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Téměř každý den čteme o tom, že člověk ohřívá planetu svou produkcí oxidu uhličitého. Většina současných klimatologů souhlasí s hypotézou, že nárůst teploty je způsobován především skleníkovým efektem oxidu uhličitého, který se uvolňuje při spalování fosilních paliv. Všichni chápeme hypotézu „skleníkového efektu“. Koncentrace oxidu uhličitého v atmosféře se zvýšila z přibližně 250 ppm v dobách před vznikem průmyslové výroby na 386 ppm v roce 2009. Sluneční záření oxidem uhličitým pronikne, avšak tento plyn má tendenci zadržovat teplo na Zemi. Nárůst množství oxidu uhličitého způsobuje skleníkový efekt, protože sklo ve sklenících funguje podobně jako oxid uhličitý. Sklo propustí sluneční záření, ale udržuje teplo uvnitř. Profesoři Kutílek a Nielsen ve své pronikavé knize Facts about Global Warming: Rational or Emotional Issue? (Fakta o globálním oteplování: Racionální nebo emocionální otázka?) (Reiskirchen, Německo, Catena Verlag 2010, 227 stran) prokazují neplatnost hypotézy, že je oxid uhličitý příčinou globálního oteplování. Tato kniha je překladem a rozšířenou verzí publikace, kterou Miroslav Kutílek napsal v češtině a která byla úspěšně vydána pod názvem Racionálně o globálním oteplování (Dokořán, Praha, 2008, 185 stran).
Dramatické scénáře Autoři úvodem říkají, proč tuto knihu napsali. Byli znepokojeni falešnými prohlášeními, která se „opakovaně objevují v médiích v podobě dramatických scénářů. Média prosperují, když pojednávají o katastrofách - čím intenzivněji a výrazněji jsou vykresleny, tím vyšší je počet posluchačů rozhlasových stanic, diváků televizních stanic nebo čtenářů novin, což zvyšuje zisky majitelů.“ Cílem autorů je prozkoumat globální klimatickou změnu „bez křiklounství panikářů, médií a jejich příznivců“.
Ptají se, „kdo za to může?“, kdo je původcem hypotézy o globálním oteplování? Na základě dokumentů ukazují, že v roce 1979 začaly USA vydávat státní publikace, které vedly k tomu, že v roce 1988 byl založen Mezivládní panel pro změnu klimatu, jež od té doby publikuje své zprávy. Autoři říkají, že „Už v začátcích činnosti IPCC byla pravdivost tvrzení o ,lidmi způsobené klimatické změně‘ považována za samozřejmou“. Autoři na různých místech celé knihy uvádějí výňatky z těchto zpráv, poukazují na slabiny modelů IPCC a vyvracejí tvrzení IPCC.
Protože do poloviny 17. století, kdy byly vyrobeny první teploměry, nemáme žádné záznamy o teplotě, musíme vyvozovat to, jaké byly teploty v geologické historii, z nepřímých indicií. Kutílek a Nielsen tyto nepřímé indicie, mezi něž patří například údaje získané z vrtů v ledovcích, podrobně popisují. Z mnoha nepřímých indicií vyplývá, že přibližně mezi lety 900 a 1350 n.l. panovalo středověké teplé období. Oteplení v tomto období přesáhlo úroveň současného oteplení.
Hokejkový graf Takzvaná „hokejka“, která je prezentována v populárně naučných materiálech hovořících o tom, že graf teploty v čase připomíná svým průběhem hokejku (horizontální část mezi lety 1400 a 1900 n.l., přičemž krátký, nahoru zahnutý konec hokejky představuje období od roku 1900 n.l. do současnosti), nezahrnuje zmíněné středověké teplé období. Autoři uvádějí: „Docházíme k závěru, že texty IPCC o globálním oteplování nejsou zcela správné, když uvádějí, že je tato současná změna klimatu charakterizována nejvyššími teplotami v tomto tisíciletí.“
Nemůžeme nyní provést experiment, abychom zjistili vztah mezi globálním oteplováním a zvýšením množství oxidu uhličitého v atmosféře. Proto se musíme spoléhat na experimenty, které v minulosti provedla příroda. V kapitole 4, která je nejdelší kapitolou knihy, Kutílek a Nielsen popisují tyto „experimenty“ a faktory, které ovlivňují klima. Tyto faktory se řídí fyzikálními zákony, které člověk nedokáže změnit. Patří mezi ně Milankovičovy oscilace (změny orientace Země vůči slunci probíhající cyklicky v dlouhých časových obdobích) a aktivita slunečních skvrn. Když je slunečních skvrn málo, klima se ochlazuje. Údaje z ledových vrtů neukazují na žádnou jednoznačnou souvztažnost mezi zvýšením teploty a koncentrací oxidu uhličitého. Když došlo ke změně teploty a množství oxidu uhličitého, změnila se teplota dříve, než se změnilo množství oxidu uhličitého. Autoři docházejí k závěru, že „tyto ,experimenty‘ uskutečněné samotnou přírodou by měly postačovat k prohlášení, že skleníková hypotéza není platná.“
Nebývalá erudice Kutílek a Nielsen dokumentují vliv klimatu na vývoj člověka a na vzestup a pád starověkých civilizací, včetně civilizací v Egyptě a na území dnešního Iráku. Toto jsou fascinující pasáže a čtou se snadněji než úseky popisující faktory, které jsou určující pro klimatickou změnu. Tyto pasáže jsou zajímavé pro historiky zabývající se civilizacemi. Autoři zmiňují změnu z nomádské společnosti na zemědělskou a zpět na nomádskou, a to vše následkem klimatu. V kapitole nazvané „Bude katastrofickým scénářům někdy konec?“ se autoři věnují hurikánům, povodním, tání ledovců, stoupání hladiny moří, zániku korálových útesů a hladomorům. Každý jednotlivý katastrofický scénář vyvracejí věcnými údaji.
Kniha na závěr vypočítává osoby, které se staví ke globálnímu oteplování skepticky, mezi nimi také Václava Klause, prezidenta České republiky. Kutílek a Nielsen zmiňují Klausovu knihu, která ukazuje, že „hypotéza o globálním oteplování není založena na současné vědě a je vlastně nebezpečnou hrozbou pro svobodu a prosperitu na celém světě“. Hospodářský dopad tohoto nedorozumění ohledně globálního oteplování je tématem, které se objevuje v průběhu celé Kutílkovy a Nielsenovy knihy.
Autoři jsou velice erudovaní. Využívají literaturu, která je jen zřídka citována, avšak ve všech případech se jedná o zdroje z odborných publikací. V knize je 34 obrázků a všechny jsou vysoce kvalitní a poučné. Po přečtení této knihy si uvědomuji nedostatky hypotézy, že člověk ohřívá planetu. Souhlasím s autory, že mámeli globálnímu oteplování porozumět, potřebujeme „širší způsob uvažování o složitějších okolnostech“.
Z angličtiny přeložil Jan Křišťan

* Z mnoha nepřímých indicií vyplývá, že přibližně mezi lety 900 a 1350 n. l. panovalo středověké teplé období. Oteplení v tomto období přesáhlo úroveň současného oteplení.
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