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ANALÝZA



ANALÝZA - OBECNÉ INFORMACE

HISTORIE
První zaznamenání vstupu na Antarktický kontinent se datuje k roku 1773, kdy
Anglický mořeplavec James Cook vkročil na ledové pláně. Po té následovaly další
britské, ruské a francouské expedice či výpravy na lov tuleňů.

- Vnitrozemí kontinentu bylo poprvé prozkoumáno až na počátku 20. století Ernestem
Shackletonem. Jižního pólu dosáhl až Nor - Roald Amundsen. O měsíc později dorazila
druhá expedice vedenádruhá expedice vedená Robertem Falconem Scottem (Všichni členové výpravy zahynuli).
V následujících letech už expedice začli používat ledoborce, letadla a pásová vozidla.

GEOGRAFIE
Rozloha Antarktidy je 13 829 430km2 včetně šelfových ledovců. Rozloha bez
ledovců 12 272 800Km2. Nejvyšší horou je Vinson Massif v Ellsworthově pohoří
s nadmořskou výškou 4892m.
Nejvyšší činná sopka: Mount Erebus (Rossův ostrov - 3794 m n. m)
Objem ledu je Objem ledu je 25 400 000km3.

KLIMA
Roční průměrná teplota žádného měsíce Antarktidě v roce nepřesahuje 0°C.
Vlivem mořských proudů je vnitrozemí podnebí chladnější a suší. V centrální části
Antarktidy se průměrná teplota nejchladnějšího měsíce v roce (července) pohybuje na
úrovni –70°C; absolutní minima však činí až –90°C. Průměrná lednová teplota v centrální
části kontinentu dosahuje asi –30°C. 
V pobřežních oblastech průměrná lednová teplotačiní asi V pobřežních oblastech průměrná lednová teplotačiní asi -5 až 0°C. Průměrné měsíční 
teploty v zimě jsou výrazně nižší a pohybují se kolem –15 až –30°C.

GEOLOGIE
Většina ostrovů je sopečného původu, jsou součásti podmořského horského hřbetu spojujícího Jižní Ameriku s Antarktidou. Toto území bylo 
tektonicky přetvářeno od jury po paleogén, jednotlivé části se vynořovaly a postupně zase mizely pod hladinou. Na některých ostrovech jsou stále 
aktivní sopky, např. na Bridgeman Island, Deception Island a Penguin Island. 
V okolí ostrovů probíhají častá podmořská zemětřesení, poslední bylo 15. ledna 2012 s hodnotou 6,6 Richterové stupnice v hloubce 10 km.

PODNEBÍ
Vliv Jižního oceánu způsobuje malé rozdíly teplot mezi zimou a létem, ve srovnání s Antarktidou je tedy místní podnebí Vliv Jižního oceánu způsobuje malé rozdíly teplot mezi zimou a létem, ve srovnání s Antarktidou je tedy místní podnebí 
celkověmnohem mírnější. V době od dubna do října bývá moře okolo ostrovů zamrzlé a průměrná teplota na ostrovech je -5 °C a naopak v tamním 
létě není průměrná teplota vyšší než +1,5 °C. Počasí tam nebývá stabilní, rychle se mění, často je 
zataženo se sněhovými i dešťovými srážkami.
Téměř po celý rok tam vanou silné západní větry.

OSTROVY
Ostrov krále Jiřího o výměře  1384 km² (největší ostrov)
Livingston Island Livingston Island       974 km² Low Island 181 km²
Elephant Island        558 km² 
Greenwich Island       174 km²
Smith Island         206 km²  
Clarence Island       162 km²
Nelsonův ostrov       192 km² 
Snow Island         154 km²
Robert Island Robert Island        186 km² 
Deception Island       137 km²

DOPRAVA: 
Na ostrov Krále Jiřího létá pravidelně letadlo z Jižní Ameriky, je možné se sem dostat i lodní dopravou.
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ROČNÍ TEPLOTY VLHKOSTNÍ DIAGRAM
SCHÉMA ANTARKTIDY 
- SHETLANDSKÉ OSTROVY
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ANALÝZA - OSTROV NELSON
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OSTROV NELSON
leží cca 700km od Cap horn a 110km od antarktického kontinentu. Od ostrova Krále Jiřího je oddělen 400m Fildesovým 
průlivem. Je součástí souostroví Jižní Shetlandy a má rozlohu 200Km2.
Je tvořen převážně vyvřelinami, skrytými z 90% pod ledovci. Asi 10%  ostrova tvoří ledovcová jezera.  Kolem celého ostrava plují 
ledovce nad 5m. Pobřeží je při bouřích atakováno velkými vlnami s kusy ledu. Teplota vody se pohybuje o kolo -1,6°C.

DOSTUPNOST
Vrtulníkem, či lodí z Ushuaia 5dní na kotviště před stanicí. (cca 6 dolarů/kg)Vrtulníkem, či lodí z Ushuaia 5dní na kotviště před stanicí. (cca 6 dolarů/kg)
Dostupnost plachetnic je od prosince do května.

PODNEBÍ
se vyznačuje malými teplotními rozdíly. V lednu okolo +3°C  v červenci -11°C. Naměřená maxima a minima v průběhu 12let jsou 
-29°C a +15°C. Průměrná rychlost větru je 8m/s a z 90% se jedná o západní vítr. Vítr je tu ale nepředvídatelný.
Celkově se rychlost větru pohybuje od 0 až do 25m/s. Největší naměřený poryv větru je 40M/s. 

srážky jsou tu kolem 500mm ve formě vlhkého sněhu, který je smeten silným větrem do moře. Zimní pokrývka je kolem 40cm, v srážky jsou tu kolem 500mm ve formě vlhkého sněhu, který je smeten silným větrem do moře. Zimní pokrývka je kolem 40cm, v 
závětrných místech může být i několik metrů. 

FLORA/FAUNA
Flóra je zastoupena mechy a lišejníky - popřípadě houbami. 
Fauna - kytovci, rypouši sloní, tuleni Wedellovi, krabojedi, tuleni leopardí, tučňáci (císařský, královský a macaroni),
různé druhy ptactva atd.
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ANALÝZA - MENDELOVA STANICE
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UMÍSTĚNÍ
Pro stavbu stanice byla zvolena severní část ostrova Jamese Rosse. Tento ostrov (rozloha 2500Km2) se asi z 80% nachází pod ledovcem, pouze jeho severní část (Ulu Peninsula) 
je bez ledovce.

POPIS
Stanice leží 100m od moře a je tvořena Stanice leží 100m od moře a je tvořena hlavní budovou určenou pro pobyt 15 až 20 výzkumníků, tato budova slouží pro ubytování, stravování, relax, laboratorní činosti apod. V okolí 
se nachází dalších devět technických kontejnerů. V těchto kontejnerech jsou umístěny sklady, garáže a elektrocentrála. V současnosti je stanice využívána v letních měsících ze-
jména vědci z brněnské Masarykovi univerzity. Je však otevřena i nejrůznějším externím projektům.

TECHNIKA
Primární napájení stanice je z dieslového agregátory o výkonu 21kW + záložní generátor 10kW. Využívání alternativních zdrojů energie: 96 solárních panelů - nabíjí baterie. 
+ využívání větrných elektráren (výkon 6kW).

TÉMATA VÝZKUMU
Studium vulkanitů ostrova Jamese Rosse, vyvřelin severní části Antarktického poloostrova a dynamika litosféry konvergentních rozhraní v oblasti ostrovního oblouku.

Další příklady: 
studium klimatických změn
časoprostorová variabilita UV záření v závislosti na atmosférických faktorech
ekologie sinic, lišejníků a mechů
Výzkum ledovců
Studium klimatických podmínek odledněných území
Výzkum složek slunečního záření Výzkum složek slunečního záření 
+ Spousty dalších výzkumů...
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ANALÝZA - BRAZILSKÁ STANICE
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ANALÝZA - BRITSKÁ STANICE

HALLEY VI - BRITSKÁ STANICE
Obsazenost 16 lidí v zimě / 52 v létě
V konceptu se promítly požadavky klienta 
-  Aby bylo možné nahrazení jednotlivých zařízení bez zásadních zásahů do celé stanice. 
- Aby se minimalizovali vlivy větru a stanice šplhala nad každoročně stoupající hladinu sněhu.

Halley VI je v provozu od 28. února 2012. Stejně jako Halley V i Halley VI je postavena na vyvyšovaných sloupech,
kkteré stanici chrání před hromadícím se sněhem. Na spodu těchto sloupů jsou navíc umístěny lyže, 
díky nimž lze budovu pravidelně přemisťovat.

DISPOZICE
Ložnice, laboratoře, kancelářské prostory jsou umístěny v menších modrých standardizovaných modulech. 
Větší dvoupatrový prosvětlený modul (červený) poskytuje sociální srdce, slouží ke stravování, rekreaci. 
Nachází se zde také lékařský - operační prostor, řízení letového provozu, 

HMOTOVÉ ŘEŠENÍ
SStanice je uspořádána v přímce kolmé na převládající směr větru. 
Základna je rozdělena na dvě části, každá z částí má své vlastní energetické zázemí. 

MATERIÁL
Moduly jsou konstruovány prostřednictvím robustní ocelové konstrukce a na sobě mají vysoce izolované GRP panelů.
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ANALÝZA - INDICKÁ STANICE
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ANALÝZA - TECHNIKA A ZDROJE ENERGIE

SNĚHOVÉ TAVÍCÍ ZAŘÍZENÍ A PŘÍKLAD FILTRACE ODPADNÍCH VOD ZDROJE ENERGIE
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NÁVRH









PŮDORYS 2NP               M 1:125
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ŘEZY                                   M 1:125

střecha

2NP

1NP

střecha

1NP

2NP

zásobování

vrata do garážehlavní vstup

ŘEZ A-Á ŘEZ B-B́ ŘEZ C-Ć ŘEZ D-D

ŘEZ E-É
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POHLED SEVERNÍ

POHLED JIŽNÍ

POHLED VÝCHODNÍ POHLED ZÁPADNÍ

Materiál: hliníkové pásové plechy (0,7mm) s nástřikem výrazné barvy, odolné vůči nepříznivému klimatu 
Antarktidy. Spoje budou provedeny jako ležatá drážka. (Mezi jednotlivými buňkami se drážka provede na místě 
stavby). Na severní fasádě jsou umístěny solární kolektory a fotovoltaické panely. Na jižní fasádě bude umístěn 
nápis CZECH REPUBLIC.  Technické buňky jsou spojeny tunelem z hustě tkané nilonové tkaniny, která bude 
opatřena vodoodpudivou úpravou a vyplněna tepelnou izolací. (Jedná se o nevytápěné prostory).
Všechny rampy a schodiště budou provedeny z pozinkované oceli s ochranným nástřikem šedé barvy. 
Základová konstrukce bude ze stejného materiálu jako rampy a schodiště.Základová konstrukce bude ze stejného materiálu jako rampy a schodiště.

POHLEDY                         M 1:125
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SCHÉMA SKLÁDÁNÍ OBJEKTU

Jednotlivé boxy se po přívozu lodí dopraví k pobřeží na plovoucích pontonech od kud budou 
přemístěny na místo helikoptérou, či za pomocí přivezeného jeřábu. 

Stanice se skládá celkem ze 14 převozitelných kontejnerů o rozměru 7,5 x (od 2,87 do 5,1) m
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BARVY
- Barevných možností je mnoho, stavba nemá s čím soupeřit a naopak je potřeba, aby byl 
objekt vidět ve vánici či mlze. Z těchto důvodů jsem volil co nejvýraznější barvy. 
Stejně tak jako  v severských zemích, kde převládají ve venkovním prostředí šedé odstíny, tak i zde 
uvažuji obdobně.  
Osobně mi přijde nejvhodnější barva pomerančově oranžová.
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INTERIER - PRACOVNÍ PROSTŘEDÍ
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CAM 3

CAM 1

CAM 2

VIZUALIZACE 
EXTERIÉR



CAM 1 - SEVEROVÝCHODNÍ POHLED - NOČNÍ ATMOSFÉRA
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CAM 2 - SEVEROZÁPADNÍ POHLED - SLUNEČNO
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CAM 3 - POHLED  JIHOZÁPADNÍ  - SNĚHOVÁ BOUŘE
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VIZUALIZACE 
INTERIÉR

IN 3 IN4

IN 5
IN 6

IN 1

IN 2



IN 1 - GARÁŽ/SKLADOVACÍ KONTEJNERY -  1NP
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IN 2 - PROSTOR SCHODIŠTĚ
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IN 3 - LABORATOŘ/HYDROPONIE
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IN 4 - KANCELÁŘSKÝ PROSTOR
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IN 5 - JÍDELNA      
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IN 6 - POHLED NA KUCHYŇ A HYDROPONII
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