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Abstrakt.  

Oblast Antarktického poloostrova (AP) patřila k jedněm z nejrychleji se oteplujících míst na 

jižní polokouli, avšak nyní má trend teploty vzduchu v oblasti AP klesající tendenci. 

V blízkosti východního pobřeží AP se na ostrově Jamese Rosse nachází česká vědecká stanice 

J. G. Mendela. Na ostrově probíhají od r. 2004 meteorologická měření, která kromě 

samotného výzkumu klimatu ostrova poskytují důležité informace také pro další geovědní 

obory, např. glaciologii, hydrologii, periglaciální geomorfologii. V tomto příspěvku byla 

porovnávána průměrná roční teplota vzduchu na ostrově J. Rosse vůči pěti stanicím v oblasti 

AP (Bellingshausen, Esperanza, Faraday/Vernadsky, Marambio a Rothera). Na ostrově J. 

Rosse byly analyzovány dvě nejdelší teplotní řady ze stanice J. G. Mendela  

(10 m n. m.) a vrcholu Bibby Point (375 m n. m.). V období 2005–2015 byl na těchto 

stanicích zjištěn rovněž klesající trend, přičemž pokles byl nejintenzivnější ze všech 

porovnávaných stanic v oblasti AP. Variabilita průměrných ročních teplot vzduchu na ostrově 

J. Rosse odpovídala průběhu teplot na stanicích v severovýchodní části AP (Marambio, 

Esperanza) a naopak se výrazně lišila od stanic na západním pobřeží AP (Faraday/Vernadsky, 

Rothera). Průměrná roční teplota vzduchu na ostrově J. Rosse byla vždy nejnižší ze všech 

stanic s výjimkou stanice Marambio, ležící na ostrově Seymour v západní části Weddellova 

moře. 

Klíčová slova: Antarktický poloostrov, ostrov Jamese Rosse, teplota vzduchu, trend teploty 

vzduchu 

 

 
1. Úvod 

Oblast Antarktického poloostrova (AP) patřila v druhé polovině 20. století k jedněm 

z nejrychleji se oteplujících míst na jižní polokouli, což dokazuje nárůst průměrné roční 

teploty vzduchu na stanici Faraday/Vernadsky o 2,8°C za 50 let (Turner a kol., 2005).  

Od počátku 21. století má však trend teploty vzduchu v této oblasti klesající tendenci, přičemž 

Turner a kol. (2016) identifikovali jako počátek ochlazování období 1998–1999. V téže studii 

bylo také zjištěno, že tyto změny odpovídají přirozené klimatické variabilitě v oblasti AP  

a jsou výsledkem změn atmosférické cirkulace a nárůst plochy mořského ledu ve Weddellově 

moři. 
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V blízkosti východního pobřeží AP se nachází ostrov Jamese Rosse (JRI), kde byla 

v období 2005–2007 postavena česká vědecká stanice J. G. Mendela (63°48‘02“ j. š., 

57°52‘57“ v. d.). Na ostrově probíhají od r. 2004 meteorologická měření, která poskytují 

důležité informace pro další geovědní obory, jako např. glaciologii, hydrologii či periglaciální 

geomorfologii.  

Primárně se však klimatologické a meteorologické výzkumy zaměřují na tři oblasti: 1) 

výzkum topoklimatických podmínek poloostrova Ulu, který se nachází v severní části JRI a 

patří k největším deglaciovaným územím v Antarktidě, 2) výzkum slunečního záření v oblasti 

AP, a 3) hodnocení vlivu simulovaného oteplení mikroklimatu na antarktickou vegetaci 

(Láska a kol., 2010). 

Tento příspěvek se zaměřuje na hodnocení změn teploty vzduchu na JRI v porovnání s pěti 

dalšími stanicemi v oblasti AP za účelem posouzení teplotních rozdílů mezi stanicemi 

podobnosti těchto míst z hlediska teploty vzduchu, resp. popisu klimatických podmínek JRI 

využitelných dalšími geovědními obory.  

2. Metodika 

V této práci bylo využito celkem sedm datových souborů průměrné měsíční teploty 

vzduchu za období 2005–2015, a to z pěti stanic mimo JRI: Rothera, Faraday/Vernadsky, 

Bellingshausen, Esperanza a Marambio (Obr. 1a) a ze dvou lokalit na JRI: stanice J. G. 

Mendela a vrcholové stanice Bibby Hill (Obr. 1b, Tab. 1). Všechny uvedené stanice jsou 

lokalizovány blízko hladiny moře s výjimkou stanice Marambio, která má nadmořskou výšku 

198 m n. m., a lokality Bibby Hill, která byla použita pro podrobnější interpretaci dat ze 

stanice Marambio.  

Obrázek 1: a) Oblast Antarktického poloostrova s vybranými meteorologickými stanicemi (červeně),  

b) severní část ostrova Jamese Rosse s poloostrovem Ulu a lokalitami J. G. Mendel a Bibby Hill. 

 
Zdroj: a) Antarctic Digital Database (http://www.add.scar.org/home/add7), b) Česká geologická služba. 

 

Tabulka 1: Základní charakteristika stanice J.G. Mendela a Bibby Hill doplněná o teplotní údaje v období 2005–

2015. 

lokalita charakteristika okolí  poloha [° ' "]  
nadm. výška 

[m n. m.]  

teplota vzduchu [°C]  

min  průměr  max  σ  

J.G.Mendel  regolit, mořská terasa  -63 48 02  -57 52 57  10 -36,4 -7,0 11,6 8,8 

Bibby Hill  
regolit, vrcholová 

plošina  -63 48 25  -57 56 55  375 -35,7 -8,0 17,0 8,5 
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     Datové soubory mimo JRI pochází z databáze projektu READER (Turner a kol., 2004). 

Časové řady průměrných teplot vzduchu vznikly na základě údajů naměřených v hlavních 

synoptických termínech a v této práci byly analyzovány jednak jako roční průměry,  

jednak jako sezónní průměrné hodnoty, kde letní měsíce reprezentuje prosinec, leden  

a únor, podzimní měsíce březen, duben a květen, atd. 

3. Výsledky 

Teplotní poměry na JRI v období 2005–2015 stručně ilustrují výsledky uvedené v Tab. 1, 

podle nichž byla průměrná teplota vzduchu na stanici J. G. Mendela -7°C a na stanici Bibby 

Hill ještě o 1°C nižší. Nejnižší naměřená teplota vzduchu v tomto období byla zaznamenána 

5. 8. 2009 na stanici J. G. Mendela (-36,4°C), nejvyšší na vrcholové stanici Bibby Hill (17°C, 

24. 2. 2013). V období 2005–2015 docházelo na všech stanicích v oblasti AP k poklesu 

průměrné roční teploty vzduchu, přičemž pokles se pohyboval v rozmezí 0,3–1,5°C za deset 

let (Obr. 2a). Pokles byl největší na stanicích na JRI, přičemž na vrcholu Bibby Hill dokonce 

dosáhl hodnoty 1,44°C/10 let. Změna teploty vzduchu byla na obou stanicích větší než na 

stanici Marambio, ležící na sousedním ostrově Seymour. Nejmenší pokles teploty vzduchu 

byl zaznamenán na stanici Esperanza, a to přestože leží pouze 60 km severovýchodně od JRI. 

Obrázek 2: a) Průměrná roční teplota vzduchu a lineární trend v období 2005–2015  

na vybraných 7 stanicích v oblasti Antarktického poloostrova, b) Rozdíl průměrné roční teploty vzduchu mezi 

stanicí J. G. Mendela a dalšími stanicemi v oblasti Antarktického poloostrova v období 2005–2015.  

 

Pokles teploty vzduchu v oblasti AP byl na všech stanicích s výjimkou stanice 

Bellingshausen největší na jaře (Obr. 3) a pohyboval se mezi 1,8 a 4°C/10 roků (maximální 

hodnota odpovídá vrcholu Bibby Hill). Na jaře a v létě docházelo na všech hodnocených 

stanicích k poklesu teplot, přičemž na žádné stanici nebyl zjištěn klesající trend ve všech 

ročních obdobích.  

Pokles teploty vzduchu na JRI na jaře přesahoval 3°C/10 roků, naopak na podzim byl 

teplotní trend 1°C/10 roků, přičemž průměrný vzestup teploty na podzim byl obdobný jako na 

stanicích Marambio a Esperanza. 
 

 

 

 



Výroční konference České geografické společnosti 

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Pedagogická fakulta, katedra geografie               5. – 7. září 2016 

 

23 

 

Obrázek 3: Průměrná sezónní teplota vzduchu a lineární trend v období 2005–2015 na vybraných  

7 stanicích v oblasti Antarktického poloostrova. 

 

    Porovnání průběhu teploty vzduchu vůči JRI bylo prováděno pomocí rozdílů teplot na 

stanici J. G. Mendela a ostatních stanicích (Obr. 2b). Průměrná roční teplota vzduchu na 

stanici J. G. Mendela byla v celém období vyšší než na stanici Marambio, ale nižší než na 

ostaních stanicích v oblasti AP. Je také patrné, že průměrná roční teplota vzduchu na vrcholu 

Bibby Hill byla nižší než na stanici J. G. Mendela a velmi podobná teplotám na stanici 

Marambio. Menší variabilita teplotních rozdílů na stanicích Bibby Hill a Marambio (popř. 

Esperanza) také poukazuje na to, že průběh průměrné roční teploty vzduchu byl na těchto 

stanicích obdobný jako na stanici J. G. Mendela. To dokazuje i korelační analýza průměrných 

ročních teplot vzduchu (Obr. 4), jelikož hodnoty na stanici J. G. Mendela nejméně korelují 

s teplotami na stanicích Rothera a Faraday/Vernadsky. Nejtěsnější korelace byla zjištěna se 

stanicemi Bibby Hill a Marambio. 

Z hlediska rozdílů průměrné sezónní teploty vzduchu na stanici J. G. Mendela a na 

ostatních stanicích lze hodnocené stanice rozdělit do dvou skupin. V první skupině jsou 

stanice Marambio a Bibby Hill, které měly nejmenší průměrnou absolutní hodnotu rozdílu 

v zimě (Marambio: 1,0°C, Bibby Hill 0,4°C) a největší na podzim (Marambio), resp. v létě 

(Bibby Hill). Druhá skupina, tvořena zbylými stanicemi, se od stanice J. G. Mendela nejvíce 

lišila v zimě, např. průměrný rozdíl pro stanici Faraday/Vernadsky byl 8,2°C,  

a nejménší v létě. Největší variabilita teplotních rozdílů byla u všech stanic zjištěna v zimě, 

s výjimkou stanice Bellingshausen, u níž byla největší variabilita na podzim. 
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Obrázek 4: Bodový graf průměrných ročních teplot vzduchu mezi stanicí J. G. Mendela (osa x) a vybranými 

stanicemi (osa y) v oblasti Antarktického poloostrova v období 2005–2015. 

 

Obrázek 5: Rozdíl průměrné sezónní teploty vzduchu mezi stanicí J. G. Mendela a vybranými stanicemi 

 v oblasti Antarktického poloostrova v období 2005–2015. 
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4. Závěr 

 
Prezentované výsledky lze shrnout do následujících bodů: 

 Změny teploty vzduchu na JRI v období 2005–2015 odpovídají změnám na 

ostatních stanicích v oblasti AP, ačkoliv byl na JRI zjištěn nejintenzivnější klesající 

teplotní trend. 

 Průběh teplot vzduchu na JRI byl v období 2005–2015 obdobný jako na dalších 

stanicích v severovýchodní části AP (stanice Marambio a Esperanza), ale lišil se od 

stanic na západním pobřeží AP (Rothera a Faraday/Vernadsky). 

 Těsná korelace mezi teplotními řadami na JRI a stanicemi Marambio nebo 

Esperanza poskytuje možnost následného doplnění nebo prodloužení časových řad 

na JRI podle měření na okolních meteorologických stanicích. 

Poděkování 

Výzkum byl finančně podpořen z projektu MŠMT-LM2015078 „Czech Polar Research 

Infrastructure 2“ a projektu GAČR-GC16-14122J „Reakce ledovců na recentní klimatickou 

variabilitu v severovýchodní části Antarktického poloostrova“. Teplotní data pro Antarktický 

poloostrov (kromě ostrova Jamese Rosse) jsou volně dostupná v databázi SCAR READER 

(https://legacy.bas.ac.uk/met/READER/). Data použitá pro tvorbu map z oblasti 

Antarktického poloostrova pochází z Antarctic Digital Database 

(http://www.add.scar.org/home/add7). V případě ostrova Jamese Rosse jde o mapové 

podklady poskytnuté Českou geologickou službu (James Ross Island - Northern Part. 

Topographic map 1 : 25 000. První vydání, Praha, Česká geologická služba, 2009. ISBN 978-

80-7075-734-5).  
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