
Mezinárodní spolupráce 
    v Antarktidě

International Cooperation 
   in Antarctica

Český antarktický nadační fond ve spolupráci s Velvyslanectvím Chilské republiky, Velvyslanectvím 
Argentinské republiky, Českým antarktickým výzkumným programem, Mendelovým muzeem 
Masarykovy univerzity a Ministerstvem zahraničních věcí České republiky Vám představuje výstavu 
o mezinárodní vědecké a logistické spolupráci Česka, Chile a Argentiny v Antarktidě, díky které byla 
vybudována a je provozována Česká vědecká stanice Johanna Gregora Mendela.

The Czech Antarctic Foundation, in cooperation with the Embassy of the Republic of Chile, the Embassy of the 
Argentine Republic, the Czech Antarctic Research Programme, the Mendel Museum of Masaryk University 
and the Ministry of Foreign Affairs of the Czech Republic, shows the exhibition representing the international, 
scientific and logistical cooperation between Czechia, Chile, and Argentina in Antarctica. This cooperation has 
resulted in the construction and operation of the Johann Gregor Mendel Czech Antarctic Station.

Česká vědecká stanice Johanna Gregora Mendela byla v letech 
2004—2006 vybudována Masarykovou univerzitou v severní části 
ostrova Jamese Rosse u Antarktického poloostrova  
(63° 48 02 S,  57° 52 57 W) a od té doby slouží Českému 
antarktickému výzkumnému programu a spolupracujícím národním 
i mezinárodním institucím. Díky výzkumné činnosti na této stanici 
patří Česká republika mezi státy s hlasovacím právem v Antarktickém 
smluvním systému. Česká vědecká stanice nese jméno zakladatele 
moderní genetiky Johanna Gregora Mendela.

Dostupnost a obsluha české stanice je vzhledem k odlehlosti 
a extrémním klimatickým podmínkám v Antarktidě náročná a závislá  
na mezinárodní spolupráci. Nejbližšími zeměmi s rozsáhlými 
antarktickými infrastrukturami jsou v dosahu české stanice Chile 
a Argentina, proto už od stavby stanice český antarktický program 
úzce spolupracuje s antarktickými programy obou těchto zemí — 
Chilským antarktickým institutem/INACH, Chilskou armádou, 
Argentinským antarktickým institutem/IAA a Argentinskou armádou.

↖  Stanice Johanna Gregora Mendela na ostrově Jamese Rosse v Antarktidě. Foto: Václav Pavel 

↙  Severní část Antarktického poloostrova s vyznačeným umístěním stanice Johanna Gregora Mendela.

The Johann Gregor Mendel Czech Antarctic Station was built by 
Masaryk University in the years 2004—2006 in the northern part of 
James Ross Island, located near the Antarctic Peninsula  
(63° 48 02 S,  57° 52 57 W). Since then, it has been used by the 
Czech Antarctic Research Programme and cooperating national and 
international institutions. This research activity grants the Czech 
Republic voting rights within the Antarctic Treaty System.
The Czech antarctic station bears the name of the founder of modern 
genetics Gregor Johann Mendel.

Antarctica’s remoteness and extreme climatic conditions present 
challenges to accessing and operating the station. Consequently, 
international cooperation is necessary. The closest countries with 
extensive Antarctic infrastructure within reach of the Czech station 
are Chile and Argentina.  Therefore, since the very moment of 
construction of the station, the Czech Antarctic programme has 
been working closely with the Antarctic programmes of both of these 
countries — the Chilean Antarctic Institute/INACH, the Chilean Army, 
the Argentinian Antarctic Institute/IAA and the Argentinian Army. 

↖  The Johann Gregor Mendel Czech Antarctic Station on James Ross Island in Antarctica. Photo: Václav Pavel 

↙  The northern part of the Antarctic Peninsula with the location of the Johann Gregor Mendel Czech 
Antarctic Station shown.

Od 1. do 11. července 2019  
se v Praze koná XLII Konzultativní 
shromáždění států Antarktické 
smlouvy (ATCM), kde se setkají 
zástupci 54 zemí, které podepsaly 
Antarktickou smlouvu (včetně 
České, Chilské a Argentinské 
republiky), a budou diskutovat 
o všech záležitostech týkajících se 
Antarktidy, ať už se jedná o problémy 
právnické, vědecké či ekologické.

www.atcm42-prague.cz

From July 1st to 11th 2019, Prague 
will be hosting the XLII Antarctic 
Treaty Consultative Meeting (ATCM), 
where representatives from the 54 
countries that signed the Antarctic 
Treaty (including the Czech Republic, 
Chile and Argentina) will gather to 
discuss all the issues concerning 
Antarctica, be they legal, scientific 
or environmental.

www.atcm42-prague.cz

GREGOR JOHANN MENDEL se narodil v roce 1822 v obci Hynčice na Novojičínsku 

ve Slezsku a zemřel v roce 1884 v Brně. Vystudoval teologii v Brně a přírodní vědy 

na univerzitě ve Vídni; po studiích působil v Brně jako suplující učitel a jako opat 

augustiniánského kláštera sv. Tomáše. Byl současníkem Darwina (i když se nikdy 

nepotkali) a věnoval se širokému spektru přírodních věd — od šlechtitelství, 

sadařství, včelařství až po meteorologii a astronomii. Na základě experimentů 

s křížením rostlin, zejména hrachu, vypracoval soubor pravidel objasňujících 

dědičnost — přenos znaků z rodičů na potomky. Mendelovy zákony o vzniku 

a vývoji hybridů, o dědičnosti a proměnlivosti znaků se staly základem genetiky. Gregor Johann 

Mendel je považován za otce genetiky a nesmazatelným písmem se zapsal do dějin moderní 

biologie.  O Mendelův odkaz pečuje Mendelovo muzeum při brněnské Masarykově univerzitě. 

www.mendelmuseum.muni.cz

GREGOR JOHANN MENDEL was born in 1822 in the village of Hynčice, near Nový 

Jičín in the Silesian Region, and died in Brno in 1884. He graduated with a degree in 

theology in Brno and with a degree in natural sciences at the University of Vienna; after 

graduation he worked in Brno as a substitute teacher and as the abbot of St. Thomas’s 

Abbey, an Augustinian institution. He was a contemporary of Darwin (though they 

never met) and dedicated himself to a wide range of natural sciences — from breeding, 

horticulture, beekeeping to meteorology and astronomy. His experiments with plant 

hybridisation, most notably involving peas, formed the basis for his set of laws 

explaining heredity — the transfer of traits from parents to offspring. Mendel’s laws on the creation and 

development of hybrids and on heredity and variability of traits became the bedrock of genetics. Gregor 

Johann Mendel is considered the father of genetics. He left an indelible entry in the history pages of 

modern biology. The Mendel Museum of Masaryk University in Brno preserves Mendel’s legacy.

  

   www.mendelmuseum.muni.cz

ČESKÝ ANTARKTICKÝ NADAČNÍ FOND

Byl založen v roce 2014 na podporu 

vědeckovýzkumných aktivit v polárních 

oblastech. Cíle ČANF jsou získávat 

prostředky pro podporu polárních výzkumů, 

představit veřejnosti české polární 

vědecké aktivity a ukázat jejich význam  

pro celou naši společnost. 

www.antarcticfoundation.cz

CZECH ANTARCTIC FOUNDATION

Established in 2014, the fund supports 

scientific-research activities in the Polar 

Regions. The aims of CANF are to obtain 

funding to support polar studies, present 

Czech polar research activities to the 

public and highlight their importance for all 

of our society. 

www.antarcticfoundation.cz

Ing. Dušan Jamný 
(zakladatel a ředitel 
ČANF) a Prof. Pavel Prošek 
(prezident ČANF) během 
stavby stanice 
J. G. Mendela

Ing. Dušan Jamný (founder 
and director of CANF) 
and Prof. Pavel Prošek 
(president of CANF) during 
the construction of J.G.M. 
Station.


