
 

 

Globální oteplování - vědí už vědci proč, o kolik a za kolik? IPCC a kacíři (1. díl)  

 (30.04.2009, 8287 přečtení)  

Lze prokázat vliv člověka na globální oteplení? Lze vypočítat a graficky ukázat zvýšení teploty 
vlivem nárůstu koncentrace CO2? Lze graficky ukázat vliv Milankovičových cyklů na doby 
ledové a odhadnout, kdy bude další? Byly v dávné minulosti období teplejší, než dnes? 
Ovlivňuje od počátku i dnes život na Zemi její klima? Byla Země ledovou koulí? Má smysl 
omezovat emise CO2? Lze klima předpovědět? Byli jsme před globálním oteplení, budeme i 
po něm? Na všechny tyto otázky mohu odpovědět - ANO. Ale jsem ochoten také všechno 
odvolat. To udělal i Galileo.  

 
Tento článek je malým výběrem z komplexně zpracovaného 
článku odpovídajícího na předchozí otázky. Celý článek 
(oteplovani-1-dil) má asi 6 MB, je ve formátu .pdf, který 
umožňuje prohlížení grafů v dobré kvalitě při větším 
zvětšení. Celkem má článek asi 60 stran, 60 grafů, některé 
grafy jsou původní a jsou vyjádřením mých výpočtů, řada 
grafů je upravených nebo kombinovaných z více grafů, 
hodně grafů je převzatých grafů. Předpokládám, že časem 

zpracuji článek o vlivu ledu, vody, vodních par, principu skleníkového efektu a koloběhu 
uhlíku. Prosím tedy připomínky směřovat k uvedenému textu 1. dílu oteplovani-1-dil).  
 
Plný převod článku do formátu .php je velkou zátěží pro administrátora a hlavně vzniká 
problém s grafy, které jsou širší, než prostor prostředního sloupce na stránkách gnosis9.net. 
Většina obrázků by se musela "rozklikávat" na větší samostatný obrázek. Formát .pdf by měl 
umožnit nekomplikovaně publikovat na tomto serveru i delší souborné články, což dělají 
zvláště vysoké školy. Myslím, že se najde dost rozumných lidí, jejichž příspěvky bude možno 
citovat a začlenit do opravené verze tohoto dílu. V tomto duchu se tvoří Linux, free licence, 
GNU GPL a víme jistě, že to funguje.  
 
Klima je velmi složitý komplex vzájemně propojených jevů. Klima (podnebí) je dlouhodobý 
průměr okamžitých hodnot stavu především atmosféry (počasí).  

Je možné předpovídat klima, když meteorologové nejsou schopni předpovědět počasí ani 
na týden pořádně?  
 
ANO. 
 
Klima je statisticky předvídatelný jev, asi jako můžeme celkem předpovědět, kolik aut 
projede naší ulicí za měsíc nebo rok. Počasí takto předvídatelné není, hlavně ne na dlouhou 
dobu, i když jsou nasazeny nejvýkonnější počítače. Předpověď pěti bezmračných dní za 
sebou lze přirovnat k úspěšnosti předpovědi, kdy naší ulicí projede pět fabíí za sebou.  

Na internetu je plno grafů, které si mírně odporují. Lze jednoduše ukázat, že globální 
oteplení Země skutečně nastává? 

http://gnosis9.net/download.php?akce=detail&id_detail=63&sekce=5
http://gnosis9.net/download.php?akce=detail&id_detail=63&sekce=5


 

 

 
ANO. 
 
Jednoduchým hlediskem je hladina oceánu. Množství vody v atmosféře je relativně malé. 
Obsah vodních par ve vzduchu se udává 0,5%-2,5%. Zjednodušeně lze počítat, že při 
normálním tlaku vzduchu 1013 hPa, což odpovídá tlaku vodního sloupce asi 10 m, je nejvýše 
2 % způsobeno vodními parami (mají menší hustotu než vzduch), což je 0,2 m. Kdyby 
vypršela všechna voda z atmosféry, tak to vytvoří na povrchu vrstvu sotva 20 cm vody. 
Zvyšování hladiny oceánu je dokumentováno - během sta let 1900-2000 se obvykle uvádí 21 
cm, do roku 2100 se odhaduje kolem 50 cm a výš. Prokázané zvýšení hladiny ve 20. století 
může pocházet jedině z tání pevninských ledovců a sněhu, což nastává zvýšením teploty - 
týká se to Grónska, severského pevninského sněhu, horských ledovců a také okrajových 
oblastí Antarktidy. Velká část centrální Antarktidy se ochlazuje, zvýšené množství vodních 
par při oteplení tam přináší více ukládání sněhu, což zvýšení hladiny oceánů zpomaluje. 
Globální oteplení existuje, dokazuje to obrovský asi 10 milionů km2 velký "teploměr" 
severského plovoucího ledu. který prokazatelně ubývá. O tom diskutovat nelze. Rozumná 
diskuze je o tom, jak velký je podíl člověka na tomto oteplení. Dospět k tomu, co se má dělat, 
je další ještě těžší problém. Prvním krokem je mít dostatek objektivních podkladů pro 
rozhodnutí.  

Lze určit nejnižší hodnotu oteplení, které lidstvo zaručeně způsobuje?  
 
ANO. 
 
Dnešní emise CO2 lze odhadnout asi na 26 miliard tun CO2 ročně (26 Gt CO2/rok). Spálením 
12 kg uhlíku se vytvoří 44 kg CO2 a uvolní se teplo 395 MJ. Ze 44 tun oxidu uhličitého uvolní 
395 000 MJ. Celkem tedy za rok se uvolní jenom spalováním na oxid uhličitý 233.1018 J = 233 
EJ. Je tu velká rezerva - spaluje se ropa složená z uhlovodíků (zhruba CnH2n) a zemní plyn 
(hlavně CH4), kde při spalování se uvolňuje energie vznikem vody. Nicméně emise vytváří 
aerosoly, a ty působí proti oteplování. Svět v roce 2003 spotřeboval 10 579 Mtoe (milionů 
tun ropného ekvivalentu - toe), 1 toe= 41,868 GJ. Celkem tedy svět roku 2003 spotřeboval 
443 EJ (= 443.1018 J), při ploše povrchu Země 510 milionů km2 a za rok (31 557 600 sekund) 
to je výkon 0,0275 W/m2. Když tento výkon připočteme k výkonu vyzařovanému z povrchu 
Země , to je 1368/4 = 342 W/m2 a přepočteme na teplotu podle Stefan-Boltzmannova 
zákona ΔT = T-T0 = čtvrtá odmocnina (342,0275 / 0,000 000 0568) - čtvrtá odmocnina (342,00 
/ 0,000 000 0568) = 0,006 K. Teplotní rozdíl přímo směšný, ale nepopiratelný. Když tedy 
přestane lidstvo "topit", svět se ochladí o 0,006 °C. Když bude topit stejně jako dosud, tak 
bude teplota stejná.  
 
Výkyvy sluneční konstanty během cyklu 11 let jsou nyní od 70. let asi 1,2 W/m2 , nejvýše 
během několika staletí 3 W/m2, čili na povrchu Země to je nyní (1,2/4)W/m2 za 11 let, čili 
0,3/11 = 0,027 W/m2 za rok. Tato změna sluneční konstanty za rok je tedy rovna výkonu z 
přímo vyrobeného tepla lidstvem za rok. Jinak řečeno - změna sluneční konstanty 
představuje stejně jako u lidské činnosti přímou změnu teploty asi také 0,006 K/rok. To nelze 
akceptovat ani v náznacích. Skutečné změny teplot během jedenáctiletého solárního cyklu 
jsou mnohokrát doloženy. Kolísání teplot podle satelitních měření kolísá ve 21.století asi o 
0,2 °C. Dlouhodobé změny klimatu se dávají do souvislosti se sluneční činností (sluneční 



 

 

skvrny a sluneční vítr). Sluneční vítr omezuje průnik kosmického záření do atmosféry, tím 
vzniká méně kondenzačních jader pro vznik oblačnosti, méně slunečního záření se odráží od 
oblak do vesmíru a tím se oteplí. Malá sluneční činnost znamená tedy naopak ochlazení. 
Shoda sluneční aktivity a teplot není v krátkém období 21. století nijak výrazná. Tradičně se 
však poukazuje na dobrou dlouhodobou shodu - Malá doba ledová byla po roce 1600, kdy asi 
na 50 let nebyly na Slunci prakticky žádné skvrny.  
 
Mnozí předpovídají, co se stane do roku 2100 nebo do roku 2030. Jako duchovně-logické 
cvičení se pokusím odhadnout, co se stane do roku 2030. Není to vědecká práce. Na každý i 
nejsložitější problém lze najít jednoduchou, logickou, srozumitelnou a špatnou odpověď. O 
špatné odpovědi nebude tedy nouze. Pořád lepší, než teoreticky diskutovat o ničem, 
respektive o tom jak se má diskutovat. Tuto metodu jsem nazval JLŠZ - to je jednoduchý, 
logický a špatný závěr. 

1. V roce 2030 bude zhruba období minima sluneční činnosti, podobně jako je nyní v 
roce 2009. Tedy rozdíl sluneční konstanty bude nulový a rovněž nulová je změna 
teploty tím způsobená. 

2. Lidstvo spotřebovává ročně asi o 2,5% více primární energie. Tímto tempem se do 
roku od roku 2003, kdy bylo uvolněno asi 443 EJ, dostane do roku 2030 na hodnotu 
443*(1,025)21 = 744 EJ. To je 0,046 W/m2, což odpovídá 0,0094 K nárůstu teploty 
způsobenou lidstvem. Nárůst do roku 2030 proti 2003 je 301 EJ, což je asi 0,0064 K. 

3. IPCC ve zprávě roku 2007 uvádí antropogenní nárůst radiačního působení 1,6 
W/m2 povrchu Země, to odpovídá oteplení 0,33 K proti stavu, kdyby lidstvo 
nezpůsobilo nic. Což ovšem nenastane, takže když příští rok bude lidstvo topit stejně, 
teplota kvůli lidstvu zůstane stejná jako nyní. Samotný oxid uhličitý má přispívat k 
radiačnímu působení 1,66 W/m2. Z tabulky-1 podle IPCC 2007 dole je vidět značný 
vliv oblačnosti a aerosolů, které mají ochlazovací účinek. Není zanedbáno ani albedo 
(odrazivost) povrchu, které člověk mění směrem k větší odrazivosti, ale i naopak 
znečištěním sněhu. 

Uvádí se, že vliv přírůstku CO2 s rostoucí koncentrací klesá a blíží se nasycení, kdy další 
zvyšování koncentrace nemá prakticky žádný vliv. Zvýší se nárůstem koncentrace 
CO2podstatně pohlcování infračerveného záření?  
 
ANO. 
 
Vliv koncentrace CO2 na pohlcování infračerveného záření lze podle 
Wikipediehttp://en.wikipedia.org/wiki/Radiative_forcing vyjádřit rovnicí, kde změna ΔT [K] = 
l ΔF [W/m2] teploty se přepočítává na změnu pohlcování ΔF[W/m2], kde l je 0,8 pro 
koncentrace z 300 ppm na 600 ppm, to tedy asi 3 K pro dvojnásobek CO2. Pohlcování ΔF se 
měří ve spektrech z velkých výšek, oxid uhličitý pohlcuje hlavně kolem 15-18 mikrometrů. 
Pro vyšší koncentrace CO2 bude bude přírůstek pomalejší, podle rovnice:  
 
ΔF [W/m2] = 5,35* ln (ppm CO2 aktuální / ppm CO2 referenční)  
 
Referenční hodnotu zvolíme 380 ppm CO2. Získáme Graf-1, který vyjadřuje závislost přírůstku 
teploty na ppm CO2.  

http://en.wikipedia.org/wiki/Radiative_forcing


 

 

 

 
[zvětšit obrázek] 
 
Graf-1. Nárůst teploty vlivem růstu koncentrace ppm oxidu uhličitého.  
 
Tento graf ukazuje pro dvojnásobek CO2 (760 ppm) hodnotu oteplení o 1,7°C. Graf s 
koncentrací CO2roste a asymptoticky se blíží hodnotě přes + 6°C, pro koncentraci 100 krát 
vyšší, než dnes, tedy 38 000 ppm (3,8% CO2) vychází oteplení o 5,85 °C. Takovéto oteplení a 
vysoké koncentrace CO2 v průběhu existence Země existovaly možná ne zcela souvisle, ale 
stamiliony let (silur, devon, karbon, křída).  
 
Grafy odvozené od údajů IPCC a ČHMÚ udávají, že koncentrace CO2, CH4 a N2O byly nízké a 
měly takřka po celých 10 000 let malé výkyvy. Graf dole ukazuje změny velmi podstatné v 
době nárůstu průmyslové činnosti.  
 

  
 
Graf-2. Nárůst skleníkových plynů za 2 000 let.  
 

Lze z vysokých teplot od kambria (540 mil. let) a vysokých koncentrací CO2 usuzovat na 
souvislosti s dnešním oteplováním?  

http://pracovni.gnosis9.net/img/narust-teploty-s-co2-podle-wiki.jpg
http://pracovni.gnosis9.net/img/co2-ch4-nox-za-10000let.jpg


 

 

 
ANO. 
 
Od kambria 540 mil. let až do třetihor 6 mil. let byla patrně teplota vyšší než dnes, většinou 
zhruba o 5°C - 10°C. Vysoké byly i koncentrace CO2, což umožňuje předpokládat, že i zvýšení 
vysokých koncentrací CO2 vede k dalšímu nárůstu teplot. Vytvořil jsem Graf-3 z tabulky prof. 
Kutílka [1] a hodnot grafu Tajemství podnebí [2].  
 

 
[zvětšit obrázek] 
 
Graf-3. Teploty a koncentrace oxidu uhličitého od kambria. 
Teploty a oxid uhličitý od kambria 550 milionů let.  
 
 
Od karbonu - od 362 milionů let do tercia - 65 až 6 milionů let - tedy 300 milionů let byla 
koncentrace oxidu uhličitého vyšší, než dnes a teploty vyšší. Je však třeba uvažovat s největší 
opatrností, podmínky na Zemi byly zcela jiné než dnes. Vývoj života od prvohor, vznik účinné 
ozonové vrstvy, to byly zásadní změny ovlivňující i klima. Život a Zemi tedy měnil klima a 
klima měnilo život - není důvodu pochybovat, že to nedokáže i nyní. Život na Zemi mění 
klima, hlavně prostřednictvím změn atmosféry. Země byla kolem 2,2 miliardy let plně zmrzlá 
ledová kole a pak znovu v období asi 800-600 milionů let.  

Mají Milankovičovy cykly velký vliv na vznik dob ledových?  
 
ANO. 

http://pracovni.gnosis9.net/img/teploty-a-co2-od-kambria.png


 

 

 

 
[zvětšit obrázek] 
 
Graf-4. Celkový průběh Milankovičových cyklů. Stručné vysvětlení je přímo v obrázku - doba 
ledová má nastávat, když všechny křivky jsou v minimu. Prof. Kutílek uvádí, že někteří vědci 
očekávají, že nová doba ledová může přijít za 14 000 let, to můj překreslený graf potvrzuje. 
Nicméně kniha [2], ze které graf čerpá, uvádí, že někteří vědci očekávají dobu ledovou za 60 
000 let (také za 75 000 let a nebo 130 000 let). Každopádně se zdá, že Milankovičovy cykly 
směřují k pomalému ochlazení. Současná doba meziledová se má protáhnout (běžně bývá 20 
000 a ta naše bude snad delší až 30 000 let). Milankovičovy cykly a doby ledové.  
 
 

 
[zvětšit obrázek] 
 
Graf-5. Milankovičův cyklus excentricity orbitu dráhy Země. 
Ochlazení vlivem excentricty dráhy podle Milankovičova cyklu 100 000 let s minimem za 30 
000 let.  

http://pracovni.gnosis9.net/img/milankovic-doby-ledove.jpg
http://pracovni.gnosis9.net/img/milankovic-50000let-ochlazeni.jpg


 

 

 
 
Podrobné vysvětlení Milankovičových cyklů, výpočty a diskuze je v uvedeném souborném 
článkuoteplovani-1-dil.pdf. Závěr je, že vlivem excentricity orbitu dráhy dojde asi za 30 000 
let k lokálnímu minimu, kdy se ozáření povrchu Země sníží asi o 9 W/m2, což odpovídá 
ochlazení asi o -1,8 °C. Tento Milankovičův cyklus 100 000 má mít největší vliv na rozsáhlé 
doby ledové, působí především v polárních oblastech. Změny jsou však malé a pomalé, 
nestačí ani zdaleka změnit trend oteplování, který nastává - minimální odhad podle IPCC je 
asi + 2°C do konce století, tedy do roku 2100.  
 
Pokusil jsem se to všechno vyjádřit graficky. Graf-6 ukazuje výkyvy teplot za posledních 175 
000 let, kdy byly dvě silné doby ledové a mimořádně prudká oteplení. Základní text je v 
obrázku. Barevně jsou vyznačena místa, kde přírůstek koncentrace oxidu uhličitého 
předchází nárůst teploty. Jinou barvou plochy je vyznačen prvotní nárůst teploty. Graf-6 
ukazuje i výbuch supervulkánu Toba (asi 74 000 - 75 000 let před současností), nejdříve 
ochlazení vlivem emise sopečného popela, pak oteplení vlivem oxidu uhličitého. Souběžně 
dole červený graf ukazuje celkový průběh Milankovičových cyklů, které se s průběhem teplot 
a koncentrací oxidu uhličitého málo shodují. Naopak korelace hodnot teploty a ppm oxidu 
uhličitého je velmi těsná. Je tu i příčinná souvislost - nárůst koncentrace oxidu uhličitého 
vyvolává nárůst teplot. Také naopak nárůst teplot vyvolá uvolnění oxidu uhličitého z 
mořských zásob. Není tedy moc podstatné, co je prvotní, oba faktory se zesilují.  

http://gnosis9.net/download.php?akce=detail&id_detail=63&sekce=5


 

 

 

 
[zvětšit obrázek] 
 
Graf-6. Teplota, oxid uhličitý a Milankovičovy cykly celkem od 175 000 let př.n.l.  
 

Bylo někdy od poslední doby ledové tepleji než dnes?  
 
ANO. 
 
Prof. Kutílek uvádí odkaz na internetový časopis www.co2science.org, který informuje, ve 32 
článcích ve vědeckých časopisech, o tom, že ve Středověké teplé periodě bylo nejčastěji o 
+0,5°C až +1 °C tepleji než dnes. V různých lokalitách bylo tomto období tepleji. Vybral jsem 
některé údaje do tabulky:  

Místo/vědec období 
teplota nad 
současností 

Apeniny/Gaudi 2005 
700-1030 
n.l. 

+ 0,9° nebo více 

http://pracovni.gnosis9.net/img/teploty-co2-milankovic-175000let.jpg
http://www.co2science.org/


 

 

Skandinávie/Linderholm a Gunnarson 
2005 

900-1000 
n.l. 

+1,5°C letní teploty 

Tiljander 2003 
980-1250 
n.l. 

až + 2°C 

Španělsko/Pla a Catalan 
875-1000 
n.l. 

+0,25°C 

Francie/Roberta 2006 
980-1370 
n.l. 

vyšší, než dnes 

N.Zéland/Wilson 1979 
1050-1400 
n.l. 

+0,75°C v krasové 
jeskyni 

Andy/Polissar 2006 
500-1000 
n.l. 

vyšší, než koncem 
20.stol. 

Qinghai-Čína 
900-1500 
n.l. 

+0,5°C 

 
Tabulka-2. Období teplejší,než dnes podle prof. Kutílka.  
 
 
Snad mohu trochu mírně oponovat tím, že jde o teploty sice na různých místech, ale přeci 
jen lokální. Kniha Svoboda, Jiří : Velká kniha o klimatu zemí Koruny české, 2003 uvádí tzv. 
index tuhých zim 941, 1043, 1143, 1241, 1340, 1440 s periodou zhruba 100 let. Z této knihy 
jsem zpracoval graf teplot Klementina, http://zmeny-klima.ic.cz/klementinum-teploty-1770-
2010-graf-trendy.png kde lze usoudit, že proti roku 1770 se do roku 2010 zvýší teplota jen o 
0,7°C. Nepletu si podnebí a počasí, jen dokladuji četné změny obojího. Rozhodně musíme 
počítat s tím, že i dobách Středověké teplé periody bylo proměnlivé roční počasí a dva 
neúrodné roky za sebou znamenaly často hladomor, jak píše uvedený znalec klimatu a kronik 
Jiří Svoboda. Neúrodné roky byly však i tehdy, když bylo v době žní příliš vlhko a obilí 
zplesnivělo a vzrostlo na poli.  

Má sluneční činnost velký vliv na globální teploty na Zemi?  
 
ANO. 

http://zmeny-klima.ic.cz/klementinum-teploty-1770-2010-graf-trendy.png
http://zmeny-klima.ic.cz/klementinum-teploty-1770-2010-graf-trendy.png


 

 

 

 
[zvětšit obrázek] 
 
Graf-7. Sluneční aktivita, sluneční skvrny, teploty od 1400-2000 a sluneční záření od 1600.  
 
 
Sluneční aktivita kolísá, právě teplotní křivka opravená podle McIntyra pro Středověké 
teplotní optimum má od křivky sluneční aktivity značné rozdíly. Mannova křivka, kterou 
přebírá IPCC, je zvána také hokejkový graf, je založena na letokruzích stromů v severní 
Americe. Jiným zpracováním dat za použití biologických metod se zabývali McIntyr a 
McKitrick (2003, 2005) a tvrdí, že Středověké teplotní optimum bylo vyšší, než současné 
hodnoty. Konec tohoto opraveného grafu však je v 70. letech - od té doby nastalo oteplení 
podle trendu satelitních teplot asi o 0,4°C, tedy nynější teplota roku 2008 je nejvyšší, 
nehledě přímo na rok 1998, který je teplejší o 0,9°C, než konec 70. let v McIntyrově grafu.  

http://pracovni.gnosis9.net/img/slunecni-aktivita-a-teploty.jpg


 

 

 

 
[zvětšit obrázek] 
 
Graf-8. Graf teplot středověkého optima podle McIntyra. Červeně vpravo vyznačena nejvyšší 
teplota posledních let - rok 1998, zelená šipka vpravo vyznačuje trend teplot podle satelitů 
1979-2008. Také tento lineární trend překračuje teplotu kolem r. 1420, která byla údajně 
vyšší než dnes.  
 
 
Článek na osel.cz a také na http://gnosis9.net/view.php?cisloclanku=2009030008 uvádí 
odhad sluneční činnosti podle Archibalda. Tento Graf-9 mě příliš neděsí - i kdyby byly 
předpovědi správné, situace se spíše podobá začátku 20. století nebo spíše 19.století - a to 
lidstvo zvládlo včetně napoleonských válek.  
 

http://pracovni.gnosis9.net/img/teplotni-maximum-od-1400-n-l.jpg
http://gnosis9.net/view.php?cisloclanku=2009030008


 

 

 
 
Graf-9. Předpoklad činnosti slunce podle Archibalda.  
 
 
Graf-10 ukazuje sluneční činnost podle Archibalda, kterou jsem spojil grafem teploty podle 
satelitů 1979-2008. Průběh křivek satelitních teplot a sluneční aktivity je velmi odlišný. 
Dlouhodobé shody teplot a sluneční aktivity (od Malé doby ledové) však existují.  
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Graf-10. Teploty podle satelitů a sluneční aktivita podle Archibalda.  
 

http://pracovni.gnosis9.net/img/archibald-a-teploty-1979-2009.jpg
http://pracovni.gnosis9.net/img/archibald-slunce-do-2020.jpg
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Graf-11 A Teploty podle satelitů a sluneční aktivita podle gnosis9.net.  

 

http://pracovni.gnosis9.net/img/slunecni-skvrny-a-teploty-1995-2010.jpg


 

 

http://www.ncdc.noaa.gov/cag/time-series/global 
http://www.reportingclimatescience.com/data/temperature.html 

Graf 11 B Roční odchylky teplot podle NOAA jako pětileté průměry 

 

 
http://www.ncdc.noaa.gov/sotc/service/global/global-land-ocean-mntp-anom/201301-201312.png 
Graf 11 C Roční odchylky globálních teplot  1880-2013 

 

http://meteocentrum.cz/images/zmeny-klimatu/slunce-teplota.png  
Graf 11 D- jedenáctileté průměry globálních tepot a sluneční aktivity.  Nárůst teplot není způsoben 
zvýšenou sluneční aktivitou. 

http://www.ncdc.noaa.gov/cag/time-series/global
http://www.reportingclimatescience.com/data/temperature.html
http://www.ncdc.noaa.gov/sotc/service/global/global-land-ocean-mntp-anom/201301-201312.png
http://meteocentrum.cz/images/zmeny-klimatu/slunce-teplota.png


 

 

Má kosmické záření vliv na klima na Zemi?  
 
ANO. 
 
V souvislosti s tzv. slunečním větrem (souvisí s aktivitou Slunce) může být vliv kosmického 
záření velmi silný. Vědecký odhad, že kosmické záření ovlivňuje ze 2/3 globální změnu 
klimatu na Zemi, však není všeobecně přijímán. Souhlas je v tom, že v době velké sluneční 
aktivity proudí k Zemi více částic slunečního větru. Kosmické záření s těmito částicemi 
reaguje. Tím dochází k oslabení působení kosmického záření v atmosféře. Kosmické záření 
vyvolává spršku vysoce energetických částic, které podporují vznik kondenzačních jader. 
Omezení kosmického záření vede ke zmenšení oblačnosti, více slunečního světla dojde k 
povrchu a dojde k oteplení. Malá sluneční aktivita tedy vyvolá ochlazení.  
 
Graf-12 ukazuje kosmické záření a teploty.  
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Graf-12. Tento graf je podle http://gnosis9.net/view.php?cisloclanku=2005030014. Graf 
vyjadřuje skutečnost, že při větší intenzitě kosmického záření (cykly jsou dlouhé 62-65 
milionů let podle výkyvů oběhu Slunce mimo rovinu galaxie) dojde ke snížení teploty. Tento 
cyklus je však velmi dlouhý a těžko může mít akutní vliv na nynější globální oteplení.  
 

http://pracovni.gnosis9.net/img/kosmicke-zareni-a-teploty-500-mil-let.jpg
http://gnosis9.net/view.php?cisloclanku=2005030014


 

 

 
Závěr: 

1. Milankovičovy cykly jsou v sestupné fázi. Mohou změnit až 34 W/m2 za období až 
100 000 let. Nebo 8% navíc (asi 27,4 W/m2) na severní polokouli v létě během 
periody 10 500 let, to je změna 27,4/10500= 0,0026 W/m2/rok. Nebo asi 34 W/m2 za 
100 000 let. A je to změna cyklická. Lidstvo si prokazatelně necyklicky přitápí 0,0275 
W/m2/ rok jenom z tepla fosilních paliv. Pokud dojde k nárůstu do roku 2030 o 300 
TJ, bude to asi přírůstek 0,0187 W/m2 za 27 let proti roku 2003, to je 0,0007 
W/m2/rok. To je více než 1/4 změny vyvolané Sluncem a půlperiodou 10 000 let 
nejkratšího Milankovičova cyklu.  

2. Slunce je v sestupné fázi (asi), zatím si zdřímlo a jeho činnost má nejspíš klesat. Mají 
existovat nějaké sluneční cykly asi 400 let - ale moc víc kolem toho netuším. Změny 
sluneční činnosti se mají podle Archibaldovy křivky podobat vývoji asi před 200 lety. 
Podíváme se na křivky Klementina - červený polynomický trend stupně 2 teplot 1900-
2000 má nárůst asi 9,2-10,6°C zhttp://zmeny-klima.ic.cz/klementinum-teploty-1770-
2010-graf-trendy.png. Klementinum není střed světa a vypovídá více o počasí, než o 
podnebí. Připusťme, že pouze vlivem Slunce nastane pokles řádově o -1,5 °C / 100 let 
do roku 2100. Budeme velkorysí a odečteme z odhadovaných minimálně +2°C 
nárůstu podle IPCC do roku 2100 těch 1,5°C. Výkyvy ročních teplot Klementina v 
období 1900-2000 mají už zabudovaný trvalý nárůst trendu teplot způsobený snad i 
civilizačními faktory. Nevědecky veškerý přírůstek teploty 20. století připíšeme čistě 
na vrub vlivu Slunce. Je to velký ústupek, ale stačí agresivní argumentaci 
"protioteplovačů" zalepit ústa na téma Slunce. I kdyby se Slunce přímo vyšinulo a 
začalo způsobovat dalších 100 let ochlazování tentokrát -1,5°C (což nikdo 
nepředpokládá, ani uvedený Archibald), tak do roku 2100 se stejně oteplí o 0,5°C. 
Pouze Slunci v období 2000-2100 očekávané +2°C změny za 100 let připsat nelze, a to 
ani se souvisejícími možnostmi změn odrazivosti oblak. Panel IPCC 2007 přiřazuje 
Slunci přímý průměrný vliv jen 0,12 W/m2, velké nejistoty a rezervy jsou tam uvedeny 
kolem aerosolů (-0,5 W/m2) a změny odrazivosti oblaků (asi -0,7 W/m2). Takže se 
oteplí. Jiná je otázka, jak moc špatný vliv na lidstvo to oteplení bude mít, co se proti 
tomu dá dělat a zda se tato omezení emisí vedoucí nutně k poklesu prosperity mají 
vůbec provádět.  

3. Magnetismus Země - periody jsou asi 10 000 let, ale i 2,5 milionu let. Během 
posledních několika milionů let se obrací magnetismus jednou asi za 220 000 let. 
Další očekávané převracení má zpoždění. V geologické minulosti se pole mnohokrát 
obrátilo, ale v období před 118 miliony až 83 miliony let se neobracelo vůbec. Van 
Allenovy pásy jsou asi 3 000 km až 25 000 km nad povrchem Země, to je oblast, která 
souvisí s klimatem nepřímo, ale jde o tok částic slunečního větru k pólům, což v 
polárních oblastech ovlivňuje klima. Tyto cykly jsou dlouhé minimálně desetitisíce let, 
a změna zatím nenastala, takže je to velká neznámá, ale ne v současné době rychlá 
neznámá. Představa, že mimořádně řídký proud slunečního větru nesoucí i 
magnetické pole, způsobí nějaké změny v obrovských magnetických tocích 
roztaveného a hutného zemského jádra - to je zatím nad moje síly pochopit.  

http://zmeny-klima.ic.cz/klementinum-teploty-1770-2010-graf-trendy.png
http://zmeny-klima.ic.cz/klementinum-teploty-1770-2010-graf-trendy.png


 

 

4. Posun kontinentů - šinou si to svým tempem v klidu dál - Atlantský oceán se rozšiřuje 
asi 4-5 cm za rok a tichomořská oblast asi o 12-14 cm / rok. Rychlost tohoto posunu 
oceánského dna je srovnatelná s růstem nehtů. Rychlé změny mořských proudů to 
rozhodně nepřinese a nebude z toho ani rychlý vliv na klima. Posuny kontinentů jsou 
nahttp://scotese.com/images/458.jpg a obecně na http://scotese.com.  

5. Vulkanická činnost - supervulkány mohou být hrozbou, pod Yellowstonským parkem 
je skryta energie schopná při výbuchu ovlivnit počasí a snad klima na velké části 
amerického západu USA. Viz nedávný článek na Gnosis9.net. O supervulkánu Toba a 
dalších se píše nahttp://gnosis9.net/view.php?cisloclanku=2005040019. Supervulkán 
Toba v Indonésii 75-74 000 let. př.n.l. ovlivnil klima - je to vidět i v uvedeném Grafu-6 
teplot a CO2 za 175 000 let. Od února do 5. března 1600 sopka Huanyaputina na jihu 
dnešního Peru vyvrhla obrovské množství popela, bylo to jedno z největších množství 
popela v historii lidstva. Následovalo nejstudenější léto na celé severní polokouli s 
mlžným oparem zakrývajícím částečně Slunce na několik měsíců i v Evropě. Sopečný 
prach je uložen v ledovcích. Z ledovců se analyzuje i pyl rostlin. Vrt v grónském 
ledovci pomohl upřesnit rok erupce sopky Santorini spojované s bájí o Atlantidě na 
rok 1644 př.n.l. Sopka Laki roku 1783 na Islandu zahubila pětinu obyvatel Islandu. 
Vulkanické aerosoly se dostávají do výšek 12-15 km na hranici troposféry. Žlutý Graf-
13 ukazuje poklesy teplot během 20. století, které lze ztotožnit s velkými výbuchy 
sopek - jedná se o krátkodobé poklesy desetin stupně až k 0,4 °C na ročním průměru 
teplot.  
 

 

[zvětšit obrázek] 

 
Graf-13. Sopečná činnost a změny teplot Země 1900-2000. (Zdroj 
grafuhttp://ccv.ef.jcu.cz/texty/klima_1dil.ppt).  
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Vliv aerosolů v atmosféře je tedy značný, ale během několika let se vytrácí, pokud 
nejde o opravdovou vulkanickou katastrofu, která v době technické civilizace 
nenastala. Rok 1883 a výbuch sopky Krakatoa na křivce Klementina odpovídá 
jednomu z četných lokálních minim a je v těsné blízkosti absolutního minima 
polynomických trendů za období 1770-2006.  

6. Asteroidy - asteroid velikosti 20 km změnil podnebí před 65 miliony let a dopomohl 
vyhynutí velkých ještěrů (dinosaurů). Podle http://www.novinky.cz/ a Gerty Kellerové 
z Princeton University vymírání začalo až 300 000 let po dopadu asteroidu, jehož 
účinek prý nebyl tak katastrofální. Pravděpodobnost dalšího takového střetu je za 
100 milionů let. Pravděpodobnost střetu a asteroidem 100 km, který by zničil život na 
Zemi je asi 6 miliard let. Chrání nás Jupiter, který dopomohl vychytat komety na 
počátku vzniku sluneční soustavy - komety přinesly na Zemi vodu a CO2. Ale příliš 
mnoho komet nedává prý možnost vzniku života - to je na 30 % planetárních 
soustavách ve (známém) vesmíru. Zdroj http://www.novinky.cz. Ale i menší asteroid 
může měnit klima - dopad asteroidu do oblasti velkých jezer před 13 000 roky spustil 
změnu klimatu vlivem porušení salinity mořského proudu v Atlantiku vlivem asi 9 500 
km3 sladké vody. Mladší dryas - pokles teploty asi o 4°C. 
(Viz http://gnosis9.net/view.php?cisloclanku=2007080018).  

7. Mořské proudy Dansgaard-Oeschgerovy oscilace - slábnutí nebo úplný zánik 
oceánského proudění na 1 - 5 tisíc let, aby se po té zase objevil. Dochází k němu v 
průběhu ledových dob a ke snížení průměrných teplot až o 10°C. Změny této 
amplitudy neočekáváme v průběhu interglaciálů, ale máme závažné podezření až 
jistotu, že poslední interglaciál (eem - před 100 tisíci roky - tato podivná datace v tom 
odkazu opravdu je) končil zastavením či podstatným omezením oceánského 
výměníku - to uvádí odkaz http://www.fragmenty.cz/j1544.htm. Prof. Kutílek k 
tomuto období interglaciálu eem (asi 135 000 - 113 000 let) uvádí, že nárůst teploty 
nelze zatím nijak vysvětlit.  

8. Aerosoly. Aerosoly a oblaka - relativní vyčištění ovzduší vedlo k omezení aerosolů, 
které část slunečního záření navíc odrážely ještě před dopadem na povrch. Oteplení 
posledních desetiletí někteří připisují i na vrub zmenšení množství aerosolů v 
atmosféře. To by napomohlo vysvětlení, že prudký nárůst teploty nenastal už od 
poloviny 20. století, kdy emise byly takřka srovnatelné s nynějšími, ale prudký nárůst 
je hlavně od 80. let, kdy došlo ke znatelně lepšímu čištění emisí. Emise sloučenin síry 
se dostávají nad mraky troposféry a setrvávají tam ve formě aerosolů mnoho let. 
Velmi podstatně záleží na velikosti aerosolu, kapička o poloměru 1 mm má stejný 
objem jako 1000 kapiček o poloměru 0,1 mm. Plocha průřezu těchto malých kapiček 
je však 1000*1/100 =10 krát větší, než jedné kapičky o poloměru 1 mm. Oxid siřičitý 
tvoří snadno aerosol, má teplotu varu na normálního tlaku asi -10°C, v atmosféře je 
tedy hodně ve formě kapalné, tím se jeho vliv jako skleníkového plynu zmenšuje a 
působí hlavně jako aerosol. Také přechází na aerosol kyseliny sírové. Vliv aerosolů je 
neujasněný, může být značný. Možnosti ovlivnit jevy kolem aerosolů v ovzduší jsou 
malé. Kondenzační stopy po letadlech jsou v modelu IPCC zahrnuty - vlivem odrazu 
od těchto uměle vytvořených oblak se ochlazuje.  

http://www.novinky.cz/zahranicni/167692-dinosauri-nevymreli-hned-po-dopadu-asteroidu-naznacuji-nove-vyzkumy.html
http://www.novinky.cz/
http://gnosis9.net/view.php?cisloclanku=2007080018
http://www.fragmenty.cz/j1544.htm


 

 

9. Zvýšení koncentrace skleníkových plynů. Koncentrace CO2 jako trend roste asi 150 
let. Vliv člověka na tento nárůst je nepopiratelný, část tohoto nárůstu oxidu 
uhličitého může být způsobena nárůstem teploty a uvolněním z mořských zásob.  

10. Teplota roste jako trend asi 150 let. Zvýšení teploty vede k tání polárního sněhu a 
ledu, zmenšení odrazivosti světla (albeda) a tím k dalšímu oteplení. Oteplení uvolňuje 
mořské zásoby oxidu uhličitého a může uvolnit methan zvláště z permafrostu.  

11. Spolupůsobení uvedených faktorů - je velmi pravděpodobné a možné, spouštěcí 
impulz změn může pak být i překvapivě slabý. V tom je nebezpečí vlivu člověka a 
technické civilizace. Na druhé straně některé faktory mohou působit proti sobě. 
Zvláště velký dopad má zřejmě protichůdné a současné působení slunečního větru a 
kosmického záření. 

 
Mají oteplení na svědomí také skleníkové plyny?  
 
ANO. 
 
Je to můj názor podpořený příklady, výpočty a grafy. Grafy se nelíhnou samy na internetu, 
musí se vysedět. Vliv skleníkových plynů a emisí napomáhá globálnímu oteplení. Každý z 
předchozích 1-10 bodů mohl mít v minulosti obrovský vliv na náhlé i pozvolné klimatické 
jevy. Mnohé z nich mohly působit současně, mohly zde být a mohou přijít faktory, které 
vůbec zatím neznáme. Lze se obávat uvolnění methanu z klatrátů, jako při oddělení Grónska 
od Evropy asi před 55 miliony let - vedlo to k oteplení na 5 milionů let! Nebo možné 
zastavení mořských proudů - předpokládané změny na tisíce let. Náhlé změny na několik tisíc 
let mohou způsobit supervulkány (jako asi před 75 000 roky), výbuchy vulkánů mohou 
ovlivnit klima o desetiny stupně zhruba na rok, což se stalo i ve 20. století.  
 
 
Během 20. století se žádná katastrofa nestala, teplota stoupla a stoupá dosud, ale ani to 
nemusí být katastrofa. Lidstvo zvládlo oteplení za 20. století, zvednutí hladiny o 21 cm si ani 
nevšimlo, čeká se do roku 2100 zvednutí hladiny o 50 cm nejméně a oteplení o 2°C. To 
zvládnutelné je, pokud se investice obrátí do nových technologií včetně jaderných. Biopaliva 
v současné době úsporu emisí nepřináší - natankování třech osobních aut u nás potřebuje 
někde ve světě asi 2 000 kg kukuřice pro výrobu bioethamolu. Tato kukuřice by skromně 
uživila jednoho člověka celý rok. Co si lidstvo vybere a kdo to vybere?  
 
Snažil jsem se po vzoru Galilea odpovídat na dilema dialogem. Galileův přítel a pozdější 
papež Urban VIII. dovolil Galileovi napsat dialog, který řešil ožehavé téma. Když Galileo příliš 
stranil heliocentrické soustavě, musel odvolat a žil do konce života pod dohledem.  
 
Takže dokud hoří jen v krbu si dovoluji prohlásit: A přeci se točí! A otepluje. Politici to budou 
řešit a řešit. Politici nevyhynou jako údajně ti lední medvědi. Politici přežijí i lidi, kterým mají 
pomáhat přežít.  
 



 

 

Žijeme ve šťastné době?  
 
ANO. 
 
Ekonomové říkají, že ano. Také říkají, jsme v minulém století měli nárůst hladiny o 21 cm a 
ani jsme si toho nevšimli. Ne každý žije 100 let a u moře, takže to takový div zase není. Do 
roku 2100 nás čeká nárůst hladiny asi o půl metru a teploty o 2°C minimálně - to zvládneme 
taky. Do roku 2040 má být zaplaven jeden tichomořský ostrůvek. Takový Berlín je třeba 35 
metrů nad mořem, ale jen 5 metrů nad mořem je polovina Manhattanu. Jde o změny jistě 
pozvolné, kterým je možno přizpůsobit stavební plány.  
 
Množství hladovějících klesá, dětská úmrtnost se zmenšuje, Země nás uživí a většina lidí má 
přístup k pitné vodě i elektřině. Až asi na miliardu lidí. Politici se snažili řešit problém ledních 
medvědů a vyfotili čtyři uhynulé medvědy. Genocidu ve Rwandě se vyřešit nepodařilo. 
Během 100 dní bylo mačetami povražděno 800 000 lidí včetně dětí. Televizních reportérů 
riskujících život tam bylo možná víc než vojáků OSN. Asi opravdu jsou důležitější věci na světě 
než globální oteplení. Světu hrozí do roku 2030 nedostatek potravin, vody a energie, varuje 
vědec, jiní vědci tvrdí, že už do roku 2030 bude nouze o potraviny. S plným žaludkem se 
zatím o hladu diskutuje dobře.  
 

Žijeme na šťastném místě na Zemi?  
 
ANO. 
 
Geologická stabilita naší země nesrovnatelně lepší než stabilita našich vlád a měny. Naše 
nynější vlast byla od kambria asi před 550 miliony let po zhruba třetinu této doby alespoň 
částečně zalita mořem. Geologické síly a jejich dopad na klima jsou obrovské, změny však 
probírají pomalu a akutní dopad je malý. 

 před 550 mil roky a více - oceán - střední Evropa na dně původního oceánu Tethys a 
na jižní polokouli 

 550-520 mil. let souš (kambrium 545-490 mil. let) 
 520-370 mil. let moře - celkem 150 milionů let souvisle (během ordoviku 510-440 mil. 

let, siluru 440-410 mil. let a devonu 410-395 mil.let, zde byl oceán a mělká často 
teplá (tropická) moře, až 24 °C. Silur zaujímá časový úsek od 443 do 416 milionů let. 
Vznik vápenců (barrandien). 

 370-99 mil. let - souš 
 99-asi 90 mil. let - několik milionů let moře 
 90 mil. let - souš 

Graf-14 ukazuje období, kdy u nás bylo moře a souše asi 500 milionů let. Skoro třetinu 
období tady bylo moře. Geologické vlivy na podnebí jsou obrovské, vyjma velké sopečné 
činnosti jsou však změny pomalé.  
 

http://www.novinky.cz/zahranicni/svet/164509-svetu-hrozi-do-roku-2030-nedostatek-potravin-vody-a-energie-varuje-vedec.html
http://www.novinky.cz/zahranicni/svet/164509-svetu-hrozi-do-roku-2030-nedostatek-potravin-vody-a-energie-varuje-vedec.html


 

 

  
 
Graf-14. Naše země - geologický vývoj od 550 milionů let.  
 
 
Závěr:  
 
Velmi prudké změny teplot a koncentrace CO2 vznikaly vlivem života na Zemi. Kacíři z toho 
vyvozují, že alarmisté panikaří, změny byly i bez člověka. Vyvodit lze i zcela opačný logický 
závěr - život na Zemi měl zásadní vliv na klima už od jeho prvopočátků - dvě globální 
zalednění asi 2,2 miliardy let a 800-600 milionů let. Život na Zemi měl podíl na dlouhých 
dobách Globálních oteplení zvláště dlouhém asi 300 milionů let od karbonu 362 mil. let k 
terciéru 65 mil. let. Ti, kdož popírají důsledky změny klimatu vlivem antropogenních emisí, se 
poněkud nelogicky odvolávají na dlouhá období, kdy vývoj teploty s obsahem oxidu 
uhličitého souvisel. Jen v některých obdobích se tato vzájemná závislost vytrácí. A jsou to 
období, kdy mnohé další faktory ovlivňující klima známe jen s mnohem menší přesností, než 
dnes. A můžeme tvrdit, že v industriální době žádný přírodní katastrofický zásah do klimatu 
nenastal. Hledání příčin nárůstu teplot i v lidské činnosti má tedy těžko zpochybnitelné 
vědecké základy. Zvláště je udivující nárůst teplot v době, kdy Milankovičovy cykly pomalu 
směřují k nižším teplotám. Znalci Slunce z NASA tvrdí, že současný pokles činnosti Slunce 
nestačí na zastavení oteplování Země. Panel IPCC 2007 uvádí odhadované radiační působení 
zapříčiněné změnou intenzity slunečního záření od roku 1750 činí 0,06 - 0,42 W/m2. Změny 
vyvolané antropogenní činností odhaduje IPCC na 1,6 W/m2, z toho vliv oxidu uhličitého má 
být 1,66 W/m2. Velkou nejistotou na straně způsobující ochlazování je změna albeda a vliv 
aerosolů. Kacíři se poněkud koncentrují na osel.cz. Prohlášení typu - vliv oxidu uhličitého je 
100x menší, než vliv odrazu od mraků - to zní hrdě. Jen jsem tam nenašel, zda se jedná o 
veškerý oxid uhličitý nebo o antropogenní vliv přepočtený na oxid uhličitý. Pokud se tím 
myslel příspěvek antropogenní, tak to není v zásadním rozporu s IPCC, jen asi tak 3x méně.  
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Je třeba dobré celosvětové politické rozhodnutí. A těch bylo zatím jako šafránu. Emisní 
omezení a povolenky podle Kjóta tím dobrým rozhodnutím nejsou. Představa, jak vyspělé 
země lacino předávají vyspělé ekologické technologie do Číny a Indie, je v nedohlednu. 
Stejně jako omezení nesmírného nárůstu emisí v těchto zemích, které znehodnotí úsilí EU. A 
tak hlavní, co vědci a technici opravdu utajují, jsou právě tyto nové technologie. A malou 
lahůdku nakonec - provoz internetu vyprodukuje tolik emisí jako kritizovaná letecká doprava. 
A kondenzační pruhy letadel ještě přispívají odrazem světla od nich k ochlazení. Ale svůj 
názor klidně napište, tolik šetřit nemusíme. Ušetřit se dá, když se píše slušně a k danému 
problému.  
 
A trochu odlehčení na opravdový závěr. Termín aprílu jsem letos zmeškal, tak snad mohu 
položit úplně na konci lehkou otázku, ze které každý pochopí, jestli to, co jsem nahoře 
uváděl, nejen četl, ale i pochopil. Dole jsou Graf-15 a Graf-16, které uvádí počet slunečních 
skvrn od r. 1600.  
 

  
 
Graf-15. Test.  
 
 
Otázka: Červený graf dole v Grafu-16 je: 
a) Mannův hokejkový graf, 
b) McIntyrův opravený graf, 
c) graf podle hlav bratří Voříšků.  
 
Odpověď: c) je správné - viz úplný Graf-16  
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Graf-16. Graf podle hlav bratří Voříšků.  
 
 
Tady vidím základní problém. Podobnost grafů nic neřeší, pokud grafy nemají příčinné 
souvislosti. Koncentrace oxidu uhličitého ovlivňuje teplotu, nebo změny slunce ovlivňují 
teplotu? Příčinné souvislosti tu jsou na obou stranách a nakonec veškerá uvažovaná energie 
je původně ze Slunce. Já se domnívám, že pravdu mají obě strany. Ale v jaké míře? Je třeba 
uvedené závislosti uvést do kvantitativních veličin typu: Jestliže se koncentrace oxidu 
uhličitého zvýší 2x, zvýší se teplota nejméně o 2°C, říká panel IPCC a je schopen nárůst 
koncentrace oxidu uhličitého předvídat a vypočítat důsledky. Kacíři jsou v předpovědích 
budoucí činnosti Slunce nebo klimatických změn hodně skromní a nejistí. Příspěvek změn 
sluneční činnosti a slunečního záření odhadovaný IPCC považují kacíři za nízký. Ale zatím 
nevím, jaký je ten správný kacířský odhad. Takže jsou nakonec ti kacíři o pár kroků nazpět. 
Kacířům lze dát všeobecně zapravdu, že dosavadní způsob výroby biopaliv a systém emisních 
povolenek je neúčinný a mrhá finančními prostředky, které budou chybět na technický 
rozvoj právě ekologických technologií a zabezpečení lidstva základními potřebami. Jediné na 
čem se kacíři shodnou je, že se otepluje kvůli tomu, že se otepluje. To jest oteplováním se 
zvyšuje množství skleníkových plynů včetně vodních par ve vzduchu. V grafech vrtů Vostok 
prý vždy předchází o stovky let nárůst teploty nárůst koncentrací oxidu uhličitého. Jenomže, 
jak bylo ukázáno nahoře, při detailním rozboru Grafu-6 na dobře dokladovaných 175 000 let, 
to zdaleka jednoznačné není. A tak trochu řešíme problém, co bylo dřív, jestli slepice nebo 
vejce. Rozvoj "chovu" je ovlivněn obojím. Rozumní kacíři také chtějí šetřit fosilními palivy. Ale 
tak jako praví středověcí kacíři bojují za čistou pravdu. Svatá stolice IPCC se musí hájit proti 
kacířům. Ve středověku to bylo obráceně. A zatím se neupaluje. Závěr už máme - omezovat 
emise ano, ale ne kvůli oteplení. Vliv emisí bude asi stejný, jestli je vypustíme po pravdě 
nebo bez ní. Mezi skalními rebelanty, kteří jsou alergičtí na každé slovo o oxidu uhličitém a o 
lidském příspěvku k oteplování a mezi "zelenými" alarmisty, kteří tvrdí přesně opak - je 
spousta rozumných lidí, kteří se - jak doufám - konečně zapojí do diskuze a přinesou 
skutečné argumenty. Je to prostě tak, jak jsem naznačil i obrázkem nahoře, zbývá vyřešit 
ještě pár voříšků. Ti se zatím pěkně rozdováděli.  
 
Znovu upozorňuji, že na Globální oteplování -1.díl .PDF je 60 stan textu a 60 grafů s 
komentáři, takže připomínky směřujte k tomuto úplnému textu, ne k tomuto výtažku.  
 
Předpokládám, že zpracuji další souborný text k principu skleníkového jevu, úloze vody, ledu 
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a vodní páry a k uhlíkovému cyklu a případné doplňky k tomuto dílu.  
 
Těším se klidnou a věcnou diskuzi, nesmyslného napadání už tady bylo opravdu dost.  
 
 
Pardal  
 


