
ledovc-e 
horských oblastí 
Zalednění a jeho projevy v krajině jsou jedním z určujících 
znaků velehorských oblastí. Ledovcové tvary reliéfu, které 
velehorám dodávají charakteristický vzhled, vznikly převážně 
v poslední době ledové, kdy horské ledovce pokrývaly 4 % souše. 
Přetváření reliéfu ledovci pokračuje i v současnosti, avšak 
v podstatně menší míře. Od vrcholné fáze poslední doby ledové, 
ke které došlo přibližně před 20 tisíci lety, totiž převážná část 
ledovců zanikla nebo ustoupila. 

S
oučasné rozšíření ledovcú ve světo
vých velehorách (viz tabulka 1) je vý
sledkem orografických a klimatic

kých podmínek. Nebereme-li v úvahu 
horské ledovce polárních oblastí, pak je 
největší část zalednění soustředěna do hor 
s nízkými letními teplotami a s vysokým 
úhrnem pevných srážek. Zatímco teploty 
klesají od rovníku k pólúm, rozmístění 

srážek je nerovnoměrné, neboť závisí na 
globální cirkulaci zemského klimatu. Nej
vhodnější podmínky pro rozvoj zalednění 

tak maj í chladné oblasti , vystavené pravi
delnému proudění vlhkého vzduchu od 
oceánú. 
Nejvíce zaledněné velehory 

Největší koncentrací ledovcú se vyzna
čuj í horská pásma na pobřeží Aljašského 
zálivu. V Kordillerách Aljašky a v Pobřež
ních horách Kanady pokrývají ledovce přes 
80 tisíc km2

, což je téměř 37 % zaledněné 

plochy nepolárních oblastí. V této oblasti 
jsou zastoupeny všechny typy ledovcú 
(s výjimkou ledovcových štítú), a zároveň 
zde vznikly největší a nejdelší horské le
dovce světa (viz tabulka 2). Rozsáhlé za
lednění je výsledkem velkého množství 
srážek (2 000- 5 500 mm/rok), které jsou 
podmíněny přísunem vlhkého vzduchu ze 
severního Pacifiku převažujícím západním 
prouděním. Při výstupu nad horská pásma 
se vzduch ochlazuje a obsaženou vlhkost 
ztrácí ve formě deště či sněhu. 

Podobným mechanismem je podmíněno 
i rozsáhlé zalednění And (20 tis. km2

) na 
opačném konci Tichého oceánu : stálé zá
padní větry jsou hlavní příčinou toho, že 
roční úhrn srážek, převážně sněhových, 

v Patagonských Andách č iní 4 000- 7 500 
mm. Výsledkem je rozsáhlé zalednění ob
lastí na jih od 35. rovnoběžky, a to v podo
bě vrcholových ledovcú na severopatagon-

ských vu lkánech, rozsáhlého Severního 
a Jižního Patagonského ledovcového štítu 
( 4 200 km\ resp. 13 000 km2

) a četných 
horských ledovcú na jihochilských ostro
vech. 

K nejvíce zaledněným velehorám patří 

rovněž pohoří Karakoram, a to navzdory 
poloze v centrální Asii. Zdejší ledovce po
krývají plochu 16 tis. km\ tedy téměř pěti

nu reliéfu Karakoramu. Zalednění má po
dobu mohutných údolních ledovcú, jejichž 
splazy sestupují údolím i několi k desítek 
kilometrú (8 ledovcú přesahuje délkou 50 
km). Ledovce nemaj í charakteristické aku
mulační oblasti a jsou zásobovány výlučně 
ledovcovými a sněhovými lavinami z vy
sokých horských štítů a hřebenů. O efekti
v itě tohoto způsobu vyživování ledovcú 
svědčí jejich rozloha, která se od poloviny 
20. století prakticky nezměnil a . Za srážky 
(2 000-5 000 mm/rok) vděčí Karakoram 
pravidelným letním monzunům, které nad 
kontinent přinášej í vlhký vzduch od Indic
kého oceánu. 
Úbytek horských ledovců 

Současné ledovce pokrývají ve světo

vých velehorách pouze neparnou část dříve 

zaledněného reliéfu. Ve vrcholném období 
posledního glaciálu pokrývaly ledovce při

bližně 3 miliony km2 horských oblastí Eu
rasie, více než 2 mil. km2 Kordiller a nece
lý I mi l. km2 And. Expanzi ledovců 

ukončilo přibl i žně před 18 tisíci lety celo
světové oteplení, po kterém začaly ledovce 
ustupovat. Rozpad rozsáhlýéh horských 
zalednění byl velice rychlý: před 10 tisíci 
lety se již většina ledovců blížila své sou
časné velikosti. Další vývoj již nebyl tak 
dramatický a až do současnosti byl pozna
menán stř ídavým postupem a ústupem le
dovcových čel, ke kterému docházelo v zá
vislosti na výkyvech globálního podnebí. 
Zatím poslední chladný výkyv (tzv. malá 
doba ledová) vyvrcholil v polovině 19. sto-
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sněžná 
rozloha ledovců 

(km') 
oblast pohoří čára posl. m n. m. současná glaciál 

Kordillery š Kordillery Alja ky 135G-2400 51 000 
Coast Mls., lnterior Ra., Candian Rockies 200G-2500 50 000 2,2 mil. 
Coast Ra., Cascade Ra., S. Nevada, Rocky Mls. 280G-4000 580 
Sierra Madre Oriental 470G-5000 11 52 

Andy severní - tropické 470G-5900 3 400 150 000 
střední - subtropické 4500-6300 2 200 680 000 
Patagónské 60G-4000 20 600 

Evropa Pyreneje 280G-3000 8 30 000 
Alpy 250G-3200 2 842 

Přední Asie Kavkaz 250G-3200 1 450 10 000 
hory Turecka a lránu 340G-4500 44 

Vysoká Asie Hindúkuš 480G-5400 6 200 
Karakoram 5000-6200 16 000 li' 

Himálaj 4400-6000 10 000 
Transhimálaj 5500-6000 4 000 
Tibetská vysočina 550G-6000 9 100 870 000 
Kuen Lun a Nan San 480G-5700 16 700 
Pamíro-Aiaj 390G-4500 1 200 ll i 
Pamír 360G-5250 7 500 I' 
tan San 330G-4300 9 500 

Východní Asie Altaj 280G-3000 890 
Sajany a hory Dálného východu 200G-3100 430 

2 mil. 
Korjacké hory 120G-1800 650 li: 
Kamčatka 70G-2700 905 

Vých. Afrika Kilimandžáro, Ruwenzori, Mt. Keňa SOOG-5700 7 
Nová Guinea Peg. Nassau (6) 460G-4800 7 60 000 
Nový Zéland Jižní Alpy, Mt. Ruapehu 1500-2200 1 159 
Zdroj: Marcinek (1984): Gletscher der Erde; Satellite Image Atlas of Glaciers of the World 
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letí, kdy byl ve všech velehorských oblas
tech zaznamenán výrazný postup ledovců. 

Od konce malé doby ledové se zaledně

ná plocha velehor zmenšila přibli žně o tře
tinu, přičemž po roce 1980 se rychlost 
ústupu zača l a zvyšovat. V současnosti 

ustupuje přes 70 % horských ledovců, zbý
vající ledovce stagnují nebo j sou na postu
pu. Pokud by zůstal současný trend zacho
ván, zmenšil by se objem horských 
ledovců přibli žně o třeti nu do roku 2050 
a téměř o polovinu do konce století. 
Ledovce tropických velehor 

Nejrychleji ustu
pují horské ledovce 
tropické oblasti, kde 
se v omezené míře 
vyskytují j iž j en 
v severních Andách, 
v nej vyšších polo-
hách hor Nové Gui- Gr. Aletsch 

Gomergletscher 
nei a na vulkánech 
východní Afriky. 
Zaledněná plocha 
tropických And 
se od poloviny 
I 9. stol. zredukova
la o 95 %, přičemž 

ústup ledovcú se 

Mer de 
Siachen 
Baltoro 
Fedčenko 

Tasman 
Murchison 

výrazně zrychli l po roce 1972. Rychlý úby
tek zaznamenalo ve 20. století také zaled
nění v centrálním horském pásmu Nové 
Guinei, kde se dochovaly j iž j en tři malé le
dovce o celkové rozloze 7 km2

• Ve východ
ní Africe začaly ledovce ustupovat po roce 
1880 a j ej ich plocha se zmenšila o 85 %. 

Výzkum ledovců na vulkánech rovníkové 
Afriky ukázal, že příčinou rychlého ústupu 
pravděpodobně není zvyšuj ící se teplota 
vzduchu, j ak se často zdů razňovalo, ale vel
ký pokles vlhkosti vzduchových hmot. Na 
negati vní bilanci ledovců se rovněž podílí 
zvyšující se krátkovlná radiace, která j e vý
sledkem ubývaj ící oblačnosti . Výsledky vý
zkumu ukazuj í, že za stávaj ících klimatic
kých podmínek zmizí zbývaj ící ledovce 
z vrcholku hor do poloviny 21. století. Není 
divu, že se tající ledovce Kiiimandžára staly 
j edním ze symbolů globálního oteplování. 
Závěr 

Úbytek horských l edovců je jedním 
z důsledků globálních změn klimatu, a za
lednění velehor j e proto d(ts iedně monito
rováno. Intenzi vně se sledují zejména le
dovce v tropických oblastech, které j sou 
ci tl ivým indikátorem klimatických změn 

a poskytuj í cenné informace o změnách te
pot, vlhkosti vzduchu, úhrnu srážek, vývo
je obl ačnosti a bi lanci krátkovlnného záře
ní. Znalost variability a vývoje tropického 
podnebí j e přitom velmi dúležitá, neboť 

v tropických oblastech žij e téměř polovina 
světové populace. 

Zbyněk Engel, katedra 
fyzické geografie a geoekologie, PřF UK 
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