
 
 

Doporučení XVIII-1 (ATCM XVIII – Kjóto, 1994) 

 
CESTOVNÍ RUCH A NEVLÁDNÍ AKTIVITY 

 

Představitelé, 

 

znovu potvrzujíce výjimečný charakter antarktického životního prostředí, zejména vzhledem ke 

křehkosti jeho fauny a flóry a prostředí, které Antarktida nabízí pro provádění vědeckých činností; 

 

uznávajíce nárůst rozvoje turistických aktivit v Antarktidě; 

 

zaznamenávajíce, že ti, kteří navštěvují Antarktidu a organizují nebo řídí cestovní ruch a nevládní 

aktivity v Antarktidě, v současnosti podléhají právně závazným povinnostem vyplývajícím 

z vnitrostátních právních předpisů, jimž se provádí Smlouva o Antarktidě a související právní nástroje; 

 

zaznamenávajíce dále, že tito návštěvníci nebo organizátoři budou podléhat dalším právně závazným 

povinnostem po vstupu Protokolu o ochraně životního prostředí ke Smlouvě o Antarktidě v platnost; 

 

uznávajíce potřebu, aby návštěvníci a organizátoři měli k dispozici praktické rady, jak nejlépe 

naplánovat a uskutečnit jakékoli návštěvy Antarktidy; 

 

připomínajíce Závěrečný akt jedenáctého zvláštního konzultativního zasedání Smlouvy o Antarktidě, 

na němž byl protokol přijat, v němž signatáři Závěrečného aktu rozhodli, že přílohy protokolu by měly 

být uplatňovány v souladu s jejich právními systémy a v použitelném rozsahu; 

 

přejíce si zajistit, aby ti, kteří navštěvují Antarktidu, prováděli své návštěvy nebo zájezdy přísně 

v souladu se stávajícími povinnostmi a v souladu s platným vnitrostátním právem podle protokolu, než 

vstoupí v platnost; 

 

přejíce si dále usnadnit brzký vstup protokolu v platnost a provádění jeho ustanovení ve vztahu k těm, 

kteří navštěvují nebo organizují zájezdy do Antarktidy, 

 

doporučují svým vládám, aby: 

 

1. šířily co nejvíce a co nejrychleji Pokyny pro návštěvníky Antarktidy a Pokyny pro ty, kteří organizují 

a řídí cestovní ruch a nevládní aktivity v Antarktidě, obsažené v příloze k tomuto doporučení, 

 

2. naléhaly na ty, kteří mají v úmyslu navštívit Antarktidu nebo organizovat a řídit cestovní ruch 

a nevládní aktivity v Antarktidě, aby jednali v souladu s přiloženými pokyny a podle příslušných 

ustanovení svého použitelného vnitrostátního práva. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Příloha 

Pokyny pro návštěvníky Antarktidy 

 

Činnosti v Antarktidě se řídí Smlouvou o Antarktidě z roku 1959 a souvisejícími dohodami, které jsou 

souhrnně označovány jako systém Smlouvy o Antarktidě. Smlouva označuje Antarktidu jako zónu míru 

a vědy. 

 

V roce 1991 přijaly konzultativní smluvní strany Smlouvy o Antarktidě Protokol o ochraně životního 

prostředí ke Smlouvě o Antarktidě, který označuje Antarktidu za přírodní rezervaci. 

Protokol stanoví environmentální zásady, postupy a povinnosti pro komplexní ochranu životního 

prostředí Antarktidy a jejích přidružených a souvisejících ekosystémů. Konzultativní strany se dohodly, 

že do doby, než vstoupí protokol v platnost, by ustanovení protokolu měla být – jak je vhodné - 

používána v největším možném rozsahu a v souladu s jejich právními řády. 

 

Protokol o životním prostředí platí také pro cestovní ruch a nevládní aktivity, jakož i vládní aktivity 

v oblasti Smlouvy o Antarktidě. Jeho účelem je zajistit, aby tyto činnosti neměly nepříznivé dopady na 

životní prostředí Antarktidy, ani na její vědecké a estetické hodnoty. 

 

Účelem těchto Pokynů pro návštěvníky Antarktidy je zajistit, aby všichni návštěvníci měli znalost 

Smlouvy a Protokolu, a tudíž byli schopni je dodržovat. Návštěvníci jsou samozřejmě vázáni 

vnitrostátními zákony a předpisy použitelnými pro činnosti v Antarktidě. 

 

A) CHRAŇTE ANTARKTICKÉ VOLNĚ ŽIJÍCÍ ŽIVOČICHY A ROSTLINY 

Odběr antarktických volně žijících živočichů a rostlin nebo škodlivé zasahování do nich je 

zakázáno, pokud nejsou dovoleny v souladu s povolením vydaným vnitrostátním orgánem. 

1) Nepoužívejte letadla, plavidla, malé čluny nebo jiné dopravní prostředky způsobem, který 

by poškozoval volně žijící živočichy a rostliny, ať už na moři nebo na souši. 

2) Nekrmte ptáky ani tuleně, nedotýkejte se jich, ani s nimi nemanipulujte, ani se k nim 

nepřibližujte, ani je nefotografujte způsobem, který způsobil změnu jejich chování. Zvláštní 

ohled se vyžaduje, pokud živočichové vyvádí mláďata nebo přepeřují. 

3) Nepoškozujte rostliny, například pošlapáním, jízdou vozidel nebo přistáváním na 

rozsáhlých mechových porostech nebo suťových svazích pokrytých lišejníky. 

4) Nepoužívejte zbraně nebo výbušniny. Udržujte hluk na minimu, abyste neplašili volně žijící 

živočichy. 

5) Nepřivážejte do Antarktidy nepůvodní rostliny nebo zvířata (např. živou drůbež, psi 

a kočky, pokojové rostliny). 

 

B) REPEKTUJTE CHRÁNĚNÉ OBLASTI 
Různým oblastem v Antarktidě byla poskytnuta zvláštní ochrana kvůli jejich specifickým 

ekologickým, vědeckým, historickým nebo jiným hodnotám. Vstup do určitých oblastí může 

být zakázán, pokud není dovolen v souladu s povolením vydaným příslušným vnitrostátním 

orgánem. Činnosti na historických místech a památkách a v jejich blízkém okolí a některé další 

oblasti mohou podléhat zvláštním omezením. 

 

1) Mějte znalost vymezení oblastí, jimž byla poskytnuta zvláštní ochrana, a jakýchkoliv 

omezení týkající se vstupu a činností, které mohou být prováděny v těchto oblastech 

a v jejich blízkosti. 

2) Dodržujte platná omezení. 



 
 

3) Nepoškozujte, neodstraňujte ani neničte historická místa nebo památky, ani žádné 

artefakty k nim patřící. 

 
C) RESPEKTUJTE VĚDECKÝ VÝZKUM 

Nezasahujte do vědeckého výzkumu, zařízení nebo vybavení. 

 

1) Před návštěvou zařízení pro podporu vědy a logistiky v Antarktidě získejte povolení; 

znovu potvrďte ujednání 24 - 72 hodin před příjezdem; a přísně dodržujte pravidla 

týkající se těchto návštěv. 

2) Nezasahujte do vědeckých přístrojů nebo ukazatelů a neodstraňujte je, a nenarušujte 

experimentální studijní místa, terénní tábory nebo zásoby. 

 
D) BUĎTE OBEZŘETNÍ 

Buďte připraveni na nepříznivé a proměnlivé počasí. Zajistěte, aby vaše vybavení a oblečení 

splňovalo standardy Antarktidy. Nezapomeňte, že životní prostředí Antarktidy je nehostinné, 

nepředvídatelné a potenciálně nebezpečné. 

 

1) Znejte své schopnosti a nebezpečí, které představuje životní prostředí Antarktidy, 

a jednejte podle toho. Plánujte aktivity s obezřetností v každém okamžiku. 

2) Udržujte bezpečnou vzdálenost od všech volně žijících živočichů, a to jak na souši, tak 

na moři. 

3) Berte na vědomí pokyny svých vedoucích a postupujte podle nich; neoddělujte se od 

vaší skupiny. 

4) Nepohybujte se na ledovcích nebo velkých sněhových polích bez řádného vybavení 

a zkušeností; existuje skutečné nebezpečí pádu do skrytých trhlin. 

5) Nepočítejte se záchrannou službou; soběstačnost zvýší a rizika sníží řádné plánování, 

kvalitní vybavení a vyškolený personál. 

6) Nevstupujte do nouzových úkrytů (s výjimkou nouzových situací). Pokud používáte 

vybavení nebo potraviny z úkrytu, informujte nejbližší výzkumnou stanici nebo 

vnitrostátní orgán, jakmile nouzová situace odezní. 

7) Respektujte všechna omezení kouření, zejména v okolí budov, a věnujte velkou péči 

k zabezpečení proti požáru. Toto je reálné nebezpečí v suchém životním prostředí 

Antarktidy. 

 

E) UCHOVÁVEJTE ANTARKTIDU NEDOTČENOU 

 

Antarktida zůstává poměrně nedotčená a dosud nebyla vystavena velkému rozsahu 

lidských zásahů. Je to největší oblast divoké přírody na Zemi. Prosím uchovejte to tak. 

 

1) Nevyhazujte odpadky na zem. Otevřené pálení je zakázáno. 

2) Nenarušujte ani neznečišťujte jezera nebo potoky. Veškeré materiály vyhazované na 

moři musí být řádně zneškodněny. 

3) Nemalujte ani neryjte jména ani graffiti na skály nebo budovy. 

4) Nesbírejte ani neodnášejte biologické nebo geologické vzorky nebo člověkem 

vytvořené artefakty jako suvenýry, včetně skal, kostí, vajec, zkamenělin a částí nebo 

obsahu budov. 

5) Nepoškozujte budovy, ať už obsazené, opuštěné nebo neobsazené, ani nouzové 

úkryty. 



 
 

 

Pokyny pro organizaci a vedení turistických a nevládních aktivit v Antarktidě 

 

Antarktida je největší oblast divoké přírody na Zemi, nedotčená lidskou činností velkého rozsahu. Proto 

byla tomuto jedinečnému a nedotčenému prostředí poskytnuta zvláštní ochrana. Dále je toto prostředí 

fyzicky vzdálené, nehostinné, nepředvídatelné a potenciálně nebezpečné. Všechny činnosti v oblasti 

Smlouvy o Antarktidě by proto měly být plánovány a prováděny s ohledem na ochranu životního 

prostředí a bezpečnost. 

 

Činnosti v Antarktidě podléhají Smlouvě o Antarktidě z roku 1959 a souvisejícími právními 

nástroji, souhrnně označovanými jako systém Smlouvy o Antarktidě. Mezi ně patří Úmluva o ochraně 

antarktických tuleňů (CCAS, 1972), Úmluva o ochraně antarktických mořských živých zdrojů (CCAMLR, 

1980) a doporučení a další opatření přijatá konzultativními smluvními stranami Smlouvy o Antarktidě 

podle Smlouvy o Antarktidě. 

 

V roce 1991 přijaly konzultativní smluvní strany Smlouvy o Antarktidě Protokol o ochraně životního 

prostředí podle Smlouvy o Antarktidě. Tento protokol stanoví environmentální principy, postupy 

a povinnosti pro komplexní ochranu životního prostředí Antarktidy a jejích závislých a souvisejících 

ekosystémů. Konzultativní smluvní strany souhlasily, že do doby, než vstoupí v platnost, pokud je to 

možné a v souladu s jejich právními předpisy, by se měla ustanovení protokolu uplatňovat podle 

potřeby. 

 

Protokol o životním prostředí označuje Antarktidu za přírodní rezervaci určenou pro mír 

a vědu a vztahuje se na vládní i nevládní aktivity v oblasti Smlouvy o Antarktidě. Cílem protokolu je 

zajistit, aby lidské činnosti, včetně cestovního ruchu, neměly nepříznivé dopady na životní prostředí 

Antarktidy ani na její vědecké a estetické hodnoty. 

 

Protokol jako věc principu stanoví, že všechny činnosti mají být plánovány a prováděny na základě 
informací dostatečných k vyhodnocení jejich možného dopadu na životní prostředí Antarktidy a její 
přidružené ekosystémy a na hodnotu Antarktidy pro provádění vědeckého výzkumu. Organizátoři by 
si měli být vědomi toho, že environmentální protokol vyžaduje, aby „činnosti byly upraveny, 
pozastaveny nebo zrušeny, pokud jsou výsledkem nebo hrozí následkem dopadů na životní prostředí 
Antarktidy nebo závislé nebo související ekosystémy“.  
 
Osoby odpovědné za organizování a provádění turistických a nestátních aktivit musí být plně v souladu 
s vnitrostátními zákony a předpisy, které provádějí systém Smlouvy o Antarktidě, jakož i s dalšími 
vnitrostátními zákony a předpisy, které provádějí mezinárodní dohody o ochraně životního prostředí, 
znečištění a bezpečnosti, které se týkají oblasti Smlouvy o Antarktidě. Měly by také dodržovat 
požadavky kladené na organizátory a provozovatele podle Protokolu o ochraně životního prostředí 
a jeho příloh, pokud tyto dosud nebyly provedeny ve vnitrostátním právu. 
 

KLÍČOVÉ POVINNOSTI ORGANIZÁTORŮ A OPERÁTORŮ 

 

1. Poskytněte příslušnému orgánu příslušné smluvní strany nebo smluvních stran předchozí 

oznámení o svých činnostech a zprávy o nich. 

2. Proveďte posouzení potenciálních dopadů na životní prostředí svých plánovaných  

činností. 

3. Zajistěte účinné nápravné opatření vůči ekologické havárii, zejména s ohledem na 

znečištění moří. 



 
 

4. Zajistěte soběstačnost a bezpečný provoz. 

5. Respektujte vědecký výzkum a antarktické životní prostředí, včetně omezení 

ve vztahu ke chráněným územím a ochraně rostlin a živočichů. 

6. Předcházejte zneškodňování a vypouštění zakázaného odpadu. 

 

POSTUPY, KTERÉ MAJÍ BÝT DODRŽOVÁNY ORGANIZÁTORY A PROVOZOVATELI 

 

A) Při plánování cesty do Antarktidy 

 

Organizátoři a provozovatelé by měli: 

1. informovat příslušné vnitrostátní orgány příslušné smluvní strany nebo smluvních 

stran o podrobnostech svých plánovaných činností s dostatečným časovým 

předstihem, aby smluvní strana (strany) mohla splnit své povinnosti týkající se výměny 

informací podle čl. VII odst. 5 Smlouvy o Antarktidě. Informace, které mají být 

poskytnuty, jsou uvedeny v příloze A. 

2. provést environmentální posouzení v souladu s postupy, které jsou upraveny 

ve vnitrostátním právu tak, aby prováděly přílohu I protokolu, včetně případného 

monitorování možných dopadů, jak je vhodné. 

3. získat včasné povolení od vnitrostátních orgánů, ve vztahu ke všem stanicích, které 

navrhují navštívit. 

4. poskytnout informace, které pomohou při přípravě: pohotovostních plánů v souladu 

s článkem 15 protokolu; plánů odpadového hospodářství v souladu s přílohou III 

protokolu; a pohotovostních plánů pro případ znečištění moří v souladu s přílohou IV 

protokolu. 

5. zajistit, aby byli vedoucí expedice a cestující informováni o místě a zvláštních režimech, 

které se vztahují na zvláště chráněné oblasti a lokality zvláštního vědeckého zájmu 

(a po vstupu protokolu v platnost antarktických zvláště chráněných území 

a antarktických zvláště řízených území) a na historické lokality a památky a zejména 

příslušné plány řízení. 

6. získat povolení, je-li to požadováno vnitrostátními právními předpisy, od příslušného 

vnitrostátního orgánu příslušné smluvní strany nebo smluvních stran, pokud mají 

důvod vstoupit do takových oblastí nebo monitorovacího místa (CEMP Site) určeného 

podle CCAMLR. 

7. zajistit, aby činnosti byly plně soběstačné a nevyžadovaly pomoc smluvní strany, pokud 

pro toto nebylo předem dohodnuto ujednání. 

8. zajistit, aby zaměstnávali zkušené a vyškolené pracovníky, včetně dostatečného počtu 

průvodců. 

9. Zařídit použití vybavení, vozidel, plavidel a letadel vhodných pro provoz v Antarktidě. 

10. být plně obeznámeni s příslušnými komunikačními prostředky, navigací, leteckým 

provozem a nouzovými postupy. 

11. získat nejlepší dostupné mapy a hydrografické plány, při vědomí toho, že mnoho 

oblastí zatím není zcela nebo přesně prozkoumáno. 

12. zvážit otázku pojištění (podle požadavků vnitrostátního práva). 

13. navrhnout a realizovat informační a vzdělávací programy, aby bylo zajištěno, že 

veškerý personál a návštěvníci jsou si vědomi příslušných ustanovení systému Smlouvy 

o Antarktidě. 

14. poskytnout návštěvníkům kopii Pokynů pro návštěvníky Antarktidy. 

 



 
 

B) Když jste v oblasti Smlouvy o Antarktidě 

 

Organizátoři a provozovatelé by měli: 

1. dodržovat všechny požadavky systému Smlouvy o Antarktidě a relevantní vnitrostátní 

zákony a zajistit, aby si návštěvníci byli vědomi příslušných požadavků, které se jich 

týkají. 

2. znovu potvrdit ujednání o návštěvě stanic 24-72 hodin před svým příjezdem a zajistit, 

aby si návštěvníci byli vědomi jakýchkoli podmínek nebo omezení stanovených na 

stanici. 

3. zajistit, aby návštěvníci byli pod dohledem dostatečného počtu průvodců, kteří mají 

odpovídající zkušenosti a školení v antarktických podmínkách a znalosti požadavků 

systému Smlouvy o Antarktidě. 

4. sledovat dopady svých činností na životní prostředí, pokud je to vhodné, a informovat 

příslušné vnitrostátní orgány příslušné smluvní strany nebo smluvních stran 

o jakýchkoli nepříznivých nebo kumulativních dopadech vyplývajících z činnosti, které 

však nebyly předpokládány v jejich posouzení dopadů na životní prostředí. 

5. provozovat lodě, jachty, malé lodě, letadla, vznášedla a všechny ostatní dopravní 

prostředky bezpečně a v souladu s příslušnými postupy, včetně stanovených postupů 

v Antarktické letové informační příručce (AFIM). 

6. zneškodňovat odpadní materiál v souladu s přílohou III a IV protokolu. Tyto přílohy 

mimo jiné zakazují vypouštění plastů, ropy a škodlivých látek do oblasti Smlouvy 

o Antarktidě; regulují vypouštění odpadní vody a zneškodňování odpadu z potravin; 

a vyžadují odstranění většiny odpadů z oblasti. 

7. plně spolupracovat s pozorovateli určenými konzultativními smluvními stranami 

k provádění inspekcí stanic, lodí, letadel a zařízení podle článku VII Smlouvy 

o Antarktidě a ustanovení upravených v článku 14 Protokolu o ochraně životního 

prostředí. 

8. spolupracovat na monitorovacích programech prováděných v souladu s článkem 3 

odst. 2 písm. d) protokolu. 

9. vést pečlivý a úplný záznam o svých činnostech. 

 

C) Po dokončení činností 

 

Organizátoři a provozovatelé by měli do tří měsíců od ukončení činnosti podat zprávu 

příslušnému vnitrostátnímu orgánu v souladu s vnitrostátními právními předpisy a postupy. 

Zprávy by měly obsahovat název, podrobnosti a stav registrace každého plavidla nebo letadla 

a jméno jejich kapitána nebo velitele; skutečnou trasu; počet návštěvníků zapojených do této 

činnosti; místa, data a účely přistání a počet návštěvníků na pevnině při každém přistání; 

jakákoli prováděná meteorologická pozorování, včetně těch, které jsou součástí programu 

dobrovolného pozorování Světové meteorologické organizace (WMO); jakékoli významné 

změny v činnostech a jejich dopadech, které se lišily od předpokládaných dopadů před 

zahájením cesty; a opatření přijatá v případě nouze. 

 

 

 

 

 

 



 
 

D) Dokumenty a informace systému Smlouvy o Antarktidě 

 

Většina smluvních stran Smlouvy o Antarktidě může prostřednictvím svých vnitrostátních 

kontaktních míst poskytnout kopie příslušných ustanovení systému Smlouvy o Antarktidě 

a informace o vnitrostátních právních předpisech a postupech, včetně těchto:  

• Smlouva o Antarktidě (1959) 

• Úmluva o ochraně antarktických tuleňů (1972) 

• Úmluva o ochraně antarktických mořských živých zdrojů (1980) 

• Protokol o ochraně životního prostředí ke Smlouvě o Antarktidě (1991) 

• Doporučení a další opatření přijatá na základě Smlouvy o Antarktidě 

• Závěrečné zprávy konzultativních zasedání 

• Příručka systému Smlouvy o Antarktidě (1994) 

• Příručka systému Smlouvy o Antarktidě (ve španělštině, vydání 1991) 

 

 

PŘÍLOHA A 
 
INFORMACE, KTERÉ MAJÍ BÝT POSKYTOVÁNY V PŘEDCHOZÍM OZNÁMENÍ 
 
Organizátoři by měli příslušným vnitrostátním orgánům poskytnout následující informace 
v požadovaném formátu. 

1. jméno, státní příslušnost a kontaktní údaje organizátora; 
2. kde je to relevantní, registrovaný název a vnitrostátní registraci a typ plavidla nebo letadla, 

která mají být použita (včetně jména kapitána nebo velitele, volací značky, rádiové frekvence, 
čísla INMARSAT); 

3. plánovanou trasu, včetně data odjezdu a míst, která mají být navštívena v oblasti Smlouvy 
o Antarktidě; 

4. činnosti, které mají být prováděny, a jejich účel; 
5. počet a kvalifikace posádky a přítomných průvodců a pracovníků expedice; 
6. odhadovaný počet návštěvníků, kteří mají být přepraveni; 
7. nosnost plavidla; 
8. zamýšlené použití plavidla; 
9. zamýšlené použití a typ letadla; 
10. počet a typ jiných plavidel, včetně malých lodí, které mají být použity v oblasti Smlouvy 

o Antarktidě; 
11. informace o pojistném krytí; 
12. údaje o zařízení, které má být použito, včetně těch pro bezpečnostní účely, a opatření 

pro soběstačnost; 
13. a další záležitosti vyžadované vnitrostátními právními předpisy. 

 


