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HORSKÉ LEDOVCEMIZÍ
ZVYŠUJÍCÍ SE TEPLOTYAUBÝVÁNÍ SRÁŽEKVEDE I V EVROPĚ K TÁNÍ LEDOVCŮ, KTERÉMIZÍ
TAKŘKA PŘEDOČIMA.MÍRNÉ ZIMY PAK ZPŮSOBUJÍ, ŽE SEMASA LEDUA SNĚHUUŽNEOBNOVÍ.
NENÍ TO ŠPATNÁ ZPRÁVA JEN PRO LYŽAŘE. EVROPU BEZ LEDOVCŮ ČEKÁDO STA LET SUCHO.

Nikdy jsem neviděla na jižním vrcho
lu tolik roztátého sněhu jako letos
v létě, prohlásila profesorka geo
grafie ze Stockholmské univerzity

GunhildRosqvistová, když švédský ledovec
Kebnekaisenazačátkusrpna roztál natolik,
že přestal být nejvyšším vrcholem v zemi.
Extrémně horké léto se letos nevyhnulo
ani Skandinávii. Po celé Evropě mělo řadu
podob: od ničivých požárů přes lámání tep
lotních rekordů a nárůst spotřeby piva až
po strach zemědělců znásledků enormního
sucha.Ledovec,kterýnanejvyššíhořeŠvéd
skaztratil čtyřimetrynavýšku,alepoukázal
na jiný, doposudpoměrněpřehlíženýnásle
dekzahříváníplanety: ohrožení vysokohor
ských ledovců.
Jenormální,želedovcenahoráchvlétětají.

Jižní vrchol Kebnekaise se v důsledku toho
pravidelněkaždýroksníží.Vzimě,kdynapad
nenovávrstvasněhu,sedostanezasenasvou
původní výšku, která za normálních podmí

nek činí 2101 metrů nadmořem. Na začátku
srpna po několika horkých týdnech ale pra
covnícimístnívýzkumnéstanicezpozorněli.
Změřili, že vrchol sahá jen do výšky 2097 m
n. m., o několik centimetrůméně než druhý
vrcholhory.Odroku1880,kdyuniverzitakaž
doročně provádí podobnáměření, jde o nej
rychlejšíanejvýraznějšíztrátuledu.Podobný,
i když mnohem pomalejší trend ale tamní
výzkumníci sledují už dlouho. Zaposledních
dvacet let sevrchol zmenšíkaždýrokometr.
A tají i ostatní evropské ledovce. Před dvě

matýdnyustoupil ledna ledovciGaulivešvý
carských Alpách natolik, že poprvé odkryl
trosky amerického letadla, které tam hava
rovalo v roce 1946. Největší alpský ledovec
Aletschgletscher, který leží ve švýcarských
Alpách, se každý rok zmenší o 30 centimet
rů. Vědci z univerzity ve Fribourgu odhadují,
že do konce století nezůstane ve Švýcarsku
ani jeden. V rakouských Alpách zase ledovce
běhemminulého roku zaznamenaly největší
pokles za posledních 60 let. O nejrozsáhlejší
kus přišelWinkelkees – ledovec rozkládající
se na svahu hory Hochalmspitze –, který se
zkrátil o 118 metrů na délku. Podle místních

geologů nic nenasvědčuje tomu, že by se to
v budoucnumělo zlepšit. Spíše naopak. Prů
měrné teploty stále rostou a letošní rok má
podle klimatologů našlápnuto být už potřetí
zasebounejteplejšímrokemvhistoriiměření.

Tání nelze zastavit
Ledovcenečekázrovna růžovábudoucnost.
Salarmujícíprognózoupřišel letos také tým
vědců z univerzit v Brémách a Innsbrucku.
Očekávají, že aťuž lidstvoudělá s globálním
oteplovánímcokoliv, je jisté, žeaž36procent
veškerého ledunavšech ledovcíchpocelém
světětak jakotakdosta let roztaje.Zestudie,
kterou vydali letos na jaře, totiž vyplývá, že
tání ledovců se už zastavit nedá. Je možné
ho jen zpomalit.
Ledovce nelze zachránit ani v případě, že

se snížením emisí podaří udržet zahřívá
ní planety na dvou stupních Celsia oproti
předindustriálnímu období, jak se na tom
vroce2015naklimatickékonferencivPaříži
dohodly téměř všechny státy světa. Nepo
může ani mnohem ambicióznější plán, a to
snížit současnézvyšováníprůměrnéteploty
na 1,5 stupně.

Simona Fendrychová
simona.fendrychova@economia.cz
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Největší
alpský ledovec
Aletschgletscher
(vlevo) leží
ve švýcarských Alpách.
Je dlouhý 23 kilometrů
a široký 1800 metrů.
V roce 1860 měřil
o tři kilometry
více. Od 90. let se
každý rok zmenší
o 30 centimetrů.

Tání ve Francii
Největší francouzský
ledovec Mer de Glace
(nahoře), ležící na úpatí
hory Mont Blanc,
se každý rok zmenší
průměrně o 40 metrů.

Přišel o prvenství
Švédský ledovec
Kebnekaise (uprostřed)
na začátku srpna roztál
natolik, že přestal být
nejvyšším vrcholem
v zemi.

Tady byl před
33 lety led
Úbytek rakouského
Pasterze (dole) je díky
informačním tabulkám
patrný na první pohled.

„Více než třetina ledu, který dnes ještě
existuje v horských ledovcích, již nemůže
být zachráněna,“ je přesvědčen spoluautor
studieBenMarzeionzuniverzityvBrémách.
„Ledovcereagujípomalunaklimatickézmě
ny. Pokud bychom v nich například chtěli
zachovat současnýstavobjemu ledu,museli
bychomdosáhnout teplotníúrovněpředin
dustriálního období a to samozřejmě není
možné. Emise již vyvolaly změny, které ne
lze zastavit. To také znamená, že naše sou
časné chování ovlivňuje dlouhodobý vývoj
ledovců, a měli bychom si to uvědomovat,“
upozornil další ze spoluautorů,GeorgKaser
z univerzity v Innsbrucku.
Vědcidokoncevypočítali, žekaždývypro

dukovanýkilogramoxiduuhličitéhozpůsobí
z dlouhodobéhohlediska úbytek 15 kilogra
mů ledovce.

Horká léta a suché zimy
Naubývání ledunahoráchvevysokýchnad
mořských výškách mají vliv dvě věci: tep
lá léta a suché zimy. „Je důležité rozlišovat
sezony. Evropské ledovce se chovají tak, že
v zimě jim za normálních podmínek ledo
vá hmota díky sněhovým srážkám přibývá
a v létě ji zase v důsledku tání ztrácejí,“ vy
světlil proHNglaciolog Zbyněk Engel z Pří
rodovědecké fakulty Univerzity Karlovy.
V létě je tedy důležitým měřítkem teplota
a v zimě, když se teploty drží pod bodem
mrazu, zase množství srážek. „Už od roku
2003bylyběhemměření v terénuzazname
náványpoměrněvelkéúbytkyledunaevrop
ských ledovcích. Posledních pět let je tání
ještě intenzivnější,“ dodal Engel.
Horká léta pozorují klimatologové v po

sledníchněkolika letechtéměřpoceléZemi.
„Vposledních letech sehorkédnyzačalyvy
skytovat i ve vysokých nadmořských výš
kách.NapříkladvČeské republicebylopřed
50 lety nemyslitelné, aby byl tropický den

(maximum nad 30 °C) na horách, ale v po
sledních letech se bohužel objevují i zde,“
říká klimatologPavel Zahradníček zÚstavu
výzkumu globální změny AVČR.
„Vlétěsenavícočekávárostoucípočethor

kýchdní, a toažnadvojnásobeksoučasného
stavu,“ dodal Zahradníček s tím, že na vlny
vedersibudememusetzačítzvykat.Extrém
ně horká léta, jako bylo to letošní, nebudou
v blízké budoucnosti žádnou výjimkou.
Co je ale pro vysokohorské ledovcenejzá

važnější, jsoumírné zimy. „Prognózy do bu
doucna nejsou v tomto hledisku příznivé.
Podle klimatických modelů se počítá, že se
námbudou zimyoteplovat nejvíce ze všech
ročních období. Sice má přibývat i zimních
srážek, ale tybudouvzhledemkvyššímtep
lotámvětšinou ve formě deště, a ne sněhu,“
říkáZahradníček. „Například i veŠvýcarsku
do 1600 mn.m. zažívají ledovceúbytek sně
huapřitomtamspadnestejnémnožství srá
žek.Problémjeprávě to, žekvůli vyššímtep
lotámzdemístosněženíprší,“uvádípříklad.

Trénovat jezdíme doChile
Kromě odborníků simizejících ledovců vší
majímajitelé turistických resortů, kteréna
bízejíalpské lyžování.Ledovceseprotosnaží
chránit, a to hlavně v létě. Jeden z oblíbe
nýchcílůčeských lyžařů jerakouskýKaprun.
Na ledovci Kitzsteinhorn bylo až do roku
2006možné lyžovatpocelý rok,nyní jepřes
letní sezonu od července do října uzavřen.
PodobnějenatomStubaiský ledovec,nakte
rém se v létě nelyžuje už od roku 1990.
Zatímco běžní turisté jsou zvyklí jezdit ly

žovat nahory v zimě, letní úbytek sněhupo
ciťujívrcholovísportovci.TomášBank,který
nyní trénuje olympioničku Ester Ledeckou,
pozoroval za svou dvacetiletou kariéru ubý
vání ledunavětšiněevropských ledovců.Bě
hemletnípřípravyužpodlenějnenívEvropě
kdetrénovat. „Vlétě jsmehodnějezdilidoRa

JAK LONI TÁLY RAKOUSKÉ ALPSKÉ LEDOVCE
(úbytek v metrech)

Gepatschferner (Ötztalské Alpy, Tyrolsko) -125,0
Waxeggkees (Zillertalské Alpy, Tyrolsko) -120,0
Winkelkees (Ankogel-Hochalmspitzgruppe, Korutany) -118,1
Alpeiner Ferner (Stubaiské Alpy, Tyrolsko) -95,4
Freiwandkees (Glocknergruppe, Korutany) -89,1
Schlatenkees (Venedigergruppe, Východní Tyrolsko) -70,0
Pasterze (Glocknergruppe, Korutany) -61,5
Zettalunitzkees (Venedigergruppe, Východní Tyrolsko) -54,0
Taschachferner (Ötztalské Alpy, Tyrolsko) -53,5
Západní Trippkees (Ankogel-Hochalmspitzgruppe, Korutany) -49,3

Zdroj: Zpráva spolku Österreichischer Alpenverein

kouskanaHintertux,alezaposledních20let
tam ledovec hodně ustoupil. Teď už se jezdí
jenveŠvýcarskuvZermattuavSaasFee.Bylo
totamskvělé, teďsealestává,žetrvádlouho,
nežtootevřou,protožesesnaží ledovecšetřit.
Ester proto dvaměsíce v létě vůbec nelyžuje
apakletímedoChile,kde jezimaapodmínky
jsou tammnohem lepší,“ řekl BankproHN.
Alpští lyžaři si už s tréninkem v Evropě

nevystačí, potvrzuje jehobratrOndřej. „Teď
je standardní, že většina sportovců, kteří se
věnují rychlostním disciplínám, jezdí tré
novat na Nový Zéland, do Argentiny nebo
do Chile,“ doplnil.

Málo vody
Existují ale i vědecké metody, jak úbytku
ledovce bránit. Například Švýcaři využívají
speciální bílé plachty, kterými ledovec při
kryjí. Jsou navržené tak, aby odrážely slu
nečnípaprskyachránily sníha ledpřed roz
táním.Pomáhají všakúbytek ledovcůpouze
zpomalit,nikolivzastavit.Například ledovec
Rhône ve Švýcarsku v horkých dnech ztratí
podle agentury AFP navzdory opatřením
10 až 12 centimetrů.
Ztráta ledovců přitom pro okolní životní

prostředípředstavujeopravduzávažnýpro
blém.Ledovcekaždé jarozásobují říční toky,
kterézavlažujídalekéokolí.Evropabysebez
nichpotýkalas ještěvětšímsuchem,než jaké
momentálně způsobuje nedostatek srážek.
V Alpách pramení například Rýn, největší
italská řekaPádneboněkolikpřítokůDuna
je a řeky, které zásobují středomořské státy,
které jsou obvykle sušší. „Nelze přesně říct,
co se stane, když roztaje větší část ledovců.
V jarních měsících můžeme předpokládat,
že pokud budemenšímnožství sněhu nebo
rozsah pevninského ledovce, dostane se při
jeho tánímenšímnožství vodydo řek, které
pak rychleji vyschnou,“ vysvětluje klimato
log Pavel Zahradníček.

Foto: Shutterstock


