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Masarykova 
univerzita na 
jižním pólu

Každé setkání s panem profesorem Pavlem Proškem je pro 
mě událostí. Poprvé se tak stalo v roce 1999, kdy jsme při 
příležitosti festivalu cestování, sbližování a poznávání kultur 
Neznámá Země ve Zlíně předávali festivalovou cenu Kantuta 
doc. RNDr. Josefu Sekyrovi, CSc. Netřeba patrně připomínat, 
že jako první Čech v rámci americké operace Deep Freeze 
stanul 26. prosince 1969 na jižním pólu. Při příležitosti třicáté-
ho výročí této památné události přijali pozvání do Zlína vedle 
prof. Proška i dva významní zahraniční hosté – prof. Dr. Stani-
slaw Rakusa-Suszczewski, tehdejší vedoucí polského antark-
tického výzkumu, a prof. Dr. Bernard Stonehaus ze Scottova 
polárního výzkumného ústavu při Cambridgské univerzitě. 
V té době se podoba první české vědecké polární stanice 
v Antarktidě teprve rýsovala a mezinárodní podpora výstav-
by stálého českého zastoupení v Antarktidě bezpochyby 
přispěla k úspěchu při nelehkých jednáních s příslušnými 
ministerstvy. Čas běžel, laureáty ceny Kantuta se mezitím 
staly další osobnosti – legendární cestovatelská dvojice Ji-
ří Hanzelka a Miroslav Zikmund, etnograf Miloslav Stingl či 
mořeplavec a experimentátor Thor Heyerdahl. Po pěti letech, 
v dubnu 2004, si pro Kantutu, udělovanou za mimořádný pří-
nos v oblasti poznávání naší planety, přijel prof. Pavel Pro-
šek. Dlouholetý sen českých vědců se zhmotnil zahájením 
výzkumné činnosti první české vědecké stanice na ostrově 
Jamese Rosse v Antarktidě. Stanice dostala jméno „otce“ 
genetiky Johanna Gregora Mendela. Náklady na její stavbu 
dosáhly šedesáti milionů korun a její životnost je odhadová-
na na dvacet až třicet let. Nesmírně sympatickým gestem 
bylo, že při přebírání umělecké plastiky znázorňující květy 
mystické květiny kantuty, jež pro civilizaci Inků symbolizovala 
nesmrtelnost, pozval prof. Prošek na pódium zaplněného sálu 
celý tým svých nejbližších spolupracovníků. „Bez těch všech 

by nebylo myslitelné českou stanici v Antarktidě uvést v ži-
vot,“ uvedl v proslovu a představil publiku členy týmu. Slíbili 
jsme si tehdy, že se musíme sejít na méně formální úrovni, 
ale hektické životní tempo přání přetavilo na pouhý mobilní 
kontakt. Setkali jsme se až při příležitosti tohoto rozhovoru. 

MUNI: Je říjen roku 2007, co se odehrálo nejaktuálnějšího 
v českém antarktickém programu?
Před pár dny jsem se vrátil z druhého česko-argentinského 
bienále v Buenos Aires. Při té příležitosti jsme se díky pod-
poře tamějšího českého velvyslanectví setkali se zástupcem 
velitele argentinského polárního letectva, abychom projed-
nali možnosti využití jejich helikoptér a nákladních Herkulesů 
pro dopravu materiálu a členů českého výzkumného týmu 
do Antarktidy. Veškerá argentinská logistika je garantována 
v Antarktidě armádními složkami, do dalších výzkumů neza-
sahuje. Jejich armáda se stejně jako naše redukovala a tím, 
že může poskytovat služby oblasti vědy a výzkumu, získává 
finance pro svoji existenci. Jednání proběhlo ve velmi přá-
telském, konstruktivním ovzduší a výsledkem je uzavřená 
dohoda o zajištění logistiky našemu týmu. Dohoda je o to 
cennější, že Argentincům vyhořel jejich ledoborec a to do-
pravu na ledový kontinent značně zkomplikovalo.

MUNI: V jakých finančních rovinách se pohybuje zajištění
provozu stanice?
Položka na logistiku není nevýznamná část v celkovém roz-
počtu. Musíme vzít ale v úvahu, že celkový rozpočet daného 
roku je dán také nákupem vědeckých přístrojů. Jejich poři-
zovací hodnota je různá, na druhou stranu však slouží po 
několik dalších let. Proto bude lépe, když uvedu náklady na 
logistiku samostatně. Částka na dopravu jedné osoby z Čes-

Pavel Prošek

„Bez základního výzkumu by 
nebyl ani parní stroj,“ 
soudí Pavel Prošek, 
klimatolog z Ústavu geografie
PřF MU a vedoucí českého 
antarktického výzkumu.


