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Abstrakt 

Atlantická termohalinní cirkulace, její možné budoucí změny a vliv na klima v Evropě 

 Tato práce se zabývá změnami termohalinní cirkulace, především je zaměřena na 

Atlantickou meridionální cirkulaci. Práce vysvětluje i pár základních pojmů, které se týkají 

termohalinní cirkulace. V textu se nejprve řeší její vliv na klima v Evropě, jak se změní klima při 

změně v Atlantické meridionální cirkulaci. Dále tato práce popisuje vývoj termohalinní cirkulace 

v minulosti, zejména před přibližně 12 000 lety. Snaží se objasnit náhlé změny klimatu 

v závislosti na změnách v termohalinní cirkulaci, a tím předpovědět budoucí vývoj Atlantické 

meridionální cirkulace. Nakonec je zde uvedeno několik možných scénářů do budoucnosti. 

Cílem praktické části bylo zjistit, jak jsou závislé průměrné denní maximální a minimální teploty 

na zeměpisné délce. Na základě této závislosti se může nepřímo určit vliv termohalinní cirkulace 

na klima.  

Klíčová slova: termohalinní cirkulace, změny klimatu, Atlantická meridionální cirkulace 

Abstract 

Atlantic thermohaline circulation, its possible future changes, and influence on European 

climate 

This thesis deals with the changes in thermohaline circulation and is mainly focused on 

the Atlantic meridional circulation. The thesis also explains some basic concepts that relate to the 

thermohaline circulation. At first the text addresses its effect on the climate in Europe, how 

climate changes when occurs a change in the Atlantic meridional circulation. The thesis 

describes the development of the thermohaline circulation in the past, especially approximately 

12,000 years ago. It is trying to explain the sudden climate change in response to changes in 

thermohaline circulation and it is also trying predict the future evolution of the Atlantic 

meridional circulation. Finally, there are several possible scenarios for the future. The goal of the 

practical part was to see how and if the average daily maximum and minimum temperatures are 

dependent on longitude. On the basis of this dependence may indirectly determine the effect of 

the thermohaline circulation on the climate. 

Keywords: thermohaline circulation, climatic change, Atlantic meridional overturning circulation 
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1 Úvod 

 

Systém hlubokomořského proudění, které reguluje klima po celém světě, se nazývá 

termohalinní cirkulace. Toto proudění vzniká u pobřeží Antarktidy a pak se dělí na větev 

Atlantickou a Pacifickou. Pro Evropu je důležitá větev v Atlantiku, zejména oblast Severního 

Atlantiku, na které závisí proudění této cirkulace. Do severního Atlantiku je ale vypouštěno 

velké množství sladké vody v důsledku tání ledovců v Arktidě, a také se zde zvyšuje množství 

srážek. Vědci usuzují, že intenzita této cirkulace klesá, a to jak kvůli zvýšenému množství srážek 

v této oblasti, tak i kvůli velkému přítoku sladké vody z ledovců v Arktidě, což je kvůli 

globálnímu oteplování, které je zapříčiněné vypouštěním nadměrného množství skleníkových 

plynů do atmosféry. Intenzita cirkulace se nejčastěji hodnotí v jednotkách zvaných Sverdrup po 

norském oceánografovi Haraldu Ulriku Sverdrupovi, 1 Sv= 10
6
 m

3
/s, používá se pouze 

v oceánografii pro udávání množství přepravené mořské vody v oceánských proudech. Díky této 

cirkulaci, jsou teploty v Severním Atlantiku vyšší než v Severním Pacifiku na stejné zeměpisné 

šířce.  

Změnami termohalinní cirkulace se vědci začali zabývat až v posledních několika 

desítkách let. V dřívější minulosti se těmto změnám nevěnoval dostatek pozornosti. Dnes se 

provádí různé modelové experimenty. Vědci zkoumají minulé změny klimatu pomocí 

ledovcových jader, nejčastěji z Grónska. Dále pak vědci využívají oceánské sedimenty ke 

zjištění minulých změn klimatu, které jim mohou pomoci k určení minulého chování Atlantické 

meridionální cirkulace. Již v minulosti nastala událost známá jako Mladší Dryas. V tomto období 

došlo k poklesu průměrné roční teploty až o deset stupňů Celsia a v Evropě se rozšířilo zalednění 

až k našim hranicím. Vědci se domnívají, že tuto událost způsobil kolaps termohalinní cirkulace, 
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ovšem jsou i jiné teorie, avšak tato se jeví jako nejpravděpodobnější. Většina autorů 

předpokládá, že ke kolapsu došlo kvůli vylití obrovského jezera Agassiz, které se rozprostíralo 

po většině území Severní Ameriky. Bylo přehrazeno ledovcem, který jak vědci předpokládají, 

vlivem oteplování povolil. Tím se pak obrovské množství sladké vody vylilo do Severního 

Atlantiku, kde způsobilo narušení termohalinní cirkulace.  

Někteří autoři se domnívají, že termohalinní cirkulace má více stálých stavů. Někteří 

mluví pouze o dvou, jiní i o třech, se kterými provádějí různé modelové experimenty. Podle 

práce Rahmstorf (2002) má termohalinní cirkulace stav teplý, studený a vypnutý. Clark a kol. 

(2002) uvádí také tři stálé stavy- moderní stav, glaciální a Heinrichův stav. Alley a kol. (1999) 

uvedli také tři stálé stavy Atlantické termohalinní cirkulace během minulosti- teplý nebo 

interglaciální, studený nebo glaciální a vypnutý. Manabe a Stouffer (1988) uvádí pouze dva stálé 

stavy Atlantické termohalinní cirkulace, jeden je aktivní stav a druhý neaktivní. 

Vědci na základě události v Mladším Dryasu vytváří různé scénáře, jelikož se domnívají, 

že při velkém tání ledovců v Arktidě, které se každým rokem zvyšuje, by se mohla tato situace 

opakovat. Velké množství sladké vody by opět způsobilo kolaps termohalinní cirkulace, který by 

mohl být dokonce už nevratný. Spíše se ale vědci přiklánějí pouze k oslabení cirkulace než 

k jejímu úplnému kolapsu. Proto provádějí modelové experimenty s vypouštěním sladké vody do 

Atlantiku. Díky těmto modelovým experimentům se zjistilo, že při přítoku velkého množství 

sladké vody do nižších zeměpisných šířek, jako je například oblast Mexického zálivu, vliv na 

termohalinní cirkulaci je. Ovšem tento vliv je mnohem menší než při přítoku takového množství 

sladké vody do oblasti severního Atlantiku. Zde by byly následky mnohem významnější. 

Největší přísun sladké vody je ale právě v severním Atlantiku.  
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 Vědci provádí různé modelové experimenty, kde zvýší koncentraci CO2 v atmosféře 

oproti preindustriálnímu období, a to dvojnásobně a čtyřnásobně, ale také kde koncentraci CO2 

sníží na polovinu. Na základě výsledků se dá tedy říci, jak velká koncentrace CO2 v atmosféře 

má vliv na intenzitu termohalinní cirkulace. Těmito změnami termohalinní cirkulace se zabývá 

několik vědců po celé Zemi, ovšem ve výsledcích se jen někteří shodují. Každý používá různé 

výpočty a různé modely, přičemž nejvíce používaný je spojený model všeobecné cirkulace 

atmosféry a oceánu. Také se často liší délka zkoumaného období od několika let až po několik 

stovek let, což má za následek také rozdílné závěry. Pro zvyšující se koncentraci CO2 byly 

vytvořeny 4 emisní scénáře. Každý scénář pracuje s určitou zvýšenou koncentrací CO2, a každý 

ukazuje jiné předpoklady do budoucna. Jeden předpovídá, že termohalinní cirkulace oslabuje a 

do několika desítek let se zastaví, jiný zase říká, že cirkulace nijak nepolevuje, a další ukazuje, 

že cirkulace oslabuje, ale její zastavení se očekává až během několika stovek let. Zpomalení či 

dokonce zastavení by pro klima Evropy mělo výrazné dopady.  

. Podle výpočtů uvedených v práci Pohlmann a kol. (2005), kteří se zabývali zesílenými a 

zeslabenými podmínkami Atlantické meridionální cirkulace, změna intenzity termohalinní 

cirkulace by ovlivnila klimatické jevy, jako je například teplota či srážky v Evropě. Send a kol. 

(2011) pozorovali 10 let intenzitu termohalinní cirkulace na 16° s. š. a zjistili, že zeslábla o 20 % 

(3 Sv). 
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2 Termohalinní cirkulace 

 

Jeden z nejdůležitějších faktorů, který ovlivňuje klima Evropy a i většiny světa, je 

termohalinní cirkulace (Obr. 1), což je oceánské hlubokomořské proudění. Přenáší teplé vody 

z oblasti rovníku do vyšších zeměpisných šířek. U pobřeží Evropy vystupují k povrchu teplé, 

více slané a méně bohaté na minerální látky vody. Tyto teplé vody putují do polárních oblastí, 

kde se vody ochladí, a u pobřeží Ameriky klesají zpět do hloubky. Tam se studené vody 

obohacují ve spodních vrstvách oceánu, a odtud putují zpět k rovníku. Toto proudění je 

poháněno rozdílnou teplotou (termo), slaností (halinní) a tedy i hustotou oceánské vody. Teplé 

vody mají vyšší slanost, zatímco studené vody mají nižší teplotu, a tím i slanost. Vyšší slanost je 

v teplých vodách právě proto, že zde dochází k většímu výparu, toto ovšem platí jen pro vrchní 

vrstvy oceánu. U povrchu jsou mořské proudy poháněny atmosférickým prouděním.   

Termohalinní cirkulace je nejdůležitější dopravník tepla na Zemi, který se formuje u 

Antarktidy a odtud se dělí na dvě větve, z nichž jedna proudí Atlantikem a druhá Pacifikem. 

Vody v Atlantiku mají větší slanost než v Pacifiku. To má za následek hloubkovou konvekci, 

která pohání termohalinní cirkulaci v Atlantiku, způsobující v Severním Atlantiku vyšší teploty 

než v Severním Pacifiku. Srokosz a kol. (2012) uvádí, že maximální přenos tepla směrem 

k pólům v Atlantiku je mezi 24° a 26° s. š., jehož hodnota je 1.3 PW (1 petawatt= 10
15 

W) a tvoří 

25 % z celkového transportu tepla směrem k pólům. Ve středních zeměpisných šířkách pak 

dochází k velkému uvolňování tepla do atmosféry, což způsobuje mírnější zimy v Západní 

Evropě.  

Vývoj klimatu je závislý na chování Atlantické meridionální cirkulace. Ta je tvořena 

proudy v horních vrstvách oceánu, které jsou poháněny atmosférickým proudění.  A 
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hlubokomořským prouděním, které je poháněno rozdílnou hustotou mořské vody. Atlantická 

meridionální cirkulace je atlantská větev termohalinní cirkulace. Změnami termohalinní 

cirkulace se vědci zabývají až posledních pár desítek let, takže vývoj termohalinní cirkulace 

v dávné minulosti je neznámý, a pouze se napodobuje pomocí klimatických modelů. Vědci 

provádějí různé modelové experimenty, aby pochopili změny v minulosti a mohli poté předvídat 

změny do budoucnosti. První, kdo se změnami termohalinní cirkulace začali zabývat, byli 

Broecker a kol. (1988), když si uvědomili náhlé změny v minulosti. Popsali dva hlavní faktory, 

které mění hustotu oceánské vody a tím i termohalinní cirkulaci. Jedním z nich je zvyšující se 

teplota a druhým změny v odtoku sladké vody do oceánu. 

 

 2.1 Vliv termohalinní cirkulace na klima 

 

Termohalinní cirkulace ovlivňuje klima zejména tím, že přenáší velké množství tepla 

z nízkých do vyšších zeměpisných šířek. Tím tedy velmi významně ovlivňuje klima na severní 

polokouli. Pro správné fungování termohalinní cirkulace je nejpodstatnější její část v severním 

Atlantiku. Pu a kol. (2012) uvádí, že transport tepla směrem k severu je v rozsahu 0,7± 0,2 PW 

(1 PW= 10
15

 W) v oblasti tropů v Atlantiku a okolo 25° s. š. dosahuje 1,3± 0,15 PW. Srokosz a 

spol. (2012) se s Pu a kol. (2012) shodují, že nejsilnější je Atlantická meridionální cirkulace na 

25° s. š., kde dosahuje 1.3 PW, což je přibližně 25 % z celkového transportu tepla směrem 

k pólům na těchto zeměpisných šířkách. Latif a kol. (2000) uvedli, že Golfský proud jako 

součást termohalinní cirkulace v severním Atlantiku přenáší obrovské množství tepla, a to až 1 

PW. Johns a kol. (2011) vypočetli na základě dat z pozorovacího systému UK-US RAPID 

průměrný přenos tepla 1,33± 0,4 PW na 25° s. š. a zjistili, že meridionální přenos tepla velmi 
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silně koreluje s intenzitou Atlantické meridionální cirkulace. Citlivost přenosu tepla na změny 

cirkulace je 0,06 PW/Sv. Podle práce Dickson a kol. (2003) přítok sladké vody do severního 

Atlantiku se neustále zvyšuje a síla cirkulace klesá na 25° s. š. na základě jejich pozorování. 

Pohlmann a kol. (2006) se zabývali vlivem Atlantické meridionální cirkulace na klima 

Evropy. Používali spojený model všeobecné cirkulace atmosféry a oceánu. Uvádí, že cirkulace 

v kontrolní integraci je nejsilnější na 30° s. š. Podmínky kontrolní integrace odpovídají 

podmínkám současného klimatu. Pro tuto zeměpisnou šířku 30° s. š. je pak zobrazena 

proměnlivost oceánského přenosu tepla a této cirkulace (Obr. 2). Pohlmann a kol. (2006) tvrdí, 

že při zesílení intenzity Atlantické meridionální cirkulace o 0,44 Sv dojde ke snížení počtu 

mrazových dní v Evropě. K největšímu poklesu by došlo v západní a severní Evropě, s maximem 

až 12 dní za rok ve Velké Británii. Zároveň změna v intenzitě termohalinní cirkulace má za 

následek nárůst letních dní, přičemž letní den je definovaný teplotou nad 25°C. K největšímu 

nárůstu by došlo ve východní Evropě, a to o více než 9 dní za rok. Termohalinní cirkulace má 

vliv nejen na teploty, ale i na srážky v Evropě. Největší nárůst srážek by nastal v jižním Norsku, 

naopak k největšímu poklesu by došlo na Iberském poloostrově a v oblasti Jaderského moře a to 

až o 4 mm za měsíc. 

Intenzita Atlantické termohalinní cirkulace je závislá na konvekci formace 

hlubokomořských vod a také na množství sladké vody z Arktidy například v Labradorském moři 

(Jungclaus a kol. 2005). Proměnlivost cirkulace ovlivňuje přenos tepla na sever a tedy i klima 

v Evropě. Pokud cirkulace oslabí, dojde k poklesu teplot v Evropě, pokud by zesílila, pak se 

teploty zvýší.  

Trenberth a Caron (2001) tvrdí, že atmosféra přenáší mnohem více tepla, než které 

přenese oceán. Uvádí, že na 35° s. š. tvoří oceánský přenos tepla 22 % z celkového přenosu na 



13 

 

severní polokouli. K největším rozdílům v povrchové teplotě vzduchu dochází v oblasti 

Baltského moře, a to i o více než 1°C oproti současnému stavu, přičemž tyto rozdíly jsou 

nejpatrnější v zimních měsících. Seager a kol. (2002) uvádí, že zimy v Evropě jsou mnohem 

mírnější než v Severní Americe (Obr. 5) díky Golfskému proudu. Broecker (1997) byl velmi 

podobného názoru. Tvrdil, že termohalinní cirkulace přináší do severního Atlantiku teplo 

z tropických oblastí a během zimy se pak toto teplo uvolňuje do atmosféry, a tím zmírňuje 

evropské zimy. Hartmann (1994) také tvrdí, že oceánský přenos tepla má hlavní roli v tom, proč 

zimy v Evropě jsou mnohem mírnější než ty v Severní Americe. Uvádí, že povrch západního 

Atlantiku je chladnější než povrch na východě Atlantiku, což přispívá k mírným zimám Evropy. 

Na základě těchto tvrzení si ostatní uvědomili, co by mohlo nastat, kdyby se přenos tepla 

směrem k pólům jakkoliv změnil.  

Seager a kol. (2002) usoudili, že za rozdíl mezi zimami na západním a východním 

pobřeží Atlantiku jsou zodpovědné tři faktory- oceánský přenos tepla na sever, sezónní a místní 

uvolňování tepla do atmosféry a advekce nestacionárních vln v zimě. Seager a kol. (2002) 

provedli modelový experiment, kdy odstranili ze spojeného modelu všeobecné cirkulace 

atmosféry a oceánu oceánský přenos tepla, a zjistili, že došlo k poměrně velkým poklesům teplot 

například v oblasti Islandu až o 6°C. Došlo k výraznému ochlazení západní Evropy, zejména 

Britských ostrovů, Skandinávie, Francie a Německa, a to v průměru o 3°C. V oblasti Ruska mezi 

Černým mořem a Arktidou došlo k poklesu o 6°C. Východ Severní Ameriky se ale také ochladil, 

přibližně o 3°C. Ochlazení na východě Severní Ameriky je způsobeno pravděpodobně změnou 

divergence toku tepla nad Golfským proudem. Seager a kol. (2002) ukázali, že při odstranění 

oceánského přenosu tepla směrem k pólům, začne atmosféra vyrovnávat tuto ztrátu zvýšením 

přenosu tepla z tropů a subtropů k pólům. Ve středních zeměpisných šířkách severně od 40° s. š. 
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atmosféra vyrovnává změny v přenosu tepla jen lehce. Oceánská konvergence toku tepla přispívá 

2°C jižně od 60° s. š k celkovému rozdílu 15°C mezi zimními teplotami západní Evropy a 

východní částí Severní Ameriky. V oblasti mezi 60° a 70° s. š., kde je rozdíl 25°C, přispívá 

konvergence toku tepla 3°- 6°C (Seager a spol. 2002). Také pro vysvětlení rozdílných zimních 

teplot je velmi důležitá pozice a síla islandské níže, která přináší severní proudění do Severní 

Ameriky a západní proudění do západní Evropy. Rozdíly zimních teplot mezi západním 

pobřežím Severní Ameriky a západním pobřežím Evropy jsou v důsledku orografie. Na 

západním pobřeží Severní Ameriky Kordillery zabraňují průchodu teplého vzduchu od oceánu 

více do vnitrozemí. 

Pu a kol. (2012) uvádí, že při zeslabení termohalinní dochází k poklesu průměrné roční 

teploty na severní polokouli o 1°- 3°C, přičemž maximální pokles je 8°- 10°C nad severním 

Atlantikem. Povrchová teplota oceánu je mnohem vyšší v Atlantiku než v Pacifiku na stejných 

zeměpisných šířkách (Manabe a Stouffer 1999). Vliv termohalinní cirkulace na klima se dá 

zjistit, když se termohalinní cirkulace odpojí ve spojeném modelu všeobecné cirkulace atmosféry 

a oceánu. Tento model slouží k různým modelovým experimentům, jak se termohalinní cirkulace 

vyvíjela v minulosti a jak se nejspíše bude vyvíjet v budoucnosti.    

Rahmstorf (2000) zjistil, že při používání pouze oceánského cirkulačního modelu je až 

přehnaná citlivost na zvýšený přítok sladké vody. Vědci používají i jiné, početně náročnější 

modelové experimenty, ale většina se shoduje na tom, že teploty v severní Evropě klesají o 

několik stupňů kvůli zeslabení termohalinní cirkulace. V důsledku zesilování skleníkového 

efektu dochází ke zvyšování teplot na Zemi, a tím i ke zvýšenému tání ledovců v Arktidě.  

V Antarktidě nedochází k tání ledovců v tak velkém rozsahu. Voda z ledovců v Arktidě odtéká 
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do severního Atlantiku, kde ovlivňuje termohalinní cirkulaci, která je závislá na hustotě a teplotě 

mořské vody. Narušuje ji především velké množství sladké vody, která přitéká do severního 

Atlantiku a která může způsobit i kolaps termohalinní cirkulace. Právě kolaps Atlantické 

termohalinní cirkulace by mohl být odezvou na globální oteplování. V současnosti  dochází 

v atmosféře i ke zvýšenému přenosu vodních par směrem k pólům, což má za následek větší 

množství srážek ve vyšších zeměpisných šířkách a tím více sladké vody v severním Atlantiku a 

v Arktickém oceánu. 

 

2.2 Kolísání intenzity termohalinní cirkulace v minulosti 

 

Intenzita termohalinní cirkulace v minulosti výrazně kolísala, čímž způsobovala i změny 

klimatu. Různé minulé změny Atlantické meridionální cirkulace jsou spojovány s událostmi 

náhlého ochlazení v minulosti na základě paleoklimatických záznamů z ledovcových jader či 

oceánských sedimentů. Záznamy z ledovcových jader ukazují velkou proměnlivost termohalinní 

cirkulace a tedy i klimatu, ovšem v krátkém časovém období, přibližně před 11 000 lety, kdy 

bylo klima relativně stálé. Některé změny klimatu odpovídají změnám Atlantické meridionální 

cirkulace. Další jsou spojovány s tak zvanou Heinrichovou událostí během poslední doby ledové. 

K této události došlo kvůli odtržení velkých ker z ledovců v Arktidě, které následně roztály 

v severním Atlantiku, a tím narušily Atlantickou meridionální cirkulaci. Před 8 200 lety došlo 

k vylití obrovského jezera Agassiz, které bylo přehrazeno ledovcem, a pokrývalo velkou část 

Severní Ameriky. Velké množství sladké vody vyteklo do severního Atlantiku, což způsobilo 

dočasné zastavení Atlantické meridionální cirkulace.  
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K nejpodstatnějšímu ochlazení na severní polokouli došlo v období zvaném Mladší Dryas 

před přibližně 12 000 lety, které bylo nejspíše způsobeno právě oslabením termohalinní cirkulace 

v důsledku přítoku velkého množství sladké vody. Při modelových experimentech s přítokem 

sladké vody, které provedli například Manabe a Stouffer (2000), se zjistilo, že proměnlivost 

termohalinní cirkulace závisí na tom, v jakých zeměpisných šířkách přítok sladké vody je. Pokud 

sladká voda přiteče v subtropických zeměpisných šířkách, termohalinní cirkulace bude ovlivněna 

jen minimálně. Zatímco přítok vody ve vysokých zeměpisných šířkách ovlivní termohalinní 

cirkulaci významně. Proto jsou teorie, že na počátku Mladšího Dryasu muselo dojít k přítoku 

velkého množství sladké vody ve vyšších zeměpisných šířkách. Fairbanks (1989) uvádí, že 

v období Mladšího Dryasu byl přítok sladké vody do severního Atlantiku 0,44 Sv. 

Analýzy Grónských ledovcových jader a fauny potvrdily, že teploty výrazně poklesly 

nejen nad severním Atlantikem, ale také nad západní Evropou (Manabe a Stouffer 1999). Toto 

období trvalo několik stovek let a jeho ukončení přišlo velmi náhle během 40- 50 let, jak ukazují 

záznamy. Broecker a kol. (1985) tvrdí, že takto náhlé změny během Mladšího Dryasu jsou 

způsobeny velmi výraznými změnami termohalinní cirkulace. Roztání velkého množství ledu a 

přítok vody do vyšších zeměpisných šířek severního Atlantiku mělo za následek oslabení 

termohalinní cirkulace a výrazné ochlazení klimatu. Sladká voda nejspíše uzavřela vrchní vrstvy 

oceánu a znemožnila konvekci v oceánu. Díky tomuto oslabení, došlo i ke změně v povrchových 

teplotách vzduchu, ovšem jen v severním Atlantiku a přilehlých regionech. Ve zbytku světa 

došlo jen k malým nevýrazným změnám (Manabe a Stouffer 1995). Pochopení náhlých změn 

v minulosti, je velmi důležité pro odhadnutí podobných změn do budoucnosti.  

Stommel (1961) byl první, kdo začal uvažovat o tom, že Atlantická meridionální 

cirkulace má více než jeden stabilní stav. Ovšem důkazy mluví i o třech stabilních stavech 
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během posledního glaciálu- teplém, studeném a vypnutém (Rahmstorf 2002). Teplý stav 

odpovídá současnému stavu Atlantické meridionální cirkulace. Vypnutý stav nemá žádné teplé 

povrchové proudění na sever. Ve studeném stavu Atlantická meridionální cirkulace existuje, ale 

neproniká příliš daleko na sever. V Norském moři klesá a formuje mělčí proudění jižně od 

Islandu. Clark a kol. (2002) se zabývali různými stavy této cirkulace. Tvrdí, že největší náhlé 

klimatické změny jsou spojeny s přechody mezi třemi stavy- moderním, glaciálním a 

Heinrichovým stavem. Moderní stav je charakterizovaný formací hlubokomořských vod 

v Norském moři. Glaciální stav je charakteristický otevřenou oceánskou konvekcí v subpolárním 

severním Atlantiku, kde formace hlubokomořských vod klesá maximálně do hloubky 2 500 m. 

V posledním stavu, tak zvaném Heinrichově stavu, formace hlubokomořských vod klesá 

maximálně jen do hloubek 1 000 m. Clark a kol. (2002) se hlavně zabývali vztahem mezi 
14

C a 

formací hlubokomořských vod v severním Atlantiku, které jsou největším zdrojem právě 
14

C. 

Vysoká hodnota 
14

C, která se objevuje během posledního glaciálu je spojena s glaciálním stavem 

formace hlubokomořských vod v severním Atlantiku a nízkými teplotami nad severním 

Atlantikem. V období interglaciálu je hodnota 
14

C výrazně nižší, což souvisí s oteplením nad 

severním Atlantikem. Během Heinrichovy události došlo k obrovskému nárůstu 
14

C. Přechody 

z moderního stavu na glaciální byly doprovázeny obrovským kolísáním klimatu v okolí 

severního Atlantiku během poslední doby ledové přibližně každých 1500 let. Tyto přechody se 

nazývaly Dansgaard-Oeschgerovy události, kdy docházelo k náhlému oteplení a následnému 

postupnému ochlazení.  

Alley a kol. (1999) uvádí také tři hlavní stavy Atlantické termohalinní cirkulace během 

minulosti- teplý nebo interglaciální, studený nebo glaciální, a vypnutý stav. Teplý stav je 

charakterizovaný formací hlubokomořských vod v Norském moři. Studený stav má formaci 
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hlubokomořských vod mezi Grónskem, Islandem a Skotskem. Vypnutý stav je téměř bez 

jakékoliv formace hlubokomořských vod v severním Atlantiku. Přechody mezi těmito stavy se 

projevovaly vždy jako velmi náhlé klimatické změny. Tyto změny nejspíše dále ovlivnily i sílu 

pasátů a oceánské výstupné proudy (proudy, které přinášejí živiny z hlubin oceánu), pozici ITCZ 

(intertropické zóny konvergence), sílu asijských monzunů, povrchové teploty pacifického 

teplého bazénu a konvekci v severním Atlantiku.  

Ovšem důvod, proč docházelo v minulosti k takovýmto náhlým změnám, jako jsou 

události během Mladšího Dryasu s časovou periodou 1500 let, není známý (Bond a kol. 1997). 

Je zde ale myšlenka, že změnu vždy spustil teplý, moderní stav. Zeslabení termohalinní cirkulace 

v Heinrichově stavu způsobilo další ochlazení nad severním Atlantikem. Kvůli oteplení na jižní 

polokouli došlo k velkému oslabení formace hlubokomořských vod v severním Atlantiku, a 

snížil se tedy přenos tepla z jižního Atlantiku do severního. Toto platí nejspíše i pro událost 

Mladšího Dryasu. 

Manabe a Stouffer (1988) tvrdí, že termohalinní cirkulace má dva stavy, jeden je aktivní 

stav a druhý neaktivní. Aktivní stav odpovídá současnému stavu, kde teplé vody klesají do 

hlubin v severním Atlantiku, zatímco neaktivní stav je slabá, meridionální termohalinní 

cirkulace, kde teplé vody klesají do hloubek v Jižním oceánu na jižní polokouli, bez 

promíchávání podpovrchových vrstev v severním Atlantiku. Předpokládají, že neaktivní stav 

převládal během Mladšího Dryasu, nicméně paleooceánografické důkazy toto tvrzení 

nepotvrdily.  
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2.3 Budoucí vývoj termohalinní cirkulace 

  

Vědci se pokouší pomocí klimatických modelů a emisních scénářů předpovědět, jak se 

termohalinní cirkulace bude vyvíjet do budoucna. Provádí modelové experimenty se zvyšující se 

koncentrací skleníkových plynů nebo se zvýšeným přítokem sladké vody do oblasti severního 

Atlantiku. 

 

2.3.1 Klimatické modely 

 

Pro simulace budoucího vývoje klimatu, se používají klimatické modely, a to buď 

globální, nebo regionální. Globální klimatické modely prošly určitým vývojem. V 70. letech    

20. století existovaly pouze modely pro simulace v atmosféře. Postupem času se přidávaly i další 

části klimatického systému jako například oceán (Obr. 6). Nejvíce používaný model je spojený 

model všeobecné cirkulace atmosféry a oceánu, který je zde již zmíněný. Tento model je 

založený na řešení pohybových a termodynamických rovnic, které popisují procesy v 

klimatickém systému, pomocí metod numerické matematiky. Tyto rovnice jsou velmi početně 

složité, takže se k jejich výpočtu využívají ty nejlepší počítače. Pro odhady budoucích změn se 

využívají modelové experimenty. Regionální modely se používají pro modelování klimatu 

v menších měřítcích, kdy je vytvořeno větší rozlišení pro sledovanou oblast. Nelze je použít na 

modelování klimatu pro celou planetu.  
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2.3.2 Emisní scénáře 

 

Jelikož proudění termohalinní cirkulace je závislé i na množství skleníkových plynů 

vypouštěných do atmosféry, protože skleníkové plyny zvyšují přenos vodních par do oblasti 

severního Atlantiku, a také způsobují globální oteplování, které vede ke zvýšenému tání. Uvedu 

zde čtyři hlavní skupiny emisních scénářů do budoucna podle IPCC. Emisní scénáře ukazují 

budoucí vývoj skleníkových plynů na základě socioekonomických faktorů jako je například 

populační vývoj, ekonomický rozvoj, způsob ochrany životního prostředí, atd. Tyto scénáře jsou 

označeny A1, A2, B1 a B2. Scénář A1 zobrazuje velmi rychlý růst ekonomiky a populace do 

roku 2050. Ve scénáři A2 ekonomika a populace roste o něco pomaleji, ale až do roku 2100. 

Scénář B1 popisuje růst populace do roku 2050 a poté následný pokles, a střední růst ekonomiky. 

Poslední scénář B2 ukazuje budoucí vývoj při orientaci na trvale udržitelný rozvoj, populace 

roste pomaleji než v A2 a ekonomika roste pomaleji než v A1 a B1.  

 

2.3.3 Modelové experimenty s CO2 

 

a kol. (2012) provedli modelovou simulaci, která ukazuje konec 21. století, tedy 

předpokládaný vývoj koncentrace CO2 a zpomalení Atlantické meridionální cirkulace. Tato 

simulace je mezi léty 2081-2100 a zkoumá hlavně teploty mořské hladiny po zeslabení 

Atlantické meridionální cirkulace za přítomnosti zvyšující se koncentrace CO2. Hodnota CO2 je 

zde 757 ppmv (počet molekul CO2 na mil. částic). Simulace ukázala, že změny v Atlantické 

meridionální cirkulaci způsobují velké změny teplot na celé severní polokouli. Také modelová 

simulace potvrdila, že cirkulace je velmi citlivá na koncentraci skleníkových plynů.  
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Gregory a kol. (2005) vytvořili modelové simulace pomocí spojeného modelu všeobecné 

cirkulace atmosféry a oceánu, a také zjistili, že intenzita Atlantické meridionální cirkulace je 

velmi citlivá na zvyšující se koncentraci CO2. Dále se těmito změnami zabývá i Mikolajewicz a 

kol. (2007), kteří provádí modelové experimenty s antropogenním CO2 na spojeném modelu 

všeobecné cirkulace atmosféry a oceánu mezi léty 2000 a 2100. Vytvořili 3 různé scénáře, jak by 

se emise mohly vyvíjet dál na základě práce Nakicenovic a kol. (2001). Na obrázku 3 můžeme 

vidět, že v prvním scénáři pracují s nejvyššími dosaženými hodnotami emisí do roku 2100 a to 

29.1 Pg C za rok. Druhý scénář má maximum 16,4 Pg C za rok v roce 2050 a dále pak do roku 

2100 dojde ke snížení na 13,5 Pg C za rok. Třetí scénář má nejnižší hodnoty, kdy v roce 2040 

bude hodnota 11,7 Pg C za rok a do roku 2100 dojde k prudkému snížení na 4,2 Pg C za rok. Po 

roce 2100 se očekává postupné snižování emisí ve všech scénářích, tedy i v prvním.  

Mikolajewicz a kol. (2007) realizovali modelové integrace pro tři scénáře budoucího 

vývoje emisí skleníkových plynů. Veškeré simulace byly provedeny až do roku 3000 a 

z každého scénáře alespoň jedna simulace až do roku 5000. V prvním scénáři je globální 

průměrný příjem tepla oceánem 0,6 PW mezi léty 2100 a 2200. Ve druhém scénáři dosahuje 0,9 

PW v roce 2200 a v posledním nepřevyšuje 0,4 PW do konce roku 2100. V roce 3000 dochází 

k velmi výraznému poklesu. Tyto scénáře pak odhalují silnou propojenost se změnami 

v meridionální cirkulaci v severním Atlantiku. Intenzita této cirkulace je 21,5 Sv v dlouhodobém 

průměru. V prvních dvou scénářích dochází k poklesu až na hodnoty mezi 16 a 21 Sv do roku 

2100. Ke kolapsu formace hlubokomořských vod dochází v roce 2250 ve druhém scénáři a do 

roku 3000 by tyto formace měly úplně vymizet (Mikolajewizc a kol. 2007). Při pokračování 

v simulaci se ani v roce 5000 neprojevuje nějaké obnovení formace hlubokomořských vod. První 

scénář je velmi podobný druhému až do roku 2100, Atlantická meridionální cirkulace by měla 



22 

 

dosáhnout hranice jen 10 Sv do roku 3000. V důsledku oslabení se tato cirkulace stane mnohem 

mělčí. Diskutovány jsou zde dvě hloubky 2500 m a 1500 m. Zatímco v hloubce 1500 m se moc 

změn neprojevuje, v hloubce 2500 m je cirkulace výrazně oslabena.  

Mikolajewicz a kol. (2007) zjistili, že dochází k výraznému oteplování na celé planetě a 

ve své práci uvedli, jaké teploty budou v daných částech světa v období 2801- 3000 pro každý 

scénář. Ve třetím scénáři vědci zjistili, že dochází k oteplování v oblastech pouští a ve vyšších 

zeměpisných šířkách až o 3 °C, zatímco nad oceány pouze o 1 °C a nad zbytkem zemského 

povrchu až o 2 °C (Mikolajewicz a kol. 2007). Ve všech částech oceánu dochází k oslabení 

formace hlubokomořských vod, ale projeví se to pouze v severním Atlantiku, slabší až úplnou 

ztrátou hloubkové konvekce. Druhý scénář vykazuje pak velkou podobnost s důsledky třetího 

scénáře, jen se silnější amplitudou. Na pouštích a ve vyšších zeměpisných šířkách dochází 

k oteplení o více než 5 °C, nad oceány se oteplení pohybuje v rozmezí mezi 2°C a 3°C, a nad 

zbytkem zemského povrchu mezi 3°C a 4°C (Mikolajewicz a kol. 2007).  

V prvním scénáři dochází ke kolapsu formace hlubokomořských vod v severním 

Atlantiku. Největší oteplení, o více než 11°C je v Somálsku, severovýchodní Kanadě, nad 

severozápadním Pacifikem a v oblasti Rossova moře. V Arktidě dochází k oteplení o 8°- 9°C 

(Mikolajewicz a kol. 2007). V oblastech subtropů je oteplení o více než 7°C. V Evropě také 

dochází k oteplování, a to všude v důsledku velké koncentrace CO2, ale oteplení je malé. Nad 

oceány je oteplení o 3°- 5°C. Zajímavé je, že u severovýchodního pobřeží Grónska dochází k 

ochlazení o 5°C.  

Mikolajewizc a kol. (2007) po jejich modelových experimentech došli k závěru, že 

hydrologický cyklus zesiluje a to ve všech třech scénářích. Mezi léty 2801-3000 budou srážky 

vyšší než v současnosti, a to v prvním scénáři o 12 %, ve druhém o 7 % a ve třetím o 3 %. Ke 
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zvýšení srážek dochází nad všemi oceány, přičemž v Arktickém a severním Atlantickém oceánu 

nad 60° s. š. je přítok sladké vody větší o 0,1 Sv a od 30°s. š také 0,1 Sv. Jen ze Severní Ameriky 

je přísun sladké vody větší o 50 % než v současnosti. Tyto změny v přenosu vlhkosti objasňují, 

proč nastává oslabení ve formaci hlubokomořských vod v severním Atlantiku, ve všech 

scénářích. V důsledku těchto změn se tedy Atlantik stává méně slaný. Naproti tomu Pacifik svou 

salinitu, kvůli výparu, zvyšuje. Ve druhém scénáři, kdy dochází ke kolapsu formace 

hlubokomořských vod v severním Atlantiku, se zesiluje konvekce v severozápadním Pacifiku, 

což zvyšuje teploty povrchu oceánu, a tím zvyšuje výpar a podporuje vyšší slanost Pacifiku. 

V severním Atlantiku je povrch oceánu chladnější, což výpar spíše snižuje. V prvním scénáři 

jsou vlhkostní změny na tolik výrazné, že formace hlubokomořských vod v severním Atlantiku 

úplně vymizí. Přítok sladké vody nad 30°s.š. v Atlantiku a Arktickém oceánu je více než 0,2 Sv 

(Mikolajewicz a kol. 2007). Na konci období druhého scénáře je přítok sladké vody do severního 

Atlantiku 0,22 Sv, z toho tvoří 0,02 Sv sladká voda z roztátého ledovce v Grónsku. Mikolajewicz 

a kol. (2007) došli k tomu, že tání ledovců, zejména v Grónsku, má jen minimální vliv na 

chování Atlantské meridionální cirkulace v porovnání se změnami ve vlhkostním přenosu ve 

všech scénářích.  

 Jungclaus a kol. (2006) a Swingedouw a kol. (2006) provedli trochu odlišné simulace, 

než jsou uvedeny v práci Mikolajewicz a kol. (2007). Uvažovali o větší rychlosti tání, kdy by 

odtékalo do Atlantiku z Grónského ledovce 0,1 Sv. Poté by došlo ke zpomalení formace 

hlubokomořských vod v severním Atlantiku. Winguth a kol. (2005) po provedení modelových 

experimentů potvrzuje, že sladká voda z ledovce v Grónsku má jen malý vliv na vývoj 

Atlantické meridionální cirkulace. Ridley a kol. (2005) provedli modelový experiment 4xCO2, 

kde zkoumal rozsah Grónského ledovce, a také dospěl k závěru, že i když po 3000 letech zbydou 
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z původní velikosti ledovce jen 4 %, tak vliv na Atlantickou meridionální cirkulaci je minimální. 

Fichefet a kol. (2003) uvádí, že při roztátí Grónského ledovce a odtokem této sladké vody do 

severního Atlantiku dojde k podstatnému ovlivnění Atlantické meridionální cirkulace do konce 

roku 2100. Nicméně udává velmi podobné tempo odtoku jako Mikolajewicz a kol. (2007) ve 

svých experimentech, a to 0,015 Sv. Ve scénáři, kde dochází ke kolapsu Atlantické meridionální 

cirkulace, se ukazuje výrazné ochlazení nad severním Atlantikem a severem západní Evropy. 

Cirkulace zde nejeví žádné známky obnovení až do roku 5000. Mikolajewizc a kol. (2007) došli 

k závěru, že přítok sladké vody do severního Atlantiku v důsledku změn vlhkostního přenosu je 

o jeden řád jednotek větší než přítok z roztátého ledovce v Grónsku.  

Manabe a Stouffer (1994) uvádí, že změny klimatu vyvolané zvyšující se koncentrací 

skleníkových plynů v atmosféře, zvyšují přenos vodních par k pólu, což způsobuje větší srážky a 

tím i větší přítok sladké vody v severním Atlantiku. Z tohoto důvodu usoudili, že budoucí vývoj 

termohalinní cirkulace je závislý na budoucím zvyšování skleníkových plynů v atmosféře. 

Pohlmann a kol. (2006) uvádí, že dojde k největšímu kolísání v Atlantické meridionální cirkulaci 

v příštím století, a tedy i k proměnlivostem klimatu Evropy.  

Manabe a Stouffer (1994) provedli také modelové experimenty, které byly založené na 

čtyřnásobku CO2 (4xCO2) a dvojnásobku CO2 (2xCO2). V modelovém experimentu 4xCO2 

uvádí, že Atlantická meridionální cirkulace by během tisíciletí naprosto zkolabovala. 

V experimentu 2xCO2 došli k závěru, že cirkulace by jen dočasně polevila a poté by se začala 

pomalu navracet zpět do normálu. Manabe a Stouffer (1994) vytvořili dva scénáře. V prvním 

scénáři, dojde ke kolapsu cirkulace a hladina CO2 odpovídá až pětinásobku CO2 v atmosféře. 

Zatímco ve druhém scénáři, ke kolapsu termohalinní cirkulace nedochází, a hladina koncentrace 

CO2 odpovídá méně než dvojnásobku CO2 v atmosféře. Winguth a kol. (2005) došli k závěru, že 
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ke kolapsu Atlantické meridionální cirkulace by došlo při 4xCO2. Při 2xCO2 a 3xCO2 by došlo 

jen k oslabení, nikoliv ke kolapsu.  

 

2.3.4 Modelové experimenty s přítokem sladké vody 

 

Manabe a Stouffer (1995) provedli modelový experiment s přítokem sladké vody 

v oblasti severního Atlantiku. Použili spojený model všeobecné cirkulace atmosféry a oceánu. 

V modelovém experimentu vypouštěli sladkou vodu tempem 1 Sv do oblasti severního Atlantiku 

mezi 50° a 70° s. š. po dobu 10 let. Přítok sladké vody je ukončen v desátém roce, ale integrace 

pokračuje ještě dalších 300 let. V důsledku přítoku sladké vody v prvních deseti letech dojde 

k náhlému snížení povrchové slanosti v Dánském průlivu, následované i snížením povrchové 

teploty oceánu o více než 8°C (Manabe a Stouffer 1995). Toto snížení povrchové slanosti má za 

následek snížení konvektivní aktivity, tato konvektivní aktivita ale promíchává studené 

povrchové vody s teplejšími podpovrchovými. Snížení konvektivní aktivity způsobí tedy slabší 

promíchávání oceánských vod. Pokles konvektivní aktivity způsobí i velké oslabení termohalinní 

cirkulace. Během druhých deseti let dochází k rozšíření regionu se sníženou povrchovou slaností 

k pobřeží severní Afriky a do Arktického oceánu. V šestém desetiletí se tyto změny povrchové 

slanosti rozšíří i ke Grónsku, Skandinávii a západnímu pobřeží Evropy. Během následujících 

několika stovek let dochází ke zvyšování povrchové slanosti i povrchové teploty v těchto 

oblastech.   

Později se vědci začali zabývat takovými modelovými experimenty, jaký je rozdíl, pokud 

sladká voda přiteče v nižších zeměpisných šířkách nebo ve vyšších, jako jsou právě regiony 

severního Atlantiku, kde se formuje hlubokomořské proudění. Manabe a Stouffer (1996) došli 
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k závěru, že tyto regiony jsou takovou Achillovou patou velkého dopravníku tepla. Na modelové 

experimenty s přítokem sladké vody do odlišných zeměpisných šířek Manabe a Stouffer (2000) 

použili opět spojený všeobecný cirkulační model atmosféry a oceánu. Dále zde také použili 

jednoduchý model kontinentálního povrchu, který zahrnuje tepelnou a vodní bilanci (Manabe 

1969).  Vytvořili 2 integrace s počátečními podmínkami, které odpovídají současnému klimatu.  

Při první integraci sladká voda přitéká tempem 0,1 Sv do zeměpisných šířek 50-70° s. š. 

(oblast A na obrázku 4) v severním Atlantiku po období 500 let. Když je přítok ukončen, tato 

integrace trvá dalších 750 let. Vzniknou relativně sladké málo husté povrchové vody, které 

zabraňují konvektivnímu ochlazování vodního sloupce, a tím oslabují termohalinní cirkulaci 

v severním Atlantiku. Termohalinní cirkulace nejen oslabuje, ale stává se mnohem mělčí 

(Manabe a Stouffer 2000). Způsobuje to i oslabení proudů v Atlantiku, například 

Severoatlantského proudu, který se táhne od pobřeží Floridy do Norského moře. Oslabení tohoto 

proudu značí, že teplé slané vody jen sotva proniknou do severního Atlantiku na konci pětistého 

roku přítoku. Ale na druhou stranu proudění v subarktické oblasti a Východogrónský proud 

nabývají na intenzitě a rozšiřují se více na jih. Advekce teplých a slaných vod směrem k severu 

je tedy snížena, což vede i k velkému snížení mořské povrchové teploty v severním Atlantiku. 

Toto snížení teplot se kupodivu projevuje na jižní polokouli oteplením. Změny povrchové 

teploty oceánu mají za následek i změnu teplot přilehlé vrstvy atmosféry.  Ochlazení se projevuje 

nad severním Atlantikem a Norským mořem, dále pak nejen nad Grónskem a Arktickým 

oceánem, ale i nad Skandinávským poloostrovem a západní Evropou. Tyto podmínky popsané 

výše jsou podobné charakteristickým rysům významného ochlazení v Mladším Dryasu před 

přibližně 12 000 lety (Manabe a Stouffer 2000). V integraci po začátku přítoku sladké vody 

dochází k velmi prudkému poklesu jak povrchové teploty, tak povrchové slanosti oceánu, 
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následované velkým kolísáním těchto vlastností v průběhu dalších desítek až stovek let. 

Následkem těchto náhlých změn v přítoku sladké vody dochází k uzavření vrchní vrstvy oceánu 

severního Atlantiku. Uzavření horní vrstvy způsobuje snížení konvektivního ochlazování vod, a 

tím i vznik negativního vztlaku v regionech, kde dochází ke klesání teplých proudů do hlubin. 

Proto termohalinní cirkulace oslabuje skoro ihned. Toto snížení konvektivního ochlazování 

způsobí několikaleté kolísání nejen intenzity termohalinní cirkulace, ale také povrchové teploty a 

povrchové slanosti oceánu. Proměnlivost hustoty povrchových vod tedy způsobuje odpovídající 

změnu v konvektivní aktivitě, které promíchávají studené a sladké povrchové vody s teplejšími a 

více slanými podpovrchovými vodami (Manabe a Stouffer, 2000). Nakonec Manabe a Stouffer 

(2000) dospěli k tomu, že rychlé změny povrchové teploty oceánu, vyvolané kolísáním 

termohalinní cirkulace jsou velmi podobné náhlému růstu a poklesu povrchových teplot oceánu 

v Mladším Dryasu.  

Ve druhé integraci je přítok sladké vody v subtropických zeměpisných šířkách (oblast B 

na obrázku 4) opět stejnou rychlostí 0,1 Sv. Tato integrace je ukončena už po 250 letech 

ukončení přítoku. Odchylky povrchové slanosti oceánu jsou v tomto případě mnohem menší než 

u první integrace, což znamená, že i oslabení intenzity termohalinní cirkulace je menší při 

přítoku sladké vody do subtropických zeměpisných šířek než do vyšších. Ve výsledku Manabe a 

Stouffer (2000) zjistili, že pokud by přítok sladké vody do Atlantiku byl v subtropických 

zeměpisných šířkách, mělo by to mnohem menší vliv na termohalinní cirkulaci, než při přítoku 

sladké vody ve vyšších zeměpisných šířkách. Proto je důležité zjistit, kde dochází k největšímu 

přítoku sladké vody. Dále se také zabývali rozdílem mezi Atlantikem a Pacifikem. Zde dochází 

k závěru, že v Severním Atlantiku se termohalinní cirkulace začne obnovovat, už v pětistém roce 
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integrace, ale v Pacifiku se začíná zotavovat až po přibližně 850 letech (Manabe a Stouffer, 

2000).  

Manabe a Stouffer (1995) vytvořili modelové experimenty, aby zjistili, jak moc je 

důležitá doba, po kterou přitéká sladká voda do severního Atlantiku. Při přítoku 1 Sv po dobu 

deseti let došlo k oslabení cirkulace na 7 Sv. O dva roky později opět Manabe a Stouffer (1997) 

zkusili změnit přítok sladké vody na 0,1 Sv, ale po dobu 500 let, zde došlo ke zpomalení na 

pouhé 4 Sv.  

I přesto, že vědci vytvářejí stále lepší klimatické modely, kvůli nedostatku pozorování 

změn Atlantické meridionální cirkulace v minulosti jsou budoucí dopady na klima 

nejednoznačné. Nejvíce předpokládaný dopad těchto změn je na oceánský přenos tepla. Jestliže 

v budoucnu klesne povrchová teplota moře a s ní i teplota vzduchu blízko k povrchu oceánu, 

Atlantická meridionální cirkulace oslabí, a zpomalí se tím i přenos tepla od rovníku na sever 

k pólu. Dále dojde k ochlazení nad severním Atlantikem a přilehlými regiony. Valdes (2011) 

uvažoval o tom, zda současné klimatické modely dokáží předpovědět skutečné budoucí chování 

Atlantické meridionální cirkulace. Proto byl vytvořen pozorovací systém UK-US RAPID, který 

byl rozmístěn na 26,5° s. š. Po prvních 4 letech data ukázala, že průměrná intenzita cirkulace je 

18,7 Sv na 26,5° s. š. s maximální proměnlivostí 4,8 Sv. Po dalším časovém období je průměrná 

intenzita už jen 17,4 Sv. Změny v Atlantické meridionální cirkulaci způsobí i větší tlakové níže, 

které vzniknou nad oblastí severního Atlantiku, a jejich proniknutí mnohem hlouběji nad 

kontinent než doposud (Brayshaw a kol. 2009). Tyto rozsáhlejší tlakové níže také nejspíše 

souvisí s antropogenními plyny. Brayshaw a kol. (2009) dále dospěli k závěru, že při zpomalení 

cirkulace zesílí západní proudění a naopak dojde k zeslabení východních pasátů.   
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Kerr (2005) nepředpověděl definitivně zpomalení této cirkulace. Čtvrtá zpráva IPCC 

zpomalení předpovídá během 21. století. Žádný model ale nepředpovídá úplný kolaps na konci 

21. století. Meehl a kol. (2007) na základě čtvrté zprávy IPCC nepředpovídají kompletní selhání 

cirkulace do konce 21. století.  Vědci se také domnívají, že velké množství sladké vody, které by 

mohlo přitéct do severního Atlantiku, by mohlo zastavit formaci hlubokomořských vod 

v severním Atlantiku, které jsou velmi důležité pro klima Evropy.  

 

 

Obrázek 1: Termohalinní cirkulace na celé Zemi. Červeně jsou zde zobrazeny teplé povrchové 

proudy a modře studené, hlubinné.  

 

Zdroj: Thurman a Trujillo (2005) 
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Obrázek 2: Časové výkyvy Atlantické meridionální cirkulace (černá) a oceánského teplotního 

přenosu (šedá) na 30° s. š. v modelu ECHAM5/MPI-OM kontrolní integrace začínající v 80tém 

roce. Průměrná intenzita Atlantické meridionální cirkulace je 19 Sv a průměrný Atlantický 

oceánský teplotní přenos je 0,8 PW.  

 

 

Obrázek 3: Emisní scénáře 

CO2 podle Mikolajewicze a 

kol. (2007). Na ose y jsou 

hodnoty CO2 v Pg C za rok 

a na ose x roky. Modře je 

zde zobrazen První scénář, 

červeně druhý a zeleně třetí. 

 

Zdroj: Mikolajewicz a kol. (2007) 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: Pohlmann a kol. (2006) 
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Obrázek 4: Region A a B ukazují oblast, kam byl 

směřován přítok sladké vody v první a druhé integraci. 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: Manabe a Stouffer (2000)   

 

 

 

 

Obrázek 5: Odchylka od zonální průměrné povrchové teploty vzduchu v lednu (°C) 

z NCEP/NCAR. Teploty v částech západní Evropy jsou o 15°- 20°C vyšší než ty na východě 

Severní Ameriky a i než teploty na západě Severní Ameriky na stejných zeměpisných šířkách. 

Největší rozdíly jsou právě v pobřežních oblastech Britských ostrovů a Skandinávie. Interval 

mezi izotermami je 3°C a negativní hodnoty jsou zobrazeny čárkovaně. 

Zdroj: Saeger a kol. (2002) 
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Obrázek 6: Vývoj klimatických modelů. 

3 Praktická část 

 

V této části se zabývám tím, jestli existuje nějaká souvislost mezi denní průměrnou 

teplotou a zeměpisnou délkou na stejné zeměpisné šířce. Touto souvislostí jsem chtěla alespoň 

nepřímo ukázat vliv termohalinní cirkulace na klima. Určit vliv přímo je poměrně obtížné, 

možná až nemožné.  Ovšem musí se brát v úvahu pouze zimní období, kdy dochází k uvolňování 

tepla z oceánu do atmosféry, a tím i ke zvyšování teploty. 

 

3.1 Data a metodika 

  

Úplně na začátku jsem si musela najít vhodná data. Data Evropy se mi podařilo získat 

v již poměrně upraveném tvaru ve formátu Excel, jen jsem si musela dohledat nadmořské výšky 
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uvedených meteorologických stanic v Evropě. Tyto data pochází z databáze European Climate 

Assessment & Database, kterou spravuje nizozemská meteorologická služba (KNMI). S daty pro 

zbytek světa, tedy pro Severní Ameriku a východ Asie, byl zpočátku problém. Nakonec jsem je 

našla na stránkách Global Historical Climatology Network. Je zde několik desítek tisíc stanic, 

pro některé jsou data méně úplná pro některé více. Zaměřila jsem se na sledované období mezi 

léty 1961-2001, konkrétně na zimní měsíce-prosinec, leden a únor. Některé stanice měly 

uvedená data již z 19. století až do současnosti, některá byla méně rozsáhlá a zabírala období 

například jen dvaceti let, což pro moji práci bylo nedostačující.  Pro Severní Ameriku byla data 

poměrně bohatá a stanice jsem si mohla vybírat, naopak pro východ Asie data velmi chyběla, což 

je i vidět na obrázku 12. Pro mě byly nejpodstatnější denní maximální a minimální teploty. 

 Musela jsem si vybrat vhodné stanice, záleželo zde na zeměpisné šířce, která musela být 

mezi 40°- 70° s. š. Dále také na nadmořské výšce, kterou jsem si stanovila do 1000 m n. m. 

z důvodu ovlivnění teplot. Nakonec záviselo i na zeměpisné délce, aby byly meteorologické 

stanice rozmístěné vhodně po celém světě ve vhodných zeměpisných šířkách (Obr. 12). Teploty 

ve vnitrozemí Asie jsem nepoužila z důvodu výrazné kontinentality.  

 Některé stanice měly sice data za potřebné sledované období, ale občas některý den u 

některé stanice chyběl, a byl označen hodnotou -9999. Tyto chybějící hodnoty jsem musela 

smazat, jelikož by mi na konci snížily skutečné průměrné hodnoty. Stanice v Severní Americe 

měla data poměrně úplná, pokud už nějaký den chyběl, tak se množství chybějících hodnot vešlo 

do 0,5 %. Stanice v Japonsku měly více chybějících dat, tam už se chybějící data pohybovala až 

kolem 2 %. Poté co jsem zjistila, že v tabulce mám jen uvedené hodnoty denních teplot, použila 

jsem funkci průměr a ze všech hodnot vytvořila jedno číslo, průměr za všechny dny v zimních 

měsících za sledované období 1961- 2001. Tento postup jsem aplikovala u všech 205 



34 

 

meteorologických stanic, které jsem si na stránkách Global Historical Climatology Network 

vybrala.  

 Nakonec mi vznikla výsledná tabulka, kde v jednom sloupečku byla zeměpisná šířka, 

v druhém zeměpisná délka, ve třetím průměrná maximální denní teplota a ve čtvrtém průměrná 

minimální denní teplota. Názvy stanic už zde nebyly nijak potřebné, základní byly jejich 

zeměpisné souřadnice. Nadmořskou výšku jsem si kontrolovala již při výběru stanic, takže v této 

tabulce už také nemusela být uvedena.  

 V této výsledné tabulce jsem si dále už jen rozdělila zeměpisné šířky po 10°. Pro každý 

interval jsem vytvořila dva bodové grafy. První, kde byly zobrazené průměrné maximální denní 

teploty, a druhý, kde byly zobrazené průměrné minimální denní teploty. Na ose x je zobrazená 

zeměpisná délka a na ose y průměrná denní teplota. Výsledkem jsou pak Obrázky 7, 8, 9, 10, 11 

a 12. Uvažovala jsem i o rozdělení jen po 5° zeměpisné šířky, ale po výsledných grafech 

s rozdělením po 10° zeměpisné šířky jsem usoudila, že i toto rozdělení je dostačující pro 

zobrazení potřebných výsledků. 

 Jako poslední věc jsem vytvořila mapu světa (Obr. 13), kde jsou vyznačené polohy 

meteorologických stanic, ze kterých jsou zde uvedená data. Pro vytvoření mapy, jsem si nejprve 

stáhla ShapeFile mapy světa a následně v programu ArcGIS 10 připojila tabulku se zeměpisnými 

souřadnicemi použitých meteorologických stanic. 
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3.2 Výsledky 

  

Na obrázcích 7-12 vidíme průměrné maximální a minimální denní teploty na libovolně 

vybraných stanicích na základě určitých kritérií. Nadmořská výška se zde může zanedbat, jelikož 

všechny stanice byly vybrány s nadmořskou výškou do 1000 m n. m. Na obrázku 14 můžeme 

vidět, že stanice jsou v různých nadmořských výškách ve všech světadílech. Sice v Severní 

Americe jsou stanice v průměru o něco výše, ale musíme také vzít v úvahu, že Amerika má vyšší 

průměrnou nadmořskou výšku (720 m n. m.) než Evropa (290 m n. m.).  

Na obrázcích 7 a 8 můžeme vidět průměrné maximální a minimální denní teploty 

v oblasti mezi 60° a 70° s. š. Je zde vidět, že teploty v Evropě jsou o téměř 20° C stupňů vyšší 

než jinde na světě. Dalo by se tedy říci, že důvod je takový, jelikož v Atlantiku zasahuje teplý 

Severoatlantský proud až do vysokých zeměpisných šířek k pobřeží Skandinávie, a tam ohřívá 

přilehlé oblasti. V Pacifiku zasahuje k pobřeží Aljašky na 60° s. š. teplý Aljašský proud. U břehů 

východní Asie se nevyskytuje žádný teplý proud, ale v této oblasti 60° až 70° s. š se nachází 

pouze studený Kurilský proud. 

 V oblasti mezi 50° a 60° s. š. jsou také výrazné rozdíly mezi teplotami v Evropě a ve 

zbytku světa. Rozdíl teplot mezi východním pobřežím Severní Ameriky a západním pobřežím 

Evropy dosahuje skoro 20°C, což nejspíše způsobuje studený Labradorský proud u západního 

pobřeží Atlantiku a Severoatlantský teplý proud u východního pobřeží. Ovšem teploty na západě 

Severní Ameriky se lehce přibližují teplotám v Evropě. Tento menší rozdíl je nejspíše způsoben 

právě teplým Aljašským proudem. V Evropě tyto vyšší teploty způsobuje teplý Severoatlantský 

proud, který je součástí termohalinní cirkulace. Rozdíl teplot mezi Evropou a Asií je jen 

přibližně kolem 14°C. Na obrázcích 9 a 10 je zde také výrazně vidět, jak teploty směrem do 
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vnitrozemí Evropy klesají. Ve vnitrozemí se už neprojevuje příliš oceánské klima a tedy i menší 

ovlivnění termohalinní cirkulací.  

 V nejnižší oblasti, kterou jsem zkoumala, tedy 40°- 50° s. š., je rozdíl mezi teplotami 

Evropy a zbytku světa na stejných zeměpisných šířkách také vidět (Obr. 11 a 12). Ovšem už zde 

nejsou tak výrazné rozdíly jako ve vysokých zeměpisných šířkách. Teploty na východním 

pobřeží Severní Ameriky dosahují kolem 11°C, zatímco v Evropě až 16°C. Teploty v Asii a 

v Severní Americe jsou viditelně nižší o pár stupňů Celsia. Malý rozdíl v těchto zeměpisných 

šířkách je nejspíše způsobem již zmíněným teplým Aljašským proudem. Aljašský proud je 

pokračování teplého proudu Kuro- šio u pobřeží Asie, u pobřeží Ameriky se dělí na dva proudy, 

teplý Aljašský proud, který proudí na sever, a studený Kalifornský proud, který proudí na jih. 

Teploty v Evropě na těchto zeměpisných šířkách stále ovlivňuje Severoatlantský proud, který je 

součástí Golfského proudu. Východní pobřeží Severní Ameriky pak ochlazuje studený 

Labradorský proud. 

Jak můžeme vidět v předchozích obrázcích 7-12 vliv oceánských proudů, a tedy i 

termohalinní cirkulace, je poměrně patrný. V Evropě dochází v zimních měsících k uvolňování 

tepla z oceánu do atmosféry, což tedy ohřívá přilehlou pevninu. Teplý Severoatlantský proud 

proudí téměř až k 75° s. š., kde ohřívá i nejsevernější oblasti v Evropě. Východ Severní Ameriky 

je naopak ochlazován Labradorským studeným proudem. Západní pobřeží Severní Ameriky je 

odděleno od oceánu Kordillerami, které nedovolí teplému vzduchu uvolněnému z oceánu dostat 

se dále do vnitrozemí. Proto teplý Aljašský proud nemá takový vliv na teploty na západním 

pobřeží Severní Ameriky. 
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Obrázek 7: Průměrné maximální denní teploty mezi 60° a 70° s. š. 

 

 

Obrázek 8: Průměrné minimální denní teploty mezi 60° a 70° s. š. 
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Obrázek 9: Průměrné maximální denní teploty mezi 50° a 60°  s. š. 

 

 

Obrázek 10: Průměrné minimální denní teploty mezi 50° a 60° s. š. 
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Obrázek 11: Průměrné maximální denní teploty mezi 40° a 50° s. š. 

 

Obrázek 12: Průměrné minimální denní teploty mezi 40° a 50° s. š. 

-50

-40

-30

-20

-10

0

10

20

30

-180 -135 -90 -45 0 45 90 135 180

T
ep

lo
ta

 (
°C

) 

Zeměpisná délka (°) 

Průměrná maximální denní teplota mezi 40° - 50° s. š. 

-50

-40

-30

-20

-10

0

10

20

30

-180 -135 -90 -45 0 45 90 135 180

T
ep

lo
ta

 (
°C

) 

Zeměpisná délka (°) 

Průměrná minimální denní teplota mezi 40°- 50° s. š. 



40 

 

Obrázek 13: Mapa vybraných meteorologických stanic, ze kterých jsou zde uvedené teploty. 

Světle modrou barvou jsou zobrazeny stanice mezi 60°- 70° s. š., červeně stanice mezi 50°- 60° 

s. š. a zeleně 40°- 50° s. š. 

 

Obrázek 14: Závislost nadmořské výšky na zeměpisné délce. 
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4 Závěr 

  

Změny v termohalinní cirkulaci probíhají minimálně již několik tisíc let, avšak vědci si 

tyto změny začali uvědomovat teprve před několika desítkami let. Její změny mají největší 

dopady hlavně pro severní polokouli. Za dobu jejího pozorování, vědci došli k závěru, že tato 

cirkulace je pro klima světa jeden z nejpodstatnějších faktorů. Dokáže na Zemi způsobit 

výraznější ochlazení či zmírnit zimy v Evropě.  

 Tato práce se hlavně zaměřila na změny v termohalinní cirkulaci, zda se její intenzita 

skutečně mění a zda má opravdu tak výrazný vliv na klima Evropy, jak se někteří zpočátku jen 

domnívali. V současné době se této problematice věnuje mnohem více vědců, než tomu bylo 

před pár desítkami let. Ovšem používají se různé klimatické modely a proto vědci dochází 

k rozdílným závěrům. Na základě této práce ale mohu říct, že se téměř všichni shodují na tom, že 

termohalinní cirkulace ovlivňuje velmi výrazně klima Evropy a že její intenzita slábne. 

 Nejprve jsou zde diskutovány změny termohalinní cirkulace v minulosti. Většina vědců si 

myslí, že událost zvaná Mladší Dryas byla způsobena kolapsem termohalinní cirkulace. Cílem 

vědců tedy je zjistit, proč ke kolapsu před 12 000 lety došlo a zda může podobná událost nastat i 

během následujících několika desítek let. V současné době by ale dopady byly mnohem 

významnější pro lidstvo. Manabe a Stouffer (1997) zdůrazňují, že pro předpovězení budoucích 

změn v termohalinní cirkulaci je nejdůležitější pochopit tyto změny minulé. 

 Dále je zde uveden i předpokládaný budoucí vývoj termohalinní cirkulace. Ten se 

zjišťuje pomocí klimatických modelů, nejčastěji používaný je spojený model všeobecné 

cirkulace atmosféry a oceánu. Ohledně budoucího vývoje se vědci jen málo shodují. Jediné 
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v čem se shodují, je to, že se zvyšuje globální teplota na Zemi, která má podstatný vliv tím, že 

dochází k tání ledovců v Arktidě a odtéká odtud obrovské množství sladké vody do severního 

Atlantiku, kde výrazně narušuje chod termohalinní cirkulace. Ovšem vědci tvrdí různé hodnoty, 

Dufresne a kol. (2002) ukazují zvýšení o 3°C, Govindasamy a kol. (2005) mluví o zvýšení o 

3,2°C a Mikolajewicz (2007) uvádí zvýšení pouze o 1,6°C do roku 2100 oproti 

preindustriálnímu klimatu.  

 Oblast severního Atlantiku nazvali Manabe a Stouffer (1996) Achillovou patou celé 

termohalinní cirkulace, když zjistili, že zde dochází k největšímu přítoku sladké vody, která 

narušuje promíchávání povrchových a podpovrchových vrstev, a tedy i proudění v celé cirkulaci. 

Důvodem je také, že v oblasti severního Atlantiku vzniká formace hlubokomořských vod, která 

je sladkou vodou také narušována. Dále došli vědci k závěru, že na Atlantickou meridionální 

cirkulaci mají i nepřímo vliv skleníkové plyny, jejichž množství v atmosféře se neustále zvyšuje. 

Při neustálém růstu skleníkových plynů v atmosféře se zvyšuje skleníkový efekt na Zemi, 

dochází následně ke globálnímu oteplování, které způsobí tání ledovců v Arktidě. Odtud sladká 

voda odtéká do severního Atlantiku a zde narušuje termohalinní cirkulaci. Ale i aerosoly 

způsobují větší přenos vodních par do vysokých nadmořských výšek v Atlantiku, což je další 

zvýšený přítok sladké vody do nejcitlivější oblasti termohalinní cirkulace. 

 Nakonec jsem se sama chtěla přesvědčit, jak to opravdu je s vlivem Atlantické 

meridionální cirkulace na klima Evropy. I mé grafy vytvořené z dat Global Historical 

Climatology Network ukázaly, že v oblastech, kde proudí teplé proudy, jsou teploty skutečně 

vyšší. Podél pobřeží Evropy proudí Severoatlantský teplý proud, který zasahuje až k severnímu 

pobřeží Skandinávie. Východní pobřeží Severní Ameriky ochlazuje Labradorský proud. 

V severním Pacifiku je teplý proud Kuro-šio u východního pobřeží Japonska, který se pak dále 



43 

 

nazývá Severopacifický proud. Severopacifický proud se u západního pobřeží Severní Ameriky 

dělí na dvě větve. První je Aljašský teplý proud, který proudí na sever a ohřívá pobřeží Britské 

Kolumbie a Aljašky, ale přes pásmo Kordiller neproniká teplý vzduch do vnitrozemí. Druhá 

větev je studený Kalifornský proud, který pokračuje jižním směrem podél pobřeží Severní 

Ameriky. Východní pobřeží Asie ohřívá teplý proud Kuro- šio, ovšem jen ke 45° s. š., ve vyšších 

zeměpisných šířkách je pobřeží ochlazováno Kurilským studeným proudem. Závěrem bych tedy 

řekla, že pokud intenzita termohalinní cirkulace zeslábne, pro klima Evropy to bude mít opravdu 

výrazné následky. 
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