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Výroční zpráva neziskové organizace
Český antarktický nadační fond
2021
Úvod
Český antarktický nadační fond vznikl v roce 2014 za účelem podpory vědeckovýzkumné činnosti zejména
v oblasti výzkumu polárních oblastí, tj. Antarktidy a Arktidy.
Pomáháme podporovat a propagovat českou polární vědu. Od roku 2005 je Česká republika řádným
členem antarktického Výboru pro ochranu přírodního prostředí (Committee for Environmental Protection).
V roce 2013 se stala členem Výboru manažerů národních antarktických programů (Council of Managers of
National Antarctic Programmes) a na 36. konzultativním zasedání Smlouvy o Antarktidě byla přijata za jejího
plnoprávného člena s hlasovacím právem. Od roku 2014 je členem Vědeckého výboru pro výzkum Antarktidy
(Scientific Committee on Antarctic Research).
Snažíme se získat partnery a dárce pro vědecký výzkum v extrémně náročných klimatických
podmínkách Antarktidy. Hledáme příznivce, kteří mohou takto náročné výzkumné projekty podpořit nejen
finančně, ale také poskytnutím konkrétních předmětů nebo služeb, které s podporou antarktických výzkumů
souvisejí.
Nabízíme spolupráci v oblasti sponzoringu a propagace.

Základní informace o organizaci
Datum zápisu: 20. srpna 2014
Spisová značka: N 1160 vedená u Městského soudu v Praze
Sídlo: Palachova 457/29, 290 01 Poděbrady
Identifikační číslo: 03315517
Právní forma: Nadační fond
Účel nadačního fondu: Podpora vědeckovýzkumné činnosti zejména v oblasti výzkumu polárních oblastí,
tj. Antarktidy a Arktidy.
Internetové stránky: www.antarcticfoundation.cz
Kontaktní údaje: info@antarcticfoundation.cz; +420 605 768 828
(V roce 2021 nedošlo k žádným změnám.)
Zaměstnanci a spolupracovníci: Český antarktický nadační fond má tři zaměstnance na DPP
a několik spolupracujících dobrovolníků.
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Správní rada:
Předseda správní rady:
PAVEL PROŠEK
Členové správní rady:
FRANTIŠEK MIKŠ
DANIEL NÝVLT
PAVEL KAPLER
LADISLAV JANÍČEK
Člen správní rady a zakladatel ČANF:
DUŠAN JAMNÝ
Revizor:

MICHAL KLENOVSKÝ
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Základní ekonomické informace
Rozvaha
(uvedeno v tis. Kč)

Výkaz zisku a ztráty
(uvedeno v tis. Kč)
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Aktivity v oblasti výzkumu a vývoje: ve spolupráci s Masarykovou univerzitou v Brně (MU) a Jihočeskou
univerzitou v Českých Budějovicích (JU).
Aktivity v oblasti ochrany životního prostředí: ve spolupráci s MU.
Aktivity v oblasti pracovněprávních vztahů: postupuje se dle platné legislativy.
Pobočky v zahraničí: nejsou.
Mezi datem účetní závěrky, jejím sestavením a sestavením výroční zprávy nenastaly žádné události s dopadem
na účetní závěrku.
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Dary
Jméno/ Název organizace
Kincl Jan
Vejražka Karel
Skřehot

Dary v Kč
1 440,00
666,00
5 000,00

Chmelovi

600,00

Sabák Adam

200,00

Krečmer Martin

200,00

Kratochvíl Tomáš

100,00

Bílkova Eva

100,00

Bližňáková Anna

150,00

Cardová Eva

200,00

Skrášek Zdeněk

100,00

Korn Filip

160,00

Zajacova Petra

400,00

Vítek Dušan

177,00

Skrášková Alena

100,00

Kotzianová Adéla

400,00

Zajac Roman

300,00

Hušek David

100,00

Švarcová Eva

200,00

Pavelka Jan

300,00

Czechoslovak ocean shipping s.r.o.
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Nadační příspěvky
V roce 2021 bylo rozhodnuto o poskytnutí následujících nadačních příspěvků:
4.1.2021 – Masarykova univerzita v Brně (217 199,73 Kč – poskytnutí daru – technický materiál pro zajištění
provozu České vědecké stanice J.G.Mendela, Antarktida)

Majetek nadačního fondu
Je využíván v souladu se zakládací listinou, statutem a posláním nadačního fondu.
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Přehled aktivit v roce 2021
Expedice na Českou vědeckou stanici J.G.Mendela
Dne 17.1.2021 odjela Česko-Portugalská expedice za podpory ČANF na základnu J.G. Mendela na ostrov Jamese
Rosse. Expedice zajistila data pro sledování dopadů klimatických změn na antarktické ledovce, půdu, toky a život
mikroorganismů a rostlin. Výprava provedla také údržbu stanice.
Cesta osmičlenné expedice trvala téměř tři měsíce. Při cestě na základnu strávili členové výpravy tři týdny
v přístavním městě Punta Arenas v Chile v ochranné karanténě, než mohli vyrazit na palubě chilské vojenské lodi
Marinero Fuentealba do Antarktidy. Přísná hygienická opatření kvůli pandemii covidu-19 provázela expedici po
celou dobu. Do Česka se vrátila 12. března.
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Návrh polární stanice CZ*ECO NELSON od architektů z VUT Brno
Posláním Českého antarktického nadačního fondu je podporovat vše, co souvisí s českými vědeckými činnostmi
v antarktickém prostoru. Vzhledem ke složité situaci, která vznikla v souvislosti se základnou Eco-Nelson na
ostrově Nelson na Jižních Shetlandech se ČANF zasadil o její vyřešení a základna se stala součástí české vědecké
infrastruktury v Antarktidě. Po tomto kroku došlo k uvedení stanice z pohledu ekologického do akceptovatelného
stavu. Prostory a okolí stanice bylo vyčištěno, byly zakoupeny záchranné prostředky, generátor apod.
Silný vítr, vlhkost, UV záření a ztížené možnosti kopání – s tím vším museli počítat studenti a vyučující mladí
aspiranti z Fakulty architektury VUT, kteří se pustili do návrhu rekonstrukce výzkumné stanice na Antarktidě.
Objekt na ostrově Nelson, který před čtyřmi lety získal Český antarktický nadační fond má po přestavbě
výhledově sloužit vědcům jako sklad, laboratoř a malá ubytovna.
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Výstava Čistá Antarktida ve Zlíně
ČANF pořádal v rámci XXV. ročníku festivalu cestování, poznávání a sbližování kultur Neznáme země
fotografickou výstavu Čistá Antarktida, která se konala od 21. 6. do 2. 7. 2021 na náměstí Míru ve Zlíně. Na 10
panelech si bylo možno prohlédnout české vědecké aktivity v Antarktidě s důrazem na jejich ekologický
charakter.

Dotace z rozpočtu Středočeského kraje na projekt Ohrožená Antarktida
ČANF získal v roce 2019 finanční příspěvek 90.000,- Kč na projekt Ohrožená Antarktida – cyklus přednášek pro
školy a veřejnost z rozpočtu Středočeského kraje na Environmentální vzdělávání, výchovu a osvětu. Díky této
dotaci proběhlo celkem 13 přednášek pro školy a instituce ve Středočeském kraji zcela zdarma. Byly připraveny
formou popularizačně vzdělávacích diashow a jejich součástí byla beseda s odborníkem. 10 přednášek proběhlo
v roce 2020 a další 3 v roce 2021. Projekt k 31. 7. 2021 skončil a ČANF děkuje Středočeskému kraji, za podporu
při aktivitách, které pomáhají přiblížit problematiku vzdáleného ledového kontinentu veřejnosti.
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Výstava Čistá Antarktida v Pardubicích
Další výstava Čistá Antarktida, kterou připravila firma TOVAREI s.r.o. ve spolupráci s ČANF v rámci
Cestovatelského festivalu byla k vidění do 21. 11. 2021 na Karlovině v ul. Jindřišská v Pardubicích.
Součásti přednáškového maratonu byla i přednáška Ohrožená Antarktida, kterou vedl RNDr. Václav Pavel, Ph.D.
(člen našeho týmu ČANF, vědec a ornitolog). Přednáška se konala dne 14. 11. 2021 na malém sále v Congress
Centre Atrium Palace, Pardubice.

Seminář „Den Antarktidy“
Dne 1. 12. 2021 se v Praze ve Valdštejnském paláci ve spolupráci se Senátem České republiky uskutečnil seminář
Den Antarktidy. Ředitel Českého antarktického nadačního fondu Ing. Dušan Jamný promluvil o podpoře
antarktické vědy v nevládním sektoru a promítl krátký film o plavbě na Antarktidu. Na programu byly také další
významné bloky, kde promluvil i pan Pavel Prošek, prezident Českého antarktického nadačního fondu
a zakladatel Českého antarktického výzkumného programu.

Správní rada nadačního fondu
V roce 2021 nedošlo k žádným změnám a složení Správní rady je: prof. RNDr. Pavel Prošek, CSc., Ing. Dušan
Jamný, František Mikš, Doc. Mgr. Daniel Nývlt, Ph.D., Ing. Pavel Kapler, Ph.D. a Ing. Ladislav Janíček, Ph.D., MBA,
LL.M.
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Přehled plánovaných aktivit pro rok 2022
-

-

-

Organizace výstav, seminářů a přednášek o českých polárních vědeckovýzkumných aktivitách
v oblastech Arktidy a Antarktidy s cílem představit veřejnosti tyto činnosti a poukázat na jejich
význam pro celou naši společnost.
I nadále budeme rozvíjet spolupráci s českými univerzitami a dalšími institucemi, které
se zabývají výzkumem polárních oblastí a šířit povědomí o českém výzkumu mezi veřejností.
Ve spolupráci s Českým antarktickým výzkumným programem a VUT začít projektové práce na
stanici nazvané CZ*ECO Nelson. Cílem je vybudovat moderní vědeckou polární stanici propagující
českou vědu a technologie 21. století. ČANF bude vyvíjet veškeré potřebné aktivity, aby byl tento
projekt realizován.
Na začátek roku 2022 je plánovaná expedice na české refugium na ostrově Nelson Island, která
bude mít za úkol údržbu refugia a stažení dat z instalovaných měřících stanic.
Spolupráce na 5. mezinárodní polární filatelistické výstavě Polar Salon Liberec 2022

Závěr a poděkování
-

Děkujeme především našim dárcům, díky kterým může ČANF plnit svoje poslání.
Rovněž bychom chtěli poděkovat všem partnerům a společnostem, kteří s ČANF v roce 2021
spolupracovali, předně:
o CZECHOSLOVAK OCEAN SHIPPING, s.r.o.
o Nakladatelství Books & Pipes
o Masarykova univerzita
o Jihočeská univerzita v Českých Budějovicíh
o B&P Research s.r.o.
o Hlavní město Praha
o Senát České republiky
o Ministerstvo zahraničních věcí České republiky
o Ministerstvo životního prostředí České republiky
o Velvyslanectví Chilské republiky
o Velvyslanectví Argentinské republiky
o Český antarktický výzkumný program
o Mendelovo muzeum
o Středočeský kraj
o Ginkgo účetnictví s.r.o.

V Poděbradech dne 30. 5. 2022
Zpracovala: Alena Rolejčková
(V případě zájmu rádi předložíme bližší účetní záznamy či další detaily k našim jednotlivým aktivitám)
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