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Polárnictví na ostrově Nelson představuje jasný úspěch české národní odvahy, vytrvalosti 
a houževnatosti, který asi my věční suchozemci stále ještě nedoceňujeme. České osídlení 
ostrova přineslo bohužel i „svou krutou daň“ a také jeden černý pátek. Psal se květen 1993 
a ve zrádných vodách Fildesova průlivu zmizeli navždy dva stateční muži. 42-letý Miroslav 
Stuchlík z Mořiny u Berouna a 21-letý Kamil Suchánek ze Zlína. 14. května 1993 navštívili 
společně naši čeští osadníci jihokorejskou stanici King Sejong na sousedním ostrově. 
Zmizeli při zpáteční plavbě na červenobílé kanoi, když pádlovali směrem na 12 km vzdálený 
Nelson. Jejich stopa končí zde v bílé ledové tříšti Fildesova průlivu. Ledová voda zde dosa-
huje teploty –1,8°C. O jeden rok později byli oba polárníci prohlášeni (podle chilských zákonů) 
za nezvěstné. Můžeme tedy pouze předpokládat, že v neklidném průlivu nečekaně utonuli.  




y všichni si často neuvědomujeme, jak nekompromisně čas i naše léta běží. Naši ne-
vědomost nám pak připomínají historické poštovní dokumenty, často lépe než dobové 
fotografie. První vzpomínka patří 20. výročí zahynulých (zmizelých) polárníků naší 

české ekostanice na ostrově Nelson. Jména Miroslav Stuchlík a Kamil Suchánek jakoby 

již v současnosti neexistovala a právě proto si je musíme připomenout, alespoň my polární 
sběratelé. Druhá historická vzpomínka bude patřit našemu významnému botanikovi prof. 
Emilu Hadačovi, který jako první Čech prozkoumal floru Islandu a studeného Svalbardu. 

 

Zprávu o kritickém období českých polárníků vydal český deník Telegraf dne 23. června 1993, 
tedy více než 1 měsíc potom, kdy už byli oba muži nezvěstní. Výstřižek z těchto novin je jen 
malým úlomkem do naší mozaiky hledání a vzpomínek na 20. výročí české polární tragédie. 
Podobně tragicky zahynul i slavný britský polárník Robert Scott, společně se svými druhy na 
zpáteční cestě od pólu. Buďme nyní k sobě upřímní. Zatímco na britský tým vzpomíná s úctou 
celý polární svět, na naše statečné polárníky zbylo pouhé místo v našem Polárním zpravodaji.  
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Dlouho jsem přemýšlel o tom, jak nejlépe oslavit květnové výročí „českých robinsonů“ 
na ostrově Nelson. Byli skuteční robinsoni, právem se o tom zmiňuje v minulosti jedna 
francouzská polární revue. Přijeli na ostrov (každý zvlášť a v jinou dobu), jeden o druhém 
věděli tak málo, oba byli nejen rozdílného stáří a názorů, ale hlavně plnili experiment dobro-
druha Jaroslava Pavlíčka. V čem pak spočívá zmíněný experiment? V podstatě jde o to jak 
přežít na pustém ostrově s minimem potravy a energie. Jediným pomocníkem v případu 
nouze zůstává takzvaný „trosečnický balíček“. Ten obsahuje tři důležité základní věci: nůž, 
zrcátko a provázek. Tento experiment vysvětluje sám nekompromisní autor svou odbornou 
literaturou. Pro zajímavost uvádím, že jeho knížka „Trosečníkem v drsné přírodě“ se dožila 
již několika úspěšných tábornických vydání. Bohužel mezi jeho knihou a realitou nehostin-
ného antarktického ostrova Nelson zůstává evidentní a ledově neskutečný rozdíl. 

 

Příležitostná dopisnice vydaná Českou polární sekcí k uctění památky 20. výročí tragické 
smrti českých polárníků na ostrově Nelson. Dopisnice byla razítkována datem 14. 5. 2013. 

Hladovějící a strádající polárníci s 1 litrem paliva, určeným na den, byli nuceni pravidelně 
navštěvovat sousední ostrov Krále Jiřího, kde tak rádi využívali pohostinnosti téměř všech 
polárních stanic. Pro osvěžení paměti připomínám jen, že stálých základen na Jižních 
Shetlandách je celkem 14. V kritický den 14. května 1993 se vraceli na červenobílé kánoi 
z jihokorejské stanice King Sejong. Netušili však, jak zrádný a osudný bude pro tento den 
jejich vratké a křehké plavidlo přes Fildesův průliv, který bezprostředně odděluje oba 
sousední ostrovy. Průliv je v nejužším místě široký asi 500 m, což vede k pouhé domněn-
ce, jak je snadné jej překonat. Čeští polárníci nazývají tento průliv „řeka“. Voda zde totiž 
neustále proudí a to jednou zprava doleva a později zase naopak. Příčina je zřejmá, průliv 
je přímou spojnicí mezi dvěma oceány, Tichým a Atlantickým. Rozdílná hladina obou 
oceánů a také střídající se příliv s odlivem tímto učinily z průlivu jakousi řeku. Tato okolnost 
byla našim polárním přátelům na ostrově dobře známá. Bohužel ledová tříšť a silný proud 
byly mnohem silnější než jejich vůle vrátit se zpět na Nelson. Mezi oběma ostrovy neexis-
tuje totiž jiné spojení. Oba muži prostě zmizeli a pozdější marné pátrání bylo zcela zbytečné. 

Po obou zmíněných mužích odletěl pátrat na Jižní Shetlandy vládce ostrova pan 
Jaroslav Pavlíček. Bohužel odejel pozdě, teprve až po písemné správě, kterou uveřejnil 
deník Telegraf, že oba muži trpí ponorkovou nemocí a připravují si na české stanici jídlo 
odděleně. Tedy každý zvlášť. Tyto informace byly zcela správné. O něco později se vydal 
pátrat na Jižní Shetlandy také otec Kamila - Ing. Alois Suchánek. Chtěl zde zjistit něco 
více o svém synovi, než se dověděl od cestovatele a dobrodruha Pavlíčka. Ten jen takticky 
více mlčel, snad mimochodem naznačil, že za smrtí obou polárníků by mohly být objektivní 
povětrnostní podmínky a též nevhodná doba jejich plavby na kánoi. To všechno je asi málo. 
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Společně s oběma muži zmizela pak navždy i dovezená česká kánoe a osobní věci obou 
polárníků. Zmizelo též úspěšné předchozí razítko stanice Nelson. Danou skutečnost nám 
připomíná písemně Jaroslav Pavlíček na pohlednici s listopadovým datem stanice Teniente 
Rodolfo Marsh. Uveřejněnou dopisnici jsem zakoupil na pražské burze u jednoho stolečkáře, 
který ji zase koupil u jistého pana Růžičky, příjemce vyobrazené pohlednice. Zcela poprvé 
přináším tento jistě zajímavý dokument, který však hovoří zcela jasně a srozumitelně.  

   

     

 

 
 

 

 

Vážený pane Růžička,  zdravím z pátrací akce, která přinesla ten výsledek, že oba muži 
zcela jistě zahynuli při riskantní plavbě. Přes všechno namáhání, které málem stálo další 
životy, nenašli jsme po našich ani stopy. Plavbu uskutečnili v nejnevhodnějším měsíci květnu, 
kdy jsou kromě října největší vichřice. I my jsme si užili své a již nikdy v říjnu do Antarktidy, 
navíc letadla kvůli počasí létala nepravidelně a doprava přes úžinu, když nemáme kánoi 
(utonula s posádkou) byla obtížná. Takže do Antarktidy kdykoliv, kromě října a května. Hodně 
spojení je v březnu, takže by se mohlo jednat i o krátký výlet. Jinak jsem stihl pár originálních 
kašetů i s podpisy, které přivezu... Posádka utonula i se zbývajícím razítkem, takže teď je jen 
toto nové a ostatní je falsum. Zatím zdravím všechny, a bylo by dobré (i propagačně), 
kdybychom sebou mohli vzít jednoho Řeka (prvního v Antarktidě). Základní platbu 600 $ za 
každého bychom ovšem museli složit do konce roku.                                  Jaroslav Pavlíček 

Jaroslav Pavlíček nastavil hned od počátku parametry a fungování ekostanice zcela odlišně, než jak 
tomu bývá v Antarktidě obvyklé. Pobyt všech účastníků zasvětil minimalizaci životních prostředků a 
rovněž minimální ekologické zátěži na okolí stanice. Bohužel příliš ortodoxně. Studium možností 
přežití v takto krutých podmínkách dlouhodobě funguje velmi obtížně. Osadníci z Nelsonu pak téměř 
pravidelně vyhledávají sociální pomoc na blízkých polárních stanicích, určitě častěji než by s tím 
provozovatel stanice předtím počítal. Polárníci navazují časté kontakty se sousedy a ti se jim snaží 
pochopitelně pomoci. Nechápou totiž, proč by se měli právě Češi v tak krutých podmínkách trápit více 
než oni sami. Veškerý smysl ekologického pobytu na ostrově Nelson tímto zcela uniká realitě.  

Z osobního deníku Kamila Suchánka vyplývá, že oba čeští polárníci vyčerpali skoro všechny 
možnosti návštěv na sousedním ostrově Krále Jiřího, aby tak ulehčili svůj nesnesitelný osud. 15. až 
17. dubna pobývali na Bellingshausenu, již zde přemýšleli o tom, že by nějaký čas zimy přežili u Rusů. 
Později se vydali na kánoi na druhou stranu Maxwellovy zátoky, poté překonali pěšky ledovec a na 
druhé straně zátoky navštívili polskou stanici H. Arctowskiego. Zde strávili nejméně dva týdny, než se 
vydali na brazilskou základnu Commandant Ferraz. Se zásobami jídla zpět se vydali k Polákům a přes 
ledovec do blízké jihokorejské stanice King Sejong, kde měli uschovanou kánoi. Také zde dostali 
příděl jídla a další potřebné nezbytnosti. S takto přeplněnou kánoí a v srdci s dobrou myslí se pustili 
přes širokou Maxwellovu zátoku a zrádný Fildesův průliv na 12 km vzdálený Nelson.   

Autentická pohlednice odeslaná  
z pátrací akce panem 

Jaroslavem Pavlíčkem. 
Fotografie zakladatele a vládce 

ekorezervace ostrova Nelson 

na Jižních Shetlandách    
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Z české ho  tisk u o  polár ním výzk umu na ekost anici Nelson  

Jakým výzkumem se na stanici zabýváte? Jaroslav Pavlíček: Hlavním programem 
je trénink přežití: vždy jeden ze skupiny je vysazen s lyžemi a saněmi do některého údolí 
na Severní oáze ostrova nebo na člun či na malý ostrůvek, kterých je okolo Nelsonu celá 
řada. Tam se pak musí po určitou dobu zabývat sám sebou. Spolupracujeme také s 
kalifornským Výzkumným ústavem mořských savců na tvorbě katalogu velryb. Máme 
citlivé kamery a pomocí nich během plavby na naší lodi okolo ostrova pořizujeme snímky 
velryb, které se vynoří, aby se mohly nadechnout. Každá z nich má totiž na těle spoustu 
přisedlých vilejšů, které dohromady vytvářejí jakési obrazce, podle nich lze jednotlivá 
zvířata rozlišit. Každá velryba je potom pojmenována a zařazena do kartotéky. Zabýváme 
se i sběrem impaktů, mořem vyplavených předmětů z vod Fildesova průlivu, podle jejich 
pohybu po světových mořích se zkoumají mořské proudy. Výsledky sběru jsou předávány 
Chilskému oceáno-grafickému institutu. Američané na různých místech zeměkoule vhazují 
do oceánu zvláštní plastikové karty, které slouží podobnému účelu.  

Kolik vás na ostrově obvykle žije? Stanice je malá, s kapacitou tak do osmi lidí a 
obydlená je nepřetržitě po celý rok. Často tam bývá jenom jediný člověk, jeho program pak 
musí být samozřejmě přizpůsobený.  

Čím topíte? Máme naftové topení, ale vytápíme jenom velice málo. Například polská 
stanice, která je dokonalá a technicky velmi dobře vybavená i pro využití odpadového 
tepla, spotřebovává asi 26 l nafty na člověka a na den. Ruská stanice - podle nejhorších 
sovětských tradic - spálí kolem 80 litrů, americká o mnoho méně. Naše stanice spotřebuje 
denně 1 litr na člověka a bohatě to stačí. Vytápíme čtyři místnosti (jedna je na studený 
odchov) a v nich se teplota drží na 20 stupních, aby lidé neměli přetopeno (doporučuje se 
18–20°C). A samozřejmě pokud člověk pracuje venku, tak se netopí vůbec. Takže v 
žádném případě nepřetápíme a spotřeba je minimální. Druhý způsob vytápění, který 
používáme, je topení elektrickým proudem. Větrná elektrárna nám totiž vyrábí elektřinu, z 
níž zhruba pouhých pět procent spotřebujeme na svícení. Energii využíváme i pro pohon 
lodního elektromotoru, získaným proudem nabíjíme niklokadmiové akumulátory a jezdíme 
za bezvětří vlastně na nachytaný vítr (za vichřice se stejně na moři nejezdí). Spalovací 
motory jsou v těchto krajích zakázané. 

Základ české polární penze tvoří pšenično-kukuřičný šrot  
Jídelní lístek českých polárníků představuje opravdu velmi skromné „polární menu“. 

Navrhnul je sám svrchovaný vládce ostrova. S takto vyzkoušenou stravou absolvoval 
všechny své vysokohorské a polární výpravy. Základ „polární penze“ tvoří pšenično-
kukuřičný šrot, ovesné vločky, cukr, kakao, sušené mléko a pramenitá voda. Polárníci si   
s sebou dovážejí jen velmi málo konzerv, pouze nezbytné věci; byliny, vitamíny, luštěniny 
a hlavně léky. Pokud cestovatelé zapomenou něco doma, není nic ztraceno. Chilský shop 
na sousedním ostrově Krále Jiřího nabízí vše potřebné. Určitý zdroj výživy v rámci tzv. 
ekoprogramu představuje sběr mořských řas a mušlí na pobřeží ostrova. Z těch je pak 
možné uvařit chutnou polévku či připravit „mořský salát“. Obyvatelé české ekoosady tímto 
způsobem využívají darů moře, kterých je na pobřeží, podle slov šéfa EAP požehnaně. 
Jídlo z mořských zdrojů tvoří tímto celou polovinu české trosečnicko-polárnické potravy.   

Robinson Jaroslav. Úplně poprvé jsem potkal dobrodruha a cestovatele Jardu Pavlíčka 
na poslední stránce Mladé fronty v roce 1988. Tento polárník, vodák, horolezec a průkop-
ník expedice MF, spolu se svým přítelem Ing. Janem Pávkem, na přelomu roku 1987/88 
cestovali na palubě polské námořní lodi Antoni Garnuszewski poprvé na Jižní Shetlandy. 
Dlouhá pětitýdenní plavba zcela prověřila oba muže a přinesla první kamínky do plánované 
stanice. Pobyt na ostrově Krále Jiřího byl pouze sondováním situace na souostroví, kde 
naše minivýprava hledala vhodné místo, tehdy ještě československé antarktické stanice. 
Vlastní polární stanice přišla pak až o rok později, a to na sousedním Nelsonově ostrově. 
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Jižní Shetlandy (South Shetlands Island) jsou skupinou ostrovů nacházející se na 

severozápadě Antarktidy mezi Antarktickým poloostrovem a Jižní Amerikou. Shetlandy 
nejsou trvale obydleny a pokládají se za předmostí Antarktidy. Ostrovy tvoří asi 540 km 
dlouhý řetězec, přibližně rozložený paralelně se severozápadním pobřežím Antarktického 
poloostrova, od kterého se nachází na západní návětrné straně. Od Antarktidy jsou od-
děleny Bransfieldovou úžinou (Bransfield Strait) širokou 120 km a na opačné straně zase 
850 km neklidným Drakeovým průlivem od Hornova mysu v Jižní Americe. Menší Nelsonův 
ostrov, leží někde uprostřed, a je součástí tohoto velmi protáhlého souostroví.  

 

Na ostrově Nelson bývá obydlena pouze soukromá polární stanice (odborně nazývána 
Eco-Nelson Antarktis), kterou zde nechal vybudovat pan Jaroslav Pavlíček v roce 1989. 
Česká ekostanice se nachází na závětrném a nezaledněném místě, vzdáleném asi 300 m 
od po-břeží a bývá obývána nepravidelně několika polárníky. Její osadníci se zabývají 
studiem přežití v extrémních podmínkách a ekologií polárního ostrova. Vybraní účastníci a 
obyva-telé si musí dalekou cestu i pobyt hradit ze svých vlastních finančních prostředků.  

Česká polární stanice je nejmladší a patrně rovněž nejchudší polární základnou celého 
souostroví. Osadníci i obyvatelé ostrova Nelson nazývají proto tuto českou ekoosadu 
často jako Pavlíčkov, a to podle jejího zakladatele a správce.  
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Česká oáza v Antarktidě. Nelsonův ostrov je článkem dlouhého řetězu souostroví Jižní 

Shetlandy, které tvoří vlastní předmostí Antarktidy. Česká polární ekostanice se nachází   
v Severní oáze (Rip Point) na severozápadě Nelsonova ostrova. Vlastní oáza prezentuje 
plochu asi 8 km2, zatímco ostrov (délky 20 km, šířky 15 km) představuje celkově 192 km2). 
Severní oáza svým profilem i terénem připomíná horskou krajinu Krkonošského národního 
parku v okolí Luční boudy. Rozsáhlou plošinu zde vyplňují četné potoky vytékající z ledov-
cových jezer, která jsou viditelná maximálně 1 až 2 měsíce v roce (vždy jen leden/únor). 
Dalších 10 měsíců bývají jezera zamrzlá a zasněžená, a proto téměř neviditelná. Jádro 
ostrova Nelson (98%). tvoří pevninský ledovec Pouze úzký pás pobřeží a tři velké oázy 
(Východní = Duthoit Point; Západní = Harmony Point; Severní = Rip Point) jsou bez trvalého 
zalednění. Polárními oázami rozumíme ta místa, která nejsou trvale pokryta ledem a sněhem.  

        

        

Na počátku roku 1944 byla vydána jediná emise známek přímo určená pro teritorium 
Jižních Shetland, a sice s přetiskem SOUTH SHETLANDS / DEPENDENCY OF. Od roku 1946 
zde platily známky Falklandských Dependencí a poté již od roku 1963 známky Britského 
antarktického území. Dne 5. února 1944 vyšla vyobrazená série osmi známek Falkland 
Islands s přetiskem SOUTH SHETLANDS. Jednotlivě přetištěné známky nesou pak nominální 
hodnoty: ½ penny, 1 p, 2 p, 3 p, 4 p, 6 p a 1 Shilling.  

 

Rovněž otec Kamila - Ing. Alois Suchánek navštívil v roce 1997 ostrov Krále Jiřího. Zde na 
jednom pahorku ostrova postavil malý pomníček na věčnou památku uhynulých polárníků. 
Fotografie přináší pohled na kamenný pomníček, vlevo v pozadí pobřeží Nelsonova ostrova. 

Z novin TELEGRAF 15. 12. 1992 

1199211992 
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Vzpomínka na polárníka Mirka Stuchlíka  

Mořinský kurýr č. 54 (3/2010). 

Miroslav Stuchlík byl rodákem z Mořiny u Berouna. Letos* by se dožil 60 let, a po své 
čtyřicítce to dotáhl na super železného muže, neboť byl desateronásobným triatlonistou, 
který úspěšně zaběhl NON STOP halový běh ve francouzském La Rochelle. Byl to ne-
klidný hubeňour, který stále toužil po volnosti a po poznání světa. 

         

V srpnu 1992, když si ušetřil trochu peněz a rozhodl se, že svojí osobní účastí podpoří 
Českou antarktickou stanici na ostrově Nelson, kterou založil v roce 1989 Jaroslav 
Pavlíček spolu s Janem Pávkem bez státní podpory. Miroslav Stuchlík ve své touze po 
dobrodružství v těžkých a studených oblastech Antarktidy, chtěl jako samotář strávit zde   
6 měsíců sledováním vlivu polárního prostředí na svoji osobu a místní faunu. Počátkem 
roku 1993 měl být vystřídán jednadvacetiletým Kamilem Suchánkem ze Zlína ze Sdružení 
mladých. Toho na ostrov Nelson přivezl zakladatel stanice Jaroslav Pavlíček, který měl 
přivést zpátky Mirka Stuchlíka. Ten se však rozhodl, že zde zůstane, aby Kamilu Suchán-
kovi usnadnil možnost zvyknout si na tvrdý život na ostrově. Společně pak měli pracovat 
na dobudování České antarktické stanice a základny vědeckého zkoumání vlivu prostředí 
na člověka při přežití a místní faunu. 

Od konce dubna 1993 přestaly od nich docházet zprávy, a proto se zakladatelé stanice 
Jaroslav Pavlíček a Jan Pávek rozhodli odejet na ostrov Nelson, kde však našli Českou 
antarktickou stanici prázdnou jen se všemi jejich osobními věcmi. 

Po následném pátrání, do kterého se zapojily i blízké stanice dalších států, byla vydaná 
zpráva, která konstatovala, že dne 14. května 1993 byli oba čeští ostrované a výzkumníci 
naposledy viděni při odjezdu s člunem od korejské základny vzdálené na moři asi 12 km, 
když se plavili z ostrova Krále Jiřího na sousední ostrov Nelson s tím, že každou vzdále-
nost více jak 400 metrů od pobřeží, lze považovat při převržení člunu za osudovou, kterou 
již nelze přežít. Na jedné skále u polské antarktické stanice byla umístěna pamětní deska 
legendárních českých polárníků Miroslava Stuchlíka a Kamila Suchánka. 

Čest jejich památce!                                                               Zpracoval Antonín Morávek 

 

Toto je skutečná realita polární Eco-stanice Nelson, určené pro výzkum a přežití v extrém-
ních podmínkách. Bohužel Miroslav Stuchlík a Kamil Suchánek tuto drsnou realitu nepřežili... 
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V roce 1994 oslavila polární stanice na ostrově Nelson své páté narozeniny. K tomuto 
výročí byla vydána nákladem 200 kusů tato zajímavá služební dopisnice. Většinu dopisnic 
převzal pan Pavlíček darem s příslibem, že alespoň dvě odešle autorovi návrhu a sponzorovi 
nákladu. Na svůj slib bohužel zapomněl, většina dopisnic prostě zmizela. Pokud jsem nějakou 
ukořistil, bylo to na filatelistické burze u překupníka a musel jsem si ji však pěkně zaplatit. 
Dopisnice je zajímavá především tím, že má sice symbolicky přitištěnou pamětní známku, 
ovšem bez nominální hodnoty.  

V roce 1997 byla pak použitá služební dopisnice vyfrankována 1000-rublovou známkou 
Ruska. Tak velká byla v té době ruská inflace. Domácí poštovné do Chile činilo o rok později 
pouhých 100 pesos (dnes již 540 pesos!). K pátému výročí stanice na Nelsonu bylo použito 
nepoštovní kulaté razítko (kašet) s nápisem 5th ANNIVERSARY. Tento nápis byl však později 
odstraněn. Při odstraňování nápisu byla pak v pravé horní části poškozena obvodní kružnice. 
Obraz v kašetu je symbolický: Obrys ostrova s tučňákem, trojúhelníková chatička a první 
větrná elektrárna. Nechybí ani souřadnice ostrova Nelson. Přítisk na dopisnici má podobný 
motiv, chybí však větrná elektrárna a navíc připlouvají k ostrovu dvě obří velryby.   

 

Služební dopisnice, která navštívila Jižní Shetlandy celkem dvakrát, nejprve v prosinci 1997 
ruskou stanici Bellingshausen a poté v následujícím roce 1998 chilskou stanici Eduardo Frei. 
Je evidentně prošlá poštou, s adresou našeho krajana Jindry Küllera ve městě Concepcion.  

Jistě si nyní položíte jednu dotěrnou otázku i Vy. Jak je to vlastně s ostrovem  Nelson dnes, 
kdy v příštím roce uplyne 25 let od založení české ekostanice. Na tuto otázku zná odpověď 
pouze jediný muž, vše ostatní se nachází v tajemně vzdálené a mrznoucí mlze souostroví 
Jižní Shetlandy. Já mohu pouze prozradit, že pan Jaroslav Pavlíček se letos v dubnu šťastně 
dožil spokojených 70 let, zajisté doma i na cestách. Bohužel se mnou již nekomunikuje. 

Vraťme ještě na okamžik k našim dvěma zahynulým polárníkům a také k jejich polární 
poště. Mladý a svobodný Kamil Suchánek psal téměř pravidelně svým rodičům do Zlína, tato 
korespondence se stala bohužel pro nás sběratele zcela tabu. V souvislosti s vydáním naší 
památeční dopisnice jsem také oslovil Ing. Aloise Suchánka, zdali by se nechtěl podílet na 
vzpomínce či příležitostném razítku. Bohužel marně. Na odpověď čekám dodnes. 
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Český osadník z Nelsonu laskavý pan Miroslav Stuchlík byl skutečným přítelem všech nás 
polárních sběratelů. Dokázal si najít čas i trpělivost a odpovědět na všechny dopisy, které na 
osamělém Nelsonu přes poštu na ostrově Krále Jiřího dostal. Tato stránka je toho dokladem. 

   
 

Následující sdělení nemůže být pro Vás mnohé asi žádným překvapením. Velmi citově 
založený 42-letý Miroslav Stuchlík z Mořiny u Berouna vedl ve své velké ostrovní samotě 
(tedy ještě před příjezdem Kamila Suchánka) poměrně rozsáhlou korespondenci, patrně 
z „celým světem“. Také já vlastním jeho pozdravy, obálku, dokonce i s omluvou, že odpovídá 
později. Nejvíce dopisů však odeslal svému příteli a pisateli Jindřichu Küllerovi v Chile. A ten 
tyto ručně psané osobní dopisy také vlastnil. Jindra odesílal na poštu Teniente R. Marsh na 
ostrově Krále Jiřího svému krajanovi Mirkovi Stuchlíkovi četné doporučené dopisy (R-poštovné 
v roce 1992 bylo tehdy ještě zanedbatelné). Jeden podací lístek (t.j. kvitanci na doporučený 
dopis) můžeme publikovat jako doklad korespondence Jindry K. a polárníka Mirka Stuchlíka.   
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ukázka čilé korespondence Mirka 
Stuchlíka z ostrova Nelson.  

Vlevo nahoře dopis z 8. ledna 1993 
s podpisy polárníků (v pořadí): 
Suchánek, Stuchlík a Pavlíček. 

V lednu 1993 bylo již na ostrově 
Krále Jiřího nové - filatelistické 

razítko Teniente R. Marsh, zvláště 

s chybou ve slově „MARHS“.   
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Další zajímavá polární pošta z Nelsonu 

Poslední ukázka pošty ze stanice (tehdy ještě pojmenované Václav Vojtěch). Zpočátku 
roku 1993 přišla tato obálka, tehdy v té době jsme byli s panem Pavlíčkem ještě přátelé. 
V této době se směla česká ekostanice ještě jmenovat Václav Vojtěch. Tento název zavedl 
určitě pan Jarda Fous z Příbrami na památku prvního českého polárníka. Později poté pan 
Pavlíček tento název nenápadně vymazal. Obálka s datem 30. ledna 1993 byla orazítkována 
přímo na chilském letišti obdélníkovým razítkem s vyobrazením letadla spolu s letištními 
budovami. Toto razítko je používáno poměrně řídce, ačkoliv v nápisu CORREOS DE CHILE je 
označeno jako pošta, bylo k dispozici pouze přímo na letišti. Vlastní pošta BASE TTE. R. MARSH 
není součástí letiště a nachází se v chilské osadě na pobřeží Fildesova průlivu.   

   

 

 

Také tato obálka je značně výjimečná. Zcela ojediněle byla pošta z Nelsonu odesílána 
přes ruskou stanici Bellingshausen. Ne snad proto, že by ruská pošta byla nějak nedostup-
ná. Byla též mnohem levnější, ale zásilky byly dopravovány většinou ruskou lodí, která na 
stanici připlouvala jedenkrát, maximálně 2x v antarktické sezóně. Toto poštovní spojení 
bylo tudíž značně zdlouhavé. Přesto se podařilo panu Pavlíčkovi moje dvě ofrankované 
obálky odeslat. Ruský kašet 37 SAE na obálce je zcela zbytečný, neboť Češi s touto expe-
dicí necestovali. V roce 1992 bylo ruské poštovné z původních 5 kop již mnohem dražší. 
Dopis nese nejen poštovní razítko Bellingshausen, ale i tranzitní strojové Leningrad.   
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Těsně před dokončením tohoto článku jsem obdržel od pana K. A. Pedersena nějaké již dříve 
odeslané a poněkud neznámé materiály, které nám silně připomínají prvopočátky naší polární 
pošty, prosím posuďte sami. Také poprvé uveřejněná česká dopisnice, bez poštovního razítka. 
Tato pošta pochází pravděpodobně z pozůstalosti jednoho německého sběratele. 

 

Přední a zadní strana suvenýrní dopisnice, která však cestovala do Německa pravděpodobně 
v obálce. Autentické podpisy českých polárníků: Jarda Pavlíček, Karel Weidinger, Petr Lumpe 
(Dva poslední muži jsou čeští ornitologové v letní antarktické sezóně 1990/91).  


