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Co znamená být skeptický?
Vědecký skepticismus je zdravý. Ve skutečnosti je
věda zcela přirozeně skeptická. Pravý skepticismus
znamená, že dříve než dojdeme k závěru, uvážíme
celý soubor důkazů. Když se však blíže podíváme
na argumenty vyjadřující klimatický
„skepticismus“, často pozorujeme účelové
vybírání indicií a současně odmítání všech dat,
která se nehodí do předem vytvořeného závěru.
To není skepticismus. To je ignorování faktů i vědy.

Klimatický
„cherry picking“
Účelový výběr
odlišného plodu
může vést
k představě, že
na třešni neroste
ovoce červené,
ale modré.

Tento průvodce se věnuje jak důkazům, že lidská
činnost je příčinou globálního oteplování, tak tomu,
jak argumenty klimatických „skeptiků“ mohou být
zavádějící tím, že představují jen kousíčky skládačky
místo celého obrazu.

Ale co nám říká
celý soubor
dokladů?

Otisky lidských prstů na změně klimatu
Vědci hledají nezávislé sady dokladů směřující
k jediné konzistentní odpovědi. Celý soubor faktů
shromážděný vědou o klimatu nám ukazuje
množství zřetelně rozpoznatelných otisků
lidského vlivu na změnu klimatu.

na povrchu zjišťujeme, že přebývající CO2
zachycuje teplo, které by jinak uniklo pryč do
vesmíru. Nacházíme mnoho vzorců oteplování,
které odpovídají silnějšímu skleníkovému jevu.
Celá struktura naší atmosféry se mění.

Měření typu uhlíku nacházejícího se v atmosféře
prokazují, že spalování fosilních paliv dramaticky
zvyšuje množství oxidu uhličitého (CO2)
v atmosféře. Satelitními pozorováními i měřeními

Důkaz, že globální oteplování je způsobeno lidmi,
není založen jen na teorii nebo počítačových
modelech, ale i na mnoha nezávislých, přímých
pozorováních skutečného světa.

Otisky prstů na klimatické změně
Ochlazování horní atmosféry

Stoupání tropopauzy

Smršťování horní atmosféry
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Méně tepla uniká do vesmíru

Noci se oteplují rychleji než dny

Zima se otepluje rychleji než léto

Méně kyslíku ve vzduchu
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Více uhlíku z fosilních paliv ve vzduchu

Více tepla se vrací na Zemi
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Více uhlíku z fosilních paliv v korálech
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Struktura oteplování oceánu
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Lidé zvyšují množství CO2
Podíváme-li se na to množství argumentů „skeptiků“

v oceánech. Příroda každý

globálního oteplování, vyvstane určitý vzorec. Mají

rok absorbuje 788 miliard

sklon se zaměřovat na střípky informací a přitom

tun CO2. Přirozená

zanedbávat jejich celek. Dobrým příkladem je tu

absorpce zhruba

argument, že lidské emise oxidu uhličitého (CO2)

vyrovnává přirozené

jsou nepatrné ve srovnání s emisemi přirozenými.

emise. My ale tuto

Ten argument vypadá takto. Každý rok pošleme do

rovnováhu narušujeme.

atmosféry přes 20 miliard tun CO2. Přírodní emise

Ačkoli část našeho CO2 je

pocházejí z rostlin vydechujících CO2 a z oceánů

pohlcována oceány a

Hmotnost CO2
vypouštěného
lidmi každý den
odpovídá 8000
ropných
katastrof
v Mexickém
zálivu.

rostlinami na pevnině,

uvolňujících plyn. Přírodní emise činí celkem 776
miliard tun za rok. Bez plného porozumění

zhruba polovina našich emisí CO2 zůstává

uhlíkovému cyklu se naše emise zdají velmi malé

v atmosféře.

v porovnání s tím, co přináší příroda.

Úplný obrázek uhlíkového cyklu

Neúplný obrázek uhlíkového cyklu
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Uhlíkový cyklus v 90. letech 20. století. Hodnoty jsou v miliardách tun CO2.12

Uhlíkový cyklus v 90. letech 20. století. Hodnoty jsou v miliardách tun CO2.12

Kvůli našemu spalování fosilních paliv je

Chybějící částí popisu je, že příroda CO2 nejen

koncentrace CO2 v atmosféře nejvyšší za nejméně 2

uvolňuje – ona CO2 také pohlcuje. Rostliny CO2

milióny let. A stále roste! Argument „lidské emise CO2

vdechují a obrovské množství CO2 se rozpouští

jsou nepatrné“ je zavádějící tím, že dává pouze
polovinu popisu.

Otisk prstů č. 1 Fosilní paliva se podepsala ve vzduchu a korálech

Fosilní paliva jako uhlí a ropa pocházejí z pradávných rostlin. Takže
když fosilní paliva jako uhlí a ropu spalujeme, posíláme do vzduchu
více lehčího uhlíku 12C. Očekáváme tedy, že poměr uhlíku 13C
k uhlíku 12C bude klesat.
To je přesně to, co pozorujeme, při měření atmosféry, v korálech a
mořských houbách. Máme tedy silný důkaz, že nárůst množství
oxidu uhličitého ve vzduchu je přímo spojen s lidskými emisemi.

2
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δ13C‰

Ve vzduchu existují různé typy uhlíku známé jako uhlíkové izotopy.
Nejběžnějším typem je uhlík 12C. Těžším typem je uhlík 13C.
Rostliny dávají přednost lehčímu uhlíku 12C.
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Měření δ13C (poměru uhlíku 13C
k uhlíku 12C) v korálech z Velkého
bariérového útesu.9

Důkaz, že více CO2 způsobuje oteplování
Oxid uhličitý zachytává infračervené záření (běžně

•

známé jako tepelné záření). To bylo potvrzeno

zvýšená koncentrace CO2 v atmosféře zesilovala
původní oteplení. To je pozitivní zpětná vazba.

laboratorními experimenty i družicemi, které zjistily,

•

že během posledních pár desetiletí do vesmíru uniká

přidaný CO2 se v atmosféře promíchal, čímž
rozšířil skleníkové oteplování na celou

méně tepla (viz Otisk prstů č.2). Jde o přímý důkaz,

zeměkouli.17,18

že přibývající CO2 způsobuje oteplování.

Záznamy z ledových vrtů jsou zcela v souladu
SLUNCE

s oteplujícím vlivem CO2. Dramatické oteplování na

družice pozorují
méně tepla
unikajícího do
vesmíru

konci dob ledových nelze ve skutečnosti vysvětlit bez
zpětné vazby CO2. Prodleva nárůstu CO2 nevyvrací
oteplující efekt CO2. Naopak, poskytuje důkaz
pozitivní klimatické zpětné vazby.

zemský povrch
vyzařuje infračervené
teplo

více tepla se
vrací na zem

ZEM
Také z minulosti se dovídáme zajímavý příběh.

Otisk lidských prstů č. 2
Méně tepla uniká pryč
do vesmíru

Ledová vrtná jádra ukazují, že v minulosti Země
rostlo množství CO2 poté, co nejprve vzrostla teplota.
Toto „zaostávání CO2“ znamená, že teplota ovlivňuje
množství CO2 ve vzduchu. Oteplování je tedy

Družice měří infračervené záření unikající pryč
do vesmíru, a tak jasně pozorují skleníkový jev.
Porovnáním družicových dat z let 1970 až 1996
zjistíme, že na vlnových délkách, na kterých
skleníkové plyny absorbují energii, uniká do
vesmíru stále méně energie. Výzkumníci
popisují tento výsledek jako „přímý
experimentální důkaz významného nárůstu
skleníkového jevu na Zemi".

příčinou nárůstu CO2 a více CO2 způsobuje další
oteplování. Dáme-li to dohromady, dostaneme
pozitivní zpětnou vazbu. Pozitivní nebo negativní
zpětná vazba není nutně dobrá nebo špatná.
Pozitivní zpětné vazby zesilují každou již probíhající
změnu klimatu, zatímco negativní zpětné vazby
každou změnu klimatu potlačují (oslabují).
Příklad pozitivní zpětné vazby

To bylo od té doby potvrzeno následnými
měřeními několika různých družic.

D
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Změna záření unikajícího do vesmíru
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Když se v minulosti podnebí oteplovalo vlivem změn

Změna spektra unikajícího záření od r. 1970 do 1996 vlivem
nárůstu skleníkových plynů. Záporné hodnoty znamenají
méně vyzařovaného tepla.4

v orbitě a sklonu osy Země, způsobilo to větší emise
CO2 z oceánu do atmosféry, což vedlo
k následujícím jevům:

3

Důkaz toho, že globální oteplování probíhá
Jeden z argumentů „skeptiků“ je tak zavádějící, že
vyžaduje tři úrovně „cherry picking“. Je to „globální
oteplování se zastavilo v roce 1998“.

hromadící se v klimatickém systému. Když sečteme
teplo jdoucí do oceánů, ohřívající zemi a vzduch a
způsobující tání ledu, vidíme, že planeta nadále
teplo akumuluje.26

První finta je ta, že se spoléhá na záznamy teploty,
které nepokrývají celou zeměkouli, jako jsou data
Hadleyho centra ve Velké Británii. Záznam Hadleyho
centra nezahrnuje oblast Arktidy, kde dochází
k nejrychlejšímu oteplování na planetě. Záznamy
pokrývající celou planetu ukazují, že nejteplejším
zaznamenaným kalendářním rokem je rok 2005.
Nejteplejšími 12 měsíci byly červen 2009 až květen
2010.
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Úhrnné teplo pro Zemi od roku 1950.26 Tempo přírůstku
energie od roku 1970 odpovídá 2,5 bombám z Hirošimy
každou sekundu.27
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Otisk našich prstů č. 3
Struktura ohřívání oceánu

globální teplota NASA GISS,
dvanáctiměsíční klouzavý půměr
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Světové oceány během posledních 40 let
soustavně hromadí teplo. Zvláštní strukturu
ohřívání oceánů, s teplem pronikajícím od
povrchu, lze vysvětlit jedině skleníkovým
oteplováním.10

12-měsíční klouzavý průměr odchylky globální
teploty.
Druhým účelovým výběrem je tvrzení
o dlouhodobém trendu založené jen na koncových
rocích. Během cyklů oceánu jako El Niño se
vyměňují ohromná množství tepla mezi oceánem a
atmosférou, takže povrchová teplota skáče z roku na
rok nahoru a dolů. K výpočtu dlouhodobého trendu
používají vědci techniky jako klouzavé průměry nebo
lineární regrese, které berou v úvahu všechna data.
A ta ukazují, že povrchové teploty od roku 1998 dále
rostou.
Třetí fintou je, pohlížet jen na teplotu povrchu, která
je měřením teploty atmosféry. Přes 80 % energie ze
silnějšího skleníkového jevu jde na ohřívání oceánů.
Abychom zjistili, zda globální oteplování pokračuje
po roce 1998, podívejme se na veškeré teplo

Pozorovaná teplota oceánu (červeně) a výsledky
modelů zahrnujících skleníkové oteplování (zeleně).10

4

Další důkazy pro to, že je globální oteplování skutečné
Někteří tvrdí, že příčinou velké části pozorovaného
globálního oteplování je to, že meteorologické
stanice jsou umístěny v blízkosti klimatizací a
parkovišť. Můžeme porovnat teploty z dobře
umístěných meteorologických stanic s těmi ze
špatně položených. Dobře i špatně umístěné stanice
ukazují stejnou velikost oteplování.

Kromě přesvědčivého záznamu teploty máme velký
soubor pozorování mnoha rozličných systémů, která
jsou v souladu s oteplujícím se světem. Ledové
příkrovy tají a každým rokem ztrácejí miliardy tun
ledu. Hladiny moří stoupají zrychlujícím se tempem.
Živočišné a rostlinné druhy migrují směrem k pólům
a ledovce ustupují (a ohrožují tak dodávky vody pro
mnoho miliónů lidí).

Dalším způsobem, jak ověřit měření z teploměrů, je
porovnat je s družicovými daty. Družicová měření
ukazují podobnou rychlost globálního oteplování. To
je potvrzení, že nám teploměry dávají přesný
obrázek.

Abychom správně porozuměli klimatu, musíme se
dívat na veškeré důkazy. To, co vidíme, je množství
nezávislých pozorování, všechna směřující ke
stejnému závěru – globální oteplování probíhá.

Indikátory oteplujícího se světa
Vlhkost

Ledovce
Teplota nad pevninou

Sněhová pokrývka

Teplota vzduchu při povrchu (v troposféře)

Teplota nad oceány

Hranice lesa posouvající se k pólům a do výšek

Povrchová teplota moří
Jaro přicházející dříve

Hladina moře

Ledové příkrovy

Entalpie oceánu
Přírodní druhy migrující k pólům a do výšek

Mořský led

Parmesan & Yohe 200332, NOAA34

Otisk našich prstů č. 4 Noci se oteplují rychleji než dny
Odchylky počtu
teplých dnů/nocí

Zesílený skleníkový jev znamená, že by se měly
noci oteplovat rychleji než dny. Během dne slunce
zahřívá povrch Země. V noční době se povrch
ochlazuje vyzařováním svého tepla do vesmíru.
Skleníkové plyny tento proces ochlazování
zpomalují. Kdyby globální oteplování způsobovalo
Slunce, očekávali bychom, že trend oteplování
bude největší během dne. Místo toho vidíme, že
počet teplých nocí roste rychleji než počet teplých
dnů.6
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Dlouhodobé odchylky počtu teplých dnů (červeně) a teplých
nocí (modře) za rok. Mezi „teplé“ patří horních 10 %.6
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Hokejka nebo hokejová liga?
Radiační působení

Termín „hokejka“ se obvykle vztahuje k rekonstrukci
teploty zahrnující dobu posledního tisíce let. Příkré
oteplování v nedávné době vypadá jako čepel oné
hokejky. V klimatické vědě nicméně najdeme mnoho
takových hokejek. Množství CO2 vypouštěného lidmi,

2
1.5
1

Celkové radiační působení:
Slunce + CO2 + aerosoly
(watty na metr čtvereční)
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z větší části spalováním fosilních paliv, má za

1000

posledních 1000 let zřetelný tvar hokejky.
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Úhrnné radiační působení změn sluneční aktivity, CO2 a
aerosolů – krátkodobé účinky sopek jsou vynechány.38
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Emise CO2 z lidské činnosti
(miliardy tun CO2)

20

Ten ukazuje, že naše klima v poslední době
akumuluje teplo. Vidíme tomu odpovídající
oteplování.
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Celkové roční emise CO2 (miliardy tun).11

Teplota pevniny severní polokoule
Rekonstrukce Moberg et al. 2005 (modře)
Přístrojově měřená teplota (červeně)
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Dramatický nárůst emisí CO2 se shoduje se strmým
nárůstem koncentrace CO2 v atmosféře, která nyní
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Rekonstrukce teploty severní polokoule (modře)39 plus
přístrojové měření teploty na pevnině severní polokoule
375

Koncentrace CO2 v atmosféře
(ppm, částic na milion)

(červeně).21
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Během uplynulého desetiletí přineslo mnoho
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nezávislých studií s využitím rozličných dat a
různých technik jejich analýzy rekonstrukce teploty
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za období posledních 1800 let.40

Koncentrace CO2 (ppm) z ledových vrtných jader v Law

pevnina s nejistotami
pevnina s nejistotami
pevnina i oceán s nejistotami

Změna teploty / 1 K

Dome ve Východní Antarktidě (zeleně)36 a přímé měření
z Mauna Loa na Havaji (fialově).37

Radiační působení je změna v energetické bilanci
planety – naše podnebí hromadí nebo ztrácí teplo.

pozorovaný trend
pozorovaný trend

Takové změny způsobuje více faktorů, jako je
kolísání sluneční aktivity, aerosoly (drobné částice
letopočet

rozptýlené ve vzduchu), změny orbity a směru osy

Různé rekonstrukce teploty severní polokoule.40

Země a CO2. Během posledních 1000 let byly
hlavními činiteli dlouhodobých změn klimatu Slunce,

Všechny tyto hokejky vyprávějí podobný a

aerosoly a CO2. Klimatické působení těchto vlivů

konzistentní příběh – lidé způsobili vážné a rychlé

dohromady vykazuje dobře známý tvar.

narušení našeho klimatického systému.
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Co nám říkají změny klimatu v minulosti?
Běžný argument „skeptika“ je, že „podnebí se
v minulosti přirozeně měnilo, a proto nemůže být
současné oteplování způsobeno lidmi“. Tento
argument je jako říkat, že „k lesním požárům dřív
docházelo přirozeně, takže žádný lesní požár
současnosti nemůže být způsoben lidmi“.

Je tedy velkou ironií, když změny podnebí
v minulosti jsou používány k vyvracení lidského vlivu
na globální oteplování. Recenzovaná věda ve
skutečnosti dochází k opačnému závěru. Minulé
změny podnebí poskytují silné důkazy pozitivní
zpětné vazby, která zesiluje oteplování působené
našimi emisemi CO2.

Vědci jsou si dobře vědomi toho, že se podnebí
v minulosti měnilo. Ve skutečnosti nám minulost
dává zásadní poučení, jak naše planeta reaguje na
různé popudy. Můžeme vidět, co se děje, když Země
akumuluje teplo, ať už je příčinou více slunečního
světla nebo přibývání skleníkových plynů. Klíčovým
poznatkem ze zkoumání různých období historie
Země je, že pozitivní zpětné vazby zesilují jakékoli
prvotní oteplení.

Příklady klimatické zpětné vazby

POZITIVNÍ ZPĚTNÁ VAZBA
Oteplení
udrží ve
vzduchu
více vody

NEGATIVNÍ
ZPĚTNÁ
VAZBA

Oblačnost
odráží
sluneční světlo

Více vodní páry
způsobuje více oblačnosti

Více
vodní páry
zachycuje
více tepla

Oblačnost
pohlcuje teplo
POZITIVNÍ
ZPĚTNÁ
VAZBA

To je důvod, proč se podnebí v minulosti měnilo tak
dramaticky. Pozitivní zpětné vazby vezmou jakoukoli
změnu teploty a zesílí ji. Zpětné vazby jsou
důvodem, proč je naše klima tak citlivé na skleníkové
plyny, z nichž CO2 je ten nejdůležitější činitel změny
klimatu.

Otisk lidských prstů č. 5 Více tepla se vrací zpět na zem
Zesílený skleníkový jev znamená, že by

Trend infračerveného záření směřujícího dolů

se mělo více infračerveného záření vracet
z atmosféry zpět na zem. Takový zvýšený
tok směrem dolů skutečně pozorujeme.
Když se blíže podíváme na spektrum
záření směřujícího k zemi, můžeme dojít
k tomu, jakou měrou každý skleníkový
plyn přispívá k oteplujícímu vlivu. Z těchto
výsledků se došlo k závěru:
„Tyto experimentální údaje by měly účinně
skoncovat s argumentem skeptiků, že

-0.4

-0.3

-0.2

-0.1

0

neexistuje žádný experimentální důkaz

0.1

0.2

0.3

0.4

Watts per square metre per year

souvislosti mezi nárůsty obsahu

Trend infračerveného záření směřujícího k zemi za období let 1973 až

skleníkových plynů v atmosféře a

2008. Severní Amerika je vynechaná, protože data z tohoto regionu

globálním oteplováním.“8

nepokrývají celé období 1973 až 2008.43
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Jak citlivé je naše klima?
Citlivost klimatu je mírou toho, o kolik se zvýší

Odhady citlivosti klimatu

globální teplota, pokud se zdvojnásobí množství CO2
v atmosféře. Je dobře stanoveno, že přímé oteplení

pravděpodobně

nejpravděpodobnější

v důsledku zdvojnásobení CO2 (hypoteticky

velmi pravděpodobně

neberoucí v úvahu klimatické zpětné vazby) je

Období
přístrojových
měření

zhruba 1,2 °C. Velkou otázkou je, jak zpětné vazby
upraví toto počáteční skleníkové oteplení. Bude
pozitivními zpětnými vazbami zesíleno? Nebo je
negativní zpětné vazby potlačí?
Citlivost klimatu je zjišťována s využitím množství
různých technik. Přístrojová měření, družicová

Současný
průměrný stav
klimatu

pozorování, teplo v oceánech, sopečné erupce,
změny klimatu v minulosti i klimatické modely, to vše
se zkoumá, aby se spočetla reakce klimatu na
nahromaděné teplo. Máme mnoho nezávislých studií
pokrývajících různě dlouhá období, zabývajících se

Klimatické
modely

různými aspekty klimatu a používajících různé
metody analýzy.

Poslední
tisíciletí

Tato paleta metod kreslí konzistentní obrázek –
citlivost klimatu v rozsahu mezi 2 a 4,5 °C,
s nejpravděpodobnější hodnotou 3 °C. To znamená,

Sopečné
erupce

že pozitivní zpětné vazby zesilují počáteční oteplení
dané CO2.
Někteří tvrdí, že citlivost klimatu je mnohem nižší než

Data

tato, citujíce studii Lindzena a Choie. Tato studie
Modely

používá družicová měření odcházejícího záření a

Vrchol minulé
doby ledové

naznačuje silnou negativní zpětnou vazbu. Dívá se
Před milióny
let

však pouze na data z tropů. Tropy ale nejsou
uzavřený systém – veliké množství energie se
vyměňuje mezi tropy a subtropy. Abychom správně
spočítali globální citlivost klimatu, potřebujeme
k tomu globální pozorování. Několik studií
analyzujících téměř globální družicová data nalezlo

Spojení
různých
metod

pozitivní zpětnou vazbu.
Správné porozumění citlivosti klimatu vyžaduje úplný
soubor dokladů. Tvrzení o nízké citlivosti klimatu
založené na jediné studii je ignorováním mnoha
0

dalších, které zjistily pozitivní zpětnou vazbu a
vysokou citlivost klimatu.
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9
41
Různé odhady citlivosti klimatu (°C)
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Dopady globálního oteplování
Tvrdit, že globální oteplování bude pro lidstvo dobré,
je zavíráním očí před mnoha negativními dopady.
Nejobvyklejší argument z této oblasti je ten, že oxid
uhličitý je „potravou pro rostliny“, takže emise CO2

globálního oteplování). Odhaduje se, že 1 miliarda
lidí závisí na oceánu jako podstatném (>30%) zdroji
svých živočišných bílkovin.55
S tím, jak se zmenšují ledovce a sněhová pole,
ubývá rovněž zdrojů vody pro milióny lidí, kteří jsou
do značné míry odkázáni na jejich letní tání,
zejména pro závlahové zemědělství. Podobně
stoupání hladiny moří a zvýšená síla bouří postihnou
v tomto století milióny lidí tím, jak rýžová políčka
zaplaví slaná voda, mořská voda pronikne do řek,
znečistí podzemní vodu a vytlačí místní
obyvatelstvo. To přinutí mnoho miliónů lidí, aby se
přestěhovali do vnitrozemí, což zvýší riziko

jsou dobrá věc. To ignoruje skutečnost, že přežití
rostlin nezávisí pouze na CO2. Efekt „zúrodňování
CO2“ je omezený a bude rychle překonán
negativními vlivy tepelného stresu, sucha a smogu,
u nichž se očekává, že do budoucna porostou.
Během uplynulého století celosvětově vzrostla
intenzita sucha a do budoucna se předpovídá další
zhoršování. Rostliny nemohou využívat výhodu
hojnějšího CO2, když umírají žízní.50

konfliktu.56
Když někdo říká, že globální oteplování je dobrá věc
a cituje přitom jednotlivé pozitivní dopady,
vzpomeňme, že úplný soubor dokladů ukazuje, že
negativa daleko převažují nad pozitivy.

Otisk lidstva č. 6
Zimy se oteplují rychleji
S tím, jak sílí skleníkové oteplování, očekává se,
že zimy se budou oteplovat rychleji než léta. Je
to proto, že skleníkový jev má větší vliv během
zimy. A v záznamu přístrojových měření to
skutečně pozorujeme.
0.8

Sucho v minulosti a budoucnosti, s využitím
Palmerova indexu závažnosti sucha. Modrá
představuje vlhké situace, červená značí suché.
Hodnota –4 nebo nižší se považuje za extrémní

Odchylka teploty (°C)

0.6

sucho.51
Mnoho dopadů změny klimatu nemá pozitivní
aspekty. 18 až 35 % rostlinných a živočišných druhů
může být odsouzeno k vyhynutí do roku 2050.
Oceány pohlcují značnou část CO2 ze vzduchu, což

Oteplování v létě
Oteplování v zimě

0.4
0.2
0
-0.2
-0.4
-0.6

vede k jejich okyselování. Předpovídá se, že to bude
mít vážný destabilizující efekt na celý potravní
řetězec v oceánu, zhoršující negativní účinek toho,
že vlivem teplejší vody bělají koráli („dvojitý úder“ od

1850

1900

Rok

1950

2000

Vyhlazené odchylky teploty pro zimu a léto,
zprůměrované jen přes pevninu od r. 1850 do 2009.21

9

Zlikvidovat posly
V listopadu 2009 hackeři zaútočili na emailové
servery University of East Anglia a ukradli emaily.
Když byla vybraná korespondence mezi klimatickými
vědci zveřejněna na internetu, několik sugestivních
citací bylo vytrženo z kontextu a interpretováno jako
odhalení, že celé globální oteplování je jenom
konspirace. Někteří to označili za „climategate“. Aby
se zjistilo, jestli došlo k nějakému přestupku,
ukradené emaily prošetřilo šest nezávislých týmů
z Anglie a Spojených států.
Každé z těchto vyšetřování
„...žádný důkaz
očistilo klimatické vědce od
jakéhokoli
jakéhokoli

záměrně
špatného
vědeckého
postupu
v jakékoli práci
Climatic
Research Unit.“

diskutované vědy, nejde
o konspirativní machinace,
ale o technickou diskusi
nad metodami zpracování
dat snadno dostupnými
v recenzované literatuře.

„O přesnosti
a poctivosti
vědců není
pochyb.“
NEZÁVISLÉ
PŘEZKOUMÁNÍ
EMAILŮ O
KLIMATICKÉ
ZMĚNĚ 59

Je důležité dát ukradené
emaily do perspektivy.
Hrstka vědců diskutuje
o několika málo souborech
klimatických dat. Dokonce i bez těchto dat stále
existuje ohromný a konzistentní soubor dokladů,
pečlivě shromažďovaný nezávislými vědeckými týmy
napříč zeměkoulí. Pár
sugestivních citací
„Neexistuje
vytržených z kontextu
žádný věrohodný
může sloužit jako
důkaz, že se Dr.
rozptýlení pro ty, kteří si
Mann někdy
přejí se vyhnout fyzikální
angažoval nebo
realitě změny klimatu, ale
podílel, přímo
nemění nic na našem
nebo nepřímo, na
vědeckém porozumění
jakékoli činnosti
roli lidstva v globálním
s úmyslem
oteplování. Climategate
potlačit
nebo
je pokus ukázat prstem
zkreslit data.“
na vědce, ale odvrací
60
pozornost od toho, na
PENN STATE
čem záleží: od vědy.
UNIVERSITY

podezření.57,58,59,60,61,62

Nejcitovanějším emailem je
ten s obratem „schovej ten
pokles“ Phila Jonese, který
je běžně dezinterpretován.
„Pokles“ ve skutečnosti
UNIVERSITY OF
odkazuje na pokles růstu
EAST ANGLIA
letokruhů od 60. let 20.
BĚHEM
století. Protože má na růst
KONZULTACÍ S
stromů vliv teplota, šířky
KRÁLOVSKOU
letokruhů mají těsný vztah
SPOLEČNOSTÍ
k měřené teplotě
v minulosti. Nicméně po
roce 1960 se některé letokruhy odchylují od měření
teploty teploměry. Toto téma se v recenzované
literatuře otevřeně diskutuje již od roku 1995. Když
se podíváme na email Phila Jonese v kontextu

S tím, jak skleníkové plyny zachycují více tepla ve
spodní vrstvě atmosféry (troposféře), méně tepla
dosáhne horní atmosféry (stratosféry a vyšších
vrstev). Očekáváme tedy oteplování spodní
atmosféry a ochlazování horní atmosféry. To je
pozorováno družicemi i meteorologickými balóny.1

Ochlazování horní
atmosféry

0

-0.5
-1

1

Oteplování spodní
atmosféry

0.5
0

1980

1985

1990

1995

Rok

2000

2005

Odchylky teploty (stupně Celsia) v horní a spodní
atmosféře, jak byly naměřeny družicemi (RSS).64

10

-0.5

Odchylka teploty (°C)

Otisk vlivu lidstva č. 7
Horní atmosféra se ochlazuje

Odchylka teploty (°C)

0.5

Vědecký konsenzus ohledně globálního oteplování
Čas od času můžeme narazit na petice
vyjmenovávající vědce, kteří jsou skeptičtí vůči lidmi
způsobenému globálnímu oteplování. Velmi málo
z podepsaných se však věnuje klimatickému
výzkumu. Jsou tam lékařští vědci, zoologové,
fyzikové a inženýři, ale poskrovnu těch, jejichž pole
odbornosti je věda o klimatu.

Přes 97 % odborníků na klima si
myslí, že lidé způsobují globální
oteplování

Co si tedy myslí opravdoví odborníci? Několik studií
dělalo průzkum mezi klimatickými vědci, kteří aktivně
publikují výzkum klimatu. Všechny studie došly ke
stejné odpovědi – přes 97 % odborníků na klima je
přesvědčeno, že lidé mění globální teplotu.65,66
To potvrzuje i recenzovaný výzkum. Přehled
veškerého recenzovaného výzkumu na téma
„globální změna klimatu“ publikovaného mezi roky
1993 a 2003 zjistil, že mezi 928 celkem nalezenými
vědeckými články není ani jeden, který by odmítal
konsenzuální pozici, že lidská činnost způsobuje
globální oteplování.67

Souhlasí i doklady
Rozhodující svědectví, že globální oteplování je
způsobeno lidmi, není založeno na lesu
hlasujících rukou, ale na přímých pozorováních.
Různé nezávislé posloupnosti důkazů ukazují na
stejnou odpověď.
Existuje konsenzus důkazů, že lidé
zvyšují koncentraci oxidu uhličitého
v atmosféře. To je potvrzeno měřením
typu uhlíku ve vzduchu. Zjišťujeme, že
větší část tohoto uhlíku pochází
z fosilních paliv.
V souladu jsou i důkazy, že rostoucí
množství CO2 způsobuje oteplování.

Panuje souhra dokladů, že dochází ke
globálnímu oteplování. Teploměry i družice měří
stejný trend oteplování. Další známky oteplování
se nalézají po celém světě – zmenšující se
ledové příkrovy, ustupující ledovce,
stoupající hladiny moří a posun
Nepanuje
v sezónách.

jen
konsenzus
mezi vědci
– je zde
konsenzus
důkazů.

Struktura oteplování ukazuje jasné
známky zesíleného skleníkového jevu.
Noci se oteplují rychleji než dny. Zimy
se oteplují rychleji než léta. Spodní
vrstva atmosféry se otepluje, zatímco
horní vrstvy se ochlazují.

Ohledně otázky, jestli lidé způsobují
klimatickou změnu, nepanuje konsenzus jen mezi
vědci – je zde konsenzus důkazů.

Družice pozorují, že méně tepla uniká do
vesmíru. Měření na povrchu zjišťují, že více tepla
se vrací na Zem. Děje se to přesně na vlnových
délkách, kde CO2 zachycuje teplo – zřetelná lidská
stopa.
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Pro to, že globální oteplování způsobili lidé, svědčí mnoho
nezávislých řad důkazů. „Skepticismus“ vůči globálnímu
oteplování se často zaměřuje na drobné části skládanky
a odmítá úplný soubor dokladů.
Naše klima se mění a my jsme hlavní příčinou skrze naše emise
skleníkových plynů. Fakta týkající se klimatické změny jsou
klíčová pro pochopení světa kolem nás a pro informované
rozhodování o budoucnosti.
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