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Robert Falcon Scott

Koncem března si připomínáme další kulaté
„antarktické“ výročí – úmrtí kapitána Scotta a jeho čtyř
soudruhů při návratu od Jižního pólu. Tragický
výsledek závodu o dosažení pólu mezi Scottem a
Amundsenem je dostatečně známý, proto se omezím jen
na základní data a některé zajímavosti.

Rober Falcon Scott se narodil 6. června 1868 v
Plymouthu. Mnoho jeho předků sloužilo v britském
námořnictvu, takže nepřekvapuje, že i Robert se ve

třinácti letech stal námořním
kadetem.

Přestože jeho sestry na
něj vzpomínaly jako na spíše
líného a zakřiknutého chlapce,
v námořnictvu se dobře uplatnil
a jeho kariéra se vyvíjela slibně
– v žebříčku hodností
postupoval poměrně rychle.
Určitě na tom mělo svůj podíl i
to, že soustavně cvičil svou
vůli, vytrvalost a kázeň. V roce 1897 sloužil jako poručík na lodi HMS 
Majestic, které velel kapitán George Egerton, který se v létech 1875 – 1876

účastnil expedice v Arktidě. Ten patrně ve Scottovi probudil zájem o zeměpisné objevy a polární 
výzkumy. Přesto jeho hlavním zájmem byl vývoj torpéd a min.

Na přelomu 19. a 20. století vzbuzovala Antarktida zvýšený zájem řady států. Mezi nimi 
nechyběla ani Velká Británie. V roce 1899 sir Clemens Markham, předseda Královské zeměpisné 
společnosti sehnal jak od státu, tak od bohatých mecenášů dostatek peněz a prostředků na dokonalé 
vybavení antarktické výpravy. Náhodně se setkal se Scottem, který na něj zapůsobil a zařadil jej na 
seznam kandidátů. Scottovi nabídka přišla vhod. Ze svého platu podporoval ovdovělou matku a dvě
neprovdané sestry, takže šance na
rychlé povýšení byla jistě lákavá.
Ačkoli to některé zdroje tvrdí,
nedomnívám se, že hlavním
důvodem Scottovy cesty do
Antarktidy byla vidina finančního
prospěchu.

Energicky se pustil do přípravy
expedice. Finanční prostředky
umožňovaly expedici opatřit tím
nejlepším, co v té době bylo pro
polární výpravy k dispozici, včetně
speciálně pro expedici upravené lodě
RRS1 Discovery.

1 RRS = Royal Research Ship (Královská výzkumná loď). Discovery byla první lodí, která tento prefix nesla.
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Na 78. rovnoběžku u Velké ledové bariéry v Rossově moři dorazila výprava na začátku roku 
1902. Dne 8. února Discovery zakotvila v McMurdově průlivu u výběžku, kde díky hluboké vodě 
mohla kotvit až u břehu. Tomuto výběžku později začali říkat Chatový (Hut Point) podle chaty, 
kterou zde postavili. Na jaře a v létě Scott, s dr. Edwardem Wilsonem a poručíkem Ernestem 
Shackletonem2 pronikli až na 82° 16' jižní šířky3. Cestou zpět onemocněl Schackelton kurdějemi. 
Celá trojice se jen s jistou dávkou štěstí a díky příznivému počasí vrátila na základnu živá.

Výprava zůstala v Antarktidě ještě další rok, ale o cestu k pólu se již nepokusila. K tomu jim 
chybělo dostatečné množství tažných psů4. Přesto další cesty badatelů do vnitrozemí přinesly cenné 
vědecké poznatky z biologie, botaniky, geologie a geografie.

Discovery se domů vrátila v září roku 1904. Ačkoli nedosáhla pólu, byla výprava hodnocená 
jako úspěšná hlavně díky bohatému vědeckému materiálu, který přivezla a který přispěl k lepšímu 
poznání Antarktidy. Scott ale údajně spokojený nebyl, toužil vztyčit na pólu britskou vlajku.

V roce 1908 se Scott oženil s Kathleen Bruceovou, tehdy známou sochařkou. Měli spolu 
jednoho syna, který se později stal slavným přírodovědcem5.

Další příležitostí k dosažení jižního pólu byla druhá Scottova výprava 1910 – 1913, tentokrát 
na lodi Terra Nova. Plavbu z Anglie provázely komplikace. Objevila se prasklina v trupu, takže 
bylo nutné zastavit na Novém Zélandu a závadu opravit. Dále se loď setkala s mimořádně 
bouřlivým počasím, takže k cíli v zálivu McMurdo dorazila po trýznivé cestě ledovými poli až 4. 
ledna 1911.

2 V létech 1908 – 1909 uspořádal vlastní antarktickou výpravu na lodi Nimrod. O jeho další lodi Endurnace jsme 
psali nedávno. (Zásilka 11 - 2022)

3 Do té doby nejbližší dosažený bod od pólu.
4 Měli jich jen 18. Odhaduje se, že pro úspěšnou cestu k pólu by jich bylo třeba zhruba pětkrát víc.
5     Zdroj: https://www.denik.cz/ze_sveta/robert-falcon-scott-polarnik-pribeh.html
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Účastníkem expedice byl i fotograf Herbert Ponting, který pořídil více než 1700 fotografií (z 
toho několik barevných) a řadu filmových sekvencí, z nichž vznikl dokumentární film.

Po zprávě, že Jižního pólu se bude snažit dosáhnout
i Roald Amundsen, se z původně vědecké výpravy stal i
závod o to, kdo se k pólu dostane dřív.

V Antarktidě se začaly projevovat důsledky
některých ne zrovna prozíravých řešení při přípravě
expedice. Sibiřští ponyové, s nimiž se počítalo jako s
hlavními tažnými zvířaty, se ukázali v antarktických
podmínkách použitelní jen omezeně a v drsných
podmínkách postupně uhynuli. Podobnou zkušenost
udělaly i předchozí výpravy.Nemělo to být tedy pro
Scotta překvapení, 

Scottovi bývá vyčítáno i to, že spoléhal na
„motorové sáně“ jak bývají v dobových 
materiálech označovány pásové traktory. Byl to 
sice dopravní prostředek v polárních oblastech 
nevyzkoušený, ale přes dětské nemoci vykonaly 
tahače mnoho užitečné práce. V budoucnu se 
pásová vozidla v Antarktidě prosadila a 
používají se dodnes.

Některé problémy byly záludnější a v té době asi
hůře předvídatelné. Jedním z nich bylo zvláštní chování
petroleje za extrémně nízkých teplot. Výpravy do
vnitrozemí používaly k vaření a získávání vody ze sněhu
spolehlivé petrolejové vařiče Primus6.

6 Pozorní čtenáři AR si je jistě vybaví v souvislosti se Zamrzlou lodí, Petrem Kachnou a Velkou severní?
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Zásoby petroleje byly uložené i v předsunutých skladech připravených na cestě k pólu. 
Ovšem část plechovek se, když bylo petroleje zapotřebí, ukázala prázdná nebo poloprázdná. 
Petrolejové palivo podléhá poněkud zvláštnímu procesu zvanému "creep", kdy pomalu vzlíná 
nahoru a přes okraj nádoby a dokonce i přes pevně zašroubovaný uzávěr. Také pokud je plechovka 
během dne zahřívána sluncem, dochází k tvorbě petrolejových par v horní části plechovky, které 
unikají ještě snadněji.

Dalším problémem bylo stanovení denní dávky potravin pro cesty do vnitrozemí. Potraviny 
byly dehydrované, aby se snížila jejich hmotnost. Denní dávka na osobu zajišťovala 4500 
kilokalorií, což je podle současných znalosti jen o něco víc než polovina denního přísunu energie v 
teplotně extrémních podmínkách. Je tedy jasné, že výprava k pólu v podstatě hladověla. Tím je 
možné vysvětlit i poměrně krátké vzdálenosti, které byli Scott a jeho muži schopni urazit za den i 
postupně se snižující odolnost vůči chladu.

Často se zpochybňuje Scottovo rozhodnutí táhnout saně při cestě k pólu vlastními silami. To 
je patrně mylné, protože se saněmi taženými lidskou silou se podařilo Reinholdu Messnerovi a jeho 
společníkovi Arvedu Fuchsovi dosáhnout nejen jižního pólu, ale přejít celou Antarktidu7. 
Samozřejmě těžili ze zkušeností svých předchůdců včetně R. F. Scotta.

Svou roli určitě hrálo i zklamání, když po dosažení pólu Britové zjistili, že již zhruba před 
měsícem byl na pólu Amundsen. Psychické strádání bylo v minulosti poměrně podceňované, teprve 

7 Podrobnosti se můžete dočíst v knize Reinhold Messner: Antarktida. Nebe i peklo, Praha, Epocha 2004
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v posledních desetiletích je mu věnovaná patřičná pozornost. Při návratu od pólu nejprve zahynul 
Edgar Evans, později Lawrence Oats. Scott, Edward Wilson a Henry Robertson Bowers zemřeli 
vyčerpáním a na následky omrzlin ve stanu vzdáleném „jen“ zhruba 20 km od vybudovaného 
skladu. „Jen“ píši v uvozovkách, protože vzdálenost, která se někomu může zdát zanedbatelná byla 
v těžkých antarktických podmínkách pro vyčerpané polárníky nepřekonatelná. Podle deníkových 
záznamů byli v některých dnech schopní urazit sotva 13 km.

Přesné datum úmrtí se patrně nikdy nedozvíme. Podle záznamů v deníku nalezeném po 
objevení posledního tábora je jasné, že to bylo koncem března 1912, tedy před 110 lety. Stan v 
němž poslední tři polárníci našli smrt byl objevený v listopadu 1912. Byli pohřbeni na tomto místě 
a na ledovém náhrobku byl vztyčený kříž.

Za těch 110 let se na tuto tragickou výpravu objevila celá řada názorů. Od nekritických oslav 
hrdinství až po krutě odsuzující názory. Ačkoli v přípravě a vedení expedice můžeme najít omyly, 
musíme brát do úvahy i tehdejší stupeň poznání Antarktidy a možnosti cestování v polárních 
oblastech vůbec. Určitě stojí za přečtení Scottův deník, který česky vyšel dvakrát. Poprvé ho vydalo
nakladatelství Otto někdy krátce po objevení deníku. Toto vydání už patří mezi vzácné bibliofilie. 
Shánět je budete těžko a patrně za dosti značnou částku. Druhé je vydání v Mladé frontě z roku 
1972, které v antikvariátech seženete snáze. Často se píše, že ve Scottově deníku je třeba číst mezi 
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řádky. Pokoušel jsem se o to i já a mým dojmem je, že dosáhnout pólu jako první vnímal Scott spíše
jako povinnost, nicméně zdá se, že jej více zajímaly vědecké výsledky výpravy.
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Beletristicky zpracoval antarktický závod o dosažení pólu švédský spisovatel Kåre Holt v 
knize Kdo dřív. K oběma protagonistům, Scottovi i Amundsenovi, nemilosrdně kritický. Přesto 
kniha stojí za přečtení. Vydal ji Odeon v roce 1980.

Pomník Roberta Falcona Scotta na Novém Zélandu – dílo jeho manželky Kathleen8.

Posuzovat minulost z dnešního pohledu a s dnešními znalostmi je snadné. Kdo byl na jižním 
pólu dřív mi nepřipadá tak důležité. K hlubšímu poznání Antarktidy však patrně Scott (přes své 
omyly) přispěl více než Amundsen.

čfk

8 Foto Markus Koljonen – licence CC
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