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Počátky výzkumných aktivit ČHMÚ v Antarktidě začaly již v letech 1959–1960. Na jejich počátku stál pracovník aerologické služby, tehdy 36letý, RNDr. Oldřich Kostka.
Zabýval se výzkumem vyšších vrstev atmosféry, uveřejňoval odborné a populární pojednání z meteorologie na světové úrovni na konferencích v zahraničí. Byl stálým 
zástupcem v aerologické komisi Světové meteorologické organizace. Jako člen páté sovětské antarktické expedice pracoval na sovětské stanici Mirnyj. Své úkoly, 
vlastní měření atmosférické cirkulace nad jižním pólem, plnil svědomitě. Jako čtvrtý Čechoslovák, který se do Antarktidy dostal, se na svou cestu pečlivě připravoval. 
Po 18 měsících pobytu se měl vrátit ke své rodině. V krutých klimatických podmínkách, které provázejí jihopolární zimu, RNDr. Oldřich Kostka dne 3. srpna 1960 při 
požáru na stanici Mirnyj tragicky zahynul. V jeho osobě ztratila česká meteorologie mladého významného vědeckého pracovníka.  

ANTARKTIDA A ČHMÚ

Po příjezdu do Antarktidy v roce 1959. Vyloďování materiálu. Ledová pustina.

O 35 let později v aktivitách pokračoval RNDr. Michal Janouch, Ph.D, od roku 1991 
pracovník Solární a ozonové observatoře ČHMÚ v Hradci Králové, se zúčastnil 
19. antarktické expedice Polské akademie věd na stanici Henrika Arctowského, 
na ostrově Krále Jiřího, Jižní Shetlandy, Antarktida. Podílel se na výzkumu v oboru 
klimatologie.

Stanice Henryka Arctowského.

Večerní pohled do malé zátoky Ezcurra Inlet 
a na ostrov Dufael Island.

Instalace automatické meteorologické stanice.

Foto účastníků 19. antarktické expedice 
Polské akademie věd před odjezdem domů.

Po 50 letech od prvních antarktických aktivit se ČHMÚ (RNDr. Michal Janouch, 
Ph.D., Ing. Martin Staněk) a ČVUT (Ing. Ladislav Sieger, CSc.) zapojuje do výzkumu 
v Antarktidě v rámci výzkumného úkolu Ministerstva životního prostředí „Příspěvek 
ČR ke zajištění stavu ozonové vrstvy Země a slunečního UV záření v Antarktidě, 
paleoklimatická a paleogeografi cká rekonstrukce vybraného území Antarktidy 
a související geologické studium a mapování“ na argentinské stanici Marambio.  

V současné době ČHMÚ a ČVUT pokračují v činnosti v Antarktidě na argentinské 
stanici Marambio v rámci projektu Ministerstva životního prostředí a Státního 
fondu životního prostředí „Monitorování stavu ozonové vrstvy a UV-záření v Ant-
arktidě“. 

Brewerův spektrofotometr MARK III No. 199, 
antarktická stanice Marambio – kontrola pří-
stroje po ročním provozu.

Údržba Brewerova spektrofotometru 
MARK III No. 199.

Typické léto v Antarktidě.

Řešitelé projektu na argentinské stanici Marm-
bio z ČHMÚ Ing. Martin Staněk, RNDr. Michal Ja-
nouch, Ph.D a ze ČVUT (Ing. Ladislav Sieger, CSc. 

Dohodu o spolupráci s Argentinou schválila vláda ČR svým usnesením č. 1431 ze 
dne 23. listopadu 2009. Spolupráce s Argentinou je výsledkem intenzivní spolu-
práce v záležitostech Antarktidy mezi vládou České republiky a vládou Argentinské 
republiky z roku 2010. 

Výstupy projektu  „Monitorování ozonové vrstvy a UV-záření v Antarktidě“ byly 
na konferenci prezentovány v rámci tzv. Side Eventu  – „Recovery of the Antarctic 
Ozone Hole and interlinkages with climate change – A scientifi c update“ ve spo-
lupráci s UNEP, NASA, Ministerstvem zahraničních věcí Argentiny  a Univerzitou 
v Cambridge.
Jedná se o příspěvek ČR k plnění Montrealského protokolu a Vídeňské úmluvy 
na ochranu ozonové vrstvy v  rámci mnohostranné spolupráce mezi jednotlivými 
státy a institucemi v Antarktidě.

Zajímavosti:Zajímavosti:

• Rozloha kontinentu • Rozloha kontinentu 
(včetně šelfových ledovců):  (včetně šelfových ledovců):  
14 200 000 km²14 200 000 km²

• • Střední výška: 2 280 m n. m.Střední výška: 2 280 m n. m.
• • Nejvyšší vrchol: Nejvyšší vrchol: 

Vinson Massif, Vinson Massif, 
Ellsworthovo pohoří, Ellsworthovo pohoří, 
4 897 m n. m.4 897 m n. m.

• • Nejvyšší činná sopka: Nejvyšší činná sopka: 
Mount Erebus, Rossův ostrov, Mount Erebus, Rossův ostrov, 
3 794 m n. m.3 794 m n. m.

• • Největší ostrov: Největší ostrov: 
ostrov Alexandra I., ostrov Alexandra I., 
43 200 km²43 200 km²

• • Největší poloostrov: Největší poloostrov: 
Antarktický poloostrov Antarktický poloostrov 
300 000 km²300 000 km²

• • Nejvyšší naměřená teplota: Nejvyšší naměřená teplota: 
argentinská polární stanice argentinská polární stanice 
Esperanza, +14 °CEsperanza, +14 °C

• • Průměrné teploty v antark-Průměrné teploty v antark-
tickém létě jsou okolo 0 °C. tickém létě jsou okolo 0 °C. 
V zimě klesají minimální V zimě klesají minimální 
teploty až k –40 °C. teploty až k –40 °C. 

• • Nejnižší naměřená teplota: Nejnižší naměřená teplota: 
ruská polární stanice Vostok ruská polární stanice Vostok 
−89,4 °C−89,4 °C

• • Maximální rychlosti větru Maximální rychlosti větru 
a častých bouřek dosahují a častých bouřek dosahují 
až k 220 km/h. až k 220 km/h. 

• • Obyvatelstvo: Antarktida  není Obyvatelstvo: Antarktida  není 
trvale osídlena, přechodně trvale osídlena, přechodně 
zde žijí pouze pracovníci vě-zde žijí pouze pracovníci vě-
deckých výzkumných stanic.deckých výzkumných stanic.

• • Přes antarktické léto je Přes antarktické léto je 
na stanici Marambio až na stanici Marambio až 
80 lidi. V zimě cca 30–40. 80 lidi. V zimě cca 30–40. 

http://www.antarktida-ozon.czhttp://www.antarktida-ozon.cz


