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Názory

D va čeští vědci bojují proti celé světové
elitě klimatologů. To zní zajímavě,
horší však je, že ve svém příspěvku

Globální změnu zkoumejme vědou, ne ideo-
logicky (MF DNES, 22. 10.) nařkli ústav Aka-
demie věd ČR, Ústav výzkumu globální změ-
ny – CzechGlobe z ideologického přístupu
k badatelské činnosti týkající se klimatické
změny. Takové obvinění patří na poli vědec-
ké cti k nejzávažnějším.
Expertní stanovisko CzechGlobe ke klima-

tické změně je však v plném souladu se sou-
časnými poznatky moderní vědy. A skuteč-
ná seriózní vědecká rozprava probíhá na vě-
decké platformě (vědecké publikace, konfe-
rence, diskuse v kruhu vědců), nikdy v médi-
ích. Právě tomuto pravidlu se autoři článku,
docenti Jan Pokorný a Josef Seják, zpronevě-
řili. A navíc k podpoře své vědecky nepotvr-
zené teorie přidali ideologický a zpolitizova-
ný náboj využívající dopadu aktuálního citli-
vého problému energetické krize.
Hypotézou této dvojice je, že příčinou

oteplování je úbytek plochy přirozených
lesů, nikoli zesílení skleníkového efektu at-
mosféry v důsledku nárůstu koncentrace
skleníkových plynů v ovzduší vlivem člově-
ka. Jenže tvrzení obou autorů má zásadní
trhliny. Zaprvé si protiřečí. Jak sami uvádě-
jí, k zásadnímu odlesnění zvláště v Evropě
došlo do konce 19. století, avšak v té době
k oteplování planety kupodivu nedošlo.
Na to bylo přitom dost času, protože země-
dělství a těžba dřeva přeměňují Evropu
nejméně pět tisíc let.
Také zrychlování nárůstu teploty v Evro-

pě po roce 1960 je v příkrém rozporu s ná-
růstem lesnatosti v Evropě, tedy s jejich teo-
rií. Ale především tato teorie opomíjí, že k
nárůstu teploty dochází od počátku 20. sto-
letí nad všemi povrchy, nad lesy, ve stepní
krajině, nad tundrou i v oblasti trvalého za-
lednění. A především, oteplují se a nejvíce
energie absorbovaly světové oceány, které
na povrchu naší planety dominují.
Dalším problémem autorů článku je, že

ignorují podstatu skleníkového efektu at-
mosféry. Odmítají, že atmosféra vyzařuje
energii směrem k zemskému povrchu. Od-
mítají skutečnost, že skleníkový efekt (tj.
teplotní vyzařování atmosféry směrem k
Zemi) se na globální teplotě podílí zcela zá-
sadně, dvěma třetinami, zatímco sluneční
záření dopadající v podobě přímého nebo
difuzního záření na zemský povrch z jedné
třetiny. V našich podmínkách (zvláště díky
zeměpisné šířce) je tento podíl na základě
přímých měření ještě vyšší, kolem tří čtvr-
tin.

Teplo za ledničkou

Aktuálně je CO2 (a další skleníkové plyny)
nikoliv zesilovačem, ale přímou příčinou
probíhajících klimatických změn. A to je
konsenzus, na kterém vědci z různých obo-
rů pracují více než 150 let. Přijít s opačným
tvrzením je samozřejmě možné a zpochyb-
ňování platných teorií je hybnou silou vě-

deckého poznání, ale pokud tak chtějí do-
centi Seják a Pokorný učinit, mají tak učinit
v tisku vědeckém, ne denním. A především
by měli pamatovat na tzv. Saganův stan-
dard, ve kterém známý americký astronom
jasně formuloval, že „mimořádné tvrzení
vyžaduje mimořádné důkazy“.
Zásadním omylem autorů je, že nerozlišu-

jí, co je globální a co lokální. Každému je
jasné, že z měření radiační bilance na pár
místech, navíc zmatečně interpretova-
ných, není možné vystavět globální teorii.
Všichni víme, že v lese či ve městě alespoň
v parku je v horkých dnech mnohem pří-
jemněji. Zejména pokud je dostatek vody
na výpar. Odpařovaná voda své okolí ochla-
zuje. Toto teplo však nezmizí, prostě nemů-
že, pokud platí základní fyzikální zákony,
mezi které patří zákon zachování hmoty a
energie. Podobně jako teplo při klimatizo-
vání kanceláře či domova je vypouštěno
ven, tak energie odebraná výparem vody
ze zemského povrchu se přenáší výše do at-

mosféry, kterou zase (na jinémmístě) ohří-
vá. Tato energie tedy zůstává v klimatic-
kém systému Země. Je to podobné, jako
byste chtěli ochladit místnost tím, že ote-
vřete ledničku. Může se ochladit vzduch
před ledničkou. Za ledničkou je ale o to tep-
leji. Proto energie týkající se výparu, ať z
oceánů, či pevniny, nepatří mezi faktory,
které mají takový význam, že by mohly
ovlivnit samy o sobě rovnováhu globálního
klimatu na globální úrovni.
Expertní stanovisko ÚVGZ AV ČR je tedy

zcela v pořádku. Odpovídá současným po-
znatkům skutečné moderní vědy. Vysvětlu-
je klimatickou změnu coby globální jev. Až
se expertní stanovisko bude zabývat lokální-
mi dopady, např. tepelnými ostrovy měst,
potom jeho součástí bude neodmyslitelně
i významná role vegetace a vody.
—Michal Marek
—Miroslav Trnka
— Dalibor Janouš
Ústav výzkumu globální změny AV ČR

Sobotní
zápisník
z Malé
Strany

V
ýroční, 20. sjezd čínské komunis-
tické strany, ukončenýminulou so-
botu, završilo defilé sedmičky no-
vých členů Stálé komise politbyra.
Začal tak jedenáctý rok „nové éry“

prezidenta Si Ťin-pchinga, s obměněným
vrcholným vedením strany, ze kterého na
jaře vznikne nová vláda na dalších pět let.
Výsledky sjezdu se očekávaly, a tak za po-
zornost stály také reakce českých médií.
Překvapivý titulek Expanze čínského so-

cialismu hned po úvodním dni týdenního
sjezdu naznačil, kudy se zpravodajství
bude ubírat. Místo věcných analýz čínské-
ho modelu, objasňujících českým politi-
kům, podnikatelům a veřejnosti pojmoslo-
ví, přístupy a strukturu vládnoucí strany,
přišlo opět pohodlné papouškování.
V naší zemi, s vlastní negativní historickou
zkušeností s komunismem, se na Čínu stá-
le díváme jako na novodobou obdobu So-
větského svazu. Ačkoliv toto porovnání je
na hony vzdálené realitě, v rámci obvyklé-
ho mediálního zjednodušování jsou tyto
„brýle“ nejpohodlnější.
I přes nastávající recesi zůstává Čína pro-

sperující zemí, expandující nikoliv socialis-
mem, ale korporacemi, technologiemi
a zbožím, které potkáváme v reálném živo-
tě stále častěji. Doufat v čínský neúspěch
a strašit „čínskou hrozbou“ je strkáním hla-
vy do písku. Po Číně totiž nastupují i další
asijské země. Podle Světové banky rostl
v poslední dekádě nejrychleji – o více než
pět procent – jih Asie, zejména Indie, Viet-
nam a Filipíny.

Nová gerontokracie

Fakt, že Si Ťin-pching bude generálním ta-
jemníkem a následně prezidentem i potře-
tí, je víceméně jasný už od roku 2018 a víc
nad ním asi není třeba spínat ruce. V politi-
ce obvyklé je i prosazování jeho osvědče-
ných spolupracovníků, ať už se jim říká po-
dle někdejšího působiště „Nová armáda
z Če-ťiangu“, či jakkoliv jinak.
U sedmičky stálých členů politbyra se asi

nejvíc diskutovalo o Li Čchiangovi (1959),
který si nese kaňku za dlouhou a ne právě
úspěšnou jarní karanténu v Šanghaji. Do
sedmičky se dostal, ale horší zprávou je,
že „velký šéf“ tentokrát, namísto omlazo-
vání, velmi diskutabilně sáhl po starších
ročnících. Dva členové jsou dokonce ve
věku odcházejícího premiéra (1955) a pou-

ze jediný splňuje hranici do šedesáti let
(Ting Süe-siang, 1962). To znamená, že
nová vládnoucí skupina je pravděpodobně
postavena jen na pět let, do 21. sjezdu, ni-
koliv na celou dekádu jako dříve.
Do omílaných spekulací, zda bude prezi-

dent Si držet funkci doživotně a zda bude
„druhýmMaem“, to vnáší jistou pravděpo-
dobnost, že pokud nadcházejících pět ná-
ročných let nebude zdařilých, bude sed-
mička vyměněna i s jejím současným
šéfem. Ale jak bude nové vedení dál nuce-
no své stávající přístupy měnit, to neví
dnes nikdo ani na Západě, ale podle mého
soudu ani v Pekingu.
Rozhodně však není potřeba v každém

zpravodajství vykreslovat čínského prezi-
denta jen v temných barvách, to by bylo
nepochopením setrvačnosti čínského mo-
delu. Čína nikdy neměla jinou vládu než je-
diného suveréna v čele hodnostářů, odpo-
vědného za světský blahobyt i duchovní ri-
tuály k prosperitě země.

Svéráz asijského rybolovu

Autokracie s úřednickou oligarchií je běžná
v celé Asii dodnes. Demokratické volby zá-
padního střihu naroubovala až britská
a americká okupace do pár porobených
zemí, zejména do Indie a Japonska, s jeho

někdejšími koloniemi Koreou a Tchaj-wa-
nem. V dalším kulturně politickém fungová-
ní však tyto země zůstávají odlišné a dost
„nezápadní“. Myslet si, že postavení člově-
ka je automaticky lepší třeba v Indii než
v Číně, protože tam výkonná moc vzešla ze
svobodných voleb, je přinejmenším naivní.
Místní tradici odpovídá i to, že prezident

Si a delegáti sjezdu mluvili v podstatě jen
o úspěších. Pozitivní motivace, podobná
sugesci sportovního trenéra, je tu doma,
zatímco otevírání citlivých problémů a pra-
ní špinavého prádla patří za zavřené dve-
ře, ne do médií. Lidem se na veřejnosti
„dává tvář“ a vládce má být laskavý, ale
současně pevně držet řád.
Velké zobecňování bez sestupů do detai-

lu, včetně zvláštních heslovitých sloganů,
je zase tradičním komunikačním prostřed-
kem o strategických východiscích a cílech
tak, aby jim rozuměly všechny vrstvy spo-
lečnosti.
Sebepochvalné vystupování prezidenta

Si a hlavních řečníků dávalo dojem, že za-
tím nemíní měnit stávající přístupy. Cílem
však bylo spíš neprozradit žádnou z neho-
tových, diskutovaných změn moc dopře-
du. Ani v tom nejočekávanějším, totiž v tlu-
mení politiky nulové tolerance vůči covidu
nic nového nezaznělo. Naopak chvála
„ochrany zdraví občanů“ vyvolala obavy,

že se obtížná a nákladná protiopatření po-
táhnou opravdu až do června 2023, jak to
vláda připustila letos v létě.
Zahraniční pozorovatelé zase s napětím

zaznamenali, že má Čína ukázat „bojového
ducha“ vůči nátlakům zvenčí, což budí oba-
vy z pokračování smutně proslulé „diplo-
macie válčících vlků“, známé u nás kohoutí-
mi zápasy dosluhujícího pražského primá-
tora s bývalým čínským velvyslancem.
Zneklidňující byly některé zmínky o Hong-

kongu a hlavně Tchaj-wanu. Během sjezdu
na ně reagoval americký ministr zahraničí
Blinken, varující před narušováním statu
quo kolem Tchaj-wanu. Ovšem tchajwan-
ský status quo svorně nahlodávají oba riva-
lové, nejen Čína. Jeden byznysmen z jiho-
čínského Sia-menu mi příznačně vyprávěl,
jak se „při srpnové provokaci paní Pelosio-
vé bál, že už to začalo, když nočním měs-
tem rachotila obrněná vojenská vozidla až
k Tchajwanskému průlivu“.
Podle Si Ťin-pchinga je strana vždy na prv-

nímmístě. V úvodním projevu kritizoval
její stav před deseti lety, kdy se ujal vlády:
slabé stranické vedení, pomýlené vzorce
myšlení, včetně uctívání peněz, hédonismu
a nihilismu. Místo těchto nešvarů razí „spo-
lečnou prosperitu“, podle některých výkla-
dů pokus o větší rovnostářství v čínském
ekonomickém životě a zvyšování účasti stra-
ny v celém fungování společnosti.

Kdo půjde za prezidentem

Nečitelnost čínského vnitropolitického
boje, o kterém se neví skoro nic, zahraniční
média přirozeně dráždí. Vítanoumalou sen-
zací tak bylo možná nedobrovolné vyprová-
zení bývalého prezidenta Chu Ťin-tchaa
z čestného místa vedle současného prezi-
denta, aniž bychom tušili, zda šlo o politic-
ký spor či jen o dezorientaci starého muže,
kterému bude 80 let. Kdo sledoval zahájení
sjezdu, tomu ale neušlo, že už když prezi-
dent Si přednesl úvodní projev a vrátil se na
místo, otočil se na něj prezident Chu s krát-
kou poznámkou, na kterou však Si vůbec
nereagoval, dokonce ani očním kontaktem.
Jen pro doplnění, málomluvný prezident

Chu vedl Čínu v době, kdy právě překoná-
vala ekonomiky zemí G7. Byl považován
za technokrata, ale ani na něm, někdejším
šéfovi správy Tibetu, nenechali svého času
aktivisté niť suchou.
Do politické penze za ním brzy zamíří

premiér Li Kche-čchiang, bystrý, věcný
muž, v neoficiálních setkáních přecházejí-
cí do výborné angličtiny a skvěle vyslovují-
cí slovo „Temelín“. Na řadě bude i bodrý
předseda parlamentu Li Čan-šu (1950), ni-
kdy nezapomínající vyjádřit „českým přá-
telům“ vděčnost za pomoc z let jeho dět-
ství, včetně daru zemědělských strojů
a technické podpory.
Že by nostalgie? Ne, na tu se v politice ani

ekonomice nehraje. Tady platí jen vize, do-
vednosti a… adaptace.

Co přinesl Číně a vlastně celému světu 20. sjezd tamní komunistické strany?
K nám se přes zjednodušující brýle přenesl jako expanze čínského socialismu,
ale to odráží spíše českou neochotu žít v realitě.

Vít Vojta
sinolog, vydavatel serveru Asiaskop.cz

Foto: Profimedia

● 28. říjen, festival české malosti. Ani
při posledním předávání státních metálů
prezident nenašel sílu, aby pozval i své
ideové odpůrce z řad vysokých funkcio-
nářů státu. Což je naštvalo, protože oni
tam sice stejně jít neplánovali, ale chtěli
být pozváni, povýšeně to odmítnout a hla-
vě státu se vysmát. Případně teatrálně
odejít až během ceremoniálu. A takhle
my si tu hrajeme na státní svátek.
● „Jsem lidovec a gay,“ učinil coming
out poslanec Jiří Navrátil. Za odvážné při-
hlášení se k homosexualitě sklidil po-
tlesk, paradoxně nikdo moc neocenil jeho
mnohem odvážnější přihlášení se k lido-
vectví. Přitom lidovci (preference na 3 %
i níže) jsou dnes ohroženější menšinou
než homosexuálové (tradičně se uvádějí
4 % v populaci). A navíc ani nedemonstrují
na Václaváku s tím, že si chtějí zákonem
vymoci zvláštní zacházení.
● Hradní aspirant Petr Pavel vnesl do ve-
řejného diskurzu roztomilý pojem „ur-
putník“, jímž označuje všechny, kdo mu
připomínají jeho minulost elitního agen-
ta komunistické rozvědky. Mluvnicky
vzato jde o deadjektivum a není to žádný
neologismus, jak by se mohlo zdát, „ur-
putníka“ používali už Klicpera či Čapek.
V každém případě tyto vlastnostní derivá-
ty se sufixem -ník obvykle označují nosite-
le vlastnosti hodnocené záporně. Teď
jen aby se Pavel nechytil do vlastní pasti
a sám se nedočkal deadjektiv jako prorad-
ník, zákeřník, hanebník, falešník, bez-
božník, obojetník, nestoudník, ničem-
ník, věrolomník atd.
● Po stachanovce Janě Černochové (kte-
rá je poslankyní, zastupitelkou v Praze 2,
radní pro školství a mládež – a když jí náho-
dou zbude chvilka, tak i ministryní obra-
ny) připomeňme dalšího politického ur-
putníka.MilanWenzl je poslancem ANO,
který je dlouhodobě nemocný, takže má
účast na hlasování 1 % (tj. 16 z 1 663 hlaso-
vání), což je málo i na hnutí ANO s nor-
mou nastavenou jeho předsedou (17 %).
I přesto ale Wenzl jako dlouholetý starosta
Prahy 15 v září kandidoval v komunál-
ních volbách znovu – a uspěl. Už v létě sli-
boval, že od září začne chodit do Sněmov-
ny, ovšem zatím se tam neukázal. Ale
žádný stres, času dost, podepsat nový,
o desítky tisíc vyšší platový výměr snad
do konce roku stihne.
● Šéfka Státního úřadu pro jadernou bez-
pečnostDana Drábová už nikdy nepro-
mluví s televizí CNN Prima News. Proč? Po-
bouřilo ji, že televize dala prostor Tomiu
Okamurovi, jehož hnutí SPD reprezentu-
je 513 910 voličů a je teď podle některých
průzkumů druhou nejoblíbenější stra-
nou v zemi. Ještě že se Drábová nenechala
přemluvit ke kandidatuře na prezident-
ku, protože s tímto názorem bychom se
asi teprve dočkali selektivní demokra-
cie, že by i Miloš Zeman zbledl závistí.

Miroslav Korecký

Čína jako nový SSSR? Kdepak

Věda a pseudověda: co může za klimatické změny?
Polemika


