atd.), tak z pevniny (karibu, sob, 

pižmoň atd.). 

Mnoho druhů ptáků je pro chladné oblasti endemických (Callaghan a kol., 2005). V polárním 

létě v tundře hnízdí miliony stěhovavých ptáků. 

Člověk není schopen žít v takových klimatických podmínkách, proto obývá jen jižní okrajové 

části Arktidy. 

2.5. Socioekonomický popis 

Vývoj suchozemských a mořských prostorů v Arktidě začal před mnoha stoletími. Byl silně 

ovlivněn objevem Severní mořské cesty, která se stala nejkratší, a proto nejvhodnější cestou 

pro obchodníky. Hospodářský růst vedl k dalšímu rozvoji Arktidy. V průběhu času se 

ekonomické zájmy, které se dříve soustředily hlavně na mořský rybolov, postupně přesunuly 

do oblasti průzkumu nerostných surovin, zejména ropy a zemního plynu. V 70. a 80. letech 

začalo Norsko, SSSR, Spojené státy, Kanada a Dánsko provádět rozsáhlé programy výzkumu 

přírodních zdrojů. V SSSR byly realizovány obrovské projekty a po objevení nalezišť ropy a 

plynu na severu Aljašky byl postaven Transaljašský ropovod (Osipov, 2004). 

V roce 1982 byla přijata Úmluva OSN o mořském právu, podle níž se vodní plocha výše 

uvedených států vztahuje pouze na arktický kontinentální šelf, zatímco zóna mimo 

kontinentální šelf je prohlášena za mezinárodní. Podle nové úmluvy bylo 12 námořních mil 

pobřežních vod prohlášeno za teritoriální a 200 námořních mil od pobřeží jako ekonomická 

výlučná zóna (viz Obr. 2). Účinnosti nabyla 16. listopadu 1994 (UN, 2001-2020). 
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Obr. 2. Výlučné ekonomické zóny (EEZ) v Arktidě. 
Poznámky: Kanada (fialová), Grónsko (oranžová), Island (zelená), Norsko (tyrkysová), Rusko (světle 
modrá) a USA (tmavě modrá) 
Zdroj: DeRepentigny a kol., 2020 

V současné době se těžba provádí na mnoha místech kontinentálního šelfu. Jedním z nich je 

šelf Pečorského moře, kde probíhá těžba arktické ropy v ložisku Prirazlomnoe. Ložisko bylo 

objeveno v roce 1989 a obsahuje více než 70 milionů tun využitelných zásob ropy. Pro dané 

ložisko byla vytvořena speciální námořní ledu odolná stacionární plošina. První várka arktické 

ropy byla dodána v dubnu roku 2014 (Gazprom Neft Press Office, 2014). V roce 2018 se na 

ložisku vytěžily 3,2 milionu tun ropy (Gazprom, 2019). 

Kvůli tomuto vývoji ropného a plynárenského průmyslu se začaly rozvíjet pobřežní oblasti, 

kam lidé migrovali za výdělky. Hustota zalidnění v Arktické oblasti je méně než 1 osoba/km2. 

V některých severních přístavních městech Ruska vzrostl počet obyvatel na více než 100 000 

(např. Murmansk, Norilsk.). Celkový počet obyvatel Arktidy je cca 4 mil. (Bankes, 2014). Mezi 

tradiční řemesla domorodých obyvatel patří lov, sběr, pastevectví sobů a rybolov. 
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3. Mořský led 

V této kapitole se zaměříme na to, co je mořský led, na jeho vlastnosti a klasifikaci, proč je 

potřeba ho sledovat a jak je důležitý pro klima naší planety. 

Mořský led – jakákoli forma ledu nalezená v moři způsobená zmrznutím mořské vody 

(WMO, 2014). Vzhledem k tomu, že mořská voda je slaná, dochází k zamrzání vody se 

slaností rovnou průměrné slanosti světového oceánu při teplotě asi –1,8 °C (Der’ugin, 

Stepaňuk, 1974). Hodnocení množství, resp. hustoty mořského ledu je uvedeno v bodech – od 

0 (čistá voda) do 10 (pevný led). V atlasech je nejzazší hranice plovoucího ledu zaznamenána 

přerušovanou čarou. 

3.1. Vlastnosti 

Nejdůležitější vlastnosti mořského ledu jsou pórovitost a slanost, které určují jeho hustotu (od 

0,85 do 0,94 g/cm3). Kvůli nízké hustotě ledu se ledové kry zvedají o 1/7–1/10 své tloušťky 

nad hladinu vody. Tání mořského ledu začíná při teplotách nad –2,3 °C (Der’ugin, Stepaňuk, 

1974). Ve srovnání se sladkovodním ledem je obtížnější jej rozdrtit na části. Je také pružnější. 

3.1.1. Slanost 

Slanost mořského ledu závisí na slanosti vody, rychlosti tvorby ledu, intenzitě míchání vody a 

jeho stáří. Čím starší je led, tím menší je jeho slanost, protože slaný roztok při tání odtéká do 

moře. V průměru je slanost ledu 4x nižší než slanost, kterou tvoří jeho voda. Pohybuje se od 0 

do 15 promile (v průměru 3-8 ‰) (Žukov, 1976). 

3.1.2. Hustota 

Mořský led je složitý fyzický objekt, který se skládá z krystalů sladkovodního ledu, solného 

roztoku, vzduchových bublin a různých nečistot. Poměr složek, který závisí na podmínkách 

tvorby ledu a následných procesech ledu, ovlivňuje průměrnou hustotu ledu. Také přítomnost 

vzduchových bublin, tj. pórovitost (jako procento z celkového objemu vzorku ledu), významně 

snižuje hustotu ledu. Slanost ledu má na hustotu menší vliv než pórovitost. Při slanosti ledu 2 

promile a nulové pórovitosti je hustota ledu 922 kilogramů na metr krychlový a při pórovitosti 

6 procent klesne na 867. Současně s nulovou pórovitostí vede zvýšení slanosti z 2 na 6 promile 

a ke zvýšení hustoty ledu pouze z 922 na 928 kilogramů na metr krychlový (Žukov, 1976). 

3.2. Vznik mořského ledu 

3.2.1. Klasifikace 



   16  

Následující definice této podkapitoly jsou převzaté z nomenklatury Světové meteorologické 

organizace (WMO, 2014). Podle fází vývoje ledu: 

Počáteční druhy ledu – obecný termín pro nově vytvořený led, který zahrnuje: 

•   ledové jehly (frazil ice) - tenké jehly nebo ledové destičky suspendované ve vodě 

•   ledové sádlo (grease ice) - další po ledových jehlách je fáze mrazu, kdy se ledové 

krystaly sráží a tvoří na povrchu hustou vrstvu. Ledové sádlo odráží málo světla 

a dodává povrchu vody matný odstín 

•   rozbředlý sníh (slush) - sníh, který je nasycen a smíchán s vodou na povrchu 

země nebo ledu, nebo jako viskózní plovoucí hmota ve vodě po silném sněžení 

•   šuga (shuga) - hromadění porézních kousků ledu bílé barvy, dosahujících 

několik centimetrů napříč; tvoří se z ledového sádla nebo rozbředlého sněhu a 

někdy ze spodního ledu (anchor ice) stoupajícího na povrch 

Dále podle vývoje: 

•   nilas – tenká, elastická kůrka ledu, snadno se ohýbá na vlně a během zčeření na 

hladině. Při stlačení se vytváří vroubkované vrstvy. Má matný povrch a 

dosahuje tloušťky až 10 cm. Může být rozdělen na tmavý nilas (o tloušťce až 5 

cm a velmi tmavé barvy) a světlý nilas (o tloušťce více než 5 cm a světlejší barvy 

než tmavý nilas) 

•   palačinkový led (pancake ice) - ledové desticky mají převážně kulatý tvar o 

průměru 30 cm až 3 m a tloušťce asi 10 cm, se zvýšenými okraji v důsledku 

nárazu ledu jeden o druhý (viz Obr. 3.). Může se tvořit na malé vlně z ledového 

sádla, rozbředlého sněhu nebo šugy atd. Palačinkový led se také může tvořit v 

určité hloubce na rozhraní mezi vodními hmotami s různými fyzikálními 

charakteristikami 

•   mladý led (young ice) – led v přechodné fázi mezi nilasem a jednoletý led, silný 

10-30 cm, lze rozdělit na: 

o   šedý led (silný 10-15 cm, méně elastický než nilas, láme se na vlně, při 

stlačení se obvykle vrství) 

o   šedobílý led (silný 15-30 cm, při stlačení se vytvářejí hřebeny na 

okrajích) 
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•   jednoletý led (first-year ice) – mořský led, který nevydržel více než jednu zimu 

se vyvinul z mladého ledu. Jeho tloušťka je od 30 cm do 2 m. Lze rozdělit na: 

o   tenký jednoletý led (bílý led) (led o tloušťce 30 až 70 cm) 

o   jednoletý led střední tloušťky (led o tloušťce 70 až 120 cm) 

o   silný jednoletý led (led o tloušťce více než 120 cm) 

•   starý led (old ice) – mořský led, který přežil alespoň jedno letní tání; typická 

tloušťka až tři metry nebo i více. Reliéf trvalého ledu je ve většině případů 

hladší než u jednoletého ledu. Rozděluje se na: 

o   zbytkový led (residual ice) – jednoletý led, který přežil letní tání a je nyní 

v novém cyklu růstu. V závislosti na lokaci má tento led tloušťku 30–

180 cm a po 1. lednu (po 1. červenci na jižní polokouli) se nazývá 

dvouletý 

o   dvouletý (second-year ice) – starý led, který přežil jen jedno letní tání; 

typická tloušťka až 2,5 metru a někdy i více. Vzhledem k tomu, že je 

silnější než jednoletý led, vyčnívá více nad vodní hladinu. Na rozdíl od 

víceletého ledu se během letního tání na jeho povrchu tvoří vzor 

četných malých louží (viz Obr. 4.). Holé skvrny a louže jsou obvykle 

zelenomodré barvy 

o   víceletý led (multi-year ice) - starý led o tloušťce do 3 m nebo i více, 

který přežil tání po dobu nejméně dvou let. Povrch má ještě hladší než 

dvouletý led. Led je téměř úplně odsolený. Jeho barva v místech, kde 

není zasněžená, je obvykle modrá. V důsledku tání se na jeho povrchu 

objevují velké louže a vytváří se dobře vyvinutý drenážní systém 

 
Obr. 3. Palačinkový led. 
Zdroj: WMO, 2014 

 

Obr. 4. Louže na povrchu dvouletého ledu. 
Zdroj: WMO, 2014 
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3.2.2. Podmínky vzniku 

Při tvorbě mořského ledu se mezi zcela sladkými ledovými krystaly nacházejí malé kapky slané 

vody, které postupně odtékají dolů. Bod tuhnutí a teplota největší hustoty mořské vody závisí 

na její slanosti. Mořská voda, jejíž slanost je pod 24,695 ‰ (tzv. brakická voda), při 

ochlazování nejprve dosahuje největší hustoty a při dalším chlazení a absenci míchání rychle 

dosáhne bodu tuhnutí. Je-li slanost vody vyšší než 24,695 ‰ (tzv. slaná voda) (většina arktické 

povrchové vody dosahuje hodnoty 30-35), ochladí se na teplotu tuhnutí za stálého zvyšování 

hustoty a za stálého míchání vrstev vody, což nevytváří podmínky pro rychlé ochlazení a 

zamrzání vody (Žukov, 1976). Může se tedy zdát, že celý vodní sloupec v oceánu musí být 

ochlazen na bod tuhnutí, než může začít mrznout na povrchu, ale ve skutečnosti je světový 

oceán složen z vrstev vody s různými vlastnostmi a na základně povrchové vrstvy je velký skok 

v hustotě (známý jako pykoklin). Z toho důvodu konvenční proudění zasahuje pouze 

povrchovou vrstvu až do hloubky asi 100–150 metrů. Nicméně trvá nějaký čas, než v létě 

ohřátá voda dosáhne bodu mrazu, a proto se nový mořský led tvoří na povrchu moře později 

na podzim, na rozdíl od například jezerního ledu v podobných klimatických podmínkách. 

3.2.3. Proces vzniku 

3.2.3.1. V klidné vodě 

Za klidných podmínek je prvním mořským ledem, který se tvoří na povrchu vrstva oddělených 

krystalů (frazil). Krystaly se vznášejí naplocho na povrchu, mají průměr menší než 2-3 mm a 

rostou od centra směrem ven (Weeks, 2010). V určitém okamžiku krystaly nabývají 

hexagonální, hvězdné formy, s dlouhými křehkými rameny nataženými po povrchu.  Jsou 

velmi křehké, proto se brzy odlamují a zanechávájí směs disků a fragmentů paže. Ve vodě se 

tyto fragmenty dále rozpadají na náhodně malé krystaly, které vytvářejí suspenzi se zvyšující 

se hustotou v povrchové vrstvě vody (Smedsrud, 2011). Tento led se nazývá ledové sádlo 

(grease ice). 

Za klidných podmínek se krystaly rychle spojí a vytvoří souvislý tenký list mladého ledu, nilas. 

Jakmile se nilas vytvoří, začne zcela odlišný proces růstu, při kterém molekuly vody přimrzají 

ke spodní části stávajícího ledu, který se nazývá růst tuhnutí (congelation growth) (Weeks, 2010). 

Tento proces růstu vede k tvorbě jednoletého ledu (first-year ice). 

3.2.3.2. V neklidné vodě 

Pokud k tvorbě ledu dochází v neklidné vodě, pak velké množství energie a jako důsledek i 

turbulence v oblasti vln, udržuje nový led ve formě frazilu a tím brání formování nilasu. 
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Suspenze z frazilových krystalů podléhá cyklickému stlačování. Částice obíhají ve vlnovém 

poli a během fáze lisování spolu mohou krystaly mrznout a vytvářet malé soudržné disky, 

které se zvětšují přimrzáním dalších frazilových krystalů. Tím se díky pokračujícímu 

zmrazování mezi krystaly stávají pevnější (Lange a kol., 1989). Tento led je známý jako 

palačinkový led. Kolize mezi palačinkami vytlačuje suspenzi frazilových krystalů na okraje 

palačinek, pak voda odtéká pryč a zanechává vyvýšený lem ledu. Na počátku mají palačinky 

jen pár cm v průměru, ale postupně rostou jak v průměru, tak i v tloušťce (Wadhams a 

Wilkinson, 1999). Okolní frazil dodává materiál rostoucím palačinkám. 

Postupem času se palačinky začínají zmrazovat společně ve skupinách, pak se spojí, aby 

vytvořily první velké ledové kry, a nakonec souvislý list jednoletého ledu, známý také jako 

konsolidovaný palačinkový led (Lange a kol., 1989). 

 
Obr. 5. Schematické znázornění "palačinkového cyklu". 
Zdroj: Lange a kol., 1989 

Palačinky jsou v době konsolidace chaoticky pomíchané dohromady, vrství se přes sebe, 

zmrazují se společně, kde frazilové krystaly fungují jako "lepidlo". Výsledkem je velmi drsné, 

zubaté dno ledu, což můžeme vidět na Obr. 5. 

3.3. Proč je důležitý? 

Jakou roli pro nás hraje mořský led? Je jeho studium tak důležité? A které faktory ho nejvíce 

ovlivňují? 

Pokud přemýšlíte o těchto otázkách, pochopíte, že všechny dnešní změny podléhají dalším 

nebezpečím, která mohou nastat v důsledku změny klimatu: od nejsilnějších bouří a dlouhých 
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období sucha po desertifikaci a oxidaci vod oceánů. V této podkapitole se podíváme na 

některé výhody, které nám mořský led přináší. 

3.3.1. Odráží sluneční paprsky 

Póly Země zůstávají chladné, hlavně kvůli skutečnosti, že dostávají méně slunečního záření 

než jiné, nižší zeměpisné šířky. Existuje však i jiný důvod: mořský led je bílý, a proto odráží 

většinu slunečních paprsků zpět do vesmíru. Tato reflexní schopnost, tzv. albedo, omezuje 

ohřívání povrchu, čímž zajišťuje nízkou teplotu na pólech. S klesajícím objemem ledu se vodní 

plochy čím dál více dostávají pod vliv slunečního záření, tím více tepla pohlcuje oceán, což 

způsobuje další tání mořského ledu a snižování albeda. To je příklad pozitivní zpětné vazby, 

kdy oteplování vyvolává další oteplování. 

3.3.2. Ovlivňuje mořské proudy 

Mořský led ovlivňuje teplotu po celém světě. Je to proto, že oceány a vzduchové hmoty působí 

jako tepelné motory a přenášejí teplo na studené póly ve snaze o trvalou rovnováhu. Jedním 

ze způsobů je atmosférická cirkulace. Další, pomalejší způsob se vyskytuje pod vodou, kde 

oceánské proudy přenášejí teplo přes světový "dopravník", tzv. termohalinní cirkulaci. 

Použitím regionálních rozdílů teplot a salinity vody řídí tento druh cirkulaci počasí na souši i 

na moři (Rahmstorf, 2002). 

 
Obr. 6. Schematické znázornění globální termohalinní cirkulace. 
Poznámky: Povrchové proudy jsou zobrazeny červeně, hluboké vody ve světle modré a spodní vody v 
tmavě modré barvě. Hlavní místa pro tvorbu hluboké vody jsou zobrazena oranžově. 
Zdroj: Rahmstorf, 2002 
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Ztráty mořského ledu ovlivňují tento proces dvěma způsoby. Za prvé mohou teplejší póly 

narušit obecný přenos tepla Země kvůli změnám teplotního gradientu. Za druhé změny 

vzdušných proudů tlačí více mořského ledu směrem k Atlantiku, kde se promění ve studenou 

sladkou vodu (Overland, 2012). Vzhledem k tomu, že menší slanost znamená nižší hustotu, 

roztavený mořský led spíše zůstává na povrchu, než aby klesal do hloubky jako studená slaná 

voda. A jelikož termohalinní cirkulace potřebuje studenou vodu, která klesá dolů ve vysokých 

zeměpisných šířkách (viz Obr. 6.), proces může ovlivnit toky teplé vody z tropů, které tímto 

stoupají. 

3.3.3. Funguje jako izolátor 

Nezáleží na tom, jak chladný je Severní ledový oceán, je stále teplejší než arktický vzduch. 

Mořský led slouží jako izolace a omezuje množství tepla emitovaného oceánem (Obr. 7.). 

 
Obr. 7. Diagram znázorňující tloušťku mořského ledu a roli sněhové pokrývky. 
Zdroj: NASA (M. Studinger) 

Stejně jako albedo je to další způsob, jak udržet chladné klima v Arktidě, které mořský led 

zabezpečuje. Postupem času led taje, objevují se trhliny a díry, což umožňuje oceánu 

vyzařovat teplo. Skoro polovina celkového přenosu tepla mezi Severním ledovým oceánem a 

atmosférou probíhá skrz díry v ledu (Wadhams, 2000). 

3.3.4. Zadržuje metan 

Přes tenký mořský led může unikat nejen teplo. Už je dávno známé, že arktická tundra a 

mořské dno obsahují velká ložiska metanu v zamrzlém stavu (Kort, 2012). Tání a uvolňování 

skleníkových plynů s sebou přináší nebezpečí klimatické katastrofy. Kort a jeho kolegové 

považují Severní ledový oceán za potenciálně důležitý zdroj arktického metanu. 
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Na sever od Čukotského moře a Beaufortova moře vědci zaznamenali metanové výpary, které 

nelze vysvětlit známými jevy, jako jsou mokřady, geologické nádrže nebo průmyslové podniky. 

Zaznamenali, že shluky plynu byly objeveny nad hladinou vody, která se otevřela pod 

rozbitým ledem. Zatím se domnívají, že nejvíce pravděpodobnou příčinou jsou bakterie a 

usazeniny dna (Kort, 2012). Se snížením ledové pokrývky v Arktidě během globálního 

oteplování může tento zdroj plynu hrát významnou roli. 

3.3.5. Omezuje drsné počasí 

Předpokládá se, že ztráta mořského ledu přispívá cyklonální aktivity v Arktidě (Simmonds, 

Keay, 2009). Za normálních podmínek celostní pokrývka ledu omezuje množství vlhkého 

vzduchu pohybujícího se z oceánu do atmosféry, což zabraňuje vzniku silných cyklón. A tak 

snížení objemu ledu přispívá k jejich vytváření. S dlouhodobým letním poklesem ledové 

pokrývky se bouře a vlny stávají stále běžnějšími (Simmonds, Keay, 2009). 

Například ve městě Shishmaref na Aljašce během mnoha let tání mořského ledu vlny zničily 

pobřežní čáru (Kinsman a kol., 2013), již změkčenou táním permafrostu. Nyní se mořská voda 

dostává do zásob pitné vody, ohrožuje pobřežní sklady pohonných hmot, a dokonce nutí 

obyvatele přemýšlet o svém přesídlení (Kinsman a kol., 2013). Zesílení arktických bouří a vln 

může vyvolat další řetězovou reakci, která poškozuje stávající led a brání tvorbě nových 

ledových mas. 

3.3.6. Podporuje místní národy 

Shimsharef je extrémní případ, ale není to jediná obec, kde můžeme tyto změny pozorovat. 

Asi 180 aljašských místních sídlišť je vystaveno pobřežní erozi a nejméně 12 obcí se již 

rozhodlo přesunout do oblastí s vyššími nadmořskými výškami (GAO, 2009). V roce 2009 

zpráva americké vlády uznala, že žádná vládní agentura nemá pravomoc přemisťovat 

komunity. Neexistuje žádná vládní organizace, která by dokázala řešit potřeby strategického 

plánování přemístění a na přemístění není výslovně určeno žádné financování. V důsledku 

toho se žádná z dvanácti vesnic nemohla přemístit (GAO, 2009). 

Mnoho obyvatel Arktidy se živí lovem tuleňů a dalších místních zvířat. Zhoršující se stav 

mořského ledu může zkomplikovat a způsobit extrémně nebezpečné pronásledování kořisti. 

Lovci budou nuceni nejen déle čekat na tvorbu ledu, ale také se pustit do přechodů na 

nakypřená území. 

S ústupem od břehu led slibuje perspektivy ropným, plynárenským a dopravním 

společnostem, které již bojují za práva na těžbu a dopravní cesty v nových vodních 
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prostorách, uvolněných od ledu. Tato činnost sama o sobě způsobuje ekologická rizika, která 

zahrnují například smrt velryb úderem o loď a vznik ropných skvrn. 

3.3.7. Podporuje místní divokou zvěř 

Lední medvědi se stali skutečným symbolem důsledků klimatických změn a bohužel ne bez 

příčin. Stejně jako lidé jsou na vrcholu potravního řetězce v Arktidě, a proto jim jejich 

postavení v tomto žebříčku přináší celou řadu ekologických neduhů. Ty jsou determinovány 

nejen přímo oteplováním, které způsobuje tání ledu, z něhož jsou zvířata lovena, ale také 

působením negativních vlivů na jejich kořist (Obr. 8.). 

Například pro arktické tuleně je mořský led doslova všechno: jak porodnice, tak jesle a úkryt 

pro lov ryb nebo před dravci. Mroži ho také využívají jako místo pro odpočinek a 

shromažďování, proto je nedostatek ledu často nutí ke shromažďování v nadměrných 

skupinách na březích a také plavat větší vzdálenosti za úlovkem. Je pravda, že i polární jeleni 

se během migrace propadávají pod tenký led, a to je jen jedno z mnoha nebezpečí, které 

těmto vytrvalým býložravcům v důsledku klimatických změn hrozí. 

 
Obr. 8. Schematické znázornění vysoce specializovaného Arktického mořského ekosystému a různých 
skupin organismů, které jsou vzájemně závislé – a buď přímo nebo nepřímo závislé na přítomnosti 
mořského ledu. 
Zdroj: Darnis a kol., 2012 
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Ačkoli ne všechna divoká zvěř má ráda mořský led. Teplá moře dovolí velrybám zůstat v létě 

déle. Některé polární velryby z Aljašky a Grónska se nedávno začaly posouvat směrem k 

severozápadnímu průjezdu (Heide-Jørgensen a kol., 2012). 

Nedostatek ledu znamená více slunečního světla pro fytoplankton – základ mořského 

potravního řetězce. Výnosnost arktických řas od devadesátých let vzrostla a objemy biomasy 

se zvýšily zejména v blízkosti průsvitů v ledu (Boetius a kol., 2013). 

  



   25  

4. Klima Arktidy 

4.1. Popis klimatu v Arktidě 

Podnebí arktických oblastí je velmi rozmanité – od relativně mírného a vlhkého podnebí na 

západním pobřeží Norska po klima polárních pouští ve vnitrozemí Grónska. Podnebí Arktidy 

je určeno především geografickou polohou. Hlavním rysem radiačního režimu arktické 

zóny je to, že během polární noci nedochází k žádnému slunečnímu záření, v důsledku 

čehož dochází k nepřetržitému ochlazování aktivního povrchu po dobu 60–180 dní. V létě je 

to úplně naopak, množství tepla dodávané slunečním zářením je poměrně velké. Takto 

polární den a noc způsobují extrémně nerovnoměrný přísun slunečního záření po celý rok (viz 

Obr. 9). 

 
Obr. 9. Rozložení slunečního záření 
Zdroj: Demek a kol., 2007 

V létě v Arktidě, v důsledku trvání polárního dne, přijímá zemský povrch velké množství 

sluneční energie hlavně ve formě rozptýleného záření, protože v arktické oblasti je v této době 

spousta oblačnosti a častých mlh (Warren, 1988). Velký vliv na příkon rozptýleného záření v 

Arktidě má také charakter povrchu, který má vysokou odrazivost, což přispívá ke zvýšení 

rozptýleného záření v důsledku vícenásobného odrazu mezi základnou oblačnosti a 

povrchem. To je patrné zejména v letních měsících, když je pevninská část Arktidy zbavena 

sněhu a Arktický bazén je stále pokryt sněhem a ledem. Množství rozptýleného záření je 

v Arktickém bazénu v této roční době vyšší než v jižních oblastech Arktidy (Avěrkiev, 1958). 

Co se týče přímého slunečního záření, jeho příjem velice záleží na expozici a úhlu sklonu 

aktivního povrchu, délce dráhy paprsků v atmosféře, výšce Slunce nad obzorem, zakalení 
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atmosféry a oblačnosti. Sumární příjem slunečního záření na vodorovný povrch za rok je v 

arktických oblastech v průměru 2,5–3krát nižší než kolmé (ve více jižních oblastech pouze 

1,5–2krát). Tím, že slunce v létě stojí nízko nad obzorem i minimální vyvýšeniny reliéfu vrhají 

dlouhé stíny, čímž je omezována absorpce tepla okolím a podporován vznik celé řady 

mikroklimat. 

Průměrná roční radiační bilance v jižních oblastech Arktidy je pozitivní (viz Obr. 10.), ale ve 

srovnání s hodnotami v mírných zeměpisných šířkách je 2–3krát menší, a blíž k pólu je 

zpravidla záporná (Osipov, 2004). Tepelné ztráty jsou však kompenzovány přílivem teplých 

vzduchových a vodních hmot do Arktidy (Strahler, 1999). Z toho vyplývá, že advekční 

procesy v Arktidě májí velký podíl na přenosu tepla k pólům a jsou rozhodujícím regulátorem 

arktického klimatu. 

 

Obr. 10. Roční radiační bilance v Arktidě. 
Poznámka: Hodnoty radiační bilancí jsou uvedené v kcal/cm3 za rok (od něco přes -2 kcal/cm3 za rok 
v blízkosti severního pólu (světle modrá) do 40-50 kcal/cm3 za rok na jižní hranici Arktidy (oranžová)). 
Zleva jsou zobrazeny grafy ročního chodu radiační bilancí v jednotlivých bodech na mapě. 
Zdroj: Atlas oceánů, Severní ledová oceán, 1980 
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Absolutní vlhkost je nízká (parciální tlak vodní páry je od 0,5 do 2,5 mbar), relativní vlhkost 

nad Arktickým bazénem je 95–98 % (Curry a kol., 1996). V létě v Arktidě můžeme pozorovat 

časté mlhy a nízkou vrstvenou oblačnost, také často mrholí, mnohdy s mokrým sněhem, větry 

jsou převážně mírné (Sochriná a kol., 1959). Velká oblačnost v zimě je zejména na jihu 

atlantické oblasti Arktidy (Warren, 1988). Zde za rok v průměru spadne 350–400 mm srážek 

(Navy, 1955). V sibiřských a kanadských oblastech převládá malá oblačnost. V blízkosti 

severního pólu, např. na severu Grónska přibližně nebo na severu Kanadského arktického 

souostroví může množství srážek dosahovat 150–200 mm a na Severní zemi Zemi Františka 

Josefa dosahují 250-300 mm (Andreev, Klimanov, 2000; Brooks, Connor, 1936; Navy, 1955). 

Jak ale ukazují meteorologická pozorování, množství srážek se může v jednotlivých regionech 

lišit až desetinásobně. Tak v některých oblastech Severního ledového oceánu spadne pouze 

150 mm za rok, a na jihovýchodě Grónska hodnoty mohou dosahovat až 1200 mm za rok 

(Navy, 1955; Sochriná a kol., 1959; Ohmura, Reeh, 1991). 

Větry téměř nad celým ruským pobřežím Arktidy převládají jižní a jihozápadní (Gajgerov, 

1962). V oblasti Atlantiku a Tichomoří jsou větry převážně nestabilní, silné; časté vánice 

(Gajgerov, 1962). Na západním pobřeží ostrova Nová Země se vyskytuje bóra (rychlost větru 

může dosahovat přes 40 m/s) (Moore, 2013). 

Průměrné lednové teploty se pohybují od –2 °С v severním Atlantiku do přibližně –25 °С na 

severu Barentsova moře, na západě Grónského moře, v Baffinově a Čukotském moři a od –32 

°С v sibiřské oblasti Arktidy. Na severu Kanadského arktického souostroví a přilehlé části 

Arktického bazénu do –45 °С v centrální části Grónska (Rae, 1951; Brooks, Connor, 1936; 

Komová, 1958; Rigor a kol., 2000) (viz Obr.11.). Minimální teploty v těchto oblastech někdy 

klesají až na –55°С pouze v Arktickém bazénu neklesají pod –45 °С (Komová, 1958). Během 

průniků cyklón do Arktického bazénu teplota někdy klesne na –5 °С (Komová, 1958). V 

důsledku silného ochlazení povrchu v těchto oblastech dochází ke konstantním inverzím 

teploty vzduchu (Gajgerov, 1957). 

Průměrná teplota vzduchu je v červenci v Arktickém bazénu od 0 do –1 °C, v blízkosti 

pobřeží moří stoupá do 3 °C, na pevnině do 10 °C (Rae, 1951; Brooks, Connor, 1936; 

Komová, 1958; Rigor a kol., 2000) (viz Obr. 11.). V centrální části Grónska je průměrná 

červencová teplota –4 °C (Rigor a kol., 2000). Maximální teploty v Arktickém bazénu mohou 

stoupat až na 5 °C, na pobřeží Severní Ameriky, Ruska a Skandinávského poloostrovu na 25 

°C (Rae, 1951; Brooks, Connor, 1936; Komová, 1958). Mrazy jsou možné po celé léto. V 
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jižních oblastech teplota může klesnout na –4 °C, v Arktickém bazénu na –7 °C (Ohmura, 

1987; Komová, 1958). 

 
Obr. 11. Průměrná povrchová teplota vzduchu (v °C) v Arktidě za období 1979–1997. 
Zdroj: Rigor a kol., 2000 

Relativní vlhkost nad Arktickým bazénem je 95–98 %, proto v létě můžeme pozorovat časté 

mlhy a nízkou vrstvenou oblačnost (Curry a kol., 1996). V létě v Arktidě často mrholí, 

mnohdy s mokrým sněhem, větry jsou převážně mírné (Sochriná a kol., 1959). 

Drsné klima podmiňuje nízkou teplotu oceánských vod. V oblasti šíření plovoucího mořského 

ledu v průběhu celého roku je teplota povrchové vrstvy vody (o tloušťce 100-200 m) blízká –2 

°C (Banzon a kol., 2020). V oblastech, které jsou v létě bez ledu, se voda ohřívá o několik 
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stupňů, nicméně velké množství tepla přináší do Arktidy teplé proudy. Tak je oteplující vliv 

severoatlantického proudu zřetelně patrný v Barentsově moři, kde je přístav Murmansk bez 

ledu téměř po celý rok. 

4.2. Faktory určující klima Arktidy 

Za podrobnější rozbor stojí některé důležité charakteristiky klimatu Arktidy. Mezi ně patří: 

1.   Arktická anticyklóna 

Oblast převažujícího zvýšeného atmosférického tlaku do výšky 3-4 km, vznikajícího v 

důsledku nízkých teplot v arktickém geografickém pásmu. Kromě oblasti kolem severního 

pólu, kde je tlak relativně nízký, se v zimě vyskytuje Arktická anticyklóna nad severním 

Ruskem a Kanadou, také Aljaškou (Obr. 12.), v létě u pobřeží Norska a Kanadského 

arktického souostroví (Obr. 13.). 

 
Obr. 12. Rozložení průměrného atmosférického tlaku vzduchu (v milibarech) v Arktidě za měsíce: 
prosinec (vlevo), leden (uprostřed) a únor (vpravo). 
Poznámka: hodnoty jsou uvedené v milibarech a určité intervaly hodnot jsou označené barvami, kde 
růžová (méně 1000 milibar), světle růžová (1000–1010 milibar), světle žlutá (1010–1020 milibar) a 
žlutá (více než 1020 milibar). 
Zdroj: Atlas oceánů, Severní ledový oceán, 1980 

 
Obr. 13. Rozložení průměrného atmosférického tlaku vzduchu v Arktidě za měsíce: červen (vlevo), 
červenec (uprostřed) a srpen (vpravo). 
Poznámka: hodnoty jsou uvedené v milibarech a určité intervaly hodnot jsou označené barvami, kde 
světle růžová (méně než 1010 milibar) a světle žlutá (více než 1010 milibar). 
Zdroj: Atlas oceánů, Severní ledový oceán, 1980 
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2.   11-letý cyklus slunečné aktivity 

Hlavním zdrojem energie na naší planetě je Slunce. Produkce sluneční energie se mění v 

cyklech, z nichž je jedním z nejdůležitějších jedenáctiletá cyklická variabilita. Tyto změny 

způsobují rozdíly v množství sluneční energie absorbované v UV části spektra v horní části 

stratosféry, které se pohybují od 6 do 8 % (Haigh, 1994). Slunce může být potenciálním 

hnacím faktorem pro některé charakteristiky klimatu. (Gray a kol., 2010). Pokud je vztah mezi 

slunečním cyklem a arktickým podnebím opravdu silný, je možné, že 11-letý sluneční cyklus 

může být použit pro zlepšení sezónních a desetiletých předpovědí mořského ledu. 

3.   Oceánské proudy  

Velká část arktické oblasti zůstává teplejší než by se dalo očekávat pouze na základě 

zeměpisné šířky. Toto teplo pochází jak z přenosu energie atmosférou, tak z přenosu energie 

oceánem. Oceánský dopad je nejvýraznější v severním Atlantiku a Skandinávii (Seager a kol., 

2002). 

Voda má vysokou tepelnou kapacitu. To znamená, že změna teploty vyžaduje spoustu 

energie, což je i jeden z důvodů, proč mají pobřežní oblasti tendenci mít mírné klima: oceán je 

udržuje chladné v létě a teplé v zimě. 

Oceánské proudy přinášejí teplo z teplejších oblastí do Severního ledového oceánu. V 

Atlantském oceánu přináší Golfský proud teplé vodní masy podél pobřeží Severní Ameriky a 

přes severní Atlantik (Severoatlantský proud) do severní Evropy (rozděluje se 

na Norský a Irmingerův proud) a tím udržuje místa jako je Norsko a Špicberky mnohem 

teplejší, než jsou ostatní místa v podobných zeměpisných šířkách Arktidy (viz Obr.11.). 

Podobný vliv na klima Arktidy má Aljašský proud, který přináší teplé vodní masy ze severního 

Pacifiku. 

4.   Albedo 

Albedo má velkou variabilitu v závislosti na výšce polohy slunce, oblačnosti, stavu povrchu 

sněhu a ledu. Albedo uvolněné od ledu vodní hladiny oceánu je 6 %, při tvoření ledu albeda 

se mohou hodnoty zvyšovat do 50 %, ale pokud ještě napadá sníh, hodnoty albeda dosahují i 

90 % (NSIDC).  

Většinu pevninské Arktidy a pobřeží arktických moří tvoří tundra. Odrazivost povrchu tundry 

po tání sněhové pokrývky je 15-18 % (Někrasov, 1958). Poněkud jiné podmínky má Arktický 

bazén, jehož povrch je téměř po celý rok pokryt ledem se sněhovou pokrývkou. Teprve v 
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červenci až v první polovině srpna je sníh ve stavu intenzivního tání a jeho albedo je znatelně 

sníženo (Robinson a kol., 1992). 

Podle materiálů z pozorování vědeckých výzkumných stanic „Severní pól-4“, „Severní pól-5“, 

„Severní pól-6“ za roky 1956-1957 činí hodnota albeda v Arktidě od listopadu do přibližně 

poloviny jara, v období stabilní sněhové pokrývky, průměrně 80–85 %. Nejvyšší naměřené 

hodnoty albeda čistého, čerstvě napadaného sněhu v podmínkách Arktidy dosáhly hodnoty 98 

% a nejnižší, během tání 23 %. 

V rámci jednoho z měření v souladu s programem Surface Heat Budget of the Arctic Ocean 

(SHEBA) v časovém intervalu od dubna do října byly zjištěny následující údaje: Počínaje 

dubnem dochází k tání sněhu a mořského ledu. Změny albeda lze sledovat ve všech fázích. 

Od právě napadaného sněhu, přes tání a tvorbu louží a rybníků, až po zamrznutí na podzim 

(viz Obr. 14.). V dubnu albedo činí 80–90 % s malou prostorovou variabilitou. Blíž ke konci 

července se albedo vyznačuje vysokou prostorovou variabilitou – od 10 % pro tmavé hluboké 

louže až po 65 % pro bílý holý led. Již začátkem srpna sníh úplně taje a na povrchu zůstává 

buď holý led, nebo tající rybníky. Koncem srpna teplota na povrchu začíná klesat pod bod 

mrazu a albedo se zvyšuje s rostoucí sněhovou pokrývkou. Do konce září se průměr albeda 

vrací ke svým jarním maximům a prostorové homogenitě. 

 
Obr. 14. Povrchové podmínky při měření hodnot albeda dne (a) 17. dubna 1998, (b) 25. června 1998 a 
(c) 4. srpna 1998. 
Zdroj: Perovich a kol., 2002 
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Je třeba ještě dodat, že charakter povrchu v centrální Arktidě je nejsložitější v období 

intenzivního tání sněhu (v červenci – první polovině srpna), kdy se objevují četné malé louže. 

Za těchto podmínek je nejpřesnější měření albeda z určité výšky (100-200 m), z přivázaného 

balónu nebo z letadla (Koptěv, 1961). 

V dnešní době se ve skoro celém arktickém regionu odrazivost výrazně snižuje v důsledku 

klesajícího množství mořského ledu v Severním ledovém oceánu a zvyšování prachu a sazí na 

vrcholu ledu (viz Obr. 15.). 

 
Obr. 15. Změny v odrazivosti v arktické oblasti mezi 1. březnem 2000 a 31.prosincem 2011. 
Poznámky: Odstíny modré označují oblasti, které odrážejí více slunečního záření v průběhu času (vyšší 
albedo) a oranžové oblasti označují nižší albedo. 
Zdroj: NASA 

4.3. Změny klimatu v Arktidě 

Arktický region se vyznačují nejsilnějšími a nejrychlejšími klimatickými změnami, a nyní se na 

některé z nich podíváme pomocí údajů ze zpráv a dat, jako jsou IPCC Special Report on the 

Ocean and Cryosphere in a Changing Climate, Arctic Climate Impact Assessment (ACIA), 

Arctic Report Card a National Snow and Ice Data Center (NSIDC) a dalších. 
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1.   Teplota vzduchu 

Teplota vzduchu je signifikantním ukazatelem změn klimatu. Pomocí dat mnoha institucí 

můžeme pozorovat, jak se tento ukazatel vyvíjel v minulosti a jak se mění v současnosti. Pro 

Arktidu jsou data většinou získávána z družic a pevninských stanic, i když jich bylo hodně i 

pochybujících se na ledových krách. Např. z amerického projektu SHEBA a ruské stanice 

„Severní pól“ 1 až 40. V této práci budeme vycházet z ročních (říjen–září) dat o povrchové 

teplotě vzduchu na arktické pevnině severně od 60° severní zeměpisné šířky od roku 1900, 

která zpracovala americká vládní instituce NOAA. 

Během posledních pár desetiletí teplota vzduchu v Arktidě rostla 2krát rychleji než světový 

průměr (viz Obr. 16.). Tento jev je známý jako arktická amplifikace (Dai a kol., 2019). Je to 

způsobeno především fyzikálními charakteristikami této oblasti a také v neposlední řadě i 

antropogenní interferencí (Fyfe a kol., 2013; Najafi a kol., 2015). K zesílenému oteplování také 

přispívají zpětné vazby ze ztráty mořského ledu a sněhové pokrývky. 

 
Obr. 16. Arktická (pozemní stanice severně od 60 ° S; modrá čára) a globální (červená čára) průměrné 
roční anomálie teploty vzduchu (v ° C) za období 1900–2019 ve srovnání s referenčním obdobím za 
roky 1981–2010. 
Zdroj: datový soubor CRUTEM4, zpracováno NOAA, 2019 

Na základě výsledků pozorování z počátku dvacátého století byly zjištěny změny v povrchové 

teplotě vzduchu v Arktidě (viz Obr. 16.). Dobře je vyjádřena dlouhoperiodická fluktuace, 

která je tvořena oteplováním v 30. až 40. a 90. až 00. letech a pak poklesem teplot v 70. 

letech. V období mezi lety 1990-2000 byly výkyvy teplot vystaveny stále se zvětšujícímu 

vnějšímu působení, nejvíce pravděpodobně antropogenního původu. 

Můžeme také poznamenat, že roční povrchová teplota vzduchu v Arktidě za posledních 

několik let vzhledem k referenčnímu období let 1981–2010 překročila teplotu jakéhokoli roku 

od roku 1900 (Overland a kol., 2019). Například během let 2016 a 2018 byly zaznamenány 

zimní (leden až březen) anomálie teploty vzduchu v centrální Arktidě, které dosahovaly 6 °C 



   34  

nad průměrem z let 1981-2010, což je téměř dvojnásobek oproti předchozím rekordním 

anomáliím a jen přispívají k regionální absenci mořského ledu (Overland a kol., 2019). 

Pokud se podíváme na sezónní anomálie během období října 2018–září 2019 (viz Obr. 17.), 

oproti referenčnímu období let 1981-2010, vidíme, že na Aljašce jsou největší na podzim a v 

zimě. V centrální části Arktidy také vykazují nadprůměrné hodnoty v období října-prosince 

2018 a dubna-září 2019 o skoro 2 °C. Když ale porovnáme tyto anomálie s hodnotami za 

období od října 2017 do září 2018 (NOAA, 2018), které byly více jak 4 °C, nezdají se být už 

tak extrémní. 

 
Obr. 17. Sezónní anomálie pro povrchové teploty vzduchu (ve °C) ve srovnání s referenčním obdobím 
1981–2010. 
Poznámky: za říjen-prosinec 2018 (a), leden-březen 2019 (b), duben-červen 2019 (c) a červenec-září 
2019 (d). Teplotní anomálie jsou měřeny mírně nad povrchovou vrstvou (na úrovni 925 hPa), aby se 
zdůraznily spíše velké prostorové vzorce než místní rysy. 
Zdroj: NOAA, 2019 
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2.   Teplota vodního povrchu 

Povrchová teplota arktických vod je dalším nezbytným ukazatelem změn klimatu v Arktidě, a 

to hlavně proto, že hraje důležitou roli v mechanismu zpětné vazby „mořský led – albedo“ 

během letního tání. Se zmenšujícím se rozsahem mořského ledu oceán absorbuje více 

příchozího slunečního záření a teplejší oceán zase způsobuje další tání mořského ledu. Z toho 

vychází, že teploty mořského povrchu v Arktidě jsou poháněny hlavně množstvím 

přicházejícího slunečního záření absorbovaného mořským povrchem. Oteplování 

povrchové vrstvy oceánu v Arktidě je ovlivněno také distribucí mořského ledu (s větším 

oteplováním v oblastech bez ledu), oblačností, optickými vlastnostmi oceánu a stratifikací 

povrchové vrstvy oceánu (Reynolds a kol., 2002). Občas se můžeme setkat i s výjimkami, 

kterými jsou například Barentsovo a Čukotské moře, kde je dalším zdrojem tepla advekce 

teplejších vod ze severního Atlantiku, resp. ze severního Pacifiku. 

Změny průměrných povrchových teplot moře oproti referenčnímu období let 1982–2010 

v Arktidě v srpnu 2019 jsou dobře vidět na Obr. 18. Jak již víme, srpen je přelomovým 

měsícem, protože v srpnu končí sezóna tání mořského ledu, albedo se snižuje do svého 

ročního minima (viz. 4. kapitola, Albedo) a teplota povrchové vrstvy moře naopak dosahuje 

svého maxima. 
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Obr. 18. Anomálie povrchové teploty moře (v °C). 
Poznámky: (a) v srpnu 2019 a (b) v srpnu 2018 ohledně srpnového průměru za roky 1982-2010 
(tečkovaný černý obrys indikuje nulovou anomálii). Černá čára označuje střední ledovou hranici pro 
srpen 1982-2010 a bílé stínování označuje průměrný rozsah mořského ledu v srpnu 2019 (a) a srpnu 
2018 (b). 
Zdroje: Údaje SST pocházejí z NOAA OISSTv2; údaje o rozsahu mořského ledu pocházejí z indexu 
NSIDC Sea Ice Index 

Povrchové teploty moře v srpnu 2019 byly o přibližně 1–7 °C teplejší vzhledem k srpnovému 

průměru v letech 1982-2010 v Beaufortově a Čukotském moři, také v moři Laptěvů a v 

Baffinově zálivu (Obr. 18a). Anomálně vysoké teploty mořského povrchu v blízkosti průměrné 

hranice rozsahu mořského ledu v srpnu roku 2019 způsobily tání mořského ledu, což 

umožnilo ohřátí dalších povrchových vod bez ledu, vystavených slunečnímu záření. 

V Barentsově moři naopak v srpnu roku 2019 došlo k ochlazení mořského povrchu o 0,5–2 

°C oproti průměru z let 1982–2010. Podle reportu o změnách klimatu v Arktidě NOAA za 

rok 2019 interakce mezi mořskou ledovou pokrývkou, sluneční absorpcí a přenosem tepla 
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oceánem, která má za následek chladnější srpnové teploty mořského povrchu v oblasti 

Barentsova moře, vyžaduje další studium. 

Ve srovnání se srpnem 2018, srpen 2019 vykazuje až o 4 °C větší změny povrchové teploty 

moře v Beaufortově moři a Baffinově zálivu, zatímco v Barentsově moři v srpnu 2019 jsou 

anomálie povrchové teploty moře o několik stupňů nižší, ve srovnání se srpnem 2018 (Obr. 

18b). 

3.   Radiační bilance a oblačnost 

Oblačnost nad Severním ledovým oceánem, již zmíněná v předchozím bodu, zahřívá povrch 

během zimy a v polovině léta jej ochlazuje (Stone, 1997). Zima v letech 2012–2013 byla 

charakterizována podprůměrnou oblačností nad západní částí Severního ledového oceánu, 

zejména v lednu (Obr. 19. (vlevo)) a v únoru. Naproti tomu v létě byla oblačnost 

nadprůměrná. (Obr. 19. (vpravo)). 

 
Obr. 19. Anomálie oblačnosti (v %). 
Poznámky: v (vlevo) lednu 2013 a v (vpravo) červnu 2013. Anomálie jsou vypočteny ve vztahu k 
dlouhodobému (2002-2011) průměru za každý měsíc z pozorování MODIS satelitem Aqua. 
Zdroj: Data zpracována NOAA z MODIS L1 a LAADS Goddard Space Flight Center 

Vliv anomálií oblačnosti na množství sluneční radiace je patrný z radiační bilance za leden 

2013 (Obr. 20.) z projektu Evropského střediska pro střednědobé předpovědi počasí 

(ECMWF), kdy relativně negativní radiační bilance převládala nad celým Arktickým 

bazénem. Existují empirické důkazy o snížení hodnot radiační bilance jako reakce na sníženou 

oblačnost (Obr. 19. (vlevo)) na Aljašce, kde byl rozpočet povrchového záření monitorován po 

dobu mnoha let (např. stanice Barrow). V průběhu ledna 2013 došlo například ke snížení 

hodnot radiační bilance na povrchu přibližně o 12 W/m2 (Obr. 20. (vlevo)). 
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V červnu je distribuce čistého povrchového záření (Obr. 20. (vpravo)) v souladu s oblačností 

(obr. 19. (vpravo)) a distribucí mořského ledu s vysokým čistým zářením kolem okrajů 

Arktického bazénu, kde mořský led ustoupil od pobřeží a negativní radiační bilancí, kde 

mořský led přetrvává po celé léto. Celkově je však radiační efekt oblačností na radiační bilancí 

v lednu větší než v červnu. 

 
Obr. 20. Anomálie v radiační bilanci. 
Poznámky: za (vlevo) leden 2013 a (vpravo) červen 2013 (v W/m2) na povrchu. Anomálie se počítají 
vzhledem k dlouhodobému (2002–2011) průměru za každý měsíc (v souladu s anomáliemi oblačností 
na Obr. 19.). 
Zdroj: Data zpracována NOAA 

4.   Skleníkové plyny a permafrost 

Oxid uhličitý (CO2) a metan (CH4) patří mezi největší přispěvatele k radiačnímu působení 

skleníkovými plyny s dlouhou životností. Oba tyto skleníkové plyny mají dlouhou dobu 

setrvávání v atmosféře. Doba setrvání CH4 je kolem deseti let kvůli fotochemické ztrátě 

(Forster a kol., 2007) a pro CO2, jehož ztráta z atmosféry je řízena mnoha procesy s různými 

časovými měřítky, je mnohem delší (Tans, 2010). CO2 uvolněný v minulých desetiletích 

zůstane po většinu století motorem globálního oteplování. CH4 je silný skleníkový plyn, který 

způsobuje o 25krát větší oteplování, než CO2 (Forster a kol., 2007). Oba tyto skleníkové plyny 

vykazují pozitivní trend ve zvětšujícím se množství v atmosféře (Obr. 21.). 
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Obr. 21. Zonální průměrné množství CO2 a CH4 (v částicích na milion (ppm)). 
Poznámky: pro severní a polární oblast (53° až 90° severní zeměpisné šířky). 
Zdroj: Globální družstevní sít’ pro odběr vzorků vzduchu NOAA ESR 

Arktický permafrost a půda obsahují velké množství černého uhlí. Odhaduje se, že hmotnost 

černého uhlí činí přibližně ~1000 PgC (kde 1 Petagram (Pg) = 1015 g) (Tarnocai a kol., 2009). 

Pokud arktický permafrost roztaje, uhlík uložený v arktických půdách bude emitován do 

atmosféry jako kombinace CO2 a CH4. Pokud arktické půdy zůstanou nasycené vodou, bude 

v důsledku anaerobní mikrobiální aktivity emitována větší část uhlíku jako CH4. Na druhou 

stranu, pokud voda z arktických půd bude odtékat při tání permafrostu, bude větší část uhlíku 

emitována jako CO2. 

Jakmile se sněhová pokrývka na pevnině roztaví, začne se zahřívat zmrzlá půda a důsledkem 

bude formování sezónní aktivní vrstvy. Nejsilnější trendy pro zvětšení tloušťky aktivní vrstvy 

jsou od poloviny 90. let do současnosti ve vnitrozemí Aljašky, severní evropské části Ruska, ve 

Východní Sibiři a na ruském Dálném východě. Na severním svahu Aljašky, kde dlouhodobé 

změny tloušťky aktivní vrstvy nejsou velké, ve dvou nejsevernějších vrtech, byly nové rekordní 

vysoké teploty permafrostu ve 20 m pod povrchem. Nové rekordní vysoké teploty permafrostu 

se vyskytly také na místech v Brooksově pohoří na Aljašce a v kanadské části Arktidy. 

5.   Acidifikace oceánu 

V poslední době bylo publikováno několik článků, ve kterých se vědci zabývali syntézou dat za 

použití většiny dostupných údajů o okyselování oceánu. Data byla získána v Severním 

ledovém oceánu (Mathis a kol., 2015; Bates, 2015; Cross a kol., 2016). Objevilo se několik 

trendů, které jasně popisují prudký vývoj okyselování oceánů v Arktickém bazénu, včetně 

rychlého vychytávání CO2 z atmosféry a zvýšení korozivity uhličitanových minerálů (Evans a 
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kol., 2015). Tyto trendy jsou ještě umocněny regionální variabilitou, která je řízena řadou 

fyzikálních a chemických procesů včetně tání mořského ledu (Yamamoto-Kawai a kol., 2013). 

Kromě toho je nepřímým vlivem změn v rozsahu mořského ledu pozitivní zpětná vazba k 

okyselování oceánu. Například zmenšující se plochu výskytu arktického a subarktického 

mořského ledu v posledních letech lze přičíst zvýšenému oteplování způsobenému alespoň z 

části rostoucí hladinou CO2 v atmosféře (Notz, Stroeve, 2016). Snížení rozsahu a kratší doba 

trvání mořské ledové pokrývky vede k delšímu období bez mořského ledu, což umožňuje lepší 

výměnu CO2 ve vztahu oceán-atmosféra (Evans a kol., 2015). 

Nedávné výsledky z výzkumů ukazují, že některé šelfové oblasti v Arktidě v současné době 

zažívají prodloužené okyselování oceánů v mělkých mořských vodách (Bates, 2015; Cross a 

kol., 2016). Vzhledem k tomu je přírodní akumulace uhlíku již vysoká, v blízkosti šelfových 

sedimentů jsou tyto vody nejzranitelnější vůči akumulaci antropogenního CO2.  
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5. Změny mořského ledu v Arktidě 

Po prostudovaní změn klimatu v Arktidě, faktorů a jevů, které ovlivňují mořský led, v této 

kapitole zjistíme, jak se v souvislosti s těmito změnami mořský led v Arktidě měnil. 

5.1.   Definice 
Mořský led je popsán jako plocha/oblast, kterou pokrývá, svou tloušťkou, stářím a pohybem s 

větry a oceánskými proudy. Oblast oceánu pokrytou mořským ledem lze změřit podle plochy, 

koncentrace a rozsahu. 

Když vědci studují mořský led s využitím satelitních dat, obvykle popisují data z hlediska 

rastrových polí. To znamená, že data jsou poskytována v pixelech nebo diskrétních buňkách 

určitého tvaru a velikosti. 

1.   Plocha pokrytá mořským ledem, obvykle uvedená v kilometrech čtverečních. Pro 

buňku mřížky je to oblast části buňky pokryté ledem. Celková plocha pokrytá ledem 

odpovídá součtu plochy každé buňky vynásobeného frakční koncentrací pro tuto 

buňku. 

2.   Koncentrace je pojem bez jednotky, který popisuje relativní množství plochy pokryté 

ledem. Koncentrace tedy popisuje, jak velká část pole je pokryta mořským ledem. 

Koncentrace ledu je obvykle uváděna jako procento (0 znamená bez ledu, zatímco 

hodnota 100 znamená, že region je zcela pokryt ledem). Zlomek od 0 do 1, nebo 

někdy v desetinách (0/10 až 10/10). 

3.   Rozsah definuje oblast jako pokrytou ledem nebo nepokrytou ledem. Pro každou 

buňku je to binární termín: buď buňka má led (obvykle hodnota "1") nebo buňka 

nemá led (obvykle hodnota "0"). Toto označení určuje prahová hodnota, která se 

může u některých institucí lišit. Typická prahová hodnota je 15 %, což znamená, že 

pokud má datová buňka více než 15 % koncentrace ledu, je buňka označena jako 

pokryta ledem. Rozsah je někdy popsán z hlediska plochy (v km2) pokryté alespoň 

nějakým ledem (nad prahovou hodnotou). Rozsah se liší od celkové plochy v tom, že 

pokud daná oblast má procento koncentrace ledu větší než je prahová hodnota, celá 

oblast se považuje za pokrytou ledem. Celková plocha ukazuje, kolik z této oblasti je ve 

skutečnosti pokryto ledem. Rozsah mořského ledu v polárních oblastech je vždy větší 

než plocha. 
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5.2.   Metody zkoumání změn 
Měření mořského ledu se v současné době (od roku 1979) provádějí z družic za pomocí 

aktivních i pasivních senzorů pracujících na různých vlnových délkách od viditelných přes 

infračervené po mikrovlnné. Pasivní senzory pracují na viditelných vlnových délkách. Takové 

jsou například Landsat ETM+ nebo Terra a Aqua MODIS. Poskytují nejvyšší prostorové 

rozlišení, obvykle od 15 metrů do 1 km. Aktivní senzory, jako jsou radary a lasery, vysílají 

signál a přijímají ho zpět, zatímco pasivní senzory pasivně přijímají záření přicházející do 

přístroje odkudkoli. 

Mikrovlnné senzory mají tu výhodu, že mohou „vidět“ ve tmě stejně jako za světla, a že při 

určitých vlnových délkách mohou také vidět skrz mraky. Pasivní mikrovlnné senzory mají 

rozlišení v rozmezí od přibližně 5 km do 50 km v závislosti na konkrétní použité vlnové délce. 

Vzhledem k jejich schopnosti vidět skrz mraky a temnotu jsou pasivní mikrovlnné senzory 

používané k zajištění dlouhodobého klimatického záznamu. Aktivní senzory pracující na 

viditelných vlnových délkách mohou poskytovat informace o tloušťce mořského ledu, zatímco 

aktivní mikrovlnný senzor poskytuje informace o mořském ledu při vyšším prostorovém 

rozlišení (~ 100 metrů) než pasivní mikrovlnné systémy. 

Satelitní měření s vysokým prostorovým rozlišením se obvykle používají ke studiu procesů 

mořského ledu, včetně interakce mořského ledu s oceánem a atmosférou. Používají se také ke 

studiu kinematiky a dynamiky mořského ledu měřením posunu určitých částí mořského ledu. 

Např. ledové kry, a to ze dne na den. Měření s nižším rozlišením poskytují téměř celosvětové 

pokrytí a tato data se používají ke studiu dlouhodobých trendů mořského ledu jak na severní 

polokouli, tak i na jižní polokouli. 

 
Obr. 22. Dva satelitní snímky mořského ledu (zleva RADARSAT, zprava MISR). 
Zdroj: NASA 
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Jak ukazuje Obr. 22. na dvou snímcích mořského ledu v Beaufortově moři u severního 

pobřeží Aljašky. Snímek vlevo je černobílý satelitní snímek RADARSAT zobrazující 4 

klasifikace mořského ledu. Červené šipky v horní části obrázku zvýrazňují tzv. mrazové květy, 

novější led (malé bílé oblasti) na víceletém ledu. Vícebarevný snímek vpravo pochází z 

přístroje MISR (Multi-angle Imaging SpectroRadiometer). Tento přístroj ukazuje 6 

klasifikací. Jedna klasifikace je pro mraky, 2 pro víceletý led, 2 pro led z prvního roku a 

poslední klasifikace je pro většinou tenký, mladší led. Jednoletý a víceletý led mají různé 

elektromagnetické vlastnosti, které mohou satelitní senzory detekovat, proto je můžeme 

rozlišit. 

I když byly poznatky o rozsahu mořské ledové pokrývky získané pomocí satelitních snímků 

zcela revoluční, pozorování z pobřežních stanic, lodí a letadel jsou stále nezbytná pro zjištění 

důvěryhodnosti satelitních pozorování. V současné době závisí pozorování plovoucího ledu ve 

větší míře na přístrojových a v menší míře na vizuálních pozorováních. Přístrojová pozorování 

zahrnují pobřežní radar, letecký radar, elektromagnetické indukční senzory a radary se 

syntetickou aperturou (Synthetic Aperture Radar, SAR). Tak např. z vrcholu pobřežního 

majáku 100 m nad mořem je vizuální dosah téměř 40 km a pozorování pak může pokrývat 

poloměr 20 km. Takové pobřežní stanice mohou hlásit změny několikrát denně, protože 

ledová pokrývka se může měnit v reakci na vítr nebo proud. Celková plocha ledu, která je 

hlášena, je ale velmi malá. Také nelze nezmínit, že zprávy založené na pozorování ze Země 

(pozorování v terénu) mohou poskytovat vynikající detaily o ledu, zejména o jeho tloušťce. 

Údaje o ledové pokrývce odebrané ze vzduchu, tj. pomocí vrtulníků a letadel mají výhodu 

mnohem lepšího zorného úhlu; rychlost letu umožňuje zaznamenat mnohem více mořského 

ledu. Zkušení pozorovatelé dokážou rozpoznat různé fáze vývoje mořského ledu, odhadnout 

jeho množství, zaznamenat jeho deformaci, sněhovou pokrývku nebo i fázi rozpadu. 

Komplexní letecké pozorování má ale své zvláštní požadavky, počínaje přesným navigačním 

systémem, pokud je země mimo dohled. Nepříznivé počasí – mlha, srážky a nízké oblačnosti – 

může omezit nebo přerušit vizuální pozorování. 

5.3.   Vývoj mořského ledu v Arktidě 
Jak již víme z předchozích kapitol, mořský led odráží vysoký podíl příchozího slunečního 

záření zpět do vesmíru, zajišťuje tepelnou izolaci mezi oceánem a atmosférou, ovlivňuje 

termohalinní cirkulaci a poskytuje stanoviště pro druhy, jejichž život je přímo spojen 

s mořským ledem. Je zcela zřejmé, že důsledky změn se dotknou celé naší planety. Vědci, 
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zabývající se výzkumem Arktidy, se domnívají, že již v našem století se může stát, že Severní 

ledový oceán v létě nebude pokryt mořským ledem (Parkinson a kol., 1999; Polyak a kol., 

2010; Onarheim a kol., 2018). Konkrétní datum je samozřejmě velmi obtížné specifikovat. 

V této podkapitole rozebereme, jak se mořský led vyvíjel v minulosti a jak se mění 

v současnosti podle některých charakteristik: 

5.3.1.   Rozsah mořského ledu 

Roční průměrný rozsah arktického mořského ledu se snižuje přibližně o 3,5 % za desetiletí od 

roku 1979 (při zahájení satelitního pozorování) (Cavalieri a kol., 1997; Parkinson a kol., 1999; 

Johannessen a kol., 1999; Serreze a kol., 2007). Rozsah arktického mořského ledu klesal v 

každé sezóně a v každém následujícím desetiletí od roku 1979, s nejrychlejším poklesem 

průměrného dekádního rozsahu v létě (Onarheim a kol., 2018). Pro letní minimum mořského 

ledu byl pokles velmi pravděpodobně 12 % za desetiletí (NSIDC, 2020). Změnilo se také 

složení ledu. Například v zimě došlo ke snížení plochy víceletého ledu (viz podkapitola 5.3.2.). 

Letní rozsah mořského ledu se za posledních 30 let v atlantické části Severního ledového 

oceánu zmenšil o 20 % (880 000 km2) (Johannessen a kol., 1999), ale v kanadské části Arktidy 

pouze o 5 %. 

Měsíce březen a září jsou v časových řadách mořského ledu zvláště zajímavé, protože 

reprezentují arktické maximum a minimum rozsahu mořského ledu, resp. Obr. 23. ukazuje 

průměrný měsíční rozsah ledu v březnu v letech 1979 a 2019 a v září v letech 1979 a 2019. 

Tak podle dat z NSIDC mořská ledová pokrývka dosáhla 13. března 2019 maximálního 

zimního rozsahu - 14,78 milionu km2. Tento údaj se stal 7. nejnižším v 41leté časové radě a 

byl o 5,9 % pod průměrem z let 1981–2010. Nejnižší maximální rozsah byl však za celou 

dobu satelitního pozorování zaznamenán v roce 2007. Předchozí čtyři roky (2015–18) jsou 

roky s nejnižšími hodnotami rozsahu v historii (IPCC, 2019). Tyto ztráty však nejsou 

rovnoměrně rozloženy, přičemž některá okrajová moře se pohybují kolem svého normálu a 

jejich rozsah se ve srovnání s průměrem z let 1981–2010 příliš nemění. Příkladem je Ochotské 

moře, zatímco Beringovo moře bylo o 70 až 80 % níže pod svým průměrem (IPCC, 2019). 
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Obr. 23. Průměrný měsíční rozsah mořského ledu v březnu 1979 (vlevo nahoře) a březnu 2019 (vlevo 
dole), září 1979 (vpravo nahoře) a září 2019 (vpravo dole). 
Poznámka: Zobrazují příslušné zimní maximální a letní minimální rozsahy. Purpurová čára označuje 
medián ledového rozsahu v březnu a září v období 1981–2010. Předpokládá se, že oblast kolem 
severního pólu, kterou satelit nezobrazuje, je pokryta ledem při koncentraci více než 15 procent. 
Zdroj: NSIDC 

Z Obr. 23. je zřejmé, že rozdíl mezi zimními maximálními rozsahy v letech 1979 a 2019 není 

tak velký, jako mezi letními minimálními rozsahy, kde jsou změny jasně patrné pouhým okem. 

Snížil se téměř o polovinu z 7,1 km2 v roce 1979 na 4,3 km2 v roce 2019. 

Rozsah arktického mořského ledu v září, kdy dosahuje svého minima, nyní klesá rychlostí 

12,85 % za desetiletí v porovnání s průměrem z let 1981 až 2010 (viz Obr. 24.). 
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Obr. 24. Průměrný měsíční rozsah mořského ledu v září v Arktidě od roku 1979. 
Poznámka: hodnoty jsou odvozené ze satelitních pozorování. 
Zdroj: NSIDC/NASA 

5.3.2.   Stáří mořského ledu 

Severní ledový oceán je relativně vnitrozemský. Historicky tato konfigurace země-oceán 

umožnila vznik rozsáhlého víceletého ledu. V posledních letech ale množství víceletého ledu v 

Arktidě výrazně kleslo. Mořský led typicky cestuje přes Arktidu s oceánskými proudy a opouští 

Arktický bazén přes úžinu Fram na východ od Grónska. Beaufortův kruh, proud severně od 

Aljašky, umožňuje mladému mořskému ledu zůstat a narůst ve tloušťce. Od začátku 21. století 

ale většina ledu roztála v jižním rameni Beaufortova kruhu, kvůli čemuž se v dnešní době tvoří 

mnohem méně víceletého ledu (Obr. 25.). Úžina Fram však nadále slouží jako úniková rampa 

mořského ledu z Arktického bazénu. 

V březnu roku 1985 mořský led, který by mohl vydržet nejméně čtyři léta, tvořil v zimním 

maximu (březen-duben) 33 % arktického mořského ledu. V březnu 2019 takový 

dlouhotrvající mořský led tvořil jen něco přes 1 % (Obr. 25.). 
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Obr. 25. Ztráta velmi starého ledu v průběhu času. 
Poznámka: Stáři ledu je označeno barvami od tmavě modré (mladý tenký led) do bílé (víceletý led staří 
jak 4 roky). 
Zdroj: NOAA, 2019 

Z níže uvedeného grafu na Obr. 26. vyplývá, že od roku 2002 začíná převládat jednoletý led v 

Severním ledovém oceánu a jeho převaha v následujících letech jen rostla. V posledních 

několika letech je poměr mezi víceletým a jednoletým ledem v Severním ledovém oceánu na 

konci zimní sezóny přibližně 37 % víceletého ledu ku 63 % jednoletého. 

 
Obr. 26. Složení stáří mořského ledu v oblasti Severního ledového oceánu v týdnu od 12. do 18. 
března 1985-2019. 
Zdroj: NSIDC 



   48  

Ve složení stáří ledu Severního ledového oceánu tak dochází k zásadním změnám. Pokud v 

období do roku 1997 převládal starší led, pak od roku 2002 začal převládat jednoletý led a 

mladý led a jejich podíl se neustále zvyšuje. V současné době dochází k trvalému a stále 

rostoucímu nahrazování starého mořského ledu mladým. To znamená, že při zachování 

současného trendu se ledová pokrývka Severního ledového oceánu v budoucnu může opravdu 

stát sezónní, jak naznačuje řada autorů (Serreze a kol., 2007; Parkinson a kol., 1999; Polyak a 

kol., 2010; Onarheim a kol., 2018). 

5.3.3.   Koncentrace a tloušťka mořského ledu 

 
Obr. 27. Průměrná měsíční koncentrace mořského ledu v březnu 1979 (vlevo nahoře) a březnu 2019 
(vlevo dole), září 1979 (vpravo nahoře) a září 2019 (vpravo dole). 
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Poznámka: Purpurová čára označuje medián rozsahu ledu v březnu a v září, v období let 1981–2010. 
Měsíční koncentrace ukazují koncentraci ledu pro každou datovou buňku barevně označenou v 
odstínech modré až bílé, kde tmavě modrá je 0 % ledu (oceán) a bílá je 100 % ledu. Oblast kolem 
severního pólu, která není zobrazována satelitem, je vynechána z obrázků (tmavě šedý kruh). 
Zdroj: NSIDC 

Koncentrace mořského ledu v Arktidě se v poslední době značně mění. Obr. 27 s údaji ze 

satelitního pozorovaní jen potvrzuje, že koncentrace již nenabývá takových hodnot. Datové 

buňky jsou tmavší modré barvy v porovnaní s rokem 1979, a to znamená, že mořský led již 

není tak mocný. Zejména pak na své jižní hranici. Za jednu z příčin se považuje posilující se 

zpětná vazba led-albedo oceánu (viz Obr. 28.). 

 
Obr. 28. Schematické znázornění tepelné bilance během sezónního ústupu ledu pro dvě období (a) z 
let 1979–1999 a (b) z let 2000–2014. 
Poznámka: Všechny hodnoty ve spodní části jsou hodnoty akumulované od května do srpna a 
standardizované jako teplo na jednotku plochy (MJ/m2), objem ledu se převádí na ekvivalentní teplo 
potřebné pro tání ledu. Akumulovaná absorpce tepla horním oceánem do konce srpna se postupně 
zvyšovala prostřednictvím zpětné vazby led–albedo oceánu ze 153 MJ/m2 na 230 MJ/m2 (Qu, červené 
šipky). Tento zvýšený příjem tepla může vysvětlit pozorované 2,1násobní zvýšení celkového tání 
mořského ledu, ze 121 MJ/m2 na 257 MJ/m2 (Qm). Tento kontrast ve zvýšení tání mořského ledu ve 
srovnání s tepelným příkonem je rovněž patrný na Obr. 29. a je částečně vysvětlen pokračujícím 
poklesem střední tloušťky ledu na okrajích. 
Zdroj: Kashiwase a kol., 2017 

Vzhledem ke ztenčení mořské ledové pokrývky a zvětšujícímu se množství jednoletého ledu 

(viz podkapitola 5.3.2.) trvá sezónní tání mořské ledové pokrývky déle (Kashiwase a kol., 

2017). Dále se reakce jen zrychluje táním ledu prostřednictvím zvýšeného množství 

slunečního tepla, které proniká přes vodní hladinu zbavenou ledu (zpětná vazba typu led – 

albedo oceánu) (Obr. 26.). Takovým způsobem se mořský led v některých oblastech Arktidy 

rok od roku ztenčuje, ale významná část centrálního Arktického bazénu vykazuje na jaře 

pozitivní anomálii tloušťky s průměrem 2,04 m, což je o 0,09 m (+4,6 %) nad dubnovým 

průměrem z let 2011–18 (Obr. 29.). Nadprůměrná tloušťka mořského ledu v centrálním 

Arktickém bazénu tak zvyšuje odolnost mořského ledu k letnímu tání. 



   50  

 
Obr. 29. Tloušťka mořského ledu v polovině dubna 2019 (vlevo) a anomálie tloušťky mořského ledu v 
polovině dubna 2019 s ohledem na průměr z poloviny dubna v letech 2011–18 (vpravo). 
Poznámka: Anomálie v regionech bez mořského ledu v dubnu 2019 byla stanovena na zápornou 
průměrnou tloušťku hodnot v letech 2011–18. 
Zdroj: Ricker a kol., 2017 (na základě dat z AWI/ESA CryoSat-2 a SMOS) 
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6. Výsledky a diskuze 

Pozorované klimatické změny v Arktidě jsou podle dnešních údajů největší v celé historii 

měření v regionu. Během posledních deseti let Arktida zažívá nejvyšší povrchové teploty 

vzduchu, které dokonce překročily hodnoty ve 30. až 40. letech. Jsou pozorovány náznaky 

zvýšeného množství oblačnosti nad Arktidou, zejména u nízké oblačnosti během teplého 

období, v souladu s delším obdobím letního tání a snižujícím se množstvím mořského ledu v 

létě. Oteplování vyvolává hlavně zkrácení doby trvání a snížení rozsahu sněhové pokrývky v 

Arktidě na jaře a pak i nižší albedo, protože zemský povrch a ledová pokrývka bez sněhu 

odráží mnohem méně slunečního záření než se sněhem. V Severním ledovém oceánu došlo ke 

zvýšenému přílivu oceánského tepla jak ze severního Atlantiku, tak ze severního Pacifiku. 

Nedávná pozorování ukazují, že v některých oblastech Arktického bazénu, které jsou nově bez 

mořského ledu, je zvýšená akumulace tepla v oceánu. To však ovlivňuje i teploty vodní 

hladiny na podzim. Zpožděné zamrznutí mořského ledu v subarktických mořích, např. 

Čukotském, Barentsově a Karském, působí jako pozitivní zpětná vazba, která umožňuje 

vyšším teplotám postupovat dále směrem k severnímu pólu (Kim a kol., 2017). Kvůli poklesu 

ledové pokrývky je Arktický oceán schopen absorbovat více oxidu uhličitého ze vzduchu, čímž 

odstraňuje alespoň část plynu, který zachycuje teplo. Stejně jako u všech náhodných výhod 

změny klimatu, však ani z této nevychází nic zvlášť dobrého: přebytek oxidu uhličitého 

způsobuje, že části oceánu jsou kyselejší a tento problém je potenciálně fatální pro mořské 

tvory, jako jsou měkkýši, korály a některé druhy planktonu. 

Ačkoli současné anomálie nelze vysvětlit dlouhodobými výkyvy, celkový trend spojený s 

nejsilnějším oteplováním za posledních několik let vede řadu vědců k tomu, že letní tání ledu a 

absorpce slunečního záření již nejsou kompenzovány zimním růstem ledové pokrývky (Walsh 

a kol., 2011). 

V dnešní době klesá průměrný roční rozsah mořského ledu v Arktidě rychleji, než se 

předpokládá v klimatických modelech (Stroeve a kol., 2007). Navíc k dramatickým úbytkům 

mořského ledu v Arktidě v posledních 15 letech byla všechna maxima rozsahu arktického 

mořského ledu v zimě na rekordně nízkých hodnotách v porovnání s lety 1979–2014 

(Overland, 2018). Zatímco v roce 2019 byl minimální rozsah mořského ledu jako 2. nejnižší a 

maximální zimní byl 7. nejnižším v satelitním záznamu (1979–2019) (NSIDC, 2019). 

Rostoucí ztráta víceletého ledu také přispívá k pozitivní zpětné vazbě ke ztrátě ledu, protože 

většinu dnešního mořského ledu tvoří tenký mladý led, který je náchylný k rozpadu a tání. 
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V akvatoriu Severního ledového oceánu, kde byl dříve pozorován většinou starý led, dochází 

v průběhu posledních několika desetiletí k jejich nahrazení jednoletým a mladým ledem. 

Ve složení stáří mořského ledu Severního ledového oceánu došlo k zásadním změnám. V 

současné době dochází k trvalé převaze jednoletého a mladého ledu, jejichž podíl již překročil 

hranici 50 % a neustále se zvyšuje. Navzdory nízkým ročním rozsahům byl objem mořského 

ledu ve srovnání s průměrem od roku 2011 vyšší ve skoro celém centrálním Arktickém 

bazénu. 

Sběr dat v Arktidě je docela náročný a vyžaduje přiměřené množství finančních prostředků, 

proto jsou projekty většinou zprostředkované a podporované vojenskými institucemi nebo 

firmami zabývajícími se těžbou nerostných surovin. 

Co se pak týče problémů při zpracovaní článků a dat z Arktické oblasti, můžeme se setkat 

s nedostatečnou systematikou dat a malými odchylkami hodnot z různých měření, které jsou, 

podle osobního názoru autorky, přípustné. Předpokládaná příčina je pravděpodobně 

v odlišných používaných přístrojích a metodách zpracování primárních dat, chybí standardy, 

které by pak usnadnily synchronizaci dat a jejich zpracování. Další možná příčina drobných 

odlišností se může vyskytnout při výpočtu průměrných ročních a měsíčních hodnot. NOAA 

v poslední době při zpracování svých dat vypočítává průměrnou roční teplotu vzduchu 

za období říjen–září, přestože ještě před rokem 2010 byl průměr počítán za kalendářní rok. 

Odlišné rozložení hodnot může trochu ovlivnit výsledek. Celkový trend ale přitom zůstává 

stejný. 

Posledním, ale ne méně důležitým problémem je množství dat. Při čtení některých dat 

z reportů je čtenář občas upozorňován na jejich nedostatek, s čímž je nutné počítat. Například 

před rokem 1940 bylo v Arktidě, zejména v severní Kanadě, málo stanic. Důkladná a 

plnohodnotná pozorování byla prováděna po více než půl století, což je v zásadě dostačující 

pro pochopení arktického klimatu, ale podle mého názoru to nestačí pro zpracování 

modelových odhadů z důvodu jejich nepřesnosti. Na druhé straně, modely a simulace 

založené na těchto údajích, mohou ukazovat na možné změny klimatu, což je již velkým 

přínosem pro studium této oblasti. 

V dnešní době satelity provádějí rutinní pozorování, ale přesná interpretace dat potřebných ke 

sledování arktických změn klimatu může být obtížná. Můžeme se setkat s nejistotami 

atmosférické teploty a vlhkosti, heterogenitou povrchových podmínek (včetně vlastností 

mořského ledu) a obtížemi při detekci a charakterizaci mraků nad mořským ledem.  
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7. Závěr 

Byla provedena analýza změn různých složek arktického klimatického systému za použití 

pozorovacích dat, včetně satelitních dat a relevantních vědeckých článků. Také byly 

provedeny odhady schopnosti moderních klimatických změn ovlivňovat současný režim 

mořského ledu v Arktidě a jeho změny. V souvislosti se změnami teplotního režimu a 

sezónními změnami mořského ledu v Arktidě byly prozkoumány i zpětné vazby. Dále byl 

proveden rozbor charakteristik mořského ledu, které mají zásadní význam pro vytváření 

klimatu polárních oblastí. Pomocí výročních zpráv státních institucí byla také zanalyzována 

interakce stavu mořského ledu s klimatickými změnami v severních polárních zeměpisných 

šířkách při zohlednění přírodních a antropogenních vlivů. 
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