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Život na polární stanici 
Johanna Gregora Mendela v Antarktidě
Rozhovor s Danielem Nývltem

Mgr. Daniel Nývlt, Ph.D. vystudoval fyzickou geografii (magisterské a doktorské studium) na Přírodovědecké fakultě Univerzity 
Karlovy v Praze. Posledních 15 let pracoval v České geologické službě (dříve Českém geologickém ústavu), kde se zabýval kvartérní 
a ledovcovou geologií, a začal pracovat v Antarktidě. V současné době působí především na Přírodovědecké fakultě Masarykovy uni-
verzity v Brně, kde se zabývá paleoklimatologií, kvartérní geologií, geomorfologií a ekologií severní části Antarktického poloostrova. 
Připravuje se na svoji devátou expedici do Antarktidy, účastnil se také čtyř polárních expedic na Svalbard a do Grónska. Kromě 
polárních oblastí dlouhodobě pracoval též v Jižní Americe (Peru, Argentina, Chile). Přednáší na Masarykově univerzitě, Karlově 
univerzitě a Jihočeské univerzitě, a to nejen předměty zaměřené na polární oblasti. V Antarktidě spolupracuje kromě českých vědců 
především s kolegy z Argentiny a Velké Británie. Významně se podílel na monografii Antarktida, vydané v roce 2013 nakladatelstvím 
Academia.

Kde se česká výzkumná stanice J. G. 
Mendela nachází a kdy byla postavena?
Stanice leží na ostrově Jamese Rosse 

a vlastně ani neleží za jižním polárním kru-
hem, neboť její zeměpisná šířka nedosahuje 
ani 64° j. z. š., pohybujeme se tedy vně již-
ního polárního kruhu. Výzkumná stanice se 
začala stavět v roce 2005 a dokončena byla 
v roce 2006. Stanice dnes poskytuje velmi 
komfortní podmínky pro vědeckou práci 
v Antarktidě, a to nejenom českým vědcům. 
Letos proběhla již osmá expedice směřo-
vaná na tuto v našich podmínkách unikátní 
polární infrastrukturu provozovanou Masa-
rykovou univerzitou v Brně. Avšak v této 
lokalitě na ostrově Jamese Rosse čeští vědci 
pracují již deset sezon.

Jakou nejnižší teplotu je možné v okolí 
stanice zažít?
Během jižního léta se denní teploty 

nejčastěji pohybují v rozpětí -5 až +5 °C. 
Na počátku března však již teploty mohou 
klesnout k -15 °C. Vlastní teplota ale není 
hlavním problémem. Mnohem významnější 
je silný vítr, který je v Antarktidě velmi čas-
tý. Rychlost větru v bouřích zde dosahuje 

i 30–40 m · s-1. Při těchto rychlostech větru 
se pocitová teplota snižuje o 20–25 °C, tak-
že při vánici může letní pocitová teplota i na 
okraji Antarktidy odpovídat hodnotě kolem 
-40 °C.

Jak je účast v antarktické expedici fi-
nancována a kdo se jí může zúčastnit?
Cesta do Antarktidy i pobyt tam jsou roz-

hodně nákladnou záležitostí. Vědci musejí 
získat na práci v Antarktidě projekt financo-
vaný různými vědeckými agenturami, jako 
je Grantová agentura ČR, případně projekt 
financovaný některým ministerstvem nebo 
Evropskou unií. Rozvoj, údržba a provoz 
stanice jsou v současnosti financovány pě-
tiletým projektem CzechPolar Ministerstva 
školství, mládeže a tělovýchovy. Na Ma-
sarykově univerzitě se v posledních letech 
soutěží každoročně o tři expediční místa pro 
studenty doktorských studijních programů, 
šanci pracovat v Antarktidě tak dostanou 
i nadaní začínající vědci, kteří by jinak na 
prostředky nutné pro financování cesty jen 
těžko dosáhli.

Expedice se může zúčastnit každý vědec, 
který si zajistí financování na svůj výzkum 

v Antarktidě a jehož vědecký projekt je do-
statečně odborně kvalitní. Prozatím nebý-
vají expedice úplně plné, protože je velmi 
těžké zajistit si financování práce v Antark-
tidě. Tedy nabídka míst na stanici prozatím 
převážně překračuje poptávku. V některých 
sezonách na Mendelově stanici pobývali 
také vědci ze Slovenska, Ruska, Irska, Ar-
gentiny nebo Velké Británie.

Postihly vás někdy v Antarktidě zdra-
votní problémy? Do jaké míry je vlast-
ně možné léčit pacienta přímo na sta-
nici?
Respirační problémy jsou celkem čas-

té, pravidelně si je přivážíme z cesty leta-
dlem. V posledních třech letech byl členem 
expedice i lékař, který je přímo na stanici 
schopen řešit základní zdravotní problémy. 
Z hlediska statistik jsou nejčastější antark-
tické zdravotní problémy spojené se zuby 
a občas se záněty zubů vyskytly i u účast-
níků českých expedic. Naštěstí se nám váž-
nější zdravotní problémy nebo úrazy proza-
tím vyhýbají. Pokud by však něco akutního 
nastalo, je na argentinské stanici Marambio 
operační sál a lékař s vyškoleným zdravot-
ním personálem. Doufejme, že je nikdy ne-
budeme potřebovat.

Jak probíhá takový normální den na 
výzkumné stanici J. G. Mendela?
Začínáme snídaní, běžně v 8 hodin ráno. 

Podle počasí a plánů pak jednotliví vědci 
vyrážejí do terénu – mapovat, měřit, sbí-
rat vzorky či jiná data. Oběd bývá na sta-
nici kolem 13. hodiny, ti, co jsou venku, si 
s sebou obvykle vezmou ovoce, čokoládu, 
sušenky, sýr, chléb a termosku čaje či kávy. 
Pokud vědci vyrážejí do terénu na jediný 
den, obvykle se vracejí kolem 7. hodiny ve-
černí. Večeře bývá po osmé hodině a potom 
případná zábava typu sledování filmů, hraní 
na kytaru a zpívání apod. Každý den jsou 
služby na vaření a úklid stanice. Podle počtu 
lidí v dané expedici se jedná o jednočlenné 
nebo dvoučlenné služby, které mají za úkol 
připravit tři jídla denně, obsluhovat vysílač-
ku pro bezpečnostní komunikaci s terénními 
skupinami a provádět běžný úklid na stani-

Daniel Nývlt při diferenčním GPS měření poblíž české stanice J. G. Mendela, únor 2008
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ci. Za špatného počasí, kdy se nedá pracovat 
v terénu, vědci obvykle zpracovávají poříze-
ná data, vzorky, fotografie či videa. Všichni 
také prezentují vlastní výzkumy svým kole-
gům formou večerních přednášek.

Do Antarktidy kromě výzkumných 
expedic směřují i skupiny turistů. Při-
cházíte s nimi do styku? A jaký na ně 
máte názor?
Občas nás i přímo na stanici navštíví tu-

risté z lodi Hanseatic. Běžně mají v plánu 
návštěvu tučňáčí kolonie u ostrova Devil 
Island asi 60 km severně od nás. Kvůli le-
dovým podmínkám se jim však někdy nepo-
daří turisty u tohoto ostrova vylodit a v tom 
případě požádají o možnost návštěvy Men-
delovy stanice. Na lodi je 160 turistů, kteří 
se ve čtyřech skupinách vylodí a navštíví 
naši stanici. Nedá se říci, že by nám tyto 
návštěvy cokoliv přímo přinášely, ale snad 
dělají dobré jméno Česku, protože naše sta-
nice je ve srovnání s těmi okolními velmi 
pěkná a útulná. Turismu se v Antarktidě bo-
hužel nemůžeme vyhnout, lidé jsou zvídaví 
a chtějí poznávat nové končiny. Důležité 
však je, aby výpravy byly dostatečně kon-
trolované a byl omezen počet turistů, kteří 
se ročně do Antarktidy podívají, a zároveň 
byly chráněny některé zvláště významné 
části Antarktidy.

Zatím je Antarktida chráněna Smlou-
vou o Antarktidě. Myslíte si, že po je-
jím vypršení se tento kontinent rozdělí 
mezi několik států, které si na ni dělají 
územní nároky, nebo nadále zůstane 
neutrálním územím?
Tohle je velmi těžké odhadnout. Uznané 

teritoriální nároky na území v Antarktidě 
má sedm států (Argentina, Austrálie, Fran-
cie, Chile, Nový Zéland, Norsko, Velká Bri-
tánie), ty však byly na konci 50. let minu-
lého století zmrazeny podepsáním Smlouvy 
o Antarktidě. V současné době sílí zájmy 
některých států (např. i Ruska), které chtě-

jí v budoucnosti provádět geologický prů-
zkum nerostných surovin, což je prozatím 
zakázáno. Česká republika se letos v dubnu 
na zasedání ATCM (Antarctic Treaty Con-
sultative Meeting) v Bruselu stala konzul-
tativním členem v systému Antarktické 
smlouvy. Česko tak může spolurozhodovat 
o budoucím využití Antarktidy. Netroufám 
si však odhadovat, co nám politici do bu-
doucna v Antarktidě připraví, byl bych však 
moc rád, kdyby se toho příliš neměnilo.

Máte mezi polárníky svůj vzor?
Velkým vzorem (asi nejenom pro mě) 

byl Josef Sekyra, první Čech na jižním pólu. 
Byl docentem na Karlově univerzitě v Pra-
ze a dlouholetým zaměstnancem Ústředního 
ústavu geologického (dnešní Česká geolo-
gická služba), kde jsem ho měl možnost na 
sklonku jeho života občas potkávat. V šede-
sátých letech minulého století byl průkopní-
kem výzkumu periglaciálních procesů. Po-
kud by jeho kniha Kryopedologie – působe-
ní mrazu na půdu vyšla anglicky, a ne česky, 
byla by jistě známá po celém světě a dodnes 
citovaná. V té době se jednalo o světovou 
špičku. Josef Sekyra se narodil v Novém 
Městě n. Metují a v osmdesátých letech mi-
nulého století byla na novoměstském zámku 
dlouhodobě otevřena výstava Antarktida – 
pro našince v té době jediná možnost, jak se 
seznámit s těmito odlehlými oblastmi.

Co vás přivedlo ke studiu fyzické geo-
grafie?
Už od mládí mě zajímaly horniny a tvary 

krajiny, ve které jsem vyrůstal, a zeměpis 
mě bavil již na základní škole. Postupně se 
k tomu přidávaly především ledovce a to, co 
po nich na našem území zůstalo. Na střední 
škole už to bylo těžší, protože mě nadchla 
i historie a cizí jazyky. Nakonec však geo-
grafie zvítězila a v rámci ní pak během stu-
dia byla pro mě jedinou volbou geografie 
fyzická. I když jsem posledních 15 let pro-
fesně pracoval jako geolog, fyzickogeogra-

fického základu si velice cením, protože mi 
umožňuje mnohem komplexnější pohled, 
i když jsem si naopak během studia musel 
doplnit mnohé přednášky z geologie.

Co byste vzkázal studentům, kteří pře-
mýšlejí o svých dalších studiích?
I přes dnešní všudypřítomnou specializa-

ci doporučuji studentům co nejširší základní 
(bakalářské a magisterské) studium, protože 
načerpané znalosti se jim rozhodně budou 
hodit jak v životě, tak v jejich další odborné 
specializaci.

Rozhovor zpracoval žák 9. ročníku Základní 
školy Úpice-Lány Miroslav Tomeš jako sou-
část své absolventské práce Polární oblasti. 

Redakčně upravil a doplnil 
Marek Křížek, PřF UK v Praze.

Life at the Johann Gregor Mendel Polar Station in Antarctica. An interview with Daniel Nývlt, a leading Czech physical geographer and 
geologist, who is currently preparing for his ninth expedition to Antarctica.

Daniel Nývlt (vlevo) při vrtání do ledovce pro 
umístění ablačních tyčí na ledovci Davies Dome, 
únor 2009

BEDRNÍK POMÁHÁ UŽ 12 LETBEDRNÍK POMÁHÁ UŽ 12 LET
Časopis BEDRNÍK pomáhá učitelům na základních a středních školách s ekologickou výchovou a vzděláváním pro udržitelný 
rozvoj. Každé číslo se zaměřuje na jiné téma, celkem jich vyšlo již 63. Některá témata mohou být pro učitele zcela nová a objev-
ná, jako například environmentální historie, psychologie, zelená ekonomika, virtuální voda nebo divočina. Jiná, mezi učiteli 
velmi žádaná čísla se věnovala půdě, vzduchu, hluku, stromům, řemeslům či zelené škole. Ke konkrétnímu tématu BEDRNÍK 
vždy nabízí příklady dobré praxe ze škol a dalších institucí. Podstatnou součástí jsou metodické návody využitelné přímo pro 
výuku, především z vysoce kvalifikovaných zdrojů středisek ekologické výchovy. Každé vydání doplňuje nabídka publikací, akcí, 
projektů, internetových stránek, filmů apod.

Bedrník začal vycházet v roce 2002 z iniciativy Střediska ekologické výchovy a etiky – SEVER, které časopis vydává společ-
ně se Sdružením středisek ekologické výchovy Pavučina. Tyto instituce garantují odbornou úroveň časopisu a zaměření na 
progresivní trendy v environmentálním vzdělávání a v oblasti udržitelného rozvoje. BEDRNÍK patří mezi oblíbené služby, jež 
Pavučina poskytuje pedagogům ze zhruba tisícovky českých škol, středisek ekologické výchovy a dalších vzdělávacích institucí.
V současné době tvůrci časopisu hledají možnosti, jak registrovaným školám zpřístupnit archiv všech Bedrníků uživatelsky 
přátelským způsobem, jelikož z ohlasů učitelů je zřejmé, že se rádi vracejí i ke starším číslům a tématům a čerpají z nich pro svou 
práci.

Bedrník, časopis pro ekogramotnost, www.pavucina-sev.cz


