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V Libereckém kraji přibudou dvě sedačkové lanovky 

tydenvlk.cz  – 12. 10. 2018 

 

 

http://tydenvlk.cz/informacni-servis/liberecky-kraj/v-libereckem-kraji-pribudou-

dve-sedackove-lanovky 

 

 

 
 
 
 
 
  

http://tydenvlk.cz/informacni-servis/liberecky-kraj/v-libereckem-kraji-pribudou-dve-sedackove-lanovky
http://tydenvlk.cz/informacni-servis/liberecky-kraj/v-libereckem-kraji-pribudou-dve-sedackove-lanovky


 

3 
 

 

Temná vize pro české hory: do 20 let bez sněhu a lyžařů 
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Temná vize pro české hory: do 20 let bez sněhu a lyžařů 

5plus2 TÉMA  

Lyžaře v Česku v budoucnu čekají smutné zimy, sněhu bude dlouhodobě stále 

méně. Důvodem je oteplování podnebí. „Průměrná teplota bude v Česku do 

budoucna stoupat, to je jisté,“ říká sociální ekolog Ivan Rynda.  

Těžké časy tak čekají i česká horská střediska, kde se přírodní sníh stane vzácností. 

Tamní turistiku to může položit na lopatky. „Česká pohoří bez bílé pokrývky by se 

mohla stát realitou během 10 až 20 let,“ upozorňuje.  

Honosné vily, miliardové investice do lanovek a vleků či sněžných děl, nový 

superhotel ve Špindlerově Mlýně za půl miliardy a stovky tisíc turistů. To je současná 

realita českých horských středisek, která lidé milují. Do jejich osudu ale dost možná 

už brzy zasáhne zásadní faktor, který miliardový lyžařský byznys i turistiku může 

položit na lopatky – počasí.  

Průměrná teplota totiž v České republice roste. Za posledních dvacet let si zvykáme 

na sucho, dlouhé a horké léto, kterému téměř nepředchází jaro. A naproti tomu na 

srážky, při kterých na určitých místech spadne naráz značná část celoročního úhrnu, 

což způsobuje lokální bleskové povodně. Podle sociálního a kulturního ekologa 

Ivana Ryndy (na snímku) jsou tyto změny důsledkem globálního oteplování.  

„Průměrná teplota v Česku bude do budoucna stoupat, to je jisté. Jak rychle a o kolik 

přesně, to předpovědět neumím, ale bude růst nejméně do konce tohoto století, spíš 

i potom,“ říká společenský vědec, který se tématem zabývá coby vedoucí Katedry 

Sociální a kulturní ekologie na Fakultě humanitních studií Univerzity Karlovy.  

Průměrná teplota by do roku 2100 měla v Česku vzrůst o 1,5 až 2 stupně Celsia, což 

ovlivní kromě zemědělství, vodohospodářství, lesnictví a mnoha dalších oborů i zimní 

turistiku a sporty. „Vyšší teploty by se v následujících letech mohly projevit právě v 

zimě. Jeden ze scénářů je, že by české hory poté zůstaly bez sněhu a mezi prvními 

bude mít velké existenční problémy právě lyžařský sport,“ podotýká vědec. Vize se 

přitom netýká vzdálené budoucnosti. „Česká pohoří bez bílé pokrývky by se mohla 

stát realitou během 10 až 20 let. Prostě sněžit v zimě bude málo a sníh se na 

sjezdovkách nenakumuluje,“ říká.  

Stamiliony do umělého sněhu  

Provozovatelé sjezdovek spoléhají na umělé zasněžování s tím, že do sněžných děl 

mohou přidat určité látky, které technický sníh udrží i při vyšších teplotách. Při 

takovém postupu ovšem velmi pravděpodobně narazí na odpor ochránců přírody, 

kteří chtějí umělá aditiva v technickém sněhu podrobit přísné kontrole. Zároveň 

vzniká několik studií, jak takové látky vlastně na přírodu působí. Celkově je pak 

umělé zasněžování pod palbou kritiky, která poukazuje nejen na obrovskou spotřebu 

vody, ale i na to, že technický sníh není sníh v pravém smyslu, ale zmrzlá voda, která 
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na sjezdovce drží až dlouho do jara a tím zabraňuje a mění život flóry i fauny. „Kvůli 

vyšším teplotám nemusí technologie umělého zasněžování stačit,“ domnívá se 

Rynda.  

K vývoji počasí nejsou samozřejmě lhostejní ani v lyžařských střediscích. „Určitě 

někde vzadu v podvědomí mají takový možný vývoj všechna střediska, Liberec 

nevyjímaje. Tím spíš, že my jsme jedno z těch níže položených,“ říká Jakub Hanuš, 

ředitel Skiareálu Ještěd. „Zainvestujeme mimo jiné do zasněžovací techniky, která 

jde mílovými kroky dopředu. Současná zařízení jsou schopná produkovat sníh za 

relativně vyšších teplot, než tomu bylo dřív,“ přemítá nad opatřeními.  

Podle ředitele Asociace horských středisek ČR Libora Knota jdou v Česku do 

zasněžovacích technologií v posledních letech stovky milionů korun. „Ano, faktem je, 

že jsme tady před třemi až šesti lety měli tři špatné zimy po sobě. Celkově má ale 

návštěvnost horských středisek v posledních dvou letech zvyšující se trend jak v 

zimě, tak v létě,“ říká Knot s tím, že za posledních 10 až 15 let horská střediska v 

Česku investují do modernizace každoročně zhruba miliardu korun. „Zhruba třetina 

této sumy jde na technologie umělého zasněžování,“ dodává.  

Na umělém sněhu jsou už nyní mnohdy závislé nejen areály v Česku, ale i na řadě 

dalších a často i výše se nacházejících místech. „Pokud vidíte děla i v Söldenu, který 

se nachází 2700 metrů nad mořem, svědčí to o celosvětovém trendu,“ dodává Libor 

Knot. Klíčová pro ekonomiku podnikání v horách je tak maximální nabídka služeb i v 

době mimo zimní sezonu. „U nás na Ještědu letní sezona začíná takřka 

bezprostředně po ukončení té zimní. Duben až konec října máme letní provoz, což je 

případ i letošního roku, a za zimní sezonu bereme prosinec až březen. Tudíž jediný 

měsíc, který je vyloženě hluchý, je listopad. A to je měsíc, kdy absolutně vrcholí 

práce na hlavní zimní sezonu,“ popisuje Jakub Hanuš.  

Špindl láká „novozbohatlíky“  

Jako modelový příklad, co by se mohlo dít s českými horami bez sněhu, popsal 

sociální ekolog Ivan Rynda na největším krkonošském středisku Špindlerův Mlýn.  

Atraktivní svahy jsou zde dnes plné hotelů, pro nové a větší bylo zbořeno mnoho 

starého, v plánu je postavit obří pětihvězdičkový hotel za půl miliardy. Špindl prostě 

přitahuje turisty i podnikatele z celé republiky. „Shromažďují se tam lidé s vyššími 

příjmy, místo je atraktivní pro novozbohatlíky, kteří se v republice objevili za 

posledních 30 let,“ podotýká Ivan Rynda. Na obec se dívá kritickým okem vědce a 

poukazuje na jev, který svým studentům vysvětluje pojmem „gentrifikace“. „To je 

společenský jev, kdy tlak nové a často bohatší vrstvy, v případě Špindlu 

novozbohatlíků, promění sociální strukturu původních obyvatel, tedy starousedlíků. 

To se právě teď děje. Boháči staví i bez povolení, za porušení zákona platí směšné 

pokuty,“ říká s tím, že toto pokládá za přímý „teror“ původního obyvatelstva. 

Příkladem může být nedávné zbourání dominanty Špindlu, staleté boudy Švýcárny z 
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přelomu 19. a 20. století, která musela ustoupit jediné nové vile. Za nepřímý „teror“ 

původních obyvatel považuje Ivan Rynda zvyšující se ceny základních potravin, kvůli 

kterým mnoho místních lidí nakonec nakupuje v nížinách, kam třeba dojíždějí za 

prací.  

Se sněhem zmizí peníze  

Co se stane se Špindlerovým Mlýnem, když nebude sníh? „Bez sněhu tam lidé 

přestanou jezdit, vleky se v zimě postupně zastaví. Atrakce zmizí, hospody se zavřou 

a honosné stavby ztratí svůj lesk a přitažlivost. Začnou chátrat a práchnivět. 

Lyžování v Krkonoších se postupně přestane vyplácet a podnikatelé budou místo 

opouštět. Otázka je, zda se bude v opuštěném Špindlu líbit novozbohatlíkům, když 

tam zůstanou ve svých vilách sami,“ přemítá Rynda s tím, že problém se bude týkat i 

dalších lyžařských středisek. „Hotely za desítky milionů budou neprodejné, změní se 

i celá infrastruktura. O práci přijdou číšníci, pokojské, kuchaři a stovky dalšího 

personálu, po jejich odchodu zůstanou chátrající budovy zašlé slávy,“ nastiňuje 

vědec, který 15 let působí v radě Národního parku Šumava.  

Zásadní obrat? Neobávám se  

Proces možného útlumu může zmírnit letní provoz. „Už dnes platí, že když i mimo 

zimu přijedete do většího střediska, nebudete vědět, zda si máte nejprve půjčit 

koloběžku, elektrokolo, jít do lanového parku, nebo si zastřílet z luku,“ popisuje Libor 

Knot. Dlouhodobé statistiky podle něj vypovídají o tom, že se zkracuje doba, kterou 

lidé tráví na lyžích. „Spousta návštěvníků lyžuje jenom tři hodiny denně, byť lanovka 

je v provozu osm hodin, nicméně jít si zalyžovat, i když jenom krátkou dobu, je pro ně 

pořád gró pobytu na horách. Až potom jdou někam do gastro zařízení, wellness, či si 

zahrát večer na simulátor golf,“ dodává Knot.  

V samotném Špindlu berou katastrofické scénáře s rezervou. „Co se týče 

klimatických teorií, neobáváme se nějakého zásadního obratu. Žiji v Krkonoších celý 

svůj život a pamatuji si, že i v minulosti bylo několik teplejších zim, kdy byly Vánoce 

nebo třeba i leden téměř bez sněhu. Každopádně statistiky o změnách klimatu 

nebereme na lehkou váhu, na druhou stranu technologie a zasněžovací systémy 

jdou opravdu rychle dopředu a rok od roku se neustále zdokonalují,“ konstatuje René 

Hroneš, ředitel Skiareálu Špindlerův Mlýn.  

Podle Ivana Ryndy nyní žijeme v době meziledové. S velkou mírou nadsázky se tak 

dá říct, že pro lyžaře lepší časy zase přijdou. „Další doba ledová jednou určitě přijde,“ 

uklidňuje budoucí generace. Střídání dob ledových a meziledových se děje v cyklu 

asi 10 tisíc let. 
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