
CLIMATEGATE STRUČNĚ

SEBEOBRANA SKEPTIKA
Pokud na vás v diskusi alarmista vytáhne nějaké pomluvy, 

přečtěte mu tohle

verze 1.3

www.klimaskeptik.cz 

POPÍRAČI

Skutečnými popírači vědy nejsou kritici IPCC, ale alarmisté.

 POPÍRAČI KLIMATU: Ne. Existenci klimatu ani atmosféry nepopíráme.
 POPÍRAČI KLIMATICKÝCH ZMĚN: Ne, existenci klimatických změn nepopíráme. 

Klima se mění neustále už 4,5 miliardy let od chvíle, co planeta vznikla. Je tedy 
nesmysl říkat „pozor, změna klimatu se blíží, klimatická změna už je tu.“

 POPÍRAČI GLOBÁLNÍHO OTEPLOVÁNÍ: Ne, nepopíráme, že se od roku 1900 či 
od roku 1960 oteplilo. To oteplování ale začalo asi o sto let dříve než boom fosilních 
paliv. A i Phil Jones uznal, že to oteplování skončilo před 10 lety (cca 1998). Takže se 
oteplovalo, ale nikoli otepluje. A poukazujeme, že oteplení 1975-1998 asi bylo menší, 
než tvrdí oficiální grafy – jsou zkreslené vlivem městských tepelných ostrovů.

 POPÍRAČI SKLENÍKOVÉHO EFEKTU. Ne. My víme, že CO2 je skleníkový plyn. 
Prokazuje to měření absorpčních pásů. Ale je to jen stopový plyn. Hlavní skleníkový 
plyn je vodní pára. Oxid uhličitý má vliv na teploty. Ale menší než tvrdí IPCC. Navíc 
nechápeme, proč by více CO2 mělo být něco špatného. Rostlinám více CO2 i více 
tepla prospívá. Proto je dáváme do skleníků.

http://www.klimaskeptik.cz/


Skutečnými popírači vědy jsou alarmisté.

 POPÍRAČI MALÉ DOBY LEDOVÉ a STŘEDOVĚKÉHO OPTIMA: Jediný, kdo tu 
popírá klimatické změny, je Mannův hokejkový graf. Ten tvrdil, že v minulosti se 
klima neměnilo, prý až teprve teď. Mann vymazal z dějin malou dobu ledovou 
(chladné období cca 1400 - 1800 n.l.) i teplé období ve středověku. MBH98, MBH99 

 POPÍRAČI HLAVNÍHO SKLENÍKOVÉHO PLYNU: V grafech IPCC chybí vodní 
pára, takže to vypadá, jako by snad hlavní skleníkový plyn byl oxid uhličitý. To není 
vědecky správné. IPCC AR4 2007: Working Group I, FAQ 

 POPÍRAČI VLIVU SLUNCE NA KLIMA: Alarmisté popírají, že by Slunce mělo vliv 
na pozemské teploty nyní nebo kdykoli jindy. Laut 2003 

BIG OIL

Korporace platí alarmisty, ne skeptiky. Alarmistům vychází více článků, protože 
mají více peněz. Od ropných firem, vlád, energetické lobby. Kdybychom měli tolik 
peněz my, také bychom měli tolik publikací.

 EXXON: Podle výzkumu Greenpeace Exxon skeptikům rozdal za 20 let pouhých 20 
milionů dolarů. To je jako nic. Přitom Exxon rok co rok sponzorsky rozdá přes sto 
milionů na charitu, na vědu apod… ne však skeptikům. Naproti tomu eko-lobbistická 
Greenpeace má 20milionový rozpočet každý rok - jen na propagandu... Na 
alarmistický výzkum Stanfordovy university dal Exxon 100 milionů - to jen tak pro 
srovnání. Kdo platí Greenpeace?

 DESMOGBLOG: Na pomluvy skeptiků se specializoval DesmogBlog. Že prý 
klimaskepticismus je „dobře financovaná antivědecká PR kampaň ropných korporací.“ 
Ironií je, že sám Desmogblog je  profesionální PR firma (!), kterou řídí právník (víme 
jakou mají pověst) a že tuto kampaň platil Lefebvre - osoba usvědčená z praní 
špinavých peněz z hazardu (!). Ekologisté si objednali špínu za peníze z     hazardu  .

 COP: Kdopak pořádá gigantické mezinárodní konference o změnách klimatu? 
Konference jako Kodaň (COP15)? Alarmisté, nikoli skeptici. My na to nemáme 
peníze. Pokud nás platí ropná lobby, kde tedy ty peníze váznou?

 DESERTEC: Římský klub, think-tank, který vynalezl alarmismus, nyní se státními 
dotacemi buduje obří solární elektrárny na Sahaře. Bude tak kontrolovat výhledově až 
20% dodávek elektřiny do Evropy. Bude to elektřina mnohonásobně dražší než z 
fosilních paliv. Bez dotací a klimatismu by jim takový projekt nikdo neschválil.

 SHELL: Ropná korporace Shell je největší producent biopaliv (státem dotovaných) na 
světě.

 SPONZOŘI CRU: Mezi sponzory klimatologů alarmistů z Climategate najdeme např. 
British Petroleum.

 CCX: Uhlíková burza v Chicagu. Obchod s emisními povolenkami na CO2. Dle šéfa 
Uhlíkové burzy CCX pana Sandora má tato burza potenciál ročního obratu cca 10 
bilionů dolarů ročně! Ve vedení CCX sedí předseda IPCC Rajendra Pachauri i 
zakladatel environmentálního programu OSN Maurice Strong.

 OPEC: Když eko-aktivisté zabrání novým firmám v otvírání nových nalezišť ropy, 
udržuje se tím cena ropy vysoko. O totéž usiluje kartel OPEC - udržet ceny nahoře.

 ENRON: Energetická korporace, která zkrachovala, když se přišlo na její účetní 
podvody. Její ředitel Ken Lay byl Clintonův poradce a byl velkým zastáncem 
Kjótského protokolu. Věřil, že na tom firma vydělá.

http://kremlik.blog.idnes.cz/c/133471/Ekologiste-si-objednali-spinu-za-penize-z-hazardu.html
http://kremlik.blog.idnes.cz/c/126955/Kdo-plati-Greenpeace.htm
http://files.klimaskeptik.cz/200000435-7940b7a3ae/Laut2003.pdf
http://www.ipcc.ch/publications_and_data/ar4/wg1/en/faq-2-1.html
http://files.klimaskeptik.cz/200000402-b59f2b6992/mbh99.pdf
http://files.klimaskeptik.cz/200000401-e07e3e1784/mbh98.pdf


 MAURICE STRONG: Zakladatel environmentálního programu OSN (UNEP), byl 
ropný magnát (Petro Canada).

 RAJENDRA PACHAURI: Předseda klimatického panelu OSN je ropný magnát 
(GloriOil) a  podniká v energetice (TERI).

 PR: Jenom sama australská vláda na jedinou brainwashingovou kampaň alarmistů 
vydala 13 milionů dolarů.

 GRANTY: Vědci (kromě těch v důchodu) se zpravidla neodváží říci, že v alarmismus 
nevěří. Protože by přišli o granty. O financování vědy rozhodují politici a zkuste si 
sehnat grant na vyvrácení stanovisek IPCC. Klimaskeptického vědce na konference 
OSN nepozvou. V EU o grantech rozhodují v Bruselu a jejich alarmismus je 
legendární.

 
Podrobnosti:
Enronmentalismus: šméčko s     emisními povolenkami.  
Uhlíkovka: největší daň v     dějinách před branami.  
Bamberg Obama: loutka uhlíkové lobby.

KONSENSUS

Na straně skeptiků stojí president Světové federace vědců, zakladatelé satelitního 
měření globálních teplot, držitelé Nobelovy ceny i 30 000 vědců, kteří podepsali 
Oregonskou petici. Za každou kapitolou IPCC naproti tomu stojí jen pár tuctů lidí 
dosazených politiky a pár podvodníků z Climategate.

 SKEPTICI NEMAJÍ ŽÁDNÉ RECENZOVANÉ STUDIE? Není to pravda. 
Například:

o NIPCC  , alternativa vůči zprávám IPCC. Rozsáhlý souhrn recenzovaných studií 
z celého světa a jejich závěrů.

o A. Watts sestavil výběr 450 nejzajímavějších recenzovaných studií od kritiků 
IPCC. 

 2500 VĚDCŮ OSN: Ve skutečnosti za každou kapitolou zprávy IPCC stojí jen pár 
desítek lidí. Ty vybírají politici (ministerstva životního prostředí, Bursíkové).

 30 000 VĚDCŮ: Oregonskou petici proti alarmismu v USA podepsalo 30 000 vědců. 
Oregon Petition

 700 VĚDCŮ: Přehled 700 předních vědců, kteří nesouhlasí s konsensem. US Senate 
Minority Report

 SOLOMON: Solomonova kniha „Deniers“: Životopisy několika desítek špičkových 
vědců, kteří se postavili proti IPCC. L.     SOLOMON:     The Deniers: The World-  
Renowned Scientists Who Stood Up Against Global Warming Hysteria, Political 
Persecution, and Fraud

 HEIDELBERSKÝ PROTEST: Heidelberg Appeal. Heidelberský protest podepsaly 
desítky držitelů Nobelovy ceny. Mimo jiné Norman Borlaugh, autor "zelené 
revoluce", která v 60. letech zvýšila světovou produkci potravin. Nebo S.P. Kapitza, 
A.Penzias či Elie Wiesel.

 JSOU ČEŠTÍ VĚDCI KRITIČTÍ VŮČI IPCC?

http://www.sepp.org/policy%20declarations/heidelberg_appeal.html
http://network.nationalpost.com/np/blogs/fpposted/archive/2009/10/02/meet-the-deniers.aspx
http://network.nationalpost.com/np/blogs/fpposted/archive/2009/10/02/meet-the-deniers.aspx
http://network.nationalpost.com/np/blogs/fpposted/archive/2009/10/02/meet-the-deniers.aspx
http://files.climategatecesky.webnode.cz/200000052-64663655ff/SENATE_MINORITY.pdf
http://files.climategatecesky.webnode.cz/200000052-64663655ff/SENATE_MINORITY.pdf
http://www.petitionproject.org/
http://files.klimaskeptik.cz/200000246-924b993461/450_peer_reviewed_papers.pdf
http://files.klimaskeptik.cz/200000477-eec07efba8/NIPCC%20Final.pdf
http://neviditelnypes.lidovky.cz/svet-bamberg-obama-loutka-uhlikove-lobby-ffq-/p_zahranici.asp?c=A100513_112940_p_zahranici_wag
http://kremlik.blog.idnes.cz/c/126187/Uhlikovka-Nejvetsi-dan-v-dejinach-lidstva-je-pred-branami.html
http://kremlik.blog.idnes.cz/c/124836/ENRONmentalismus-Smecko-s-emisnimi-povolenkami.html


o Jiří Svoboda   - český historický klimatolog. Spoluautor "Velké knihy o klimatu 
Zemí koruny české." Interview s dr. Svobodou z roku 2004 zde.

o Václav Cílek   - český geolog a klimatolog. Spoluautor "Velké knihy o klimatu 
Zemí koruny české." Jeho článek "Solární oteplování " zde.

o George Kukla   - český klimatolog, který v 70. letech emigroval do USA. Právě 
Kukla spolu s Matthewsem tehdy vyzvali Nixonovu vládu, aby se začala 
zabývat hrozbou "nové doby ledové". Kukla se domnívá, že oteplování z let 
75-1998 je jen nepodstatná oscilace a že to oteplování bylo přirozené. Měli 
bychom se bát ne oteplování, ale okamžiku, kdy náš interglaciál skončí. Skvělý 
český článek o exulantu Kuklovi zde.

o Luboš Motl   – fyzik, který učil v Harvardu. Jeho anglický blog The Reference 
Frame je často citován známými klimaskeptiky a je skvělým zdrojem 
informací. Oceněn jako nejlepší evropský blog roku 2008.

o Ivanka Charvátová   - česká astronomka. Studuje vliv pohybů Slunce kolem 
středu sluneční soustavy na kolísání sluneční aktivity. Pokud má Slunce vliv na 
klima, dá se podle toho vývoj klimatu předpovídat. Nar. 1941, vystudovala na 
stavební fakultě ČVUT geodetickou astronomii a geofyziku. Působí v 
Geofyzikálním ústavu ČSAV.

o Petr Chýlek   - český klimatolog, který emigroval do USA a pracuje v Los 
Alamos. Jeho studie ledovců v Grónsku poukázaly, že Grónsko se od 40. let 
výrazně ochladilo, nikoli oteplilo. Po Climategate rozeslal otevřený dopis více 
než stovce kolegů klimatologů s výzvou k očistě klimatologie od praktik, které 
CRU-emaily odhalily. 

o Jan Veizer   - Slovák, geolog, po roce 1968 emigroval do USA. Nyní působí na 
Ottawa University. V roce 1992 byl oceněn 1992 Gottfried Wilhelm Leibniz 
Prize. Studuje cyklus kolísání teplot o délce cca 150 milionů let (souvisí s 
oběhem Slunce kolem Galaxie). Anglický článek o Veizerovi zde.

o Miroslav Kutílek   - český pedolog, předseda redakční rady klubu skeptiků 
Sisyfos. Autor knihy "Racionálně o globálním oteplování" (ukázka 
zde). Čestný předseda Mezinárodní pedologické unie.

o Jan Pretel z     ČHMÚ   říká, že Kjótský protokol nám s klimatem nepomůže. Dr. 
Pretel se postavil proti Greenpeace v případě Prunéřov a odmítl zveličování 
vlivu emisí této uhelné elektrárny. Za to byl dr. Pretel sesazen ministerstvem 
životního prostředí z postu českého „vyslance“ v IPCC.

 SVĚTOVÁ VĚDECKÁ ŠPIČKA  
o Antonio Zichichi   - spoluzakladatel a předseda Světové federace vědců (World 

Federation of Scientists). V roce 2007 podepsal otevřený dopis 100 vědců 
generálnímu tajemníkovi OSN s protestem proti alarmismu (dopis viz zde)

o William Gray   - průkopník v oboru předpovídání hurikánů, jeden z největších 
odborníků na světě. V roce 2008 se ho zaměstnavatel snažil umlčet kvůli 
jeho klimaskeptickým názorům (viz zde) 

o John Christy a Roy Spencer   - vytvářejí grafy teplot dle satelitů (UAH). To oni 
cca 1990 vynalezli metodu, jak dle satelitů měřit teploty.

o Joe Coleman   - meteorolog, zakladatel Weather Channel (první specializovaný 
TV kanál o počasí). Autor Oregon Petition (dodnes ji podepsalo přes 30 000 
amerických vědců, nejen z věd o klimatu)

o Usoskin a Solanki   - tito klimatologové by protestovali proti svému zařazení do 
tohoto seznamu, protože se snaží alarmisty nepopudit. Ale oni objevili při 

http://www.foxnews.com/story/0,2933,353023,00.html
http://www.climatephysics.com/GlobalWarming/LetterToIPCC.htm
http://www.lidovky.cz/zmeny-klimatu-pomohly-vyvoji-lidi-dtc-/ln_noviny.asp?c=A081218_000078_ln_noviny_sko&klic=229131&mes=081218_0
http://www.canada.com/edmontonjournal/news/story.html?id=ecc98cd8-217e-448f-97cb-38926b2a04d8&k=39544
http://www.motls.blogspot.com/
http://www.motls.blogspot.com/
http://www.radio.cz/cz/clanek/106232
http://1.vesmir.cz/clanek/solarni-oteplovani
http://www.ekolist.cz/zprava.shtml?x=171582


studiu izotopů berylia, že sluneční aktivita v půli 20.století byla vyšší než za 
stovky ba tisíce let předtím.

o Hoyt a Schatten   - lidé, kteří vynalezli přesnější metodu počítání slunečních 
skvrn (GSN) a tak objevili, že sluneční aktivita byla ve 20. století nejvyšší od 
17. století. Hoyt také pracoval na údržbě satelitu Nimbus 7 a protestoval proti 
dodatečnému zfalšování jeho dat (podezřelý PMOD kompozit, který tvrdí, že 
sluneční aktivita v době oteplování nerostla).

o Rhodes Fairbridge   - asi největší a nejplodnější klimatolog vůbec. Autor a 
editor encyklopedií klimatologie. Zastánce názoru, že sluneční aktivita kolísá 
kvůli pohybům Slunce kolem těžiště sluneční soustavy. Tuto teorii dnes rozvíjí 
ve hlavně dr. Ivanka Charvátová z ČSAV.

o H. Svensmark   - dánský klimatolog z Kodaně, zastánce názoru, že sluneční vítr 
má vliv na klima (na tvorbu mraků)

o E. Friis-Christensen   – ředitel dánského centra pro výzkum vesmíru (Kodaň). 
Spočítal, že podle délky solárního cyklu sluneční aktivita stoupala až do 
počátku 90.let

o Fred Singer   - zakladatel a první ředitel National Weather Bureau's Satellite 
Service Center (1962-64). Provozuje stránky http://www.sepp.org/

o Frederick Seitz   - fyzik, president americké akademie věd v 60. letech
o Piers Corbyn   - britský meteorolog a astrofyzik. Průkopník dlouhodobých 

předpovědi klimatických extrémů podle sluneční aktivity... a má lepší výsledky 
než oficiální meteorologové. Jeho firma má web www.weatheraction.com 

o Stephen McIntyre   - geolog a blogger (www.climateaudit.org). To on odhalil 
chyby v Hokejkovém grafu. To on odhalil Hansenovu chybu Y2K. To on 
odhalil chybné přehození let 1934/98 jako nejteplejších roků 20. stol. v 
dějinách USA na webu NASA. To on odhalil, že Briffa svá data z Jamalu 
založil na jediném stromu. Má web ClimateAudit.org. Zasloužil by si 
Pullitzerovu cenu. Z nikoho nemají pseudovědci takový strach, jako z něho.

o Patrick Michaels   - klimatolog státu Virginie. Jeho blog  
www.worldclimatereport.com je asi nejstarším klimaskeptickým blogem na 
internetu. V roce 1998 svědčil v US Kongresu a upozornil, že předpověď 
alarmistického klimatologa Hansena z roku 1988 (scénář A, business as usual) 
se nevyplňuje - teploty jsou nižší. V roce 2009 napsal článek "Globální 
oteplování sežral pes", kde upozornil, že Phil Jones z CRU ztratil podklady 
svých oteplovacích grafů.

o Patrick Moore  - Jeden z prvních členů Greenpeace. Bývalý president 
Greenpeace Foundation Canada.  V roce 85 byl na palubě Rainbow Warrior, 
když ji Francouzi potopili.  Greenpeace ho dnes pokládají za zrádce, on zase 
tvrdí, že Greenpeace zradila své původní poslání a stala se z ní levicová 
politická strana. Hovořil ve filmu "Velký podvod s globálním oteplováním." 
Má web www.greenspirit.com

o Bjorn Lomborg    - statistik, ekolog, autor knihy Skeptický ekolog (2006 byl v 
Praze představit její český překlad) www.lomborg.com. 

o Chris Landsea   - odborník na hurikány. pracoval v IPCC na Čtvrté zprávě 
(2007), ale v roce 2005 odstoupil na protest proti tomu, že IPCC vědomě lže o 
zhoršování hurikánů kvůli globálnímu oteplování. Jeho rezignační dopis viz 
zde. Autorem nepravdivých výroků o "rostoucí aktivitě hurikánů" byl tehdy 
Kevin Trenberth, který v Climategate proslul větou "nedokážeme vysvětlit, 
proč se neotepluje a je to tragikomedie" (travesty).

http://sciencepolicy.colorado.edu/prometheus/archives/science_policy_general/000318chris_landsea_leaves.html
http://www.lomborg.com/
http://www.greenspirit.com/
http://www.worldclimatereport.com/
http://www.climateaudit.org/
http://www.weatheraction.com/
http://www.sepp.org/


o Richard Lindzen   - klimatolog, byl vedoucím autorem jedné z kapitol třetí 
zprávy IPCC (2001). Jeden z prvních hlasitých klimaskeptiků mezi vědci. Jeho 
článek z roku 1992 viz zde.

o Vincent Gray   - dlouholetý expert IPCC, který si z IPCC odnesl otřesné 
zkušenosti. V roce 2006 založil The New Zealand Climate Science Coalition. 
Skvělý článek o něm od L.Solomona zde.

o Paul Reiter   - pracoval pro IPCC jako recenzent (reviewer). Protestoval proti 
výrokům, že kvůli oteplování hrozí rozšíření malárie na sever. Z IPCC 
odstoupil a vynutil si, aby jeho jméno bylo vymazáno ze seznamu "2500 vědců 
IPCC". Článek o něm od L. Solomona zde.

 

http://www.canada.com/nationalpost/news/story.html?id=0ea8dc23-ad1a-440f-a8dd-1e3ff42df34f
http://www.canada.com/nationalpost/financialpost/comment/story.html?id=55387187-4d06-446f-9f4f-c2397d155a32
http://www.cato.org/pubs/regulation/regv15n2/reg15n2g.html
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