
S bagry paběrkujícími sníh z lesa 
nebo náklaďáky pendlujícími 

mezi skiareálem a  desítky kilometrů 
vzdálenými silničními návějemi není 
snadné snít dvakrát optimistické sny 
o budoucnosti zimní rekreace. Kdo by 
si před deseti či dvaceti lety předsta-
vil, že počasí začne být tak skoupé, že 
nízko položené areály za celou zimu 
neotevřou a  i ty vyšší budou rády, 
když vydrží v  souvislém provozu 10 
týdnů?

Dnes se provozní strategie stře-
disek spíš než na jakoukoli expanzi 
zaměřují na starosti, jak si zajistit 
dostatek vody a  jak s  ní hospoda-
řit, jak rozšířit nezimní aktivity, jež 
by zaplnily hotely a  restaurace a  jak 
udržet nějakou podobu celoroční 
pracovní síly. Nová enviromentální 
realita vystupňovala poptávku po 
energetické efektivnosti a po větších 
zdrojích vody – přírodní i  recyklova-
né. Nastartovala výstavbu nových 
letních atrakcí coby pojistky proti 
slabým zimám, což může rozjitřit – 
a nejspíš rozjitří – nové typy konfliktů 
s ochranáři.

Vrtochy panímámy přírody ohro-
žují čerstvé multimilionové investi-
ce do nových lanovek, zasněžování 
a restaurací na svazích. Půlstoletí ne-

zahradní trávníky tam natírají zele-
nou barvou. O  nic lepší to není ve 
vedlejších státech Arizona a  Nevada. 
Tamní horská střediska se jako první 
v  branži začínají orientovat na recy-
klované zdroje odpadních vod pro 
zasněžování a  užitkové použití. Ne 
však bez trablí.

Arizonské středisko Snowbowl se 
snažilo připojit se na zdroj recyklova-
né odpadní vody už v roce 2002 a ze 
100 % ji používat pro své zasněžová-
ní. Investovalo do vybudování 23 km 
dlouhého potrubí z  města Flagstaff, 
které mu bylo připraveno veškerou 
vyčištěnou odpadní vodu posílat. 

Snahám skiareálu ale bránila u soudu 
podaná žaloba ekologů proti lesní 
správě, která stavbu potrubí přes své 
území povolila. Když soud žalobu 
zamítl, ekoaktivisti podali další, pak 
opět novou. Během osmi let soud 
zamítl pět takových žalob, účelově 
podávaných vždy jiným navrhovate-
lem, než byl v  roce 2012 Snowbowl 
oprávněn otočit kohoutky. Když tak 

učinil, ke zděšení všech se ze sněž-
ných děl k zemi snášel žlutý sníh.

Události okamžitě využili zhrzení 
ekologové ke zburcování médií, že 
skiareál pokrývá vrcholky tamních 
hor San Francisco Peaks kontamino-
vanými splašky. Vynutili si u  úřadu 
na ochranu životního prostředí pro-
vedení podrobných testů, které však 
žádné znečištění nezjistily a potvrdily 
tak původní vysvětlení resortu, že 
dočasné a  neškodné zabarvení vody 
pochází z uvnitř zrezlého, dlouho la-
dem ležícího přívodního potrubí.

Přesto byl resort Snowbowl vysta-
ven negativní publicitě nevídaných 
rozměrů, jelikož o incidentu informo-
vala celostátní média a středisko do-
stalo nařízeno po svém areálu vyvěsit 
potupné fialové cedule po americku 
blbuvzdorně varující, aby lidi sníh 
nekonzumovali.

Lesy vs. střediska
Americká lesní správa, jež je tradič-
ně považována za blízkého spojence 
horských středisek, nedávno nedob-
rovolně stanula na druhé straně pří-
slovečné barikády – a opět šlo o vodu. 
Když v letech 2011 a 2012 obnovova-
la jednotlivým areálům jejich 40leté 
nájemní kontrakty, do nového znění 
smluv vládní právníci vpašovali klau-
zuli o převedení veškerého vlastnictví 
vodních práv na stát.

Skiareály to vnímaly jako bezpro-
střední ohrožení jejich vodní infra-
struktury. Argumentovaly tím, že 
mnohé si nákladně vybudovaly nádr-
že a rezervoáry zadržující vodu, která 
by jinak odtekla do krajiny.

V roce 2012 tak Americká asociace 

lyžařských středisek NSAA poprvé ve 
své historii zažalovala svého blízké-
ho spojence v  oboru ve jménu 121 
horských středisek, jichž se sporný 
smluvní dodatek dotýkal. V obavě, že 
by mohla být ohrožena i  jejich vodní 
práva, ke sporu se formou amicus 
curiae připojilo mnoho obecních 
a  městských samospráv po proudu 
toků pod resorty. 

lítostných konfliktů amerických 
středisek s  ekology, jimž překážela 
snaha horských resortů poskytnout 
návštěvníkům atraktivní prostředí, 
bylo vynulováno. Vynulováno vyšší 
mocí klimatických změn, jejichž vpád 
v  takovéto síle čekal málokdo – či 
alespoň ne takhle brzy. 

Předminule ve SNOW 98 popsané 
dekády ekoaktivistického organizova-
ného odboje vůči expanzi amerických 
středisek vyklízejí bitevní pole přícho-
zí vlně novodobého odporu. V  něm 
proti sobě stojí skiareály a ekologické 
neziskovky a oběma stranám jde o je-
diné: vodu, vodu, vodu.

Potrestaný  
dobrý skutek
Kdysi bohatá Kalifornie je dnes 
na dně, nikoli jen tom finančním. 
Hladiny řek a  nádrží dosahují stá-
le nových historických minim, yo-
semitské vodopády lze v  posledních 
létech vidět, jak vypadají nasucho. 
Kaliforňané mají vládou stanovené 
přísné restrikce na spotřebu vody, 

Bez vody to nePůjde

DosuD šlo o to, co střeDiska prováDí příroDě. oDteď může 
jít o to, co příroDa začne oplácet skiareálům.

V konfliktech proti sobě stojí skiareály 
a ekologické neziskovky a oběma stranám 
jde o jediné: vodu, vodu, vodu.
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ským střediskům realizovat do té do-
by ochranářsky blokované projekty 
letních atrakcí, konečně postavit na 
svých svazích to, co spousta jiných 
kopců už nezávisle na Obamovi dávno 
má. Tedy soustavu tradičních bikových 
trailů napříč svými sjezdovkami, obslu-
hovaných stávajícími lanovkami. Rok 
předtím státní lesy středisku projekt 
řádně povolily.

Povolení okamžitě napadly čtyři 
místní ekologické organizace v  čele 
s oregonskou buňkou po celé Americe 
pověstného Sierra Clubu. Zažalovaly 
státní lesy a  požadovaly zrušení povo-
lení projektu. Jako tradičně argumento-
valy obavami, že bikové stezky poškodí 
horskou květenu, že provoz bude rušit 
život ohrožených druhů nebo že eroze 
půdy kontaminuje tamní horské po-
toky.

Žaloba měla tradiční efekt, s  jakým 
ochranáří počítali: zrušila původní po-
volení a  nařídila oregonskému středis-
ku vypracovat novou, náročnější studii 
dopadu na životní prostředí. A oddálila 
tím případnou realizaci projektu na ne-
určito. 

Stejné sdružení ekoaktivistů si tak 
snaží spravit chuť po neúspěšné žalobě 
na oregonské středisko i  ve věci jeho 
sněhového letního provozu (Mt. Hood 
je jeden z  nejvýznamnějších americ-
kých ledovců pořádajících pravidelné 
lyžařské kempy). Ochranáři si u  soudu 
stěžovali, že středisko pro udržení své-
ho sněhového povrchu v  teple pou-
žívá kamennou sůl, též známou pod 
názvem halit. Sůl agresivně rozpustí 
tající sníh do konzistentní  břečky, jež za 
mrazivých nocí ztuhne do žádoucího, 
tvrdého firnu.

Ačkoli ledovec Mt. Hood každoročně 
používal stejný postup s  totožným ty-
pem soli už víc než padesát let, ochra-
náři argumentovali změnou Ph poměrů 
v  místních tocích a  negativním vlivem 
na v  nich žijící a  migrující druhy ryb. 
Soud – jako obvykle – nařídil středisku 
vypracovat nákladnou obhajující doku-
mentaci a po jejím dodání žalobu zrušil 
a  solení oregonských svahů de facto 
oficiálně povolil.

Žalovat, žalovat, 
žalovat
Své o  boji s  ekoaktivisty ví i  colorad-
ský Aspen. V roce 2014 se aspenským 
podařilo ubránit třetí žalobě v řadě od 
ekologické neziskovky Ark Initiative 
proti prořezávání stromů v  oblasti 
Burnt Mountain v  části Snowmass, 
populární oblasti pro backcountry 
sjíždění. Prořezávkou asi 800 živých 
i  suchých stromů by bylo umožněno 
rozšířit backcountry terény tak, že by 
se Snowmass dostal na druhé místo 
co do lyžovatelné plochy v  Coloradu, 
hned za Vail.

Státní lesy povolily Aspenu rozšířit 
lyžování do této oblasti už v roce 2006, 
ale projekt vzápětí napadla tamní nezis-
kovka. Když nepochodila u dvou soudů 
v Coloradu, podala na lesní uřad žalobu 
u vrchního soudu ve Washingtonu DC. 

Přežití silnějšího v horské 
branži bude čím dál víc 
zahrnovat zelené, ekologické 
přístupy v každé fázi 
provozu a diverzifikaci do 
více čtyřsezónních aktivit.

TyHle POTUPNé NáPISy MUSelI Ve SNOWBOWlU ROZVěSIT PO AReálU

fo
to

: s
ki

a
re

á
l 

kl
ín

o
ve

c

Soud v  coloradském Denveru do-
spěl k  výroku, že lesní úřad překročil 
svou pravomoc, a  v precedentním 
rozhodnutí nařídil spornou klauzuli ze 
smlouvy odstranit. 

Soud o sůl
Oregonský Mt. Hood si chtěl v  roce 
2013, pár let po Obamově podpisu 
na sbírce zákonů umožňující hor-

eKOAKTIVISTICKé OBSTRUKCe DOKáZAly ZDRŽeT ReCyKlAčNí PROgRAM 
STřeDISKA SNOWBOWl O 8 leT

KlíNOVeCKá NAVáŽKA SNěHU Z PřeS 20 KM VZDáleNýCH NáVěJí U RADIO-
STANICe RUSOVá, leDeN 2014
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Ten v  roce 2014 žalobu zamítl a  dal 
tak aspenským zelenou k  prořezávce. 
Rozzuřená neziskovka však svou blo-
kaci prořezávkových prací nevzdala. 
Najala nové právníky, pozměnila agen-
du a  v současnosti je projekt u  ledu 
kvůli otevřenému sporu počtvrté.

Blokovaná propojovací 
gondola
V Kalifornii na západním okraji lake 
Tahoe leží dva blízce sousedící skiresor-

ty, využívající společný skipas – olym-
pijské Squaw Valley a Alpine Meadows. 
Odděleny jsou od sebe údolím o šíři asi 
2 kilometry, ale objízdná trasa z  jed-
noho střediska do druhého trvá asi 
půlhodinu po úzké zasněžené silnici. 
Po dlouhá léta snili lyžaři o propojova-
cí lanovce; vloni mohli konečně slavit 
uzavření dohody mezi provozovateli 
středisek a  Troyem Caldwellem, vlast-
níkem dotčeného lesního území mezi 
oběma skiareály.

NeJSTARší A NeJVlIVNěJší eKOlOgICKá NeZISKOVKA ZáPADNí AMeRIKy, 
SIeRRA ClUB
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 pŘíŠTĚ:
Jak na ně?
Dámská populace rozhoduje o 
utrácení stále většího dílu tržeb 

v řadě odvětví, horský byznys 
nevyjímaje.

ÚNOR 2017

č. 101

Rekreačně lyžující 
amerikanofil, expert na 
marketing horských 
středisek.
Bloguje na Kovboj.cz.

tom řepík

Vzápětí vznikl silně opatrnický 
projekt striktně transportní gondo-
ly s  minimem věží, žádnou potřebou 
budování nových přístupových cest 
a  žádnými novými sjezdovkami mezi 
středisky. Podobně jako v  předešlých 
příbězích, i zde se krátce po zveřejnění 
plánu objevila na scéně nezisková eko-
logická organizace Sierra Watch a svými 
námitkami zastavila rozhodovací řízení 
přinejmenším na několik let, když pro-
sadila vypracování nové, přísnější studie 

dopadu stavby na ekosystém. Ačkoli se 
Caldwell ohradil, že jde o jeho soukromý 
pozemek nespadající pod jurisdikci stát-
ních lesů, proti nimž se neziskovky často 
a rády soudí, provozovatel obou středi-
sek svůj projekt raději stáhl k preciznější 
revizi. lyžaři tak dál mezi oběma areály 
budou spalovat benzín.

Voda nad zlato
Zdá se, že budoucnost rozvoje ame-
rických horských středisek dosáhla 
nového prahu. Schopnost dispono-
vat dostatkem vody v  neustále se 
oteplujícím klimatu se stane ba-
rometrem úspěchu nebo nezdaru 
v  branži. špatnou zprávou je, že 
z  oblohy toho s  velkou pravděpo-
dobností bude padat čím dál míň. 
Naopak dobrou, že všichni se shod-
nou, jak je důležité, ba nezbytné, 
s vodou šetřit, ohleduplně ji zadržo-
vat a recyklovat.

Přežití silnějšího v  horské branži 
bude čím dál víc zahrnovat zelené, 
ekologické přístupy v každé fázi pro-
vozu plus diverzifikaci do více čtyř-
sezónních aktivit. Taková situace se 
zdá být až příslovečným čelem vzad 
z  trendu agresivní expanze středisek 
posledních dekád, kdy silné, veřej-
ně obchodované korporace a  movití 
podnikatelé viděli v horách neomeze-
né možnosti růstu, zejména v oblasti 
realitní zástavby.

Jestliže se v dosavadní historii hor-
ského odvětví debata točila zejména 
kolem nesčetných ohrožených druhů 
fauny a  flóry, klimatické okolnosti, 
zdá se, natrvalo přidávají na seznam 
nový ohrožený druh: 
lyžování samotné.

Klimatické okolnosti, zdá 
se, natrvalo přidávají na 
seznam nový ohrožený druh: 
lyžování samotné.

čáST úDOlí MeZI SqUAW VAlley A AlPINe MeADOWS, JeŽ Má PřeKleNOUT 
NOVá PROPOJOVACí gONDOlA

ZCelA VySCHlý yOSeMITSKý VODOPáD, NeJVyšší V PARKU (739 M). STAV 
léTO 2015
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