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7 ANTARKTÍDA 

Antarktída (Antarktis, južná antarktická polárna oblasť) je kontinent na južnej pologuli 
rozložený takmer symetricky okolo južného pólu. Jeho názov pochádza z gréčtiny a znamená 
„oproti Arktíde“ – „oproti severu“. Za hranicu celej antarktickej oblasti sa považuje nie len 
južná polárna kružnica (66° 32' j.š.), ale aj klimatická hranica, vytvorená januárovou 
izotermou 10° C, ktorá sa približne kryje s južnou hranicou lesa. V takýchto hraniciach má 
Antarktída rozlohu  67 840 000 km². Samotná pevnina má rozlohu 14 108 000 km², vrátane 
pobrežného ľadovca. Bez neho je to 13 209 000 km² (8,8 % rozlohy svetovej súše). Rozloha 
priľahlých ostrovov je 75 500 km² a vzdialených subantarktických ostrovov 13 198 km². 
Antarktída je vzdialená od Afriky približne 4 000 km, od Austrálie približne 3 200 km a od 
Južnej Ameriky najmenej, 1 450 km. Pobrežie je málo členité, z polovice zaľadnené. Rossovo 
more (z Južného oceánu) a Weddellovo more (z Južného oceánu) prenikajú hlboko do 
pevniny a delia ju na dve časti, väčšiu Východnú Antarktídu na strane atlanticko – indickej 
a na menšiu Západnú Antarktídu na tichomorskej strane s najväčším Antarktickým 
polostrovom, vybiehajúcim k Južnej Amerike. Najstaršou časťou Antarktídy je prekambrický 
pevninský štít gondwanského pôvodu, zaľadnený postupne od starších treťohôr. V Antarktíde 
je súvislý ľadový kryt s priemernou hrúbkou  2 200 m. Najvyšším vrcholom je Vinson Massif 
(4 897 m) v Ellsworthových vrchoch v Západnej Antarktíde, vo Východnej Antarktíde je to 
Mt. Kirkpatrick (4 528 m). Najvyššou činnou sopkou je Mt. Erebus (3 794 m) na Rossovom 
ostrove. Jej posledná erupcia bola zaznamenaná v roku 2011. Priemerná nadmorská výška 
Antarktídy je 2 280 m, čo je najvyššia hodnota spomedzi všetkých kontinentov a svetadielov. 
Až 95 % povrchu Antarktídy zaberá pevninský ľadovec. Najväčšiu hrúbku (4 744 m) 
dosahuje v južnej časti Wilkesovej zeme, kde siaha viac ako 1 500 m pod úroveň hladiny 
oceánu. V zníženinách vznikajú ľadovcové prúdy pevninského typu a na vrcholoch najvyšších 
pohorí sú rozšírené údolné ľadovce alpínskeho typu. Pobrežia sú lemované plochými 
tabuľami šelfových ľadovcov. Južný geografický pól sa nachádza na Juhopolárnej plošine 
približne v strede pevniny, v nadmorskej výške 2 835 m (hrúbka ľadu tu dosahuje 2 810 m).        

Oblasť južného pólu má veľmi drsné polárne podnebie. V lete (január) dosahujú 
priemerné teploty hodnotu -28 ° C, v zime (júl) cca. -50 ° C. Zrážky nepresahujú 80 mm za 
prevládajúceho bezvetria. Väčšinu územia tvorí polárna púšť. Naproti tomu antarktické 
pobrežie má priemerné teploty v januári -0,2° C, v júli -25,8 ° C a až 340 búrkových dní, čo je 
najviac na svete. Absolútne minimum bolo zaznamenané na sovietskej výskumnej stanici 
Vostok (-89,2 ° C, 21.7. 1983).  

Riečna sieť sa v Antarktíde nevyvinula. Dočasné vodné toky vznikajú iba v letnom 
období v oblastiach, ktoré nepokrýva ľad. Sú situované na niektorých miestach na pobreží 
Antarktického polostrova a v oázach, v ktorých sa vytvorili malé prevažne sladkovodné jazerá 
ľadovcového pôvodu. V Antarktíde sa nachádza približne 145 podľadovcových jazier, 
z ktorých je najväčšie jazero Vostok, nachádzajúce sa v blízkosti rovnomennej ruskej 
výskumnej stanice. Má rozlohu 14 000 km² a priemernú hĺbku 344 m. Jazero bolo objavené 
ruskými a britskými bádateľmi v roku 1996 a v roku 2012 sa do neho cez ľadovú prikrývku 
prvýkrát prevŕtali ruskí vedci. 

V Antarktíde sú len tri druhy kvitnúcich rastlín, približne 60 druhov machov a lišajníkov. 
Pod povrchom zvetraných hornín žijú mikróby – riasy, baktérie a huby. Zo živočíchov boli 
identifikované dva rody tučniakov a z čajkovitých chaluha – skuva. Podstatne hojnejšie je 
živočíšstvo v okolitých moriach. 
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Obyvateľstvo Antarktídy tvoria iba členovia výskumných vedeckých a meteorologických 
staníc. V súčasnosti tu udržiava 17 štátov 48 staníc, pričom v letnom období sa ich počet ešte 
zvyšuje. Kvôli zladeniu a koordinácii jednotlivých výskumných programov bol v roku 1998 
vytvorený Vedecký výbor pre antarktický výskum (SCAR). V Antarktíde pracujú vedci 
z celého sveta. Počas letného obdobia je to približne 5 000 osôb, počas zimy klesne ich počet 
na niekoľko stoviek. K najznámejším antarktickým staniciam patria Mc Murdo (USA), ktorá 
je najväčšou stanicou celého kontinentu, priamo na južnom póle sa nachádzajúca stanica 
Amundsen – Scott (South Pole) (USA), Molodežnaja (Rusko), Georg von Neumayer 
(Nemecko), Mawson (Austrália), Halley (Spojené kráľovstvo), Dumont d' Urville 
(Francúzsko) ai. 

Antarktída má obrovské zásoby nerastných surovín (uhlie, ropa, zemný plyn, meď, 
železná ruda, diamanty, sľuda, grafit ai.). Problémy pri potenciálnej ťažbe spôsobené 
pohybujúcim sa ľadom a veľká vzdialenosť od miesta spotreby zamedzujú zatiaľ využívať 
toto nerastné bohatstvo. Spory, ktoré hrozili pri nárokoch jednotlivých štátov na územie 
najjužnejšieho kontinentu sa odstránili uzatvorením Antarktickej zmluvy v roku 1959 (12 
štátov), ktorá  určila právne postavenie Antarktídy, mierovú a vedeckú spoluprácu, 
zakazovala budovanie vojenských základní, nukleárne pokusy a vojenské manévre a zároveň 
aj akékoľvek nové nároky na územie Antarktídy. Zmluvu postupne ratifikovali ďalšie štáty. 
Týmito krokmi by mala ostať Antarktída aj do budúcna otvoreným územím pre vedeckú 
spoluprácu krajín celého sveta.   

Antarktída sa v posledných rokoch stala cieľovou destináciou cestovných kancelárií 
z celého sveta (vrátane Slovenska). Tie smerujú z Južnej Ameriky na Južné Shetlandy a na 
polárne stanice na severe Antarktického polostrova a Grahamovej zeme. 

 
Pri objavovaní Antarktídy boli postupne realizované tieto cesty: 

 
1773 Angličan J. Cook objavil Južnú Georgiu a Južné Sandwichove 

ostrovy 
1819 – 1821 Rusi F.F. Belingshausen a M. P. Lazarev objavili Ostrov Petra I. 

a Ostrov Alexandra I. 
1819 Angličan W. Smith objavil Južné Shetlandy 
1831 Angličan J. Biscoe objavil pobrežie antarktickej pevniny (Enderbyho 

zem) 
1840 – 1843 Angličan J.C. Ross objavil Viktóriinu zem, Rossov ostrov a Rossovu 

ľadovú bariéru 
1894 – 1895 Nór C.E. Borchgrevink prvýkrát vystúpil na pevninu pri Adarovom 

myse 
1909 pri pokuse o dobytie južného pólu sa Brit írskeho pôvodu E. 

Shackleton vrátil 180 km pred cieľom 
1911 (14. 12.) Nór R. Amundsen spolu so svojimi polárnikmi dobyl južný pól 
1912 (18. 1.) Angličan R. F. Scott dobyl južný pól – na spiatočnej ceste spolu so 

svojimi polárnikmi zahynul 
1929 (29. 11.) Američan R.E. Byrd dosiahol južný pól 
1958 (14. 12.) sovietska výprava dosiahla v nadmorskej výške 3720 m miesto 

nazývané „Pól relatívnej nedostupnosti“       
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Obrázok 13 Antarktída – fyzická mapa 
 

 


