
 

  

 

 

Tisková zpráva, 18. prosince 2015 

Jubilejní vědecká expedice Masarykovy univerzity míří do Antarktidy, v omezeném počtu  

Již po desáté zamíří tým vědeckých a technických pracovníků na vědeckou stanici Johanna Gregora 

Mendela, kterou Masarykova univerzita vybudovala a od roku 2006 provozuje na ostrově Jamese 

Rosse v Antraktidě. První, šestičlenná skupina jubilejní expedice odletí z Prahy 27. prosince 

odpoledne. Hlavní činností týmu bude letos údržba automatických přístrojů, získání dat pro 

klimatologický, glaciologický a biologický výzkum, testování odolnosti pokročilých stavebních 

hmot či zkouška prototypu českého generátoru obnovitelné energie z větru. 

Pro početně omezenou výpravu byli vybráni zkušení a „univerzální“ terénní pracovníci. Všichni se 

totiž budou podílet na splnění náročných vědeckých úkolů, které jim zadali kolegové. Letošní 

expedici tak tvoří správce stanice a vedoucí expedice Pavel Kapler, mikrobiolog Ivo Sedláček, 

rostlinný fyziolog Peter Váczi, geograf Jakub Ondruch a jako lékař pak Tomáš Korbička. Expedici 

tradičně doplní také Jiří Strnad a Karel Holčák, technici společnosti Czechoslovak Ocean Shipping, 

která se stará o technické aspekty provozu stanice. „Aby byly volné kapacity vědecké stanice 

využité, bude expedice pro první dva týdny pobytu v Antarktidě doplněna dalšími pěti hosty Českého 

antarktického nadačního fondu, kteří si náklady na cestu a pobyt hradí sami,“ uvedl vedoucí 

expedice Pavel Kapler s tím, že hosté přislíbili pomoc s plněním cílů vědecké expedice.  

Omezený počet vysílaných vědců souvisí právě s penězi. Stanice a především výzkumné aktivity 

jsou kvůli nejistému financování jejího provozu ze strany státu v ohrožení. „Kvůli nedostatku peněz 

jsme nemohli připravit výpravu standardní velikosti. Na vyslání alespoň minimálního počtu lidí pak 

přispěla Masarykova univerzita a Český antarktický nadační fond,“ uvedl Kapler.  

Vědci a technici mají za úkol provést především základní údržbu automatických přístrojů a také 

stáhnout naměřená data. „Dlouhodobá pozorování, zejména klimatologická, glaciologická a 

biologická, mají smysl pouze při získání co nejdelší a pokud možno nepřerušené řady měření. 

Pokud bychom výzkumný tým na stanici nevypravili, přišli bychom zbytečně o nejcennější výsledky 

za celých deset let snažení,“ zdůraznil Kapler. 

Expedice se již standardně přesune letadlem do Buenos Aires a poté do Patagonie. Vojáci 

argentinského letectva je dopraví na základnu Marambio na ostrově Seymour Island, odkud se 

vrtulníkem dostanou na Českou vědeckou stanici J. G. Mendela na ostrově Jamese Rosse. Vědecká 

expedice setrvá na základě do konce února.  
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Česká vědecká stanice J. G. Mendela, jejímž vlastníkem a provozovatelem je Masarykova univerzita, byla dostavěna 

4. března 2006. Projekt výzkumné stanice vznikl v roce 1999 na půdě Geografického ústavu Přírodovědecké fakulty 

MU. Náklady na její vybudování činily přibližně 60 milionů korun. Odborníkům z Masarykovy univerzity, ale i z 

dalších českých a zahraničních institucí, má sloužit příštích 20 až 30 let. Vybudováním této unikátní výzkumné 

infrastruktury se Česká republika zařadila mezi 30 států světa, jejichž vědecké stanice se podílejí na výzkumu ledového 

kontinentu.  


