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Oznámení o zamýšlené činnosti v Antarktidě
Záměr realizace národního vědeckého programu spojeného s pravidelným
sezónním provozem prozatím nepojmenované vědecké instalace na ostrově Nelson
Island v Antarktidě, počínaje letní sezónou 2017-18
Zpracováno dle zákona č. 273/2003 Sb., o Antarktidě a přílohy č. 2 k vyhlášce č. 104/2004 Sb., kterou
se tento zákon provádí.

A.

ÚDAJE O OZNAMOVATELI

1. Název a právní forma

Masarykova univerzita (veřejná vysoká škola)

2. Sídlo

Žerotínovo nám. 617/9, Brno, 601 77

3. IČ

00216224

4. Jméno, příjmení, bydliště a telefon oprávněného zástupce oznamovatele
Společným zástupcem všech osob účastnících se expedice je oznamovatelem pověřený Pavel Kapler, nar.
2. října 1979, národnosti české, trvale bytem nám. 28. října 11, Brno, 602 00, tel. +420549496829.

B.

POPIS PLÁNOVANÉ ČINNOSTI V ANTARKTIDĚ

I.

Základní údaje

1. Název činnosti
Realizace národního antarktického vědeckého programu spojeného s úklidem, rekonstrukcí a následným
pravidelným sezónním provozem prozatím nepojmenované vědecké instalace na ostrově Nelson Island
v Antarktidě, dříve známé pod názvem Eco Nelson (v tomto oznámení uváděna také jen jako stanice).
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2. Účel činnosti (zdůvodnění potřeby činnosti, včetně návrhu možných alternativ a hlavních důvodů pro
jejich výběr, resp. odmítnutí)
Hlavním společným účelem oznamovaných činností je provádění kontinuálního multidisciplinárního
národního výzkumu Antarktidy a jeho rozvoj. Národní výzkum je nezbytnou podmínkou udržení
Konzultativního statutu České republiky v rámci Antarktického smluvního systému; je také hlavním účelem
podpory Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy určené pro výzkumnou infrastrukturu CzechPolar2,
do jejíž struktur bude stanice od příštího programového období (tj. od vědecké sezóny 2019-20) zařazena.
Vzhledem k těmto skutečnostem, jakož i ke strategickému umístění stanice pro možnost využití jako
technicko-logistického centra sloužícího pro stávající Českou vědeckou stanici J.G. Mendela, nejsou žádné
jiné varianty zvažovány. Prozatím nepojmenovanou stanici je třeba k novému účelu upravit/přizpůsobit;
plánovaná rekonstrukce je rovněž součástí tohoto oznámení. Vzhledem k minimálnímu vlivu všech
souvisejících činností na životní prostředí neexistuje důvod pro pochybnosti o vhodnosti výběru zvolené
varianty.

3. Umístnění činnosti a jeho odůvodnění
Záměr je možné obecně lokalizovat na souostroví Jižní Shetlandy, což je část Západní Antarktidy,
konkrétněji především na ostrovy Nelson Island, King George Island a další. Prozatím nepojmenovaná
stanice leží na 62°15′ j. š., 58°59′ z. d., v jejím širším okolí bude související vědecký program realizován.
Umístění činnosti vychází z polohy stanice, která je dána historickými důvody.
Výzkum bude probíhat především v prostoru odledněného i zaledněného území ostrova Nelson Island,
přičemž žádná z těchto lokalit není dosud zvláště chráněným či spravovaným územím (Antarctic Specially
Protected Area, ASPA ani Antarctic Specially Managed Area, ASMA). Ve spolupráci se zahraničními
národními antarktickými programy bude výzkum probíhat i na okolních ostrovech (zejm. King George
Island, Livingston Island, Deception Island, Greenwich Island), přičemž pokud zde bude potřeba při realizaci
výzkumů vstoupit na některé zvláště chráněné či spravované území, bude to výslovně uvedeno v žádosti o
povolení vědecké činnosti na danou sezónu.

4. Charakter činnosti a možnost kumulace s jinými činnostmi
Charakterem primární činnosti je provádění multidisciplinárního kontinuálního vědeckého výzkumu.
Konkrétně se jedná zejm. o dlouhodobý monitoring klimatu a komplexního sledování stavu polárních geoa ekosystémů (tj. místních ledovců, věčně zmrzlé půdy, odledněného území umožňujícího růst nižších
rostlin, fluviálních a jezerních systémů a dalších geomorfologických útvarů) včetně jejich bioty. Zapojené
vědecké disciplíny tedy sahají od meteorologie, klimatologie, glaciologie a periglaciální geomorfologie přes
geologii, geomorfologii, paleontologii, fyzickou geografii, hydrologii a limnologii až po diatomologii,
algologii, rostlinnou fyziologii a taxonomii, ekologii, parazitologii, ichtyologii, ornitologii, aj. Český národní
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vědecký výzkum Antarktidy rovněž vědecky spolupracuje s aplikační sférou, které pomáhá v extrémních
podmínkách Antarktidy testovat odolnost prototypů technických zařízení (např. generátorů energie
z obnovitelných zdrojů či prostředků komunikační techniky) a pokročilých stavebních materiálů.
Možnost kumulace s vědeckými činnostmi jiných subjektů v zájmovém území je málo pravděpodobná,
nicméně krátkodobý pobyt vědeckých expedic jiných států v dané lokalitě nelze vyloučit. V takovém případě
by pravděpodobně šlo o výměnný pobyt několika osob, přičemž kapacita české stanice by v žádném případě
nebyla překročena. Nejpravděpodobněji možný vědecký program jiného záměru je ornitologie, glaciologie,
hydrologie, algologie, či mikrobiologie.
Primární vědecká činnost je sekundárně spojena s pravidelným sezónním provozem stanice, jehož spuštění
musí předcházet generální úklid a patřičná rekonstrukce. Kumulace stejných či podobných činností
(tj. provozování obytných a/nebo technických objektů je v daném prostoru prakticky vyloučena.

5. Předpokládaná doba trvání a intenzita činnosti v Antarktidě
5.1. Doba trvání činnosti
Předpokládanou dobou trvání činnosti je každoroční (pravidelný) sezónní provoz stanice po dobu trvání
českého národního výzkumu v této části Antarktidy, pravděpodobně po dobu příštích nejméně 30 let,
počínaje vědeckou sezónou 2017-18.
Vědecký výzkum je s ohledem na přírodní podmínky možný pouze ve vědecké sezóně, tj. v období jižního
léta (tj. přibližně listopad až březen), přičemž hlavní část výzkumné činnosti se zpravidla odehrává od
začátku ledna do konce února. Přesná doba trvání činnosti v jednotlivé sezóně závisí na aktuálním stavu
počasí, možnostech logistické podpory a dalších vlivech. S tím také souvisí délka provozu stanice, která je
plánována na dobu nezbytně nutnou k provedení všech plánovaných vědeckých operací.
Původní stanice zde byla založena koncem 80. let 20. století; po plánované rekonstrukci by měla sloužit
podpoře národního vědeckého programu dalších nejméně 30 let. Při řádné údržbě a průběžné modernizaci,
za pravděpodobně reálného předpokladu trvání celospolečenského zájmu na realizovaném výzkumu, je
možné tuto dobu i o několik desetiletí překonat.
5.2. Intenzita činnosti
Intenzitu vědecké činnosti v Antarktidě je pro účel tohoto oznámení možno kvantifikovat a) počtem osob,
a b) rozsahem vlivu vzhledem k zasaženému území a populaci.
Ad a) Provoz stanice i vědecká činnost budou realizovány v souladu s Protokolem o ochraně životního
prostředí ke Smlouvě o Antarktidě sjednaného v Madridu dne 4. října 1991 (tzv. Madridský protokol). Ten
povoluje provoz podobných sezónních stanic do kapacity 30 osob. Dosavadní i do budoucna předpokládaná
maximální kapacita stanice je 12 osob. V případě účasti vyššího počtu osob na národní expedici se budou
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tyto osoby při pobytu na stanici střídat, aby ani krátkodobé navýšení kapacity nepřekročilo limit 30 osob,
které se budou účastnit realizace národního výzkumu Antarktidy.
Ad b) Rozsah vlivu činnosti vzhledem k zasaženému území a populaci je nulový, u některých dílčích
činností přechodný, či minimální.
S ohledem na činnosti vykonávané v následujících dvou sezónách 2017-18 (generální úklid) a 2018-19
(přestavba) platí vše o intenzitě činnosti shora uvedené rovněž, přičemž související technické a logistické
operace budou prováděny výhradně ručně či s využitím pouze lehké techniky (kladky, navijáky, apod.) bez
nutnosti trvalé instalace jakýchkoli pomocných zařízení či těžké techniky.

6. Stručný popis technického a technologického řešení činnosti
6.1. Vědecký výzkum
Vědecký výzkum bude v dotčeném území probíhat formou
a) stahování dat z trvale/dlouhodobě instalovaných senzorů a jejich údržby, či měření polohy
trvale/dlouhodobě instalovaných zařízení,
b) přístrojového sezónního měření in-situ bez nutnosti dlouhodobé/trvalé instalace senzorů, včetně
pořizování záznamu fotopastmi a kamerami pracujícími v různých spektrech a/nebo umístěnými na
bezpilotním letounu, nebo
c) přímého odběru vzorků v množství bezpečně pod limitem ohrožujícím ekosystém/populaci. Standardně
jde zejm. o odběry vzorků hornin a sedimentů, trvale zmrzlé půdy (permafrostu), ledu, vody, půdních krust,
nižších rostlin (sladkovodních a mořských řas, lišejníků, mechů), hub, planktonu, drobných bezobratlých
živočichů (parazitické organismy, blešivci apod.), ryb, částí těl recentních přirozenou cestou uhynulých
živočichů (tuleni, lachtani, tučňáci, velryby), živočišných exkrementů, vzorků krve obratlovců (do 10 ml
podle druhu zvířete), mikrobiologické stěry z prostředí a povrchu těla a sliznic obratlovců, apod.,
přičemž vždy platí:


V případě zoologických výzkumů se zásadně vždy jedná o krátkodobou neletální disturbanci
s minimálním, či žádným vlivem na kvalitu života výzkumu podrobovaného jedince (typicky např.
výtěr z kloaky tučňáka pro získání vzorku mikrobiologické kultury). Výjimkou je ichtyologie
a ichtyoparazitologie, kdy jde sice o letální zásah, avšak nikdy vůči jedincům chráněného druhu
a vždy v množství bezpečně pod limitem ohrožujícím ekosystém/populaci.



Veškerá vědecká zařízení jsou provozována striktně bez vlivu na životní podmínky volně žijících
živočichů.
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Oznamovatel prohlašuje, že při terénních činnostech nebudou použity toxické ani radioaktivní látky
a bude odebíráno jen minimální množství biologických vzorků, tj. významně pod hranicí
ohrozitelnosti jednotlivých ekosystémů/populací.



Žádné zvláště chráněné území (tj. Antarctic Specially Protected Area, ASPA, ani Antarctic Specially
Managed Area, ASMA) nebude bez zvláštního povolení navštíveno, ani vědeckou činností expedice
dotčeno. V případě vyhlášení zvláště chráněného území v dotčeném území během příštích let se
všechny aktivity oznamovatelem pořádané expedice podřídí limitům daných příslušnými
mezinárodními předpisy.

6.2. Příprava, přestavba a provoz stanice
Provoz stanice i souvisejících systémů a dopravních prostředků (jakožto zázemí pro národní vědecké
výzkumy), včetně přípravy a rekonstrukce, bude veden v souladu s Madridským protokolem.
Stručný popis fáze generálního úklidu (pravděpodobně v sezóně 2017-18, pokud nedojde vlivem vnějších
okolností ke zdržení): Veškerý aktuálně přítomný mobiliář stanice (mimo základního funkčního
a bezpečnostního vybavení), a to včetně většího množství odpadu, které sem vyvrhlo moře, bude a) roztřízen,
b) zabalen, c) z ostrova trvale odstraněn a d) v téže sezóně odeslán do Chile k řádné odborné likvidaci.
Operace proběhne pod dohledem oznamovatele, přičemž body a)-b) budou realizovány společným úsilím
Českého antarktického nadačního fondu a Západočeské univerzity (nasazení 4-6 osob); body c)-d) pak
Masarykovou univerzitou (nasazení 4 osob). Tato přípravná fáze má za cíl především odstranění
nežádoucích a/nebo nebezpečných odpadů, a umožnění další přestavby pro budoucí využití stanice. Na místě
budou ponechány pouze obvodové stěny stanice bez jakýchkoli nežádoucích vlivů na životní prostředí. Práce
proběhnou výhradně manuálně, jejich vliv na životní prostředí je tedy zanedbatelný, resp. výhradně
pozitivní.
Stručný popis úpravy/přestavby stanice (pravděpodobně v sezóně 2018-19, pokud nedojde vlivem vnějších
okolností ke zdržení): Přestavba stanice bude realizována při dodržení následujících zásad:


Práce na rekonstrukci budou probíhat manuálně, příp. s využitím jednoduché lehké techniky
(zvedáky, kladky, navijáky), v žádném případě nedojde v jejich souvislosti k trvalému narušení
povrchu ani jiných částí ekosystému.



Použité materiály a stavební technologie budou vůči životnímu prostředí striktně inertní,
předpokládá se menší skládaná (sendvičová) dřevostavba s díly o velikosti a hmotnosti
umožňujícími manuální manipulaci.



Zastavěná a stávajícími objekty stanice jinak překrytá plocha nebude po provedené přestavbě stanice
překročena, přičemž přípustné je spojení ploch oddělených objektů stávající stanice do nových
funkčních celků, resp. jejich přesun v řádu jednotek metrů tam, kde nehrozí negativní vliv na životní
prostředí (např. není možné usadit objekt stanice na místo s výskytem nižších rostlin).
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Kapacita stanice povolená Madridským protokolem nebude v průběhu prací překročena.



Celková maximální kapacita stanice zůstane i po rekonstrukci na deklarovaném stávajícím počtu 12
osob.

Stručný popis technického provozu stanice (pravděpodobně počínaje sezónou 2019-20, pokud nedojde
vlivem vnějších okolností ke zdržení): Elektrická energie se bude vyrábět z obnovitelných zdrojů (slunce,
vítr), zálohou pro případ jejich výpadku je dieselový agregát. Pitná i užitková voda se bude čerpat z
ledovcem napájeného potoka, resp. z přírodních rezervoárů. Voda bude před použitím mechanicky čištěna
systémem separátorů a usazovacích nádrží. Bude zabráněno kontaminaci odpadní vody přírodními procesy
neodbouratelnými chemikáliemi či přidáváním živných médií pro bakterie (např. povinnost separovat
a zvlášť spalovat použitý toaletní papír); další detaily k odpadovému hospodářství viz část B-III. Pohyb
vědeckých skupin a přeprava materiálu po zájmovém území se bude realizovat především pěšky, v omezené
míře pak lodní příbřežní dopravou s využitím gumových člunů se závěsným motorem. Bližší specifikace
technických systémů stanice viz část D-1.
S ohledem na očekávaný generální úklid a přestavbu nebudou v několika následujících letech potřeba jiné
než drobné technické zásahy (údržbářské a modernizační). V příštích letech předpokládaná údržba bude
spíše minimální; v každém případě budou k těmto opravám zvoleny postupy a materiály šetrné k životnímu
prostředí. Do budoucna plánovaná postupná modernizace stanice bude sledovat snahu ještě více
minimalizovat riziko možných negativních vlivů činnosti na dotčené území. Tyto změny se v příštích letech
budou týkat především snižování emisí postupnou výměnou motorových zařízení za efektivnější/alternativní
modely, a snižování emisí postupným posílením výroby elektrické energie z obnovitelných zdrojů. Samotný
průběh provedení žádného z těchto modernizačních/údržbářských zásahů nebude mít stupeň rozsahu vlivu na
životní prostředí vyšší než žádný či přechodný.
Oznamovatel jakožto zkušený provozovatel podobné instalace v Antarktidě si je dobře vědom rizik možných
negativních dopadů činností spojených s provozem stanice na životní prostředí a kontinuálním zlepšováním
se snaží limity dané Madridským protokolem nejen dodržet, ale tam, kde je to možné, i výrazně zpřísnit
(např. ozařováním ovoce a zeleniny UV-C zářivkami jako opatření proti introdukci nepůvodních
(mikro)organismů, apod.), také provoz dopravních prostředků je realizován s důrazem na minimalizaci vlivu
na životní prostředí. Další příklady technických opatření ke snižování vlivů viz část D-3.

II.

Údaje o vstupech (zejm. zábor půdy, odběr a spotřeba vody, surovinové a energetické zdroje)

Vědecká činnost nevyžaduje žádné vstupy významně ovlivňující životní prostředí (odběry všech vzorků jsou
striktně drženy výrazně pod úrovní, která by mohla ovlivnit populaci/ekosystém); následující text se tedy
týká pouze provozu stanice, která poskytne vědeckým činnostem patřičné zázemí.
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Během nadcházejících sezón (včetně sezóny, v níž se bude stanice přestavovat) nedojde k žádným trvalým
záborům půdy převyšujícím současný stav.
Během nadcházejících sezón nedojde k čerpání místních surovinových ani energetických zdrojů s těmito
dvěma výjimkami:
a) spotřeba obnovitelných zdrojů energie (solární a větrná), která má nulový vliv na ekosystém, a
b) spotřeba vody z tajícím ledovcem napájeného potoka, resp. přírodních rezervoárů této vody. Spotřeba
vody na jednoho obyvatele stanice se bude pohybovat okolo 25 litrů za den, tedy při plném obsazení stanice
cca 300 l/den. Důvodem takto vysoké spotřeby je především snaha ředit odpadní vody, aby byl
minimalizován jejich vliv na ekosystém (viz část B-III.). Toto množství spotřebované vody v žádném
případě neohrožuje potoční ani žádný jiný ekosystém, neboť i) sladkovodní život v tomto kratičkém toku
prakticky neexistuje; ii) díky sedimentačním nádržím bude moci být voda čerpána výhradně v množství
neovlivňujícím průtok, a iii) odběrné místo navíc leží jen pouhých několik desítek metrů od ústí toku do
moře.
Energetické vstupy na stanici budou stejně jako v minulosti tvořit dominující obnovitelné zdroje energie
(fotovoltaické panely a malé větrné elektrárny) a v nižší míře fosilní paliva, která budou dopravována
v nepravidelných intervalech z Jižní Ameriky; nejde tedy o spotřebu místních zdrojů. V tomto případě
konkrétně půjde o naftu jako palivo pro dieselagregáty (výroba elektrické energie, která se poté použije např.
k osvětlení a vytápění stanice), a benzín jako palivo pro provoz gumových člunů se závěsným motorem.
Odhadovaná spotřeba fosilních paliv je na velmi nízké až zcela zanedbatelné úrovni: spotřeba benzínu pro
provoz gumových člunů se závěsným motorem se ročně bude pohybovat kolem prvních desítek litrů;
spotřeba nafty pro výrobu elektrické energie se díky zvýšenému podílu obnovitelných zdrojů energie
očekává na velmi nízké úrovni, cca 600 l/sezónu.

III.

Údaje o výstupech (zejména množství a druh emisí do ovzduší, množství odpadních vod
a jejich znečištění, kategorizace a množství odpadů, rizika havárií)

Možnými emisemi do ovzduší jsou:
a) Spaliny dieselového agregátu pro výrobu elektrické energie - na stanici budou během přestavby pro tento
účel instalovány dva agregáty, přičemž nikdy nebude spuštěn najednou více než jeden z nich.
Předpokládanými zdroji by mohly být menší třífázové agregáty se sníženou hlučností, např. KIPOR
KDE12EA3 o maximálním výkonu motoru 12,5 kW, nebo zařízení obdobných hodnot. Předpokládaná doba
provozu: do 300 hodin ročně.
b) Spaliny vzniklé při provozu motorových prostředků, kterými pravděpodobně budou dva čluny se
závěsným motorem o výkonu do 60 hp, přičemž motory nové konstrukce, se kterými se zde počítá, zabraňují
lépe kontaminaci mořské vody. Předpokládaná doba provozu: do 100 hodin ročně.
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d) Ruční benzínová vrtací souprava pro instalaci měřících senzorů s výkonem 350 W, provoz v řádu několika
hodin za sezónu.
Přesné měření in-situ zatím nemohlo být provedeno, nicméně s ohledem na typ zařízení a nespojitou dobu
provozu (řádově jde ve všech případech o jednotky hodin provozu za den) je nepochybné, že jsou všechny
zdroje emisí významně pod hranicí obecně povolovaných limitů, resp. dosavadních hodnot generovaných
stanicí před rekonstrukcí.
Určité množství výstupů do životního prostředí generuje odpadové hospodářství stanice. Odpadní vody
budou (bez přítomnosti chemikálií, resp. pouze za použití ekologicky odbouratelných čisticích prostředků
a bez zbytečného obsahu živných médií, jako jsou kuchyňské zbytky nebo celulóza z toaletního papíru) po
dostatečném naředění vodou likvidovány v souladu s Madridským protokolem, zatímco veškerý ostatní
odpad bude separován a pravidelně odvážen k ekologické likvidaci, která je na základě smlouvy o spolupráci
prováděna v Chile.
Používání chemikálií uvedených v Příloze č. 1 k vyhlášce č. 104/2004 Sb. je a bude všem osobám účastnícím
se vědecké expedice pořádané oznamovatelem přísně zakázáno. Pokud by se vyskytla potřeba pracovat při
vědecké činnosti s jinými chemikáliemi, které se při dostatečném ředění s vodou nestávají neškodnými (jako
jsou např. některé minerální kyseliny), bude striktně zabráněno jejich interakcím s venkovním prostředím;
tyto použité chemikálie pak budou po použití odváženy k likvidaci ve specializovaných pracovištích v ČR.
Mimo uvedené výstupy provozu stanice neprodukuje vědecký výzkum žádné další výstupy. Určité riziko
havárie existuje pouze v případě skladování paliva pro dieselový agregát a motorové dopravní prostředky.
Jakékoli nežádoucí situaci předchází řádné proškolení personálu, bezpečné uskladnění a správná manipulace
s palivem i všemi spalovacími systémy, takže se také toto potenciální riziko prakticky blíží nule.

C.

DOSTUPNÉ ÚDAJE O STAVU ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ V DOTČENÉM ÚZEMÍ

1. Výčet nejzávažnějších environmentálních charakteristik dotčeného území Antarktidy
Zájmové území vědecké činnosti národního výzkumného programu je (s výjimkou samotného prostoru
stanice) lidskou činností téměř nedotčené odledněné území, ze kterého po dobu krátkého jižního léta mizí
sněhový pokryv, dále jde o místní ledovce a přilehlé moře. Dosavadní využívání území (s výjimkou malého
areálu stanice) je tedy výhradně za účelem provádění vědecké činnosti bez vlivu na životní prostředí a to
proto, že jakýkoli vliv lidské činnosti či zatížení ekosystému by znemožnily pokračování vědecké práce.
Prioritou je možnost jeho dalšího trvale udržitelného využívání k tomuto účelu.
V dotčeném zájmovém území pracují rovněž vědecké týmy jiných zemí - za škody způsobené jejich činností
oznamovatel neodpovídá.
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Dotčené území není pod právní ochranou mezinárodně schváleného zvláště chráněného území (ASPA ani
ASMA). Ani z hlediska ochrany typu Antarctic Herritage či jiných ekvivalentních typů ochrany se nejedná
o území historického, kulturního ani archeologického významu.
Kvalita a schopnost regenerace přírodních hodnot a přírodních zdrojů (nikoli surovin) je předmětem aktuálně
prováděného výzkumu.

2. Stručná charakteristika stavu složek životního prostředí v dotčeném území Antarktidy, které budou
pravděpodobně významně ovlivněny
Významný vliv na některou ze složek životního prostředí realizací oznamovaného záměru je vyloučen.

D.

ÚDAJE O MOŽNÝCH VLIVECH ČINNOSTI NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

1. Charakteristika možných vlivů a odhad jejich velikosti a významnosti (z hlediska pravděpodobnosti,
doby trvání, frekvence a vratnosti)
a) Kontaminace ovzduší zplodinami ze spalovacích motorů - vliv přechodný, málo významný. Možnými
emisemi do ovzduší jsou spaliny (A) dieselového agregátu pro výrobu elektrické energie - na stanici budou
pro tento účel umístěny dva agregáty, přičemž nikdy nebude spuštěn najednou více než jeden z nich.
Předpokládaným typem agregátů je KIPOR KDE12EA3 se sníženou hlučností, o maximálním výkonu
motoru 12,5 kW, nebo zařízení obdobných parametrů, přičemž jejich provoz bude v řádu několika hodin
denně, tj. cca méně než 300 hodin za sezónu. (B) Spaliny vzniklé při provozu motorových prostředků,
kterými budou dva čluny se závěsným motorem o výkonu 40, resp. 60 hp, v provozu méně než 100 hodin za
sezónu a (C) ruční benzínová vrtací souprava pro instalaci měřících senzorů s výkonem 350 W, provoz v
řádu několika hodin za sezónu.
b) Kontaminace životního prostředí odpadními vodami - vliv přechodný, málo významný. Odpadní vody
vznikající na stanici jsou zásadně vždy bez přítomnosti chemikálií, resp. pouze za použití ekologicky
odbouratelných čisticích prostředků a bez zbytečného obsahu živných médií, jako jsou kuchyňské zbytky
nebo celulóza z toaletního papíru. Po dostatečném naředění vodou (cca 300 l/den) jsou likvidovány v
souladu s Madridským protokolem.
c) Kontaminace mořské vody provozem motorových člunů se závěsným motorem - vliv přechodný,
nevýznamný. K příbřežní plavbě se budou využívat dva čluny se závěsným motorem o výkonu 40, resp. 60
hp, v provozu méně než 100 hodin za sezónu. Optimální údržba a přísné servisní podmínky zabezpečují
maximální bezpečnost provozu obou člunů; silné mořské proudy by navíc veškeré potenciálně možné
znečištění způsobené netěsností ventilů rychle zředily.
d) Ohrožení biologických ekosystémů (zejm. populací živočichů a nižších rostlin) odběry vzorků – vliv
přechodný, zanedbatelný. Vědci činní ve výzkumu Antarktidy jako první ze všech nejvíce dbají všech
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nařízení o zákazu zásahů ohrožujících ekosystém/populaci, proto je potenciálně možná škoda způsobená z
jejich strany vysoce nepravděpodobná. Navíc v dotčené oblasti se nenachází žádná kolonie chráněných
živočichů, ani žádná jiná z forem zvláště chráněného území vyhlášeného na ochranu biologických
ekosystémů.
e) Narušení geologických a geomorfologických krajinných prvků odběry vzorků - vliv přechodný,
zanedbatelný. Vědci činní ve výzkumu Antarktidy jako první ze všech nejvíce dbají všech nařízení o zákazu
zásahů ohrožujících geo-ekosystém/krajinné prvky/životní prostředí, proto je potenciálně možná škoda
způsobená z jejich strany vysoce nepravděpodobná. Navíc v dotčené oblasti se nenachází žádná z forem
zvláště chráněného území vyhlášeného na ochranu geologických či geomorfologických krajinných prvků.
f) Kontaminace půdy nevhodnou manipulací s palivem - vliv minimální (nepravděpodobný), plošně
nevýznamný. Jakékoli nežádoucí situaci předchází řádné proškolení personálu, bezpečné uskladnění
a správná manipulace s palivem i všemi spalovacími systémy, takže se toto potenciální riziko prakticky blíží
nule.
g) Riziko introdukce nepůvodních (mikro)organismů - vliv minimální, silně nepravděpodobný (většina
organismů by v tamních podmínkách nepřežila), nevýznamný. Potenciální riziko vlivu je dále snižováno
aplikovanými technickými protiopatřeními (viz část D-3, písm. g).
h) Všechny ostatní možné vlivy - vliv žádný, významnost: nulová.

2. Rozsah vlivu vzhledem k zasaženému území a populaci
Rozsah vlivu vzhledem k zasaženému území a populaci je u většiny prováděných činností žádný,
u některých pak přechodný, či minimální. Přestože toto platí rovněž pro odběry vzorků, s ohledem na hlavní
účel všech prováděných činností oznamovatel zařazuje do této žádosti zvláštní podkapitolu blíže popisující
vliv vědecké činnosti na ekosystémy a populace zájmového území.
Odběr a vývoz vědeckých vzorků
Součástí tohoto oznámení je také popis a kvantifikace vědeckých vzorků z Antarktidy (obecně popsaných
výše) určených k vývozu za účelem provedení analýz na specializovaných pracovištích na území České
republiky, příp. spolupracujících vědeckých institucí jiných států.
Všechny vzorky budou v nadcházejících letech převezeny z Antarktidy přes Argentinu a/nebo Chile, odtud
budou v osobních zavazadlech členů výpravy či zvláštní poštou poslány do České republiky. V
nadcházejících vědeckých sezónách půjde konkrétně o tyto druhy vědeckých vzorků o celkovém množství
nepřesahujícím hodnoty uvedené v následující tabulce.
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Tab. 1 Pravděpodobné / Maximální množství daného druhu vzorků plánované k odběru v příštích letech
počínaje vědeckou sezónou 2018-19.

Druh vzorků, stručný popis

vzorky hornin, sedimentů a trvale zmrzlé
půdy (permafrostu), z různých stanovišť,
tedy bez vlivu na geo-ekosystém, striktně
bez fosílií

Pravděpodobné / Maximální množství
daného druhu vzorků plánované k
odběru v příštích letech

150 / 500 kg/sezónu

vzorky ledu a vody (slané i sladké)

25 / 100 l/sezónu

vzorky biogenních půdních krust, hub
a nižších rostlin (řasy, mechy, lišejníky)
suché i konzervované kapalinami

10 / 50 kg/sezónu (vč. konzervačních
kapalin, tj. 1 / 10 kg netto)

na agaru kultivované vzorky v antarktické
přírodě běžně se vyskytujících
mikroorganismů

10 / 30 kg/sezónu (vč. kultivačních médií,
tj. cca 500 / 1 500 ks unikátních vzorků)

vzorky živočišných exkrementů

1 / 10 kg/sezónu (vč. konzervačních
kapalin)

vzorky živočišných tkání druhů
nepodléhajících ochraně CITES (např.
plankton)

1 / 10 kg/sezónu (vč. konzervačních
kapalin)

části pozůstatků uhynulých recentních
živočichů, jejichž živočišný druh podléhá
ochraně CITES (lebky a části kostry tuleňů,
pozůstatky tučňáků, příp. velryb) - účelem
sběru a transportu je potřeba zvláštních
analýz, které se nedají provádět in-situ; v
některých případech i podpora názornosti
výuky studentů českých univerzit. Takto
odebírané vzorky nejsou fosíliemi, ani
nebudou získány po násilném usmrcení
živočichů (jde o přirozenou cestou uhynulé
jedince)

maximální odebrané množství
nepřesáhne 2 celé jedince za několik sezón;
pravděpodobnější je odběr v řádu jednotek
kilogramů jednou za několik sezón

str. 11/14

3. Opatření k prevenci, vyloučení, snížení, popřípadě kompenzaci nepříznivých vlivů
a) Kontaminace ovzduší zplodinami ze spalovacích motorů - omezování provozu spalovacích motorů
na nezbytné minimum; nadstandardní údržba (např. častější měnění používaných filtrů); postupná výměna
za modernější technologie s nižšími výstupy zplodin.
b) Kontaminace životního prostředí odpadními vodami - je zamezeno kontaminaci odpadních vod přírodními
procesy neodbouratelnými chemikáliemi či přidáváním živných médií pro bakterie (včetně povinnosti
separovat použitý toaletní papír); likvidace odpadních vod probíhá v souladu s Madridským protokolem.
c) Kontaminace mořské vody provozem motorových člunů se závěsným motorem - omezování provozu
člunů na nezbytné minimum; nadstandardní údržba (např. častější měnění používaných filtrů).
d) Ohrožení biologických ekosystémů (populací živočichů a nižších rostlin) odběry vzorků – školení
vědeckých pracovníků; dohled pověřeného pracovníka nad striktním dodržováním odebírání pouze malého
množství vzorků v žádném případě neovlivňujícího (natož ohrožujícího) ekosystémy.
e) Narušení geologických a geomorfologických krajinných prvků odběry vzorků - školení vědeckých
pracovníků; dohled pověřeného pracovníka nad striktním dodržováním odebírání pouze malého množství
vzorků v žádném případě neovlivňujícího (natož ohrožujícího) krajinné prvky.
f) Kontaminace půdy nevhodnou manipulací s palivy a mazivy - školení personálu v bezpečné manipulaci
s těmito látkami; dále též školení personálu a dostatečné zásoby prostředků pro sanační zásahy (zejm.
možnost okamžité aplikace dostatečného množství hydrolizovaného perlitu či jiného prostředku vhodného
pro aplikaci na uniknuvší ropné deriváty, který by byl bezprostředně po použití z prostředí ihned odstraněn);
bezpečné uložení paliva; minimalizace transportní vzdálenosti.
g) Riziko introdukce nepůvodních (mikro)organismů - pečlivá kontrola veškerého nákladu dopravovaného
do Antarktidy; povinné čištění všech částí expedičního vybavení (zejm. obuvi), které není používáno výlučně
v jedné oblasti a to i mezi přejezdy mezi vzdálenějšími lokalitami uvnitř zájmového území; a dále např.
ozařování ovoce a zeleniny germicidními UV-C zářivkami, apod.

4. Charakteristika nedostatků ve znalostech a neurčitostí, které se vyskytly při specifikaci vlivů
Kvalita a schopnost regenerace přírodních hodnot a přírodních zdrojů (netýká se surovin) je, mj., předmětem
aktuálně prováděného výzkumu. S ohledem na předchozí zkušenosti oznamovatele s podobným typem
prostředí a prováděním veskrze stejných činností lze předpokládat, že jakékoli potenciálně možné nedostatky
ve znalostech jsou ve vztahu k patřičnému odhadu míry a druhu vlivů oznamovaných činností zanedbatelné.
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E.

DOPLŇUJÍCÍ ÚDAJE

1. Mapová a jiná dokumentace týkající se údajů v oznámení
Lokalizaci záměru zachycují následující obrázky.
Obr. 1 Na výřezu vlevo poloha zájmového území na celkové mapě Antarktidy, vpravo bližší pohled na
zájmové území českých výzkumů v kontextu souostroví Jižní Shetlandy (zdroj: Wikimedia, online
dostupné zde: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Nelson-Island-location-map.png).

Obr. 2 Poloha umístění prozatím nepojmenované stanice na ostrově Nelson Island; na mapě značena
červeně a pod původním názvem Eco Nelson (zdroj: britská námořní navigační mapa).
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2. Dali{ podstntnd informace oznamovotele

Oznamovateli nejsou znamy dalSi inforrnace podstatnd pro tuto Z6dost. Jakekoli doplfiujfci inforrnace je
rricm6rr6 moZno ziskat na vyLbdhni u povdiendlro z6stupce oznamovatele.

F.

VSEOBECNE SROZUMITELNESHRNUTiNBTECHNICKBHo CHARAKTERU

Cilern zbmdru je realizace v6deckdho programu desk6ho n6rodniho vyizkumLr Antarktidy, ktery je v tomto
piipadd fizce spojen s vyuZitim zazeni prozatim nepojmenovan6 stanice na ostrovd Nelson Islald. Tato
stanice byla vybudovanana konci 80. let 20. stoletf a po tiiceti letech provozu s minim6lnimi investijerni do

idrLby di oprav jsou bezpodmfnednd nutne jeji generiilni frklid a piestavba, aby bylo moZno.ii ddle vyuZivat
pro potfeby n:irodniho vddeckdlro programLl a nad6le provozovat v souladu s pr6vrrim syst6menr Antarkticke
smlouvy. V opadndrn pifpadd bude neobyvatelnii stanice ohroZovat nejen tamrri Zivotnf prostiedi, ale tak6
dobr6 jrndno Cesk6 republiky.
Rekonstruovan6 stanice rn6 sloLrZit jako

z|zeni pro vddce pracujici v z6jmovdrl tzemi, ale tak6 jako
technicko-logistickd podpfirn6 zazemi pro st6vajicf infrastrukturu ieskd vddecke stanice J.G. Mendela
na ostrovd Jamese Rosse. Realizace vddeckdho programu v tomto z6jrnov6rn

tzemi zapodne soudasnd

se

samotnym zahilenim pifpravnych praci, tj. podinaje gener6lnirn frklidem (piedpokl6d6 se v sez6nd 2017-18),
resp. v plnem rozsahu v sez6nd nrisledLrjicf po dokondeni piestavby stanice.

Budouci provozovatel rekonstruovan6 stanice na ostrovd Nelson Islarid (tj. pfedkladatel tohoto ozn6meni),
Masarykova univerzita, byl ifzenim, koordirraci a piim;.im vlf konem souvisejicich vddeckych a technickych

dinrrosti povdien Komisi pro Arrtarktidu

pii

Ministerstvu Zivotnilro prostiecli CR a soudasnd nepiirno

iMinisterstvem Skolstvi, rnl6deZe atdlovyclrovy aR.

a

to piijetirn role hlavrrilro iesitele vyzkLrmnj'clr

i infrastrukturnich projektri, korrkr6tnd v dobd pod6ni ozn6meni akturilnd bdZfciho projektu Vl ieskri polirnf
vyzkumnii infrastruktura sakronymem CzechPolar2, k6d LM2015078, obdobi te5eni 0112016-1212019.
Od pii5tfho programovdho obdobi (tj. podinaje vddeckou sez6nou 2019-20) bude stanice vdlendna do eesk6
pol6rn i vyzkurnne infrastruktury.

ZAinem oznamovatele byla avLdy bude rninimalizovat vliv na Zivotni prostiedi ve zkournarrdrn [rzemf,
nebot'pr6vd jeho nedotdenost je hlavnfm dfivodem a smyslem vddeck6 piitornnosti zde.

Datum zpracovdni ozn6meni

25.

Jm6no, piijrneni a telefon zpracovatele ozn6meni
a osob, kter6 se podf

lely na zpracovhnf ozn6meni

Podpis zpracovatele ozn6men
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Pavel Kapler,Lel. +420 549 49 6829
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