
Globální oteplování až na věky a někdy jinak. 

Tak  jme přežili za dobu měření od 1880 globálně nejteplejší  meteorologické léto  ( červen, červenec, srpen)  asi  i nejteplejší  astronomické léto (21. června 

2015, 18:37:33h až 23. září 2015 , 10:20:06 h). Hodně teplo  bylo i v Česku a pršelo opravdu málo. Suchý horký vzduch , proti laickému očekávání , prý přináší  

méně bouřek .  Podle očekávání se klimaskeptici za horka odmlčeli , ale listopadu už se zase rozjeli. 

Tabulky a grafy  jsem sestavil podle  NOAA/ NCDC , např. srpen 2015 http://www.ncdc.noaa.gov/sotc/global/201508 . 

Změnou měsíce nebo i  roku např. na říjen 2014  http://www.ncdc.noaa.gov/sotc/global/201410 

dostaneme tabulky a grafy, z tabulek  jsem udělal shrnující tabulky a grafy. Chvílemi se mi zdá, že tomu, co jsem  slepil dohromady,  vcelku rozumím.  V podstatě 

jsem  pochopil , co je průměr  ( myslí se měsíce) 20. století až z http://gnosis9.net/view.php?cisloclanku=2015080004?  

kde se píše:  „Jelikož je červenec v globálu nejteplejším měsícem v roce, letošní průměrná červencová teplota 16,61 stupně Celsia je také nejvyšší měsíční teplotou za celou dobu 

záznamů.“ 
Asi to bude tím, že léto na severní polokouli  s podstatně větší pevninou přináší  vegetaci  s vysokým albedem ( malým odrazem slunečního světla) a leden se 

sněhem na kontinentech  naopak je spojen s větším odrazem světla. Odchylka  září  2015 je 0,9°C a vůbec největší odchylka měsíce této tabulky. Graf.č.1 
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 leden 2015 12,0 12,77 0,77 

 únor 2015 12,1 12,92 0,82 

 březen 2015 12,7 13,55 0,85 

 duben 2015 13,7 14,44 0,74 

 květen 2015 14,8 15,67 0,87 
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 prosinec 2014 12,2 12,97 0,77 
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Graf 2. Průměry měsíčních teplot za 20.století , měsíční teploty  září 2014 až září 2015 a odchylky těchto teplot  průměru měsíce za 20. století. Zdroj NOAA. 

Nejteplejších 12 měsíců po sobě ( rok začínající jakýmkoliv  měsícem ) od 1880.  

12 MĚSÍCŮ ANOMÁLIE ° C 

Červenec 2014-červen 2015 0,83 

Červen 2014-květen 2015 0,82 

Květen 2014-duben 2015 0,81 

Duben 2014-březen 2015 0,80 

Říjen 2014-září 2015 0,81 

Březen 2014-únor 2015 0,79 

Leden 2014-prosinec 2014 0,78 

Února 2014- leden 2015 0,78 

Prosinec 2013 - listopad 2014 0,77 

Listopad 2013-říjen 2014 0,74 

Říjen 2013 - září 2014 0,73 

 Graf č.3  Nejteplejších 12 měsíců po sobě 
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A už jsem tomu přestal  rozumět : Podle 

 http://www.novinky.cz/domaci/305531-ze-byl-kveten-chladny-omyl-celosvetove-byl-treti-nejteplejsi-v-historii.html  

„Květen 2013 byl také 37. po sobě jdoucím květnem a 339. po sobě jdoucím měsícem, kdy celosvětová průměrná teplota byla nad 14,8 

stupně Celsia, tedy nad průměrnou teplotou 20. století.“ 

Asi  to mělo znamenat, že průměrná teplota května za 20.stletí byla 14,8 °C a 37 květnů zpátky od roku 2013 mělo teplotu vyšší jak 14,8°C. 

Číslo 339 ani 339. se na zdrojové stránce  http://www.ncdc.noaa.gov/sotc/global/201305  nevyskytuje. A 339 po sobě jdoucích měsíců je asi 

28 let.  Řeč je o květnové teplotě a 339 květnů se vyskytuje za 339 let,  kdy se vědecky určitě neměřilo. Anders Celsius navrhnul svou stupnici 

roku 1742. Možná 339 měsíců bylo za dobu měření teplejších jak 14,8 °C průměrný květen 20. století. Je to prostě k zamyšlení. Od zamyšlení 

k myšlence bývá daleko.  

Vývoj teplot podle měsíců a roků 1880-2014 ukazuje výjimečný animovaný graf , kde není ani co dodat 

http://www.bloomberg.com/graphics/2014-hottest-year-on- 
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Zdroj dat:    https://www.ncdc.noaa.gov/sotc/global/2015/8/supplemental/page-

1&usg=ALkJrhiA2WsgaGTHJwd07NmSh5E1TkfZvw   http://www.ncdc.noaa.gov/sotc/global/201509 

Graf .4. Mezi  jedenácti  nejteplejšími měsíci za dobu 

měření  je na prvních šesti místech šest měsíců roku 2015. 
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Respekt 27-28/2015, str. 42-47. Osvědčený autor Milan Uhlíř v článku Nedrážděme tygra se ptá , odpovídá geofyzik a glaciolog Geoffrey Boulton ( 74 let), 

emeritní profesor Edinburské univerzity.  Zhruba  3  měsíce v roce působí  v  Antarktidě, kde zkoumá ledovce.  Působí mimo jiné jako prezident výboru zvaného 

CO-DATA, který přesvědčuje vědce, aby zveřejňovali veškeré výsledky výzkumů včetně použitých metod a software.  

Článek je ( zamčený, je jen pro předplatitele)  na odkazu  http://www.respekt.cz/tydenik/2015/27/nedrazdeme-tygra  

 Antarktida  jako celek taje. Ve vnitrozemí přibývá sníh, mění se v led a zvyšuje se nadmořská výška, zvyšuje se sklon  svahu a rychlost ledovcových 

proudů. Ledovcové proudy tvoří jen 15 % rozlohy Antarktidy, ale prochází jimi 90% hmotnosti vody,  která se dostává do moře. 

o B.Moldan: Podmaněná planeta, Karolinum, 2009,  uvádí  graficky zvýšení hladiny moře (1993-2003) odhadované 2,83 mm/rok a změřené 3,1 

mm/rok, čemuž přispívá Antarktida táním ledovců asi  + 0,2-0,4 mm/rok, tedy řádově 10%. Nejvíce přispívají horské ledovce (0,8 mm/rok) a 

vůbec nejvíc tepelná roztažnost vody (1,6 mm/rok). Úbytek ledu Antarktidy uvádí i poslední  zpráva IPCC 2013. 

o Článek  http://www.osel.cz/8512-zaver-studie-nasa-je-v-rozporu-s-tvrzenim-ipcc.html  . NASA říká, že ledu v Antarktidě celkově  přibývá, což 

odpovídá  úbytku hladiny moře o (-0,27 mm/rok). 

 Zvýšení hladiny oceánu o 1 m by znamenalo např.  pro Nizozemsko likvidaci většiny zemědělství, slaná voda prosákne  do podloží a odtud k povrchu.  

Holandské pastviny  a pole jsou ohraničené v naprosté rovině hlubokými vodními  kanály.   Vzestup hladiny oceánu o 1 m do 2100 pokládá Boulton za 

málo pravděpodobný, ale možný.  Střední odhady se pohybují kolem 0,4 m do 2100. Změna proudů v Antarktidě by  mohla urychlit tání pevninských 

ledovců,  které je pro vzestup hladiny podstatné. 

 Podle ledovcových vrtů se klima mění cyklicky s periodou zhruba 100 000 let,  40 000 let a 20 000 let. To je v souladu množstvím slunečního záření, 

které dopadá na povrch  podle  Milankovičových cyklů ( změna excentricity dráhy Země, pohyb a sklon zemské osy).  Z Milankovičových cyklů bez vlivu 

člověka  lze očekávat další dobu ledovou za 5 000 až 10 000 let.   

 Boulton říká, že pro globální klima je třeba věřit ledovcovým vrtům a vyhodnocení usazenin. Počítačové modely dávají zásadně odlišné výsledky podle 

vstupních nastavení  parametrů.   

 Moje poznámka : Klimatická citlivost počítá s kumulativními účinky oteplování,  existuje a zásadně ovlivní  výsledek. Nevíme moc  jak a nevíme, jak moc.. 

Moje zamyšlení.  Některá média  očekávají dobu ledovou už roku 2030. http://vesmir.stoplusjednicka.cz/nastane-v-roce-2030-doba-ledova-ano-ale-

mozna-ji-ani-nezaznamename . Fosilní paliva světa se vyčerpají za několik set let.  První ropná panika byla myslím roku 1837 v Pensylvánii.   Vrchol 

zažívala těžba uhlí v Británii v letech před první světovou válkou. Tehdy odvětví na téměř 3000 dolech zaměstnávalo zhruba 1,2 milionu lidí a byl vytvořen 

vládní  fond z akutní obavy, že dojde uhlí. Do britských uhelných dolů narukovali branci za 2.světové války. Poslední hlubinný důl v Britanii byl zavřen roku 

2015.  U nás uhlí mělo dojít několikrát, obvykle po 30 letech.  Prolomení limitů na dole Bílina ( 100 milionů tun uhlí zásob a těžba možná asi 2050) a dole 

http://www.respekt.cz/tydenik/2015/27/nedrazdeme-tygra
http://www.osel.cz/8512-zaver-studie-nasa-je-v-rozporu-s-tvrzenim-ipcc.html
http://vesmir.stoplusjednicka.cz/nastane-v-roce-2030-doba-ledova-ano-ale-mozna-ji-ani-nezaznamename
http://vesmir.stoplusjednicka.cz/nastane-v-roce-2030-doba-ledova-ano-ale-mozna-ji-ani-nezaznamename


ČSA ( 750 milionů tun uhlí  a těžba možná  nejméně 100 let do 2122-2125). Když se  budu chovat  ekologicky a snížím spotřebu masa na polovinu, ušetřím  

naší vlasti  180 kg emisí CO2  za rok, což je asi  70 kg  hnědého uhlí se 70 % uhlíku, radí ekologicko-vegetariánská  média. 

  Dále z článku v Respektu  podle G.Boultona . Před 20 000 roky bylo klima Země asi o 5°C chladnější, než dnes.  Výpočet orbitálních vlivů odpovídá jen o 

0,5 °C nižší teplotě, zbytek oteplení za 20 000 let je způsoben zesílením primárního vlivu osvícení povrchu nárůstem  skleníkových plynů, hlavně CO2.  

 Množství CO2  v atmosféře lze doložit  z ledovcových vrtů.  Není žádná zásadní odchylka od  pravidla : zvýšení  množství CO2 vede ke zvýšení  globální 

teploty. Moje poznámka : není otázka zda, ale kdy se vliv CO2 silně projeví. 

 Oceány se ohřívají zvolna a uvolňují oxid uhličitý velmi pomalu.   Reakce na změnu trvá až  700 let.  Lidstvo dodává do atmosféry oxid uhličitý velkou 

rychlostí, Země se musí  globálně ohřívat.  Boulton říká : Pak přijde nějaký s odpuštěním idiot a ukazuje měření, že v malém fjordu v západním Norsku se 

posledních 40 let ochlazovalo. 

 Kdyby se nyní přestalo s vypouštění m skleníkových plynů  do ovzduší, Země by se ještě asi 700 let oteplovala. To souvisí  s velkou tepelnou kapacitou 

oceánů a jejich pomalou změnou teploty. Celoplanetární systém mořských proudů promíchává oceány do hloubky s periodou stovky let. 

 S rostoucím množstvím CO2 se zvyšuje kyselost oceánů, bylo tomu tak i před 250 miliony let v permu, kdy usazeniny  vznikaly ve velmi kyselém 

prostředí. Příčinou byly patrně lávové příkrovy a tektonická činnost na dnešní  Dekánské plošině  v Indii. Zvýšená kyselost oceánů vedla k masovému 

vymírání. Organismy s vápencovou schránkou  nejsou schopny tuto schránku vytvořit v hloubkové hladině , na níž jsou uzpůsobeny , jsou oslabeny  

okyselováním  a vymírají.  

 Dnes jsou okyselováním ohroženy korálové útesy, může to ovlivnit potravní řetězce a může dojít k dramatickému poklesu zásob ryb,  zesíleným  

nadměrným rybolovem. 

 Severní ledový oceán rozmrzá, za 25 let se plocha zmenšila o třetinu. Zesílením  tohoto jevu je zvýšením  albeda, ztrátou odrazu od sněhu a ledu. Arktida 

se otepluje nejvíce z celé Země. V Antarktidě plovoucí led roste patrně díky větším srážkám a většímu přílivu sladké vody z ledovců, která snáze mrzne. 

 Boulton  zhruba říká : Před 30 lety jsem prováděli výzkum  ledovců v Antarktidě, všechny data a postup zpracování jsme zveřejnili v Nature, kde ostatní 

vědci mohli data a postupy zkontrolovat. Před 3 lety jsme dělali podobný výzkum, rozsáhlá data  nelze na severu Nature uložit, ostatní vědci nemohou 

naše data zkontrolovat a podrobit kritice. 

 Dat  ve vědě přibývá,  veřejné uložení plných dat včetně použitého software není plně možné. Přibývá černých skříněk předložených k uvěření , do nich 

kromě autorů nemá nikdo přístup. To, co lidé nazývají zdrojovými daty, základními daty vůbec nejsou. Statistické nástroje zpracování dat vznikaly 

v době, kdy bylo dat málo. Dnes, kdy je dat obrovské množství,   tyto nástroje selhávají. V 90.letech se B. Clinton a T. Blair zasloužili, aby rozluštěný 

genom člověka nevlastnil soukromý sektor, ale aby byl volně přístupný.  

o Moje poznámka: americké organizace NOAA nebo NASA  klimatologická data  měření zveřejňují,  zdůvodnění je zhruba v tom, že jsou placeny  

státem z daní poplatníků.  Naše Klementinum  historická klimatologická data  volně nezveřejňuje.  Jde i  o data, za  které vděčíme zakladatelům 

této stanice jezuitům… 



 Lze pochopit, že mladý vědec z obavy o svou vědeckou kariéru nezveřejní  výsledek výzkumu, který je v rozporu s hlavním proudem  vědy v oboru a  s 

názory jeho vedoucího a nadřízeného .  Geoffrey  Boulton ve věku 74 let a po úspěšné vědecké kariéře  si může takový názor dovolit otevřeně říci. 

Nejsem mladý ani vědec,  a tak si mohu dovolit  vyrobit graf, který ukazuje, co jsem si umanul.  Když vím, že čeští vědci  UK Praha odhadují  oteplení  ČR do 

roku 2060 až o 2,5°C, tak jsem takový graf  vyrobil.  Formulace sdělení, že teplota ČR vzroste až o 2,5°C do 2060 má podstatnou chybu, že nevíme od kdy a 

jak se nárůst počítá.  Roční teploty kolísají  a  výchozí bod je pro určení nárůstu podstatný. Lineární trend  1998-2014 ukazuje nárůst asi o 0,3°C na hodnotu 

11,4°C.  Což je o 1,1°C méně, než teplota roku 2014, která  je 12,5°C.  V letech 2015 až 2039 počet tropických dnů v průměru ročně vzroste o 2 až 6. V období 

2040 až 2060 má v ČR podle vědců být dokonce o 8 až 12 tropických dnů více. Počet tropických nocí, kdy teplota neklesne pod 20 °C, se pravděpodobně do roku 

2060 zvýší až 2 krát. Vzrůst má také počet letních dnů, tedy dnů, kdy je teplota nad 25 °C. V letech 2040 až 2060 jich přibude až 35. 

Zpracoval jsem graf teplot Klementina 1770-2014 a přidal odhadovaný nárůst teplot do 2060. Nejchladnější rok podle Klementina  byl tedy 1838 ( 7,2°C) a 1871 

(7,2°C). Nejteplejší rok byl 2014 (12,5°C). Lineární trend teplot od 1770 do 2014 ukazuje zvýšení  asi o 1 °C. Takže zvýšení  teplot ČR o 2,5°C za příštích 45 let 

(2015- 2060) je  hodně  teplo a  velká klimatická změna. 

 Zdroj: http://domaci.ihned.cz/c1-64216440-studie-vedcu-karlovy-univerzity-teplota-v-cesku-stoupne-do-roku-2060-o-2-5-stupne 

Pokusy vysvětlit globální oteplování změnami  sluneční  irradiance a aktivity  lze odsunout do pozadí ( slušně řečeno). Aktivita Slunce právě od doby největšího 

nástupu globálního oteplování  od 80.let klesá.  Graf meteocentrum.cz působí  snad neúmyslně zmatečně, svislá osa má vyznačenu irradianci (W/m2) a uvnitř 

grafu je solární aktivita, což zpravidla znamená počet slunečních skvrn.  

 

 

 

    

 

 

  

Graf č.5 a Graf 5b:  Aktivita slunce od asi 1980 klesá  Zdroj :http://www.meteocentrum.cz/images/zmeny-klimatu/slunce-teplota.png,  

https://cs.wikipedia.org/wiki/Slune%C4%8Dn%C3%AD_konstanta  ukazuje sluneční skvrny modře a irradianci červeně. Solární konstanta měřená na povrchu 

Země je ovlivněna atmosférou a excentricitou dráhy země ( asi +/-1,7 %) 

 

http://domaci.ihned.cz/c1-64216440-studie-vedcu-karlovy-univerzity-teplota-v-cesku-stoupne-do-roku-2060-o-2-5-stupne
http://www.meteocentrum.cz/images/zmeny-klimatu/slunce-teplota.png
https://cs.wikipedia.org/wiki/Slune%C4%8Dn%C3%AD_konstanta


 Nemám  pro oteplení ČR do 2060 o 2,5°C vstupní  data, z nichž to vědci odvodili, ani jejich počítačové modely.  Nemám teploty za celou republiku, mám jen 

teploty Klementina, dříve přístupné, nyní uzamčené a zpoplatněné jen pro vědce.  Trend Excelu vyjadřuje pouze statistické a grafické zpracování dat už 

existujících, čili nijak nepřihlíží k možným  a očekávaným změnám  podmínek zásadně ovlivňující výsledek . Vyšlo oteplení  asi  o 2,2°C, shoda je dobrá, je to 

odšpuntování  láhve se skleníkovým  plynem oxidem uhličitým, pokud nasadím vyšší polynom trendu vyjde to třeba přesně 2,5 °C.  Raději hned napíšu, že to 

míním v žertu, jinak mě v diskuzi ukamenují. V diskuzi o klimatu by ale stylové bylo umlácení  laika kusy  ledu, nejlíp Antarktidy. Moje grafy jsou na. 

 http://zmeny-klima.wz.cz/klementinum-data/Klementinum-graf-teploty1770-2014-odhad-do-2060.jpg  

http://zmeny-klima.wz.cz/klementinum-data/Klementinum-teploty-1770-2014-2060-graf-data-trendy.xlsx  

 Když jsem to vyrobil, zjistil jsem, že už existuje stránka, kde se ukazují manipulátorské triky s grafy. 

http://technet.idnes.cz/manipulace-grafy-statistika-dgj-/veda.aspx?c=A151023_164547_veda_pka  

 

Klasický manipulátorský  graf  pro klima je ten, že  trendy grafů začínají celosvětově  velmi teplým rokem 1998, kdy klima ovlivnilo silné El Niňo.  Oteplování 

v trendu od té doby je malé, ale jak ukazují  třeba i předchozí moje  grafy např. č.4,  je v roce 2015 šest  z jedenácti rekordů teplot měsíců od roku 1880. Základní 

srovnávací období v meteorologii je 30 let.  Mořské proudy jsou obecně periodické s periodou několika ž několik desítek let, což lze zjednodušit tak, že suma 

tepla skrytého nebo pak uvolněného z oceánů je stejná a závisí na celkové tepelné rovnováze planety, která je ovlivněna i skleníkovými  plyny.  Nikdo se 

nepodivuje důsledku zákona zachování energie , že energie Sluncem  uložená  fotosyntézou v dřevu se spálením uvolní. 

  Často, když jsem něco o klimatu hledal na internetu začal  jsem na stránkách gnosis9.net, které jsou léta trvale aktualizovány administrátorem. Jedinou  chybou 

je, že  tyto výborně  zpracované stránky jsou na hlavní stránce trochu schovány pod ikonami. 

http://gnosis9.net/slunce.php     http://gnosis9.net/pocasi-v-evrope.php   počasí  v Evropě a ČR včetně tabulek teplot  od 1990 po měsících. Od roku 

1991 pouze 3 roky měly nižší průměr teplot než průměr  třiceti  let 1961-1990. 

http://gnosis9.net/zemetreseni.php      http://gnosis9.net/led-v-arktide.php    http://gnosis9.net/vzestup-morske-hladiny.php  

http://gnosis9.net/oscilace.php - mořské proudy 

Otepluje se  globálně, rok 2014 byl  pro svět nejteplejším v historii měření.  Rok 2016 má šanci se stát v Evropě nejteplejším za 500 let ( Respekt  
2015/27-28 str.122) : Podle NOAA a globálních dat má rok 2016 šanci se stát nejteplejším  rokem v Evropě za 500 let, zatím je nejteplejším 
v Evropě rok 2014.  
Komentář:  Z toho plyne, že dosavadní nejteplejší rok  v Evropě byl před 500 lety (o teplotách před víc než 500 lety to nevypovídá nic) , kdy vliv 
člověka byl podstatně menší . Milankovičovy  cykly  100 000 let ( excentricita ) a  40 000 let a 20 000 let (natočení rotační osy) ovlivňující  oslunění 
byly před 500 roky takřka stejné a ovlivňují celý klimatický systém, jsou tedy možné silné lokální odchylky. Kromě toho jižní polokoule a 
Antarktidou má jiný průběh změn, než severní polokoule. 

http://zmeny-klima.wz.cz/klementinum-data/Klementinum-graf-teploty1770-2014-odhad-do-2060.jpg
http://zmeny-klima.wz.cz/klementinum-data/Klementinum-teploty-1770-2014-2060-graf-data-trendy.xlsx
http://technet.idnes.cz/manipulace-grafy-statistika-dgj-/veda.aspx?c=A151023_164547_veda_pka
http://gnosis9.net/slunce.php
http://gnosis9.net/pocasi-v-evrope.php
http://gnosis9.net/zemetreseni.php
http://gnosis9.net/led-v-arktide.php
http://gnosis9.net/vzestup-morske-hladiny.php
http://gnosis9.net/oscilace.php


 

 

  

 

Graf č. 6.Teploty v ČR kolísají podle měsíců jinak, než globálně na Zemi.  Nejtepleji je opět v červenci . 
 
PRAHA KLEMENTINUM - PRŮMĚRNÁ TEPLOTA VZDUCHU  

 průměr 1770-2002       
 



Měs. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. Prům 
 teplota -0,86 0,65 4,1 9,29 14,65 17,93 19,65 19,05 15,17 9,77 4,29 0,82 9,54 
 

               Data teplot z Klementina jsou z knihy Svoboda, Jiří Velká kniha o klimatu zemí Koruny české , Regia 2003 

 

Graf č.7 Průměrné teploty měsíců Klementina 1770-2002. Oficiální data jsou od 1774. 
 
Praotec Čech se rozhlížel ze správného kopce. Rozložení teplot a srážek je vhodné pro hojnost medu a strdí,  ovoce, obilí, brambor i řepky biopalivoolejky.  
Ve Středomoří není množství ročních srážek podstatně jiné, než u nás, srážky jen ve třech  zimních měsících , ale chybí v letních měsících.  A vývoj klimatu u nás 
k takovému schématu  začíná směřovat, říká Václav Cílek.  Musíme se naučit zadržovat vodu v krajině. 

http://zpravy.idnes.cz/rozhovor-s-cilkem-k-suchu-a-zmenam-klimatu-fix-/domaci.aspx?c=A151019_200933_domaci_fer  

 Za 100 let v naší oblasti pozorujeme oteplování víc jak o 1°C, oteplování se příštích desetiletích zrychlí 

 Množství srážek roste jen  o 2%-2%, což je  mezích statistické chyby. Mění se rozložení srážek během roku. Srážky chybí ve sněhu v zimě.  
V létě hrozí sucha nebo nárazové extrémní srážky, které odtečou a tím se snižuje hladina spodní vody, která je navíc stále více čerpána. 
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Klementinum-průměrná teplota měsíců  
1770-2002 a celkový průměr 

http://zpravy.idnes.cz/rozhovor-s-cilkem-k-suchu-a-zmenam-klimatu-fix-/domaci.aspx?c=A151019_200933_domaci_fer


 Základní strategie pro sucho i pro povodeň je vlastně velmi podobná. Jde o zachycení vody, ať už v rybnících, nádržích a zejména v celé 
ploše krajiny. Když teď bylo sucho, tak se hodně mluvilo o malých vodních nádržích a přehradách. Je to přitom pouze část problému, 
protože rybník ovlivňuje vegetaci do vzdálenosti 100 metrů.může však podporovat studny v době sucha. Vodu ale potřebujete zachytit 
všude. To znamená dobře orat, zabránit hutnění půdy, udržovat dobrou vodohospodářskou funkci lesa. Jsou to všechno věci, o kterých se 
mluví mnoho let. Platí, že se malé extrémy dají zmírnit. Ministerstvo zemědělství propaguje meziplodiny na polích. 

 Můj názor je laický a osobní zkušenost statisticky bezvýznamná. Ale. Projel jsem v létě, jako už několikrát, Třeboňsko. Kraj  pod 
Novohradskými horami s vodní osou Lužnice v oválné pánvi asi 60 km x 30 km se spádem asi 1 m na 1 km s  asi 450 rybníky a souvislé lesy 
s Novohradskými horami podle mapy plošně většími jak na Šumavě.  

o Asi za 20 let jsem viděl odbahňovat dva větší, řekněme 50 ha rybníky. Jeden s vytlačením bahna na střední ostrov, druhý 
s rozvezením bahna na blízké pole.  Čekáme na dotace a EU a nic moc.  Půdu na zahrádku v plastovém pytli si koupíme z německého 
supermarketu. 

o Viděl jsem jednu lesní hrázičku s cedulí projektu EU proti povodním na  mikropotůčku  z betonu a kamení, stavba mírně 
protiatomová, která je schopna zadržet vodu asi objemu půlky obýváku.  

o Letos malé i lesní rybníky zarostly do poloviny rákosím, které se tam už udrží jako plevel i v příštích letech. 
o Lesy na několikametrovém rašelinovém podloží mají obrovskou regenerační schopnost a vzpamatovaly se z  větrné kalamity  Kyrill 

z počátku roku 2007 i z další kalamity sněhové, která lámala mladé borovice. 
o Těžba zabránila rozvoji kůrovce. Ale pro lesní stroje v rašelinové půdě potřebují silně zmrzlou půdu nebo sucho.  Pomocí bagrů se 

vyčistily kilometry odvodných stok, které měly průřez jako  dveře v bytě, postupně roky se sesuly do tvaru V . Část půdy se odplavila 
do dalších stok a rybníků, v suchém létě je stoka takřka bez vody jen zarostlá až ke dnu trávou.  

o V době rozkvětnu rybníkářství v 17.století bylo 2x víc rybníků, jak dnes. Byly na Pardubicku a na jižní Moravě.  Se zlepšením 
zemědělství bylo výhodnější jich část přeměnit na pole.  Dnes se diskutuje o podpoře malých rybníků, které majitel bude 
hospodářsky využívat a budou zdrojem vody pro krajinu.  

o Ještě před několika desetiletími měly stoky, stejně jako ve středověku, malá stavidla  přehrazená  volnými fošnami, které rybníkáři 
obsluhovali. Dnes jsou stoky obrovské, při náhlých deštích se z nich stávají vydatné potoky.  17 km takové plné stoky s nepatrným 
spádem o průřezu 1 m2 představuje asi 17 000 m3 vody. Průtok Lužnice v době sucha byl před větvením pro Zlatou stoku asi 0,2 
m3/s.   Uvedených 17 000 m3 by stačilo na průtok vody Lužnicí na celý jeden den. A 30 km na Lužnici níže byl průtok ještě menší, 
voda se v krajině proslulé rybníky ztrácela.  

o Tím nechci plašit, že u nás dojde k obdobě vysychání Aralského jezera. Před desetiletími to byla čtvrtá největší vodní plocha na 
pevnině, dnes 21. největší poušť. Člověk je jediný tvor, který má rozum. Tak jsem se to myslím učil ve škole. Aktualizace učiva je 
nutná. Měl rozum. 



o Zalévání  při pěstování zeleniny nebo  školek lesních a okrasných stromů čerpající vodu z vrtů těsně u rybníků vidím spíše zanikat, 
než vznikat. Traktor s cisternou čerpající vodu pro zahradu z lesního rybníka je na hranici zoufalství a ilegálnosti, ale zachraňuje 
úrodu.  

Další zprávy o suchu a chystaných opatřeních v Česku včetně map půdního sucha do 20 cm a do 100 cm jsou na 
 http://zpravy.idnes.cz/pokracujici-sucho-v-ceske-republice-dbe-/domaci.aspx?c=A151101_205050_domaci_ane  
http://zpravy.idnes.cz/rozhovor-s-cilkem-k-suchu-a-zmenam-klimatu-fix-/domaci.aspx?c=A151019_200933_domaci_fer 

Ohrožení půdy suchem do 0 cm až 100 cm. 

Zdroj : http://zpravy.idnes.cz/foto.aspx?r=domaci&c=A151101_205050_domaci_ane&foto=ANE5efc48_sucho.jpg  

 
Graf č. 8. Půdní sucho v ČR  2015. 

Klimaskeptici  

Klimaskeptik.cz  neříká už delší dobu nic a to, co říkal dřív, není pravda. 

http://www.klimaskeptik.cz/co-rika-veda/co2/   

"A i to je málo oproti oceánům, ve kterých je asi 38 tisíc gigatun uhlíku. Což je nic proti zemské kůře, kde jsou miliony tun uhlíku." 

Komentář :  jinak řečeno 38 000 gigatun ( =38 000 *10 ^9 tun je nic proti 10^6 tun.  Koncem totality se jen u nás těžilo 100 milionů tun hnědého uhlí ročně,  což  

asi 70 milionů tun uhlíku.   

http://www.prvky.com/zemska-kura.html , uhlík (0,35 %) zemské kůry, to je asi 3,5*10^19 kg, čili 3,5*10^16 tun . Autor stránek  klimaskeptik.cz  chybu 

http://zpravy.idnes.cz/pokracujici-sucho-v-ceske-republice-dbe-/domaci.aspx?c=A151101_205050_domaci_ane
http://zpravy.idnes.cz/rozhovor-s-cilkem-k-suchu-a-zmenam-klimatu-fix-/domaci.aspx?c=A151019_200933_domaci_fer
http://zpravy.idnes.cz/foto.aspx?r=domaci&c=A151101_205050_domaci_ane&foto=ANE5efc48_sucho.jpg
http://www.klimaskeptik.cz/co-rika-veda/co2/
http://www.prvky.com/zemska-kura.html


neopraví  ani po upozornění e-mailem, ale klimatology opravuje rád.  Uvádí nevýznamnost 0,03% oxidu uhličitého v atmosféře, který ten už ale dosáhl 0,04% a 

jako skleníkový plyn má zásadní vliv na oteplení.  

Profesor ,  geolog  a znalec klimatu  Miroslav Kutílek  v článku KLIMA: Třikrát K aneb Konference – Klima – Katastrofa 
říká rozumně : globální oteplování existuje, ochrana  proti němu je neúčinná, stojí obrovské peníze, které sníží konkurenceschopnost vyspělých ekonomik. 
V Bonnu proběhla ve dnech 19. až 23. října další konference o změně klimatu. Jednalo se o poslední z příprav před 21. grandiózní konferencí 30. listopadu až 11. 
prosince 2015 v Paříži o změně klimatu pod hlavičkou OSN (UNFCCC). Výsledek přípravné konference je publikován jako návrh pro pařížskou konferenci COP 21 
a obsahuje 51 stran. 

 Delegáti z rozvinutého Západu (hlavně z Evropy a USA) tvrdí, že zachrání svět před katastrofickým oteplením, když dokážou zastavit spalování fosilních 
paliv bez ohledu na to, že spalování je nutné pro další ekonomický rozvoj.  

 Delegáti z rozvojových zemí (s označením G-77 + Čína) prohlašují, že když se chystáte zastavit jejich rozvoj svým návrhem na snížení objemu 
spalovaných fosilních zdrojů, tak tedy plaťte.“ 

 Chystaná konference o klimatu  v Paříži přináší otazníky už nyní ( Respekt 30/2015, str.62).  

Zelený klimatický fond má od roku 2020 dostávat 100 miliard dolarů ročně. Zatím se vybírá jen zlomek těchto peněz. Rozvojové země jsou ochotny ke 

snižování emisí, pokud jim to vyspělý svět zaplatí. Čína vytěží polovinu světové těžby uhlí a představuje polovinu světových emisí z uhlí. Od 70. let se 

výroba oceli v Číně zvýšila více než 10 krát. Většina této výroby je ve Vnitřním Mongolsku ( na sever od Pekingu). Znečištění ovzduší jedovatými 

mikročásticemi tam přesahuje 50 krát normu. Ekologizace čínské průmyslové výroby bude nákladná a ovlivní to výrobu pro celý svět. Čínské a další 

přehrady pro vodní elektrárny  v jihovýchodní Asii přehrazují  Mekong a tím přímo ohrožují život přes 70 milionů lidí závislých na pravidelných 

záplavách půdy a na rybolovu. 

Tropické pralesy 

Časopis Geo , říjen 2015. Geo je česká verze Geo vydávaného v Hamburku.  

 80% sóji se použije pro krmení zvířat 

  Brazílie 2014/1970 -nárůst výroby sóji prakticky z nuly na 60 milionů tun/rok, to je 300 kg/rok na každého z 200 milionů obyvatel Brazílie. Ještě kolem 
1990 byla výroba sóji asi 20 milionů tun/rok. 

  2014/1970 bylo zničeno 18,7% brazilského deštného pralesa, je to plocha asi Německo+Itálie+Rakousko + Švýcarsko. 

 Brazilský stát Mato Grosso ( 11x větší jak ČR) má ( měl) prales a v něm 400 miliard stromů. Prales je vypalován a kácen. Zničena je většina pralesa v 
povodí řeky Xingu. Těžba amazonského deštného pralesa kulminovala kolem 1988, nejvíce kolem 1995 a 2005 až k ploše 30 000 km2 /rok. 

 Brazilský deštný prales představuje asi 50 % deštných pralesů Země. Po zdražení sóji v 70.letech se začal masivně kácet a vypalovat. Od 2005 byly tři 
roky katastrofálního sucha. Deštný prales nelze plně obnovit, ztrácí půdu erozí.  

http://go.idnes.bbelements.com/please/redirect/104/1/10/7/?param=121429/114956_0_
http://go.idnes.bbelements.com/please/redirect/104/1/10/7/?param=120473/114459_0_


 2014 těžba amazonského deštného pralesa klesla na 5 000 km2/rok ( asi 70 km x 70 km). Těžba klesá od 2006 po tzv. sojovém embargu. 
http://investice.finance.cz/zpravy/finance/196245-kukurice-a-biopalivove-silenstvi/     

 42% ve světě kukuřice vypěstuje USA, velký podíl kukuřice zpracovaný dříve pro krmiva se stává nyní obětí výroby bioethanolu. Mezeru ve výrobě krmiv 
nahrazuje sója, a s tím je spojeno ničení pralesů.  

 Zpracování kukuřice na bioethanol se v 2007/1978 zvýšilo v USA více jak 10 x .  

 Indonésie podle http://zpravy.idnes.cz/pozary-v-indonesii-0al-/zahranicni.aspx?c=A151104_161940_zahranicni_kha  je  počátkem listopadu 2015 
v 250 milionové Indonésii  ohroženo až 100 000 požáry asi 500 000 lidí. Pralesy se vypalují kvůli pěstování  palmy olejové. 

 Koncentrace polétavého prachu téměř  5x překračuje  normu a  Indonésie nyní  každý den produkuje  stejné množství CO2 jako USA. V produkci CO2 je 
Indonésie na 6. místě na světě.  

 Asi 9% bionafty v ČR  pochází  palmojádrového oleje.   

 Hoří nejen stromy, ale i rašelina pod nimi v půdě, požáry jsou těžko uhasitelné. Podobně Indonésie hořela také v letech 1997 a 2013. 

 Zelenina z Polabské nížiny.  Časopis Respekt 46/2015, str.34-37. : Zakázané potraviny, jaké jídlo nesmí na pulty obchodních řetězců. Řetězce u nás 
kontrolují velikost a tvar zeleniny, 30% úrody jinak zdravé je vyřazeno. Cuketa musí mít 15-18 cm a hladkou slupku bez boulí. atd. 30% zeleniny pěstitel 
neprodá a zaorává ji.  Odvezená zelenina nakonec pokryje náklady na 20-40% zaorané. Říká ředitel polabského družstva. C Česku se v supermarketech 
prodá 80% veškerých potravin.  Svět je i takový jakýsi ho konzumenti  a dodavatelé financuji. Kdo nedodává řetězcům má potíže. Brambory větší  jak 7 
cm neprojdou. V ČR se podle studie ( rok 2013)  Evropského parlamentu vyřadí z oběhu 23 % zeleniny a ovoce , což je 450 000 tun. Ještě před 20 lety se 
méně vzhledné plodiny dostaly do výkrmen prasat. Dnes mají krmné směsi , kde podstatnou surovinou je  sója.  Naši zemědělci nejsou konkurence 
schopni, protože dodávají zeleninu  jen po sklizni, Poláci a Němci mají budují  sklady a dodají kdykoli. 

 

Nastane 2030-2040 malá doba ledová? 

Asi ne. Ale píše se o tom : http://vesmir.stoplusjednicka.cz/nastane-v-roce-2030-doba-ledova-ano-ale-mozna-ji-ani-nezaznamename 

Podle profesorky Žarkovové nastane v důsledku nižší sluneční aktivity v roce 2030 „malá doba ledová“. Projevit by se mohla poklesem o 1 stupeň Celsia. Studie, 

kterou její tým vypracoval, naznačuje, že během 26. slunečního cyklu (2030-2040) dojde k poklesu sluneční aktivity až o 40%. Opakovat by se tak mohla „malá 

doba ledová“, kterou Země zažila v letech 1645 až 1715. Chladnější počasí v této době, označované jako Maunderovo minimum, způsobilo, že zamrzaly řeky a 

jezera, které jinak nezamrzají. Zamrzlá byla například londýnská řeka Temže a sněhová pokrývka byla celoročně i v nižších polohách. 

Projekce podle nového modelu ukazuje, že během slunečních cyklů 25 a 26 dojde v důsledku stěhování těchto dvou magnetických procesů k jejich přímé 

interakci a tím i k výraznému snížení aktivity Slunce. Účinky obou procesů se podle nového modelu navzájem vyruší, nebo alespoň výrazně ovlivní. Během cyklu 

25 by měla aktivita Slunce dosahovat přibližně 80%, ve srovnání s aktuálním cyklem 24, během cyklu 26 by měla být ještě nižší. 

Přestože závěry profesorky Žarkovové  vypadají přesvědčivě, sama brzdí jejich exponovanou interpretaci. Maunderovo minimum je podle ní pouze jedním z 

možných scénářů. Sluneční útlum by také podle jejích výpočtů neměl trvat déle, než 3 sluneční cykly, tedy přibližně 30 let.  

http://investice.finance.cz/zpravy/finance/196245-kukurice-a-biopalivove-silenstvi/
http://zpravy.idnes.cz/pozary-v-indonesii-0al-/zahranicni.aspx?c=A151104_161940_zahranicni_kha
http://vesmir.stoplusjednicka.cz/nastane-v-roce-2030-doba-ledova-ano-ale-mozna-ji-ani-nezaznamename


Pokud jde o průměrné teploty, nižší sluneční aktivita by se mohla projevit v severní a západní Evropě poklesem o  1°C a globálně o zhruba 0,5 °C. Někteří 

odborníci však hovoří o poklesu až o 2 °C v globálním měřítku. Předpovědi ovšem nezahrnují předpokládaný růst teplot v souvislosti s průmyslovými 

exhalacemi. Studie zabývající se globálním klimatem naznačují růst teplot o 2°C až 4 °C do roku 2100. Možná tak případnou „malou doba ledovou“ ani 

nezaznamenáme.“ 

Tak uvidíme.  http://www.extra.cz/mala-doba-ledova-prijde-kolem-roku-2030-tvrdi-vedci-co-to-pro-nas-znamena už to vidí a mírně jinak : 

„Vědci jsou si téměř jisti, že se pomalu blíží malá doba ledová. První ochlazení má nastat v roce 2022 a druhé mezi lety 2030 až 2040…Díky novému modelu 

jsme schopni předvídat sluneční cykly s mnohem větší přesností než kdykoliv předtím. Podle zjištěných výsledků klesne sluneční aktivita mezi lety 2030 a 

2040 o 60 % a způsobí mírnou dobu ledovou,“ vysvětlila profesorka Valentina Zharkova na národním astronomickém kongresu v městě Llandudno pro The 

Independent.“ 

http://www.telegraph.co.uk/news/science/11733369/Earth-heading-for-mini-ice-age-within-15-years.html  

 http://www.independent.co.uk/environment/climate-change/mini-ice-age-coming-in-next-fifteen-years-new-model-of-the-suns-cycle-shows-10382400.html  

Můj názor:  Mezi 2030-2040 klesne sluneční aktivita o 60 %. Ale neřekla prof. Žarkovová, o 60 % proti čemu. Asi proti současnému 24.cyklu, který je v asi 

polovině a průměrně má počet skvrn sotva  40 ( viz graf č.9).Zůstane tedy (100%-60%)= 40%, čili 40*0,4 = 16 skvrn jako průměr kolem 2030-2040. 

1) Je třeba rozlišovat sluneční irradianci ( W/m2), zářivý výkon, ozáření, které kolísá mírně zhruba v mezích 0,25 W/m2 z asi 1361,5 W/m2 , což je asi v mezích 

0,18 promile průměru. http://gnosis9.net/snimky/graf-slunecni-iradiance-1975-2014-nahled.png   

 
Graf č.8. Sluneční ozáření (W/m2) kolísá mírně zhruba s periodou 10-11 let. Měří se asi 30 let pomocí satelitů , které se střídaly  i technologicky vyvíjely. Každý ze 

satelitů měřil vlastně jen několik let (většinou asi 10-15 let).  Sluneční ozáření plyne z termojaderné reakce uvnitř Slunce a uvolňování světla na povrchu. Je o velmi 

http://www.extra.cz/mala-doba-ledova-prijde-kolem-roku-2030-tvrdi-vedci-co-to-pro-nas-znamena
http://www.telegraph.co.uk/news/science/11733369/Earth-heading-for-mini-ice-age-within-15-years.html
http://www.independent.co.uk/environment/climate-change/mini-ice-age-coming-in-next-fifteen-years-new-model-of-the-suns-cycle-shows-10382400.html
http://gnosis9.net/snimky/graf-slunecni-iradiance-1975-2014-nahled.png


stabilní rovnováhu  gravitační síly a tlaku záření. Zářivý výkon Slunce roste asi o 10% za miliardu let.  Zaráží, že solární konstanta zhruba 1361,5 W/m2 je 

podstatně odlišná od grafu č.5 zhruba 1365 W/m2. 

Graf č.9. http://www.treking.cz/astronomie/solarni-konstanta2.jpg  dává zapravdu serveru gnosis9.net  

 

2) Sluneční skvrny : http://gnosis9.net/snimky/graf-cisla-slunecnich-skvrn-1975-2014-nahled.png   

 

 

 
Graf č.10 Sluneční skvrny ( sluneční aktivita) zhruba od 80. let klesá. Nahoře  graf.č.5 podle meteocentrum.cz, je mírně zmatečný. Svislá osa je vyznačena jako 
irradiance ve W/m2 , ale uvnitř grafu je popis jako sluneční aktivita. Graf podle  

http://www.treking.cz/astronomie/solarni-konstanta2.jpg
http://gnosis9.net/snimky/graf-cisla-slunecnich-skvrn-1975-2014-nahled.png


 

http://www.astro.cz/clanky/slunecni-soustava/nynejsi-slunecni-aktivita-je-podobna-te-v-18-stoleti.html  

 

Graf.č.11  Sluneční skvrny 1700-2015 ?. 

Údajně ukazuje podobnou aktivitu dne s jako v 18.století, já to tam nevidím.  
 Graf slunečních skvrn podle http://gloria-project.eu/wp-content/uploads/2012/08/fig-03.jpg  nezachycuje pokles sluneční aktivity po roce 2000. 

 

 

 

 

 

 

 

 Graf č.12 pozorované sluneční skvrny od 1600. 

Grafy sluneční aktivity podle radioizotopů jsou ovlivněny  atomovými výbuchy  v 50. až 

70.letech a patrně nejsou zde důvěryhodné, zvláště  když je dobré přímé pozorování. 

Jak ovlivňují sluneční skvrny teplotu na Zemi? Sluneční skvrna je chladnější místo, ale 

Více skvrn --> větší sluneční vítr ( protony) --> více částic kosmického záření je 

těmito protony sraženo --> méně kosmického záření z kosmu do atmosféry--> 

méně oblačnosti -->méně odrazu do vesmíru --> oteplení. Oteplení vyvolá více 

vodních par, ale v teplejší atmosféře může být více vodních par než se zkondenzují, 

srážek je zhruba stejně a s oblačností vzhledem k teplotě je to hodně složité. Obecně 

zvýšení odtoku z pevniny vede k nižší evapotranspiraci nad pevninou, méně vodních 

par. 

http://www.astro.cz/clanky/slunecni-soustava/nynejsi-slunecni-aktivita-je-podobna-te-v-18-stoleti.html
http://gloria-project.eu/wp-content/uploads/2012/08/fig-03.jpg


 
Graf č.13 - sluneční aktivity podle radioizotopů 10 B a 14C.  http://wattsupwiththat.files.wordpress.com/2013/10/clip_image024.png 
Ukazuje velmi nízké hodnoty  1450-1550 podle  10B-polar. Hodnoty současného 25.cyklu jsou nízké viz graf č.10. 

 

 

http://wattsupwiththat.files.wordpress.com/2013/10/clip_image024.png


Konference o klimatu  

budou, obrovské výdaje nejistého účinku budou, počítačové modely klimatu budou,  nedostatek vody bude na pevnině, hladina oceánů se zvýší.   Ničení 
tropických pralesů se možná zmírní. Oceán se možná nepokryje plovoucími plasty. I za 30 let možná budeme jíst mořské ryby. 
Zadržování vody v krajině se  u nás prodiskutuje ve vládě i na fejsbůku.  Tím se národ vysílí a nebudou ani ty hrázičky z fošen na lesních stokách, které se mění 
při návalových srážkách na potoky.  Třeboňská pánev  s vrstvou rašeliny a až 400 m silnou vrstvou písku  je významnou zásobárnou kvalitní spodní  vody.  
Nejsme tak bohatí, abychom mohli udržovat  v chodu věci, které jsou skoro zadarmo.  Peníze se musí  viditelně proinvestovat, třeba do kruhového objezdu 
směrem někam na pole.  Na Slovensku je propagátorem  malých přehradních nádrží  pan  Kravčík. Ve skalnatých údolích slovenských hor malé hráze zadrží vody 
opravdu málo za hodně peněz.  A tak pan Kravčík dostává v diskuzích kapky, což není  v diskuzi o vodě od věci. Jižní Slovensko má být v průběhu desetiletí  
zasaženo  mírným vysycháním středomořského typu.   

Všude jsou nějaké potíže  a jejich řešení nebo neřešení vyvolává potíže další.  Máme se v naší vlasti vlastně dobře, můžeme o tom na internetu  diskutovat doma 

v teple z ruského plynu na notebooku  z Koreje a s jogurtem právě zlevněným z Kauflandu  vedle něj.   Nadávat na všechno je  pořád  ještě možné v hospodě, 

když už se tam  ( výhledově) nesmí kouřit.  V hospodě se oteplování  moc diskutovat  nebude. A přeci se točí a otepluje dalo by se shrnout od počátků vědy za 

Galilea až k dnešní době. Prarodiče s vnoučaty v předfacebookovém věku se v parném létě vypravili k osvědčené vodě a sledují  jejich  plavecké začátky. 

Sportovně založení rodiče tahají  svá dítka na kolech ve stínu lesních asfaltek. Naopak bývalý hejtman nebo provdaná milenka expremiéra usilovně kličkují, jak 

se do chládku nedostat.  Oteplování svědčí i převodu českých peněz, už asi 13 000 českých firem odlétlo do daňových rájů v teplých končinách a s nimi desítky 

miliard korun, které v Česku chybí.   

Ale bude líp, respektive bylo slíbeno :  ANO bude líp. Od 2016  převody peněz na Seychely či  Kajmanské ostrovy budou muset firmy i lidé hlásit finančnímu 

úřadu. Jeho analytici transakce prověří a posoudí, jestli nejde o daňové úniky, případně snahu skrýt skutečného příjemce peněz.  A finanční analytici jsou jak 

známo neúplatní.  

Možná bude u nás  i hůř.  Prakticky veškerý přírůstek obyvatelstva Země kolem 3 miliard  k roku 2100 má být v Africe. Jednou z hlavních příčin chudoby chudých 

zemí je to, že stát neumí vybírat daně.  Tomáš Lindner, Respekt 30/2015, str. 22-23, píše o konferenci v Adis Abebě v červenci 2015, kde 11 000 diplomatů, 

úředníků, byznysmenů, lidí nevládních organizací a novinářů debatovalo v luxusních hotelech o boji proti světové chudobě. Na této mezinárodní konferenci asi 

100 zemí konferenci ČR neměla vládní zastoupení.  O půl kilometru dál od luxusních hotelů typu Hilton spali v noci právě ti nejchudší na zemi ve špinavých 

dekách. Afrika každý rok přichází asi o 50 miliard dolarů, což je víc než součet zahraniční pomoci a zahraničních investic. Asi 2/3 této částky ( tedy asi 33 miliard 

$) odvedou z Afriky účetní nadnárodních firem do daňových rájů. Afrika ztrácí suroviny a nemá z toho ani daně. Nadnárodní firmy přivedou své technologie a 

zaměstnají své lidí, nevytvoří hodnotná pracovní místa pro místní obyvatele. 

Od počátku 70. let slibují bohaté země USA a Evropy pomoc 0,7% svého HDP. Tuto hodnotu dosáhlo 5 zemí ( ze Skandinávie a Beneluxu). Česko dává na boj 
proti chudobě 0,11% svého HDP. Hrubý domácí produkt ČR 2014 je 4 261 miliard Kč, to je při 10 538 000 obyvatel asi 400 000 Kč na obyvatele, čili asi 16 000 $.  
Čili každý pomáháme proti chudobě částkou 16 000*0,0011 =17,8 amerického dolaru za rok. Hrance chudoby je určena na 1,5 $/den. Každý občan ČR tedy 



formálně pomáhá přežít s částkou 1,5 $ jeden den skoro 12 nejchudším. Pokud se k nim tato vypočtená částka celá opravdu dostane, čehož dosáhnout jistě 
nelze.  
Stovky milionů nejchudších Afričanů pracují  třeba v rodinném zemědělství a mají tak málo peněz, že nemohou státu nic předat. 

http://finmag.penize.cz/recenze/281018-zijte-dlouho-a-blaze-miliardy-lidi-utekly-chudobe  a http://js.pencdn.cz/acimage/w-h-q80/281022.jpg 

 
Závěr: Můžeme nadávat nebo  čerpat duchovní sílu v krajině, kterou člověk  spoluvytvářel svýma rukama  a citlivě se chovat k přírodě sám a předávat  toto 
dědictví  i příští generaci. A jak chápaly všechny předchozí generace, je hlavně třeba se postarat o to, aby příští generace se vůbec narodila. 

          

 

 

http://finmag.penize.cz/recenze/281018-zijte-dlouho-a-blaze-miliardy-lidi-utekly-chudobe
http://js.pencdn.cz/acimage/w-h-q80/281022.jpg

