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 Záměr a cíl exponátu: 

Cílem tohoto exponátu je zdokumentovat poštovní korespondenci účastníka První Byrdovy antarktické expedice 

1928-30 a zároveň prvního československého účastníka polární antarktické expedice, který vstoupil na povrch 

Antarktidy. Chtěl jsem tímto exponátem ukázat, že i přes nepřízeň osudu a první odmítnutí R. E. Byrda se Vojtěch 

nenechal odradit a nakonec se této výpravy zúčastnil. Jeho touha byla tak veliká, že přes topiče, stevarda a námořníka 

se dostal až na pozici honáka psů. V rámci této expedice se bohužel nemohl věnovat výzkumu antarktické oblasti, 

jak by si představoval.  

Historické pozadí exponátu: 

Tajemná „Terra australis incognita“, neboli “Neznámá jižní země” lákala mořeplavce a dobyvatele již od pradávna. 

Nesměle se k tomuto kontinentu přibližovali již stovky let průzkumem oblastí v okolí Antarktidy, ale až počátkem 

19. století se k ní námořníkům podařilo přiblížit dostatečně blízko a skutečně ji objevit. Poté expedice zahájily 

průzkumy. Nejprve okolí a pobřeží Antarktidy a poté se vydaly do vnitrozemí, aby lépe porozuměly počasí                     

a životním podmínkám v Antarktidě. Pro vědce a průzkumníky to bylo vzrušující a mnohdy i nebezpečné dělat nové 

geografické průzkumy. Postupně se dozvídali o této oblasti více a více, až po dobytí Jižního pólu, kterým byl završen 

největší cíl polárních expedic na počátku 20. století. Naši polárníci v tomto ohledu byli pouze pionýry v této oblasti, 

ale jejich pracovitost a nadstandardní zájem o tuto oblast jim přinášela nejenom úspěchy, ale i obdiv u ostatních 

členů expedic.  

 Význam exponátu:  

Exponát shrnuje průběh aktivit prvního československého polárníka v Antarktidě. S tím souvisí i jeho poštovní 

dokumentace, která se dochovala pouze v několika kusech a v dnešní době je již téměř nedostupná. 

 
Mimořádné položky exponátu:  

Materiál od Dr. Václava Vojtěcha, který byl účastník První Byrdovy Antarktické expedice obsahuje velkou část 

položek, které představují většinu z drahokamů v československé i světové polární poštovní historii. 

Osobní výzkum a použitá literatura: 

Zaměření vlastního výzkumu je především na určení a potvrzení data zaslané pošty v Antarktické oblasti 

z jednotlivých úseků expedice uvedených na korespondenci a zároveň jestli poštovní hodnota odpovídá danému 

období a oblasti. Informace jsou odvozeny zejména ze zahraniční literatury, časopisů s polární tématikou 

vydávaných polárními kluby v Anglii, USA, ČR apod. Další neméně důležitá je spolupráce s tuzemskými polárními 

sběrateli. Z knížek, které jsem použil bych například uvedl: 

Topičem, námořníkem a psovodem za jižním polárním kruhem - Dr. Václav Vojtěch 

Bílá pevnina (Hledání posledního světadílu) - Stanislav Bártl 

 

(POZNÁMKA: Naskenované a kopírované pomocné obrazy [mapy, portréty, obrazy atd.] pocházejí z veřejně dostupných zdrojů a jsou pouze ilustrativní nebo dekorativní). 

Mapa Antarktidy a některé stanice na ni umístěné  
 Obsah exponátu:  

1. Popis exponátu    str. 1 

2. Vojtěch a jeho korespondence z expedice  str. 2 

3. Odjezd a první návrat z Antarktidy  str. 3-4 

4. Druhý návrat z Antarktidy   str. 5-6 

5. Výcvik psů na Novém Zélandu  str. 7-8  

6. První přelet přes jižní pól   str. 9-10 

7. Konečně se psy v Antarktidě  str. 11-12 

8. Návrat do civilizace   str. 13-14 

9. Přes USA do ČR a tragická smrt  str. 15-16 

 

Publikační činnost:  
V rámci vlastní publikační činnosti autor vydává články 

v polárních časopisech v tuzemsku i zahraničí. 

Rovněž publikoval články ve Filatelii a katalogu Národní 

výstavy poštovních známek Liberec 2019 a i v jiných 

publikacích. 
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Dr. Václav Vojtěch, účastník I. Byrdovy antarktické expedice 1928-1930, který 27. ledna 
1929 vstoupil jako první Čech na 78°30´ j.š. a 163°53´ z.d. na půdu Antarktidy. 
Filatelistický význam Dr. Vojtěcha je v tom, že do naší vlasti odeslal během trvání 
expedice řadu dopisů, které dnes patří k naší polární klasice. Dopisy odesílal z paluby 
vlajkové lodi City of New York a z Nového Zélandu. Většina dopisů nese hlavičku 
Byrdovy expedice a byla doplněna razítky /kašety/ expedice. Dr. Vojtěch velmi rád 
používal služební papíry určené pro radiogramy Byrdovy polární výpravy. Doplňování 
obálek nejrůznějšími razítky a kašety se od dob těchto výprav značně rozšířilo. Dosahují 
technické dokonalosti a činí polární sběratelství mnohem zajímavější. Kašety z výprav 
R.E. Byrda jsou však nedostižné v zachycení neopakovatelné atmosféry a tím se vzhled 
dopisů v očích filatelistů náležitě umocňuje. V širokém okruhu adresátů, kterým               
Dr. Vojtěch pilně psal, nacházíme především jména tehdejších našich průmyslníků               
a politiků (T.G.Masaryk, Baťa), kteří svojí finanční podporou umožnili Dr. Vojtěchovi 
účast na expedici. 

 

Foto Dr. Václava Vojtěcha v Antarktické výzbroji  
 

Pohlednice neprošlá poštou s podobiznou Dr. Václava 

Vojtěcha v polární výstroji s jeho podpisem. Vyrobena 

v ateliéru Mráz, Staroměstské nám 20, Praha I.                

Z tohoto ateliéru pochází převážná část pohlednic      

Dr. Vojtěcha, které rozdával na svých přednáškách. 

 

Foto R. E. Byrda v Antarktické výzbroji  
 

Pohlednice zhotovena v roce 1930 prošlá poštou 10 února 

1934 s podobiznou velitele antarktické expedice                    

R. E. Byrda, poslaná na adresu: Dr. Brown New York, 

USA. Na pohlednici byly použity známky 2x 3c z aršíku 

vydaného k II Byrdově antarktické expedici.  



  

Dr. Václav Vojtěch zahájil v roce 1928 svoji zámořskou cestu na Novém Zélandě, dramatickým jednáním s R.E. Byrdem, za kterým přijel s žádostí o přijetí za člena expedice (zájem mělo 5000 Američanů). 6.12.1928 Dr.Vojtěch vyplouvá z přístavu Dunedin 

na Novém Zélandu jako topič na lodi Eleanor Bolling, původně se loď jmenovala Chelsea, Byrd ji však přejmenoval. 10. 12. 1928, Eleanor Bolling překračuje jižní polární kruh a Dr. Vojtěch spatřuje Scottův ostrov na 78° j.š. Zde plavba lodi končí 

překládkou materiálu na vlajkovou loď City of New York (tuto loď ještě jako norskou Samson doporučil Byrdovi sám R. Amundsen). Po skončení překládky se vrací Dr. Vojtěch na Nový Zéland a vlajková City of New York pokračuje dál k Velrybí zátoce. 

Dne 20. 12. 1928 Eleanor Bolling přistává v přístavu Port Chalmers na N. Zélandu. Dr. Vojtěch odesílá své první dopisy. Ve své knize „Topičem, námořníkem a psovodem za jižním polárním kruhem" uvádí, že poslední dopisy odesílal poštou 13. 1. 1929 a 

14. 1. 1929 Eleanor Bolling vyplouvá z Dunedinu ke své druhé plavbě, opět s Dr. Vojtěchem na palubě. 

 

Velkou expediční obálku poslal Dr. Václav Vojtěch svému otci Františku Vojtěchovi do 

Skřivan, přes poštu v Novém Bydžově. Dopis byl orazítkován 14. ledna 1929 v Dunedinu. 

(Použité známky ½ a 2 NZ. Pence). Bylo to v den druhého odjezdu lodi Eleanor Bolling do 

Antarktidy. Dopis s jedním ze základních kašetů První Byrdovy antarktické expedice. 

 

Obálka zaslaná z expedice z lodi 

Eleanor Bolling dne 31.10.1928 v rámci 

cesty přes Panamský kanál. 

Ofrankovaná známkami CP 2 x1c. 

Poslaná účastníkem expedice na adresu 

J. V. Crandall v Cristobalu. Byla 

doplněna základním kašetem První 

Byrdovy antarktické expedice. 

V horním levém rohu je podpis velitele 

expedice R. E. Byrda. Na této lodi 

začínal Dr. Václav Vojtěch svoji cestu 

do Antarktidy.  

 

Obálka zaslaná sestrou V. Vojtěcha, Ájou Dufkovou dne 1.1.1929 doporučeně 

z Německého Brodu (dnešní Havlíčkův Brod) do Wellingtonu (hlavní poštovní úřad) N. 

Z., použity známky 2 x 20 hal. Poslaná přes USA. Příchozí octagonal razítko 5.7. 

Wellington-Registered. Červené razítko dole UNCLAIMED – nevyzvednut a razítko 

uprostřed nahoře RETOUR à l'envoyeur - zpět k odesílateli nám dokumentuje, že Dr. 

Václav Vojtěch tento dopis bohužel neobržel. Dopis se vrátil zpět do Čech odesilatelce.  

 

Scan zadní strany doporučeného 

dopisu od sestry Dr. Václava 

Vojtěcha, viz její zpětná adresa. 

s příchozím (transportním) 

doporučeným oválným razítkem 

2.11.1929. NEW YORK, dále je 

zde odchozí fialové oválné 

razítko 22.7.1929 Registered 

Wellington. 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dne 27.1.1929 Eleanor Bolling vplouvá do Velrybí zátoky na 73° j. š. a 163°53' v.d. Ještě 

tentýž den Dr.Vojtěch vystoupil na Rossovu ledovou bariéru. Byly to jeho první kroky v 

Antarktidě. Dne 22.2.1929 je převeden do posádky lodi City of New York, na které zastává 

funkci stevarda a vrací se s touto lodí na Nový Zéland. 16. 3. 1929: City of New York zakotvila 

v Port Chalmers.  

 

Velká expediční obálka poslaná Dr. Václavem Vojtěchem panu Františku Kancnýřovi do 

Sloupna, přes poštu v Novém Bydžově. Byla orazítkovaná 9. května 1929 v Dunedinu. (Použité 

známky 3 x ½ NZ. Pence, dvě známky ½ NZ. Pence byly pravděpodobně odlepeny, poštovné 

do ciziny = 2½ NZ. P) a doplněna dalším z kašetů z První Byrdovy antarktické expedice (tyto 

byly použity na dopisech, které přeletěly Jížní pól). Dopis byl napsán v období druhého návratu 

Dr. Vojtěcha z Antarktidy, již na velitelské lodi City of New York. Dopis byl dopraven do ČR 

přes Panamu na lodi S.S. Rangitiky, která byla součástí New Zealand Shipping Co. 

 

Doporučená velká expediční obálka poslaná Dr. Václavem Vojtěchem panu Zdeňku Dufkovi do Německého Brodu. Byla orazítkovaná 20. května 1929 

v Port Chalmers (použité známky 5+½ NZ. Pencí, odpovídající doporučenému poštovnému) a doplněna s dalším z kašetů z První Byrdovy antarktické 

expedice (tyto byly použity na dopisech, které přeletěly Jižní pól). Dopis byl napsán v období druhého návratu Dr. Vojtěcha z Antarktidy, již na velitelské 

lodi City of New York. Dopis byl dopraven do ČR přes San Francisco na lodi S.S. Tahiti, která byla součástí New Zealand Shipping Co. 

 

Scan zadní strany doporučené 

velké expediční obálky, 

kterou poslal Dr. Václav 

Vojtěch, viz zpětná adresa a 

s příchozím (transportním) 

doporučeným razítkem 18. 

června 1929, pravděpodobně 

San Francisco.  

Pohlednice vlajkové lodi S.S. City of New York v Ledové bariéře v Antarktidě, 

s podpisem Dr. Václava Vojtěcha. Vyrobena v ateliéru Mráz, Staroměstské nám 20, 

Praha I.  

 



  

  V rámci druhého návratu na Nový Zéland Dr. Vojtěch odchází                             

do Novozélandských Alp, aby se naučil vést psí spřežení. 21. 10. 1929: 

Vlajková loď City of New York se chystá k dalšímu vyplutí do Antarktidy a 

teprve 5.1.1930 jsou na Jihu takové podmínky, aby loď City of New York 

mohla vyplout. Loď Eleanor Bolling se záhy po vyplutí vrací, neboť ledová 

tříšť je pro ni nepřekonatelná. 

 

Doporučená velká expediční obálka, kterou poslal Dr. Václav Vojtěch panu J. Röslerovi 

Ořovskému, starostovi Svazu Skautů do Prahy. Byla orazítkována 18. listopadu 1929 

v Dunedinu (Použité známky ½ + 5 NZ. Pencí) a doplněna dalším z kašetů z První Byrdovy 

antarktické expedice (tyto byly použity na dopisech, které přeletěly Jižní pól). Dopis byl 

napsán v období druhého návratu Dr. Vojtěcha z Antarktidy, ještě na území Nového 

Zealandu, před dalším plánovaným odjezdem do Antarktidy. 

Na pohlednici neprošlé poštou je Dr. Václav Vojtěch –

stojící na saních při výcviku aljašských polárních psů 

v Novozélandských Alpách (srpen–září 1929) pro potřeby 

První Byrdovy antarktické expedice. Vydavatel pohlednice 

Hugh & G.K. Neill Limited, Dunedin, Nový Zealand. 

 

Obálka, kterou poslal Dr. Václav Vojtěch svému otci Františku Vojtěchovi do Skřivan, přes 

poštu v Novém Bydžově, z oblasti novozélandských Alp, kde se učil vést psí spřežení. Dopis byl 

orazítkován 4. října 1928 v Hermitage, oblasti hory Cook. (Použité známky 3x 1 NZ. Pence). 

Obálka je vydaná pro oblast Novozélandských Alp The Hermitage, Mount Cook, NZ. 

 

Obálka, kterou poslal F. Radda z New Yorku, USA dne 4. listopadu 1929. (Byla použita známka 

2 USC), přes San Francisco Dr. Václavu Vojtěchovi do Dunedinu, N.Z. Byla směrovaná do 

novozélandských Alp na poštu - Hermitage, v oblasti hory Mount Cook. Zde se Vojtěch učil vést 

psí spřežení.  

 



  

  Dne 18.2.1930 se City of New York probila ledem do Velrybí zátoky. Zde byla netrpělivě očekávána expedicí, 

která mimo jiné již dosáhla jižního pólu letecky. Během plavby se Dr. Vojtěch uplatnil i jako kormidelník. 

Nalodění mužstva proběhlo ve spěchu. Jediného dne využil Dr. Vojtěch a podnikl se psím spřežením, které sám 

vycvičil, výlet do stanice Malá Amerika. Loď City of New York poté okamžitě vyplouvá zpět z Antarktidy. 

 

Dopis poslaný Dr. Václavem Vojtěchem panu Štepánu Flossovi do Prahy. Dopis byl napsán na oficiálním 

expedičním radiogramovém papíru dne 18. února 1930 kdy Dr. Vojtěch navštívil antarktickou základnu Little 

America. Zároveň to byl poslední den pobytu expedice v Antarktidě (vlevo). 

Oficiální malá expediční obálka II typ doplněná o název lodi, byla s předstihem orazítkována 17. dubna 1930 

na palubě lodi City Of New York, kdy bylo použito jedno z dat razítek expediční lodi (Použitá známka USA 5 

C). Obálka je opatřena jedním z kašetů První Byrdovy antarktické expedice, tentokrát s názvem expedice a 

daty, kdy Byrd přelétl oba póly. (Příchozí razítko, na zadní straně - Praha 22.V.30) 

Foto antarktické stanice Little America od Dr. Václava Vojtěcha. Nalevo komín, uprostřed 

střecha a výlez z budovy a napravo radiová věž. Dole podpis Dr. Václava Vojtěcha.  



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Zatímco Dr. Vojtěch a jeho skupina se připravovala na odjezd do Antarktidy z Nového Zélandu. R. E. 

Byrd a jeho skupina po přípravách vzlétla dne 28. listopadu 1929 s letadlem typu Ford 4-AT Trimotor, 

pojmenovaném FLOYD BENNETT z Malé Ameriky na historický první let přes jižní pól. R. E. Byrd 

jako navigátor, Bernt Balchen jako hlavní pilot, Harold Jun jako druhý pilot a radista a Ashley McKinley 

jako fotograf letu. Krátce po půlnoci 29. listopadu 1929 přeletěl FLOYD BENNETT přes jižní pól. Zpět 

na stanici Little America přistáli dopoledne 29. listopadu... Výprava trvala 18 hodin a 41 minut 

Oficiální malá expediční obálka III. typ. Odeslal ji lékař expedice F. D. Coman a poslal 

do USA, Marylandu, pro Dr. E. C. Lee. Orazítkována dne 19. února 1930 na palubě lodi 

City Of New York, v první den odjezdu expedice z Antarktidy zpět do USA. Použitá 

známka USA 2 C. Tato obálka je jedna z padesáti co přeletěla přes jižní pól a je opatřena 

jedním z kašetů První Byrdovy antarktické expedice s názvem "Jižní pole letecká pošta", 

který byl součástí dopisů, které přeletěly Jižní pól a byly opatřeny speciálním razítkem 

pro přelet NOV28´29 společně s podpisy R. E. Byrda a B. Balchena.  

Malá expediční obálka typ I, kterou poslal Dr. Václav Vojtěch panu Františku Uhlířovi do Lanžhotu. 

Dopis byl orazítkován 16. listopadu 1929 v Dunedinu na Novém Zélandu. Použitá známka 2½ NZ P. 

Napsaná v době druhého návratu části expedice z Antarktidy a přípravy na další cestu do Antarktidy. 

Na zadní straně obálky je mimo Vojtěchovy zpáteční adresy na Nový Zéland, speciální kašet První 

Byrdovy antarktické expedice s názvem vlajkové lodi S.S. City of New York-Dunedin.   

 

Pohlednice (neprošlá poštou) letadla typu Ford 4-AT Trimotor pojmenovaném 

FLOYD BENNETT z Malé Ameriky v Antarktidě, s podpisem Dr. Václava Vojtěcha. 

Vyrobena v ateliéru Mráz, Staroměstské nám 20, Praha I.  

 

Pohlednice (neprošlá poštou) druhého 

letadla, Fairchild FC-2W2, které Byrd 

používal k výzkumným letům 

v Antarktidě. Bylo pojmenované Stars 

nad Stripes. Vyfoceno na základně 

Malá Amerika v Antarktidě. Pochází ze 

série PE kat. Wharton, z Byrdovi první 

expedice.  

 

Poštou neprošlá pohlednice 

stojícího tučňáka v Antarktidě 

v pozadí se siluetou vlajkové 

lodi S.S. City of New York 

v Ledové bariéře, s podpisem 

Dr. Václava Vojtěcha. 

Vyrobena v ateliéru Mráz, 

Staroměstské nám. 20, Praha I.  

 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

V období během návratu mezi dny 20.-28.2.1930 opouští Dr. Vojtěch na 69°30´j.š. a 179°v.d. City of New 

York a přesedlá na velrybářskou loď Larsen. Společnost mu dělá oblíbený polární pes York z jeho 

spřežení, kterého si veze do rodných Skřivan.  

 

 

Dopis poslaný Dr. Václavem Vojtěchem panu Josefu Vránovi. Dopis byl napsán na oficiálním expedičním 

radiogramovém papíru dne 15. března 1930, kdy už se ovšem plavil na lodi Larsen (vlevo)  

 
Oficiální malá expediční obálka II. typ doplněná o název lodi, orazítkována 19. února 1930 na palubě lodi 

City Of New York první den plavby z Antarktidy (použitá známka USA 5 C). Dopis je s jedním ze 

základních kašetů První Byrdovy antarktické expedice s názvem stanice Little America v Antarktidě. 

Příchozí razítko Praha 29.4.1930. 

Foto aljašských polárních psů od Dr. Václava Vojtěcha a jejich odpočinek  cestou na polární stanici 

Little America v rámci stěhování této stanice z Antarktidy. Nalevo podpis Dr. Václava Vojtěcha. 

Vyrobena v ateliéru Mráz, Staroměstské nám 20, Praha I.  

  



  

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oficiální malá expediční obálka I. typ, byla orazítkována dne 2. června 1930 na 

palubě lodi City Of New York, po návratu expedice zpět do USA. Bylo použito 

jedno z dat razítek expediční lodi (použitá známka USA 5 C). Obálka je opatřena 

opět jedním z kašetů První Byrdovy antarktické expedice. Byla poslána panu Emilu 

Benešovi do Hořic.  

 

Tiskopis – smuteční parte. (nahoře 

vpravo) 

Bylo posláno na adresu: Dr. Ed. 

Kosinka advokát, Král. Městec.  

Odchozí razítko: Praha 25 s datem 

10.VIII.32 se známkou 20 hal. 

(odpovídající za tiskopis) 

Dne 24.4.1930 loď Larsen připlouvá do New Yorku, kde byla také rozeslána kompletní pošta z této expedice s americkou frankaturou. Poté v 

červnu 1930 úspěšně přistává Byrdova expedice na City of New York v New Yorku. Dr. Vojtěch se znovu setkává s R. E. Byrdem a je 

vyznamenán zlatou Medailí kongresu Spojených států. Jeho návrat do rodné vlasti je triumfální, neboť se vrací jako úspěšný polárník. Jeho 

další roky života jsou vyplněny přednáškami a další prací, tentokrát samostatnou expedicí na sever. Bohužel všechny jeho plány ukončí jeho 

tragická smrt na Labi v lázních Sadská dne 6. srpna 1932.  

 

Příchozí razítko na zadní straně - Praha 

20.VI.30 s adresou Dr. Vojtěcha (scan 

části zadní stránky obálky) 

Oficiální velká expediční obálka II. typ, byla orazítkována dne 3. května 1930 na 

centrální poště New York. Dopis byl poslán Dr. Vojtěchovi po návratu expedice 

z Antarktidy do USA na adresu, kde byl ubytován: F. Radda, New York, USA. 

Poštovné 2c.  

Scan smutečního parte Dr. Václava Vojtěcha. 

 


