1. tisková zpráva z Antarktické expedice Masarykovy univerzity 2016/2017
na stanici Johanna Gregora Mendela, 10. ledna 2017

První členové expedice do Antarktidy dorazili na základnu

První čtyři členové letošní vědecké expedice Masarykovy univerzity do Antarktidy
dorazili včera v pozdních nočních hodinách na stanici Johanna Gregora Mendela na
ostrově Jamese Rosse. Jde o skupinu, která pro dopravu na stanici využila ledoborec
chilské armády Almirante Óscar Viel. Zbylých 13 členů výpravy stále čeká na základně
argentinského vojenského letectva v Rio Gallegos na leteckou přepravu přes
antarktickou stanici Marambio. Přesun však komplikuje počasí.
Členové expedice, kteří z kapacitních důvodů využili lodní dopravu, již začali
s odzimováním základny. Argentinská skupina pak ještě doplňovala zásoby potravin a
nutného technického vybavení. Členové expedice průběžně precizují plány terénních
prací, monitoringů a experimentů.
Argentinské vojenské letectvo v posledním týdnu provedlo čtyři zásobovací lety pomocí
letadel C-130 Hercules na stanici Marambio. V těchto letech byly do Antarktidy
přesunuty dva vrtulníky (Bell 212 Twin Huey a Mi-17 Hip), letecké palivo, kargo a
zásoby. V nadcházejícím týdnu jsou v plánu dva lety pro transport vědců do Antarktidy,
v jenom z nich by měly být na stanici Marambio přesunuti i čeští vědci. Transport do
Antarktidy obdobně jako v předchozích letech negativně ovlivňuje počasí, které
zpozdilo letový plán i v letošním roce.
Letošní expedice má sedmnáct členů, kromě Masarykovy univerzity se budou výzkumu
v Antarktidě věnovat dva vědci z Univerzity Karlovy a také dva zahraniční odborníci, ze
Slovenska a Turecka, kteří se expedice účastní na pozvání Českého antarktického
nadačního fondu. Zkoumat budou klima, ledovce či rozšíření rostlin na ostrově.

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.
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