
Oteplování planety v historii nikdy 
nepředstavovalo pro lidstvo problém.  
Vyšší hladiny oceánů byly už v době  
starých Sumerů. Lední medvědi  
se na změny klimatu adaptují; to by 
ostatně měli udělat i lidé a přestat dotovat 
solární barony. Snižování emisí CO2 
v atmosféře je vyhazováním peněz… 
Tyto a další poznatky shrnuje v knize 
Obchodníci se strachem „skeptický 
klimatolog“ a historik Vítězslav Kremlík.
text: Milan Ležák ml. / foto: Radek Cihla, Pro�media.cz,  
Depositphotos.com a osobní archiv Vítězslava Kremlíka

OBDOBÍ SUCHA 
SE V DĚJINÁCH 
OPAKUJÍ
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K
depak je to globální oteplová-
ní?“ vtipkoval v zimě Donald 
Trump. Popíráte jako americký 
prezident globální oteplování?

Nechci mluvit za Donalda Trumpa, ale 
klimatologové obecně nepopírají existenci 
oteplování. Víme, že ledovce v Alpách jsou 
menší než před osmdesáti lety. Myslím, že 
to ví i Donald Trump. Na odborné úrovni 
můžeme diskutovat o tom, zda je tepleji než 
ve středověku či v době Římské říše.

Potěšil vás Trump tím, že odstoupil od 
Pařížské klimatické dohody?
Je absolutně nedůležité, jestli Spojené státy 
podepíší Pařížskou dohodu. I ti, kdo úmlu-
vu podporují, uznávají, že její cíle jsou tak 
slabé, že na klima v podstatě nebude mít 
vliv. Ona dohoda byla jen symbolický rituál. 
Asi jako když nosíte zaječí pacičku nebo 
jiný talisman.

Napsal jste, že „lidstvo mělo vždy problé-
my, když se klima ochlazovalo, nikoli 
oteplovalo“. Nemůže být něco jednou po-
prvé?
Může, ale lidský mozek je zařízený tak, že 
se učíme z minulých zkušeností. Bude-li 
vám někdo tvrdit, že cihla puštěná z ruky 
poletí vzhůru, asi se budete zdráhat tomu 
uvěřit. Protože zatím vždycky spadla dolů. 
Ta dnešní propaganda o oteplování je také 
v rozporu s dosavadní zkušeností.

Proč myslíte, že vyšší teplota pro lidstvo 
neznamená katastrofu?
V dobách, z nichž nemáme žádná data 
o měření teploty, se můžeme orientovat 
například podle letokruhů stromů. Tento 
přírodní teploměr nám ukazuje, že když 
byly vyšší teploty, byly i vyšší srážky a stro-
my víc narostly. Mají silnější letokruhy. 
Teplejší a vlhčí klima prospívalo zeměděl-
cům. Když se naopak ochladilo a probíhala 
malá doba ledová, šly výnosy dolů, což 
způsobovalo hospodářské problémy. Asi 
není náhoda, že v sedmnáctém století, kdy 
teploty byly dlouhodobě nejnižší, docháze-
lo i nejčastěji k vojenským konfliktům.

Odtávání ledovců a zvyšování hladiny 
oceánů nepředstavují přírodní kata-
strofu?
Hladiny oceánů kolísají celé dějiny. Před 
pěti tisíci lety, v dobách vzniku prvních 
civilizací v Sumeru a Egyptě, byly mořské 
hladiny daleko výš, než jsou dnes. Klima-
tická změna se neblíží – probíhá už mili-
ony let. S tím nic neuděláme. Maximálně 
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se můžeme adaptovat, postavit poldry, 
přestěhovat se, ale klimatu neporučíme. 
Zvyšováním daní se počasí fakt řídit nedá.

Jaký očekáváte vývoj současného oteplo-
vání?
Vždycky se nám chvilku otepluje a pak zase 
ochlazuje. Nevěřím prognózám, že sou- 
časný stav bude trvat na věky věků. Klima 
se vyvíjí. V letech 1998 až 2016, zhruba 
jednu lidskou generaci, teploty stagnovaly. 
Teď to vypadá, že zase chvilku stoupají, ne-
vím, jestli to bude pokračovat dál, ale můžu 
garantovat, že cykličnost bude fungovat 
i nadále, tudíž zase přijde období ochlazová-
ní a po něm zase oteplování a tak dále…

Oteplování jde zatím ruku v ruce se su-
chem. Měl by nás trápit nedostatek vody?
Musíme rozlišovat klima a počasí. Suché 
epizody se v dějinách vždycky opakovaly. 
Dochází k tomu, ať je teplo, nebo chladno. 
Největší sucha za posledních dvě stě let 
naši zemi postihla v šedesátých letech de-
vatenáctého století a to bylo relativně 
chladno. Současné změny vidím spíše jako 
náhodné výkyvy počasí. Z dlouhodobých 
trendů je jasné, že objem srážek za posled-
ní stovky let v Evropě spíše stoupá. A přitom 
dochází k občasným suchým epizodním 
obdobím.

Vámi zmíněné sucho v devatenáctém sto-
letí vyústilo v sedmdesátých letech 
v kůrovcovou kalamitu na Šumavě. Vidí-
te v tom spojitost se současnou situací?
Tehdejší situace byl přírodní jev a stejně tak 
je tomu dnes. Nejde o poruchy klimatu. 
Odmítám tezi, že oteplení znamená zvýše-
ní extremity počasí. Vzpomínáte na paniku 
s globálním ochlazováním? Po třiceti letech 
ochlazování severní polokoule jsme byli 

v sedmdesátých letech strašeni ochlazením, 
že se bude zhoršovat podnebí a prohlubovat 
sucho. Dnes, kdy se otepluje, slýcháme 
stejnou rétoriku. Můj závěr je, že ani jedna 
strana nejspíš nemá pravdu. S rozmary 
počasí musíte počítat v každém klimatu,  
je jedno, zda je teplo nebo zima. Možná  
se mění frekvence jednotlivých druhů 
extremity, ale pochybuju, že je extrémnost 

klimatu horší jako celek. Ten dojem mají 
lidé proto, že mají krátkou paměť.

Proč nevěříte „alarmistům“, jak nazývá-
te své ekologické oponenty, varujícím 
před přibýváním CO2 v atmosféře?
Alarmista je někdo, kdo se snaží vyvolat 
poplach, tedy alarm. Je to zavedený termín, 
nevidím ho jako pejorativní označení. 
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i Stačí, aby byl 
teplejší rok, z oceánů 
se uvolní více uhlíku 
a veškeré naše úsilí 
o snižování CO2  
se tím vymaže.

Většinu poválečné éry se severní polokoule ochlazovala.

Patrný je tisíc pět set let dlouhý Bondův cyklus střídání teplých a chladných období.

Údaje z grónského vrtu do půle 19. století
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LEDY ODTÁVAJÍ. Z hlediska dějin Země 
nic nového. V době vzniku prvních civilizací 
byla hladina moří mnohem výš než dnes.

ZLOMKŘEST NOVÉHO ALBA

PŘEDPRODEJ V SÍTI TICKETPORTAL

15/03/2019 PLZEŇ MĚŠŤANSKÁ BESEDA  

20/03/2019 MLADÁ BOLESLAV DŮM KULTURY 

22/03/2019 KARLOVY VARY GRANDHOTEL AMBASSADOR 

24/03/2019 ČESKÉ BUDĚJOVICE JIHOČESKÉ DIVADLO  

28/03/2019 ÚSTÍ NAD LABEM NÁRODNÍ DŮM  

29/03/2019 LIBEREC CLUB WAREHOUSE  

03/04/2019 TŘEBÍČ NÁRODNÍ DŮM  

05/04/2019 OLOMOUC S KLUB  

06/04/2019 OSTRAVA HELIGONKA   

08/04/2019 PRAHA DIVADLO KALICH  

11/04/2019 BRNO SEMILASSO
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Pejorativní by byl spíše politologický termín 
ekofašista, který v sobě nese hrozbu ome-
zování občanských svobod v zájmu údajné-
ho vyššího dobra.

Podle vás je třeba aféra Dieselgate zby-
tečná… Klidně bychom mohli jezdit dál 
s naftovými vozy a odpustit si experimen-
tování s elektroautomobily?
Co se prosazuje jako údajná opatření na 
snížení CO2, to jsou jen symbolická rituál-
ní gesta, která nemají na koncentrace 

skleníkových plynů v atmosféře vliv. Dě-
tem se vtlouká ve škole do hlavy, aby si 
místo masa daly zeleninu a jely do školy na 
kole, protože tím sníží svou uhlíkovou 
stopu. I kdybychom se tak chovali všichni, 
vliv na celkové emise CO2 je tím mikrosko-
pický. Proti této nesmírné planetě jsme 
nepatrní jako mravenci. Stačí, aby byl 
teplejší rok, z oceánů se uvolní více uhlíku 
a naše úsilí o snižování CO2 se tím vymaže. 
To ale ví málokdo. Vědecké studie skoro 
nikdo nečte.

Oteplování není problém… Ale čísla po-
jišťoven ukazují, že hurikány, sucha a po-
vodně způsobují stále větší škody.
Alarmisté obecně předvádějí hrátky se 
statistikou. Třeba u přírodních pohrom 
ukazují, jak se zvyšují škody, ale ty pojistné 
škody se zvyšují, protože lidí přibývá a ma-
jí stále více majetku. Nemluvě o inflaci. 
Ceny z roku 1980 se nedají srovnávat s le-
tošními. Obchodníci se strachem se nás 
snaží vyděsit, aby z nás vytáhli peníze. Když 
mají lidé strach, je snazší jim vládnout.

Jak jste došel k faktu, že „podpora obno-
vitelných zdrojů nás od roku 2006 stála 
asi 70 tisíc korun na domácnost“?
To jsou informace z veřejných zdrojů; podle 
Českého statistického úřadu bylo od ro- 
ku 2006 do konce roku 2017 vyplaceno na 
těchto dotacích téměř 300 miliard korun. 
Tak to vydělte počtem domácností. Tolik 
vynakládáme na snižování oxidu uhličitého, 
což je mimochodem plyn nutný pro foto-
syntézu. Na rostliny funguje jako hnojivo. 

ZELENÁ ENERGIE. 
„Klimatická lobby si 
vymohla, že jí ze zákona 
musíme cpát peníze  
do kapes. Je to 
vyhazování prostředků, 
které by se daly 
využít lépe,“ říká 
Vítězslav Kremlík.
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Uhlík je základní stavební kámen života na 
této planetě. A proti tomu my bojujeme? 
Proti životu?

Měli bychom přestat podporovat zelenou 
energii?
Ta energie by měla pomáhat nám, ne my jí. 
Na zelené zdražování doplácejí ti nejchudší. 
Mám na mysli řepku a solární panely, kdy 
si klimatická lobby vymohla privilegia, že jí 
ze zákona musíme cpát peníze do kapes. Je 
to vyhazování prostředků, které by se daly 
využít jinak. Přestaňme házet hrách na zeď 
a přestaňme se snažit řídit klima. Investuj-
me raději do adaptace. Potřebujeme více 
zeleně do měst, aby se v létě ochladila. Po-
třebujeme klimatizace pro horká léta. Po-
třebujeme přejít na plodiny vhodnější pro 
aktuální podnebí. Dříve by taková debata 
byla asi zbytečná. Hned by mě nařkli z toho, 
že popírám klimatické změny a snažím se 
sabotovat záchranu planety, ale dnes mám 
pocit, že na to lidé konečně začínají slyšet. 
Adaptace funguje. Voodoo nikoli.

Máte vztah k přírodě, když považujete 
ekology za ekoteroristy?
Není pravda, že kdo odmítá klimatické 
podvody, nemá rád přírodu. Varuji, že 
uzurpování moci se vždy děje pod zdánlivě 
ušlechtilými záminkami. Přírodu mám 
určitě raději než většina intelektuálů, kteří 
prosazují klimatickou ideologii, aby takzva-
ně ochránili planetu.

Dobře, přírodu máte rád, ale zvířátka 
moc ne, jinak byste nechtěl v rámci evo-

luce obětovat lední medvědy. Ledovce mi-
zejí a medvědi se nedokážou uživit…
Musím vás opravit, počty ledních medvědů 
od šedesátých let stouply a posledních 
dvacet let neklesají. Alarmisté vás dokona-
le dezinformují. Schválně se podívejte na 
statistiku odborníků, kteří lední medvědy 

sledují. Nepřibývají kvůli klimatu, ale kvů-
li omezení lovu. Zamyslel bych se spíš nad 
tím, že před dávnými časy to byli medvědi 
hnědí, kteří se adaptovali na kruté mrazy 
a na jídelníček, sestávající převážně z ryb. 
Tomu říkám výkon!

Věříte, že se přizpůsobí hrozícímu otep-
lení?
Proč by jim tání mělo vadit? Rozhodně je 
jednodušší stěhovat se z Arktidy do Kanady, 
kde je spousta jídla, než se přestěhovat 
z Kanady do Arktidy… Ledové pláně jsou 
snad vaše představa úrodné krajiny, kterou 
máme chránit? Chtělo by se vám žít v zemi 
věčného ledu? Je to přesně naopak, než 
tvrdí alarmisté. V tůních na Antarktidě dnes 
najdete více bakterií, řas a života, protože 
oteplení je zkrátka příznivější pro život na 
této planetě než kruté mrazy. 

i Klimatická změna 
probíhá miliony let. 
Můžeme se adaptovat, 
postavit poldry, 
přestěhovat se, ale 
klimatu neporučíme.

Vítězslav Kremlík
Ý 1976 v Náchodě

u vystudoval anglickou �lologii 
a historii na Filozofické fakultě 
Univerzity Palackého v Olomouci

u pracuje jako pedagog 
a překladatel
u vlivem klimatických změn na lidské 
dějiny se zabývá téměř dvacet let
u zúčastnil se klimatické konference 
OSN v Kodani

u v roce 2009 po aféře Climategate 
založil stránky Klimaskeptik.cz
u je členem Českého klubu skeptiků 
Sisyfos

lezak@empresamedia.cz

POČTY LEDNÍCH MEDVĚDŮ NEKLESAJÍ. 
Na změnu klimatu se adaptují, soudí 
skeptický klimatolog Kremlík.
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