Kapitola 4

A CO UHLÍKOVÉ DATOVÁNÍ?
Jak fungují uhlíkové hodiny? Jsou spolehlivé? Co uhlíkové datování opravdu ukazuje? A co jiné radiometrické datovací metody? Existují dùkazy, e zemì je mladá?

L

idé, kteøí se ptají na datovací metodu uhlíku 14 (14C), obvykle chtìjí
slyet o radiometrických datovacích metodách, které vykazují miliony a
miliardy let  uhlíkové datování vykazuje pouze tisíce let. Lidé si lámou
hlavu nad tím, jak je moné vtìsnat miliony let do biblického popisu historie.
Køesané berou výroky Jeíe Krista vánì. Jeí Kristus øekl: Od poèátku stvoøení Bùh uèinil èlovìka jako mue a enu. (Mk 10,6). Tento výrok
dává smysl pouze tehdy, pokud èasová osa má poèátek v týdnu stvoøení pøed
tisíci lety. Nemá ádný smysl, jestlie se èlovìk objevil pøed miliardami let.
Nejdøíve se budeme zabývat uhlíkovou datovací metodou a potom jinými datovacími metodami.
Jak uhlíkové hodiny fungují?

Uhlík má jedineèné vlastnosti, které jsou nezbytné pro ivot na zemi. Je
nám známý jako èerná látka v zuhelnatìlém døevì, diamant nebo tuha v tuce.
Uhlík se vyskytuje v nìkolika formách neboli izotopech. Jedna nezvyklá forma má atomy, které jsou 14krát tìí ne atomy vodíku: uhlík 14 neboli 14C
neboli radioaktivní uhlík.
Uhlík 14 vzniká, kdy kosmické paprsky vyrazí neutrony z atomového jádra v horní atmosféøe. Tyto uvolnìné neutrony, které se pohybují velkou rychlostí, narazí na bìný dusík (14N) v niích výkách a pøemìní ho na 14C. Narozdíl
od bìného uhlíku (12C) je 14C nestabilní a pomalu se rozpadá a mìní zpátky
na dusík, pøièem se uvolòuje energie. Tato nestabilita jej èiní radioaktivním.
Bìný uhlík (12C) se nachází ve vzduchu v oxidu uhlièitém (CO2), který
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spotøebovávají rostliny, které jsou samy potravou zvíøat. Take kost, list stromu nebo dokonce kus døevìného nábytku obsahují uhlík. Kdy vznikne 14C,
tak se podobnì jako bìný uhlík (12C) spojí s kyslíkem a vytvoøí oxid uhlièitý
(14CO2). Tímto zpùsobem se dostane do obìhu skrze buòky rostlin a zvíøat.
Mùeme tedy vzít vzorek vzduchu, spoèítat kolik je tam atomù 12C na
kadý atom 14C a urèit pomìr 14C/12C. Protoe 14C je velmi dobøe promíen
s 12C, lze oèekávat, e je najedeme ve stejném pomìru, a vezmeme vzorek
z listu stromu nebo z èásti vaeho tìla.
V ivých organismech existuje tato smìs zhruba stejnì jako v atmosféøe,
i kdy se atomy14C neustále mìní zpìt na 14N, protoe si vymìòují uhlík se
svým okolím. Jakmile vak rostlina nebo zvíøe zemøe, rozpadající se atomy
14
C nejsou ji nahrazovány a mnoství 14C v kdysi ivé hmotì se postupem
èasu sniuje (schéma 1). Jinými slovy pomìr 14C/12C se zmenuje. Máme tedy
hodiny, které zaèínají
14
tikat ve chvíli, kdy organis14
C
C je
Pøemìna 14N
mus zemøe (schéma 2).
14
absorbován
na C v
rostlinami v oxidu
Je zøejmé, e toto pla- horních
uhlièitém
vrstvách
tí pouze u vzorkù, které
atmosféry
byly kdysi ivé a probíhala v nich látková výmìna
14
N
s okolím. Tuto metodu napøíklad nelze pouít na Èást 14C se
rozpadá
vulkanické horniny.
14
Rychlost rozpadu C
je taková, e polovina jeho
mnoství se pøemìní zpìt
na 14N za 5 730 ± 40 let. Úbytek 14C je
Toto je poloèas. Take doplòován z
za dva poloèasy, neboli 11 rostlinné
potravy
460 let, zùstane pouze jed14
N
na ètvrtina. Je-li tedy ve
14
C trvale
vzorku pomìr 14C vùèi 12C
Po smrti:
ubývá, protoe
jedna ètvrtina proti ivým
není doplòován
organizmùm, pak je teorepotravou
tický vìk vzorku 11 460
let. Cokoliv, co je starí Schéma 1: 14C je vstøebáván ivými organismy látkovou
ne 50 000 let, by nemìlo
výmìnou s okolím, po jejich smrti se vytrácí.
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mít prakticky ádný zjistitelný 14C. Z tohoto dùvodu radiouhlíkové datování
nemùe vykázat miliony let. Pokud vzorek obsahuje 14C, je to dobrý dùkaz,
e není miliony let starý.

starí

12

C

nekoneènì starý

Schéma 2: Po smrti obsah 12C zùstává konstantní, obsah 14C klesá

Vechno je vak ponìkud sloitìjí. Za prvé, rostliny se vùèi oxidu uhlièitému, který obsahuje 14C, chovají jinak. Absorbují ho ménì, ne bychom
oèekávali, a vypadají tedy v testech starí ne ve skuteènosti jsou. Navíc se
rùzné typy rostlin chovají rùznì. Toto je potøeba mít vdy na pamìti.2
Za druhé, pomìr 14C/12C v atmosféøe nebyl vdy konstantní  byl napøíklad vyí pøed érou prùmyslu, kdy hromadné spalování fosilních paliv uvolnilo spoustu oxidu uhlièitého, který byl zbaven 14C. To zpùsobuje, e vzorky
organismù, které zemøely v tomto období, se jeví pøi pouití uhlíkové datovací metody starí. Zkouky atomových bomb v 50. letech zpùsobily nárùst
14
CO2.3 Dùsledkem je, e vìci datované uhlíkovou metodou, které pocházejí
z tohoto období, se jeví mladí, ne ve skuteènosti jsou.
Mìøení 14C v historicky datovaných objektech (napø. semena v hrobech,
které mají historické datum) umoòuje odhadnout úroveò 14C v atmosféøe
v dobì prùmyslové éry, a proto je moná èásteèná kalibrace hodin. Peèlivì
pouité uhlíkové datování vìcí z historických období je uiteèné. Nicménì
ani s takovouto historickou kalibrací historikové nepovaují data, která byla
stanovena na základì 14C, za absolutní, a to kvùli èastým anomáliím.
Kalibrovat uhlíkové hodiny z pøedhistorických dob je nemoné.4
Jiné faktory ovlivòující uhlíkové datování
Intenzita kosmických paprskù, které pronikají atmosférou zemì, ovlivòuje mnoství vytvoøeného 14C a tedy i datovací systém. Mnoství kosmic-
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kých paprskù, které dopadají na zemi, závisí na sluneèní aktivitì a na tom, jak
zemì prochází magnetickými mraky, kdy se sluneèní soustava pohybuje galaxií.
Intenzitu kosmických paprskù, které vstupují do atmosféry, ovlivòuje
magnetické pole zemì. Magnetické pole zemì celkovì neustále slábne,5 take dnes vzniká více 14C ne v minulosti. To zpùsobuje, e staré vzorky budou
vypadat starí, ne ve skuteènosti jsou.

!
!

sluneèní vítr

!

Uhlíkové datování je ovlivnìno
intenzitou magnetického pole Zemì.

rovní

k

!
Potopa z období knihy Genesis rovnì silnì zmìnila rovnováhu uhlíku.
Potopa pohøbila velké mnoství uhlíku, ze kterého vzniklo uhlí, ropa, atd.,
co sníilo celkové mnoství 12C v biosféøe (vèetnì atmosféry  rostliny, které
rostou po potopì, absorbují CO2, který není nahrazován rozkladem pohøbené vegetace). V této dobì také dolo k proporènímu sníení celkového mnoství 14C. Zatímco ádný pøírodní proces nevytváøí 12C, 14C neustále vzniká
rychlostí, která nezávisí na hladinách uhlíku (14C vzniká toti z dusíku). Po
potopì se proto zvýilo relativní mnoství 14C vùèi 12C. Pomìr 14C/ 12C
v rostlinách, zvíøatech, atmosféøe pøed potopou musel tudí být nií ne nyní.
Jestlie tento efekt (spolu s efektem magnetického pole zemì, který jsme
pøed chvílí zmínili) nevezmeme v úvahu, uhlíkové datování zkamenìlin vytvoøených pøi potopì bude vykazovat vìk mnohem starí, ne je skuteèný vìk.
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Kreacionistiètí badatelé tvrdí, e období 35 000  45 000 let by mìlo být
pøekalibrováno na biblické datum potopy.6 Toto pøekalibrování dá smysl
absurdním výsledkùm, které vycházejí z uhlíkového datování  napøíklad
velmi nesourodá data pro rùzné èásti zmrzlého mrtvého tìla pimonì severního z Aljaky a neobvykle pomalý postup akumulace trusu (bobkù) vymøelého lenochoda ve starích vrstvách jeskynì, kde byly vrstvy datovány
uhlíkem.7
Sopky vypoutìjí mnoho CO2 chudého na 14C. Jeliko potopa byla doprovázena velkou sopeènou èinností (viz kapitoly 10, 11, 12 a 17), zkamenìliny vytvoøené brzy po potopì vykazují radiouhlíkový vìk starí, ne ve skuteènosti je.
Mùeme shrnout, e metoda uhlíku 14, která bere v úvahu vliv potopy,
mùe poskytnout uiteèné informace, ale musí být pouívána obezøetnì.
Nevykazuje data v milionech let, a kdy je náleitì upravena, pak potvrzuje
biblickou potopu (schéma 3).
Jiné radiometrické datovací metody
Dnes se pouívají rùzné jiné radiometrické datovací metody, které vykazují pro stáøí hornin miliony a miliardy let. Tyto techniky, na rozdíl od
uhlíkového datování, vìtinou pouívají relativní koncentrace mateøských a
dceøiných produktù v radioaktivních rozpadových øadách. Napøíklad draslík
40 se rozpadá na argon 40; uran 238 se rozpadá na olovo 206 pøes jiné prvky
jako radium; uran 235 se rozpadá na olovo 207; rubidium 87 se rozpadá na
stroncium 87; atd. Tyto techniky se pouívají pro vyvøelé horniny a obvykle
udávají èas od ztuhnutí.
Koncentrace izotopù lze mìøit velmi pøesnì, ale koncentrace izotopù
není totoná s vìkem. Aby bylo moné z takovýchto mìøení odvodit vìk, je
nutné pøijmout pøedpoklady, které nelze dokázat (viz diagram pøesýpacích
hodin na str. 77), jako jsou tyto:
1. Jsou známy poèáteèní podmínky (napøíklad, e na zaèátku buï nebyl
pøítomen ádný dceøinný izotop nebo jeho poèáteèní mnoství mùeme zjistit).
2. Rychlost rozpadu byla vdy konstantní.
3. Systémy byly uzavøeny nebo izolovány, take se ádný mateøský nebo
dceøinný izotop neztratil ani nepøibyl.
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Schéma 3: Moný
vliv potopy a lidské
èinnosti na uhlíkové
izotopy, který se
promítne do
uhlíkového datování
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atmosféry.
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V izotopových datech existují pravidla
Existuje mnoho dùkazù, e radioizotopové datovací systémy nejsou bezchybnými technikami, za jaké je mnozí mají, a e nemìøí miliony let. Existují
vak pravidla, které je potøeba vysvìtlit. Napøíklad horniny z vìtích hloubek
vykazují starí vìk. Kreacionisté souhlasí s tím, e hlubí horniny jsou
obecnì starí, ale nikoli o miliony let. Geolog John Woodmorappe ve své
znièující kritice radiometrického datování8 poukazuje na to, e u hornin existují jiné významné rysy, které nemají nic spoleèného s radioaktivním rozpadem.
Chybná data?
Jestlie se datum lií od oèekávaného, badatelé snadno najdou výmluvy, jak rozdíl vysvìtlit. Bìné uívání takových následných zdùvodnìní ukazuje, e radiometrické datování má váné problémy. Woodmorappe cituje
stovky pøíkladù výmluv, které byly pouity k vysvìtlení chybných výsledkù.9
Badatelé napøíklad pouili úèelové korekce k datování zkamenìlin druhu australopithecus ramidus.10 Vìtina vzorkù èedièe nejbliího k vrstvì
zkamenìlin vykazovala vìk okolo 23 milionù let na základì metody argonargon. Autoøi usoudili, e vzhledem k jejich názoru na místo tìchto zkame-

Koncentrace izotopù a jejich vzájemný pomìr lze zmìøit
velmi pøesnì, ale koncentrace ani pomìr není toté co datum.

Výchozí
prvek

Výsledný
prvek

Pøesýpací hodiny pøedstavují radiometrické datování.
Pøedpokládá se, e známe mnoství výchozího i výsledného prvku
ve výchozím vzorku, e rychlost rozpadu se nemìní, a e ádný výchozí
ani výsledný materiál nebyl ke vzorku pøidán nebo z nìj odstranìn.
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nìlin v evoluèním chápání vìcí je to pøíli mnoho. Sáhli tedy po èedièi
vzdálenìjím od zkamenìlin a z 26 vzorkù vybrali 17, aby dostali pøijatelný
maximální vìk 4,4 milionù let. Zbývajících 9 vzorkù znovu vykazovalo mnohem starí vìk, a tak je autoøi prohlásili za kontaminované a vylouèili je.
Takto funguje radiometrické datování. Je zcela ve vleku daného svìtového
názoru, který dnes ovládá akademickou pùdu.
Podobný pøíbìh obklopuje datování lebky primáta známé jako KNM-ER
1470.11 Toto datování zaèalo u 212 a 230 milionù let, co bylo, podle zkamenìlin, povaováno za scestné (lidé v té dobì jetì neexistovali). Mnoho
dalích pokusù bylo proto provedeno s cílem urèit stáøí sopeèných hornin
v oné oblasti. Bìhem let se odhady ustálily na vìku 2,9 milionù let, na kterém se shodlo nìkolik rùzných publikovaných studií (pøestoe tyto studie
provádìly selekci správných výsledkù od chybných podobnì jako v pøípadì
australopitheca ramid. zmínìného výe).
Pøedem vytvoøené pøedstavy o lidské evoluci se nemohly vyrovnat s tím,
aby lebka 1470 byla tak stará. Studium zkamenìlin prasat v Africe snadno
pøesvìdèilo vìtinu antropologù, e lebka 1470 byla mnohem mladí. Poté,
co to bylo iroce pøijato, dalí studie hornin sníily tento radiometrický vìk
na zhruba 1,9 milionù let  znovu nìkolik studií potvrdilo toto datum.
Taková je datovací hra.
Snaíme se tu naznaèovat, e evolucionisté se spiknou a zmasírují data
tak, aby dostali odpovìdi, které chtìjí? Obecnì øeèeno, nikoliv. Pouze musí
vechna pozorování jednodue zapadat do pøevládajícího paradigmatu. Toto
paradigma, neboli svìtový názor hlásající evoluci èlovìka z molekul v prùbìhu
milionù let, je tak pevnì zakoøenìn, e ho nikdo nezpochybòuje  stal se
skuteèností. Proto kadé pozorování musí do tohoto paradigmatu zapadat. Výzkumníci, kteøí jsou v oèích veøejnosti objektivními vìdci, si podvìdomì vybírají z pozorování jen to, co zapadá do jejich základního svìtonázorového systému.
Musíme mít na pamìti, e minulost není pøístupná normálním postupùm
experimentální vìdy, toti opakovaným experimentùm v souèasnosti. Vìdec
nemùe provádìt experimenty na událostech, které se staly v minulosti. Vìdci nemìøí vìk hornin, mìøí koncentrace izotopù, a ty mohou být zmìøeny
velmi pøesnì. Nicménì, vìk je vypoèítáván na základì pøedpokladù o minulosti, které nelze dokázat.
Mìli bychom si pøipomínat Boí napomenutí Jóbovi: Kde jsi byl, kdy
jsem zakládal zemi? (Jób 38:4).
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Ti, kteøí se zabývají nezaznamenanou historií, získávají informace
v pøítomnosti a konstruují pøíbìhy o minulosti. Úroveò dùkazù poadovaných pro takové pøíbìhy se zdá být mnohem nií ne pro studie v empirických
vìdách, jako je fyzika, chemie, molekulární biologie, fyziologie atd.
V pouhých tøech renomovaných studiích, udávajících vìk zemì 4,6 miliardy let, zjistil William, expert na rozpad radioaktivních prvkù v pøírodním
prostøedí, 17 nedostatkù v izotopovém datování.12 Ostrou kritiku tìchto datovacích metod vypracoval John Woodmorappe.13 Poukazuje na stovky mýtù,
které se okolo tìchto technik vytvoøily. Ukazuje, e pár dobrých dat, které
zùstanou po odfiltrování tìch chybných, lze snadno vysvìtlit jako astné
náhody.
Které datum byste rádi?
Formuláøe vydávané radioizotopovými laboratoøemi, které mají být pøiloeny k pøedkládaným vzorkùm jako ádost o datování, se obvykle dotazují, jaké stáøí se u vzorku pøedpokládá. Proè? Kdyby datovací techniky byly
absolutnì objektivní a spolehlivé, nebylo by takových informací zapotøebí.
Laboratoøe pøedpokládají, e anomální výsledky jsou bìné, a tak potøebují
nìjakou kontrolu, zda obdrely správné datum.
Testování radiometrických datovacích metod
Pokud by datovací techniky pro urèování velmi dávných období skuteènì objektivnì zjiovaly stáøí hornin, mìly by v pøípadech, kdy toto stáøí
známe, vdycky dojít ke správnému výsledku. Rùzné techniky by navíc mìly
dát vdy shodné výsledky.
Metody by mìly spolehlivì fungovat na vìcech, jejich stáøí známe
Existuje mnoho pøíkladù, kdy datovací metody namìøily u hornin známého stáøí vìk docela jiný, tedy chybný. Jedním z pøíkladù je K-Ar datování pìti historických výronù vyvøelé lávy z Mount Ngauruhoe na Novém Zélandu. Aèkoliv jeden výron lávy nastal v roce 1949, tøi v roce 1954 a jeden
v roce 1975, namìøený vìk se pohyboval v rozmezí 0,27  3,5 milionù
let.14
Pøi pohledu do minulosti se tvrdí, e nadmìrné mnoství argonu
z magmatu (roztavená hornina) bylo zadreno v horninì, kdy ztuhla. Sekulární vìdecká literatura uvádí mnoho pøíkladù nadmìrného mnoství argonu, jeho výsledkem bylo falené stáøí milionù let u hornin známého pùvo-
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du.15 Zdá se, e tento nadbytek pochází z horního plátì pod zemskou kùrou. To odpovídá mylence mladého svìta  argon mìl pøíli málo èasu na to,
aby unikl.16 Jestlie nadmìrné mnoství argonu mùe takto zkreslit vìk u
hornin známého stáøí, proè bychom mìli této metodì dùvìøovat u hornin
neznámého stáøí?
Jiné techniky, jako je pouití izochron,17 èiní rùzné pøedpoklady o poèáteèních podmínkách, ale je stále zøejmìjí, e i takovéto bezchybné techniky mohou dospìt k chybným datùm. Data jsou opìt vybírána na základì
subjektivního odhadu badatele.
Geolog Dr. Steve Austin získal vzorky èedièe ze dna Velkého Kaòonu a
z lávy, která se pøelila pøes okraj kaòonu. Z evoluèního pohledu by mìla být
láva o miliardu let mladí ne èediè ze dna. Standardní laboratoøe tyto vzorky analyzovaly. Technika izochron rubidia a stroncia ukázala, e nedávný
výron lávy je o 270 milionù let starí ne èedièe pod Velkým Kaòonem, co
je zjevný nesmysl.
) Falená data stáøí lávových polí - obr. 2 v pøíloze.
Rùzné datovací metody by mìly dát stejné výsledky
Jestlie jsou datovací metody objektivními a spolehlivými prostøedky
k urèení vìku, mìly by dojít ke stejným výsledkùm. Kdyby chemik mìøil
obsah cukru v krvi, vechny platné rozborové postupy by mu daly stejnou
odpovìï (v rámci mezí experimentální chyby). U radiometrického mìøení
vak rùzné techniky èasto ukáí rozdílné výsledky.
Pøi Austinovì studiu hornin Velkého Kaòonu ukázaly rùzné techniky
rùzné výsledky (viz tabulka na dalí stranì).18 Chybná data mohou být vysvìtlována nejrùznìjími dùvody, ale vdy je to opìt následné zdùvodòování.
Techniky, jejich výsledky mohou být klidnì ignorovány jenom proto, e
nepotvrzují nae pøedpoklady, nemùeme povaovat za objektivní.
Døevo nalezené v Austrálii v tercierním èedièi bylo zcela jasnì pohøbeno proudem lávy, z nìho tento èediè vznikl, co lze vidìt na jeho zuhelnatìní. Toto døevo bylo datováno radiouhlíkovou (14C) analýzou jako 45 000
let staré, ale sám èediè byl datován metodou draslíku a argonu na 45 milionù let!19
Pomìr izotopù v uranových krystalech z Koongarra, uranového nalezitì v Northern Territory v Austrálii, ukázal metodou izochron olovo-olovo
vìk 841 ± 140 milionù let.20 To je v rozporu s vìkem 1550  1650 milionù let
vypoèítaným z pomìru jiných izotopù21 a vìky 275, 61, 0, 0, a 0 milionù let
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Stáøí namìøené rùznými radiometrickými metodami na vzorku èedièové horniny,
pokládané geology za starou maximálnì 1000 let, vzatého z Uinkaret Plateau ve
Velkém Kaòonu.

metoda
draslík-argon, 6 mìøení
rubidium-stroncium, 5 mìøení
izochrona rubidium-stroncium
izochrona olovo-olovo

stáøí
10 000 - 117 mil.
1 270 - 1 390 mil.
1 340 mil.
2 600 mil.

z pomìrù thoria/olova (232Th/208Pb) v pìti uranových zrnech. Tato druhá
èísla jsou významná, protoe data odvozená od thoria by mìla být spolehlivìjí, jeliko thorium je ménì mobilní ne uranové minerály, které jsou zdrojem izotopù olova v systému olovo-olovo.22 Nulové vìky v tomto pøípadì
odpovídají Bibli.
Nìco je patnì  14C ve zkamenìlinách domnìle miliony let starých
Uhlíkové datování v mnoha pøípadech uvádí evolucionisty skuteènì do
rozpakù, protoe udává vìky, které jsou mnohem mladí ne ty, které by se
daly oèekávat z jejich modelu historie zemì. Vzorek starí ne 50 000 let by
nemìl mít mìøitelné mnoství 14C.
Laboratoøe, které mìøí 14C, touí po zdroji organického materiálu
s nulovým obsahem 14C, který by mohly pouít pro vylouèení monosti kontaminace pøi svých laboratorních postupech. Ideálním kandidátem je uhlí,
protoe i to nejmladí uhlí má být miliony let staré, pøièem vìtina má být
stará desítky nebo stovky milionù let. Takové uhlí by nemìlo mít ádný 14C.
Nikdy vak nebyl nalezen zdroj takového uhlí, které by neobsahovalo 14C.
Zkamenìlé døevo, které bylo nalezeno v horninì ze starího permského období, a které má být staré 250 milionù let, stále obsahovalo 14C.23
Vzorek døeva, nedávno nalezený v horninì klasifikované jako hornina støedního triasu, mìl být starý 230 milionù let, ale uhlíkové datování ukázalo vìk
33 720 ± 430 let.24 Doprovodné testy ukázaly, e kontaminace se dala s jistotou
vylouèit, a e výsledný vìk v rámci standardního chápání tohoto datovacího systému nelze zpochybnit.
Pro evolucionisty je nevyøeenou záhadou, proè uhlí obsahuje 14C25 nebo
proè døevo, které má být mnoho milionù let staré, obsahuje 14C, ale v kreacionistickém svìtovém názoru to dává dokonalý smysl.
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Fyzické dùkazy odporují miliardám let
Z metod, které se pouívají k odhadu vìku zemì, ukazuje 90 procent na
vìk mnohem nií ne údajné miliardy let, jak je prosazují evolucionisté.
Nìkolik z nich je zde uvedeno:
 Dùkazy pro velmi rychlé ukládání geologických vrstev jako pøi biblické
potopì. Nìkteré z dùkazù jsou tyto: nepøítomnost stop eroze mezi horninovými vrstvami, které mají být oddìleny vìkem mnoha milionù let; nedostateèné rozruení horninových vrstev biologickou aktivitou (èervy, koøeny, atd.);
nedostatek pùdních vrstev; zkamenìliny, které vertikálnì procházejí nìkolika horninovými vrstvami  tyto zkamenìliny by nemohly stát vertikálnì miliony let, zatímco byly pomalu pohøbívány; tlusté vrstvy horniny zohýbané
bez prasklin, co naznaèuje, e hornina byla plastická, kdy se ohýbala; a
dalí. Více naleznete v kapitole 15 a knihách od geologù Morrise26 a Austina.27
 Èervené krvinky a hemoglobin byly nalezeny v (nezkamenìlé!) kosti dinosaura. Ty by vak nepøeily více ne nìkolik tisíc let  zcela urèitì ne 65
milionù let od doby, kdy podle evolucionistù vyhynul poslední dinosaurus.28
 Magnetické pole zemì se rozpadá tak rychle, jako by nebylo starí ne
10.000 let. Rapidní zmìny bìhem potopy a fluktuace krátce po ní ho oslabily
jetì rychleji.29

Kaibabská antiklinála
Kaibabské vápence
Muavské pískovce
Bøidlice formace Bright Angel
Tapeatské vápence
Poruené podloí

Plastické ohyby vrstev ukazují,
e k nim muselo dojít pøed jejich
ztvrdnutím, co nasvìdèuje jejich rychlému
uloení - jak by odpovídalo Noeho potopì (Morris 26).

Geologický profil
Kaibabské antiklinály ve
Velkém Kaòonu
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 Radioaktivní rozpad uvolòuje do atmosféry hélium, jeho úbytek je nepatrný. Celkové mnoství v atmosféøe je pouze jedna dvoutisícina (1/2000)
toho, co bychom oèekávali, kdyby atmosféra byla miliardy let stará. Toto
hélium pùvodnì unikalo z hornin. To se dìje docela rychle. Pøesto je
v nìkterých horninách stále velmi mnoho hélia, které jetì nemìlo èas uniknout  zcela urèitì ne miliardy let.30
 Supernova je exploze obrovské hvìzdy  exploze je tak jasná, e na chvíli
oslní zbytek galaxie. Zbytky supernovy (SNRs) by se podle fyzikálních rovnic
mìly rozpínat po stovky tisíc let. Pøesto v naí galaxii, Mléèné dráze, ani
v jejích satelitních galaxiích, mracích Magellanových, nenacházíme velmi staré a vzdálené (stadium 3) SNRs, jen nìkolik støednì starých (stadium 1). To
je pøesnì to, co bychom oèekávali u mladých galaxií, které neexistují pøíli
dlouho, aby se staèily znaènì rozíøit.31
 Mìsíc se od zemì pomalu vzdaluje rychlostí 4 cm za rok, a tato rychlost
byla v minulosti jetì vìtí. Ale kdyby se mìsíc zaèal vzdalovat od zemì touto
rychlostí, trvalo by mu pouze 1,37 miliardy let, aby dosáhl své souèasné
pozice. To urèuje jeho maximální, nikoli skuteèný vìk. Tento vìk je pøíli
mladý pro evolucionisty, kteøí tvrdí, e mìsíc je 4,6 miliard let starý. Je taky
mnohem mladí ne vykazují radiometrická data pro mìsíèní horniny.32
 Sùl je splavována do moøe mnohem rychleji, ne se z nìj tìí. Moøe není
vak tak slané, jak by odpovídalo miliardám let. I kdybychom souhlasili
s velkorysými pøedpoklady evolucionistù, moøe nemùe být starí ne 62
milionù let  v ádném pøípadì miliardy let, kterým vìøí evolucionisté. Toto
èíslo znovu vyznaèuje vìk maximální, nikoliv skuteèný.33
Dr. Russell Humphreys uvádí dalí procesy, které jsou nesluèitelné
s miliardami let, ve spisku Evidence for a Young World.34
Kreacionisté nemohou dokázat vìk zemì pomocí nìjaké konkrétní vìdecké metody, stejnì jako to nedokáí evolucionisté. Uvìdomují si, e vekerá vìda je hypotetická, protoe nemají kompletní údaje, zvlátì pokud se
zabývají minulostí. To platí jak o kreacionistických, tak o evolucionistických
vìdeckých argumentech  evolucionisté museli opustit mnoho dùkazù pro
evoluci stejnì jako kreacionisté museli upravit své argumenty. Ateistický evolucionista W.B. Provine pøipustil: Vìtina toho, co jsem se nauèil o oboru
[evoluèní biologie] v magisterském studiu (1964-68) je buï chybné nebo se
velmi zmìnilo.35
Kreacionisté chápou omezení datovacích metod lépe ne evolucionisté,
kteøí tvrdí, e z procesù, probíhajících v pøítomnosti, mohou dokázat, e
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zemì je stará miliardy let. Vechny datovací metody vèetnì tìch, které ukazují na mladý svìt, ve skuteènosti spoléhají na neprokazatelné pøedpoklady.
Kreacionisté nakonec datují historii zemì podle chronologie bible. To
proto, e v ní vidí pøesné svìdectví o svìtové historii, které zpìtnì potvrzuje,
e je bible je slovem Boím, naprosto spolehlivým a neomylným (viz kapitola
1, která pojednává o nìkterých dùkazech).
Co tedy znamenají radiometrická data?
Co tedy znamenají radiometrické údaje milionù let, jestlie neudávají
skuteèné stáøí? Abychom zodpovìdìli tuto otázku, je nutné podrobnì prozkoumat experimentální výsledky rùzných datovacích technik, interpretace
tìchto výsledkù a pøedpoklady, na nich jsou tyto interpretace zaloeny.36
Izochronní datovací technika byla povaována za neomylnou, protoe
údajnì odpovídala pøedpokladùm o poèáteèních podmínkách a uzavøených
systémech.
Geolog Dr. Andrew Snelling pracoval na datování uranových loisek
Koongara v Northern Territory v Austrálii a pouíval hlavnì metodu uranthorium-olovo (U-Th-Pb). Zjistil, e vzorky pùdy z této oblasti, které byly dokonce silnì vystaveny vlivu poèasí a tedy urèitì nejsou uzavøeným systémem,
ukázaly významné izochronní linie odpovídající 1 445 milionùm let.
Takové falené izochrony jsou tak bìné, e vznikla celá terminologie,
která je popisuje, jako zjevná izochrona, pláová izochrona, pseudoizochrona, druhotná izochrona, zdìdìná izochrona, proøezaná izochrona, izochrona smíené linie a smíená izochrona. Zheng napsal:
Nìkteré ze základních pøedpokladù konvenèní Rb-Sr [rubidium-stroncium] izochronní metody musí být modifikovány a pozorovaná izochrona zcela urèitì nedává informaci o vìku geologického
systému, i kdy experimentální výsledky pøi srovnání 87Sr/86Sr a
87
Rb/86Sr dopadnou dobøe. Tento problém nelze pøehlédnout zvlátì pøi vyhodnocování numerického èasového mìøítka. Podobné otázky mohou vyvstat pøi aplikaci Sm-Nd [samarium-neodym] a U-Pb
[uran-olovo] izochronní metody.37
Je jasné, e existují i jiné faktory ne vìk, které jsou zodpovìdné za
pøímé linie získané pøi grafickém zobrazení pomìrù izotopù. Jediný zpùsob
jak poznat, zda izochrona je správná, je porovnání výsledku s tím, èemu se
ji vìøí.
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Dalí v souèasnosti populární datovací metoda je technika souhlasnosti
uranu a olova. Ta fakticky spojuje dvì rozpadové øady uranu-olova do jediného diagramu. Výsledky, které leí na køivce souhlasnosti, dávají podle dvou
øad olova stejný vìk a nazývají se konkordantní. Výsledky ze zirkonù vak
napøíklad leí mimo køivku souhlasnosti  neshodují se. Byly vymýleny èetné modely, èasto celé pøíbìhy, aby tento nesoulad vysvìtlily.38 Taková cvièení
ve vykládání pøíbìhù vak mohou stìí být povaována za objektivní vìdu,
která dokazuje starou zemi. Tyto pøíbìhy jsou vyhodnocovány podle toho,
jak úspìnì potvrzují existující dlouhovìký názorový systém.
Andrew Snelling vyslovil domnìnku, e frakcionace (roztøídìní) prvkù v roztaveném stavu zemského plátì by mohlo být významným faktorem pøi vysvìtlení pomìrù koncentrace izotopù, které jsou interpretovány jako vìk.
Ji v roce 1966 kandidát Nobelovy ceny Melvin Cook, profesor metalurgie na universitì v Utahu, poukázal na dùkazy, e napøíklad pomìry izotopu
olova mohou být pozmìnìny i jinými významnými faktory ne jen radioaktivním rozpadem.39 Cook poznamenal, e napøíklad v rudách z dolu Katanga
bylo hojné olovo 208, stabilní izotop, ale nikoliv thorium 232, které je zdrojem olova 208. Thorium má dlouhý poloèas rozpadu (rozpadá se velmi pomalu) a nedá se snadno odstranit z horniny, take jestlie olovo 208 vzniklo
z rozpadu thoria, nìjaké thorium by tam jetì mìlo zbýt. Koncentrace olova
206, olova 207 a olova 208 naznaèují, e olovo 208 vzniklo konverzí olova
206 na olovo 207 na olovo 208 získáním neutronu. Kdy jsou koncentrace
izotopù pøizpùsobeny takovýmto konverzím, vypoèítaný vìk se sníí z 600
milionù let na vìk celkem nedávný. Jiná rudná loiska ukázala podobné
výsledky. Cook si uvìdomoval, e tehdejí chápání nukleární fyziky nedovolovalo takovou konverzi za normálních podmínek, ale uvádí dùkazy, e skuteènì nastala, a dokonce naznaèuje, jak k tomu mohlo dojít.
Anomálie v hlubinných horninových krystalech
Fyzik Dr. Robert Gentry poukázal na to, e mnoství hélia a olova
v zirkonech z hlubinných vrtù není sluèitelné s evoluèním vìkem 1 500 milionù let pro ulové horniny, v nich se nacházejí.40 Mnoství olova mùe
odpovídat souèasné rychlosti rozpadu a milionùm let, ale bìhem této doby
by se z krystalù v dùsledku difuze vytratilo.
Navíc mnoství hélia v zirkonech ze havé horniny také mnohem více
odpovídá mladému svìtu (hélium vzniká rozpadem radioaktivních prvkù).
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Mnoství olova a hélia naznaèuje, e rychlost radioaktivního rozpadu
byla moná v nedávné minulosti mnohem vìtí. To by zpùsobilo, e vìci
vypadají mnohem starí ne ve skuteènosti jsou, kdy pøi datování pouijeme souèasné rychlosti rozpadu. Cokoliv zpùsobilo tyto zvýené rychlosti rozpadu, mohlo také zpùsobit konverze izotopu olova, o kterých mluvil Cook
(výe).
Osiøelé rádiové kruhy
Rozpadající se radioaktivní èástice v pevné horninì zpùsobují sférické
zóny pokození okolní krystalické struktury. Pøímìs radioaktivního prvku
jako je uran 238 napøíklad zanechá odbarvenou sféru typického polomìru
pro kadý prvek, který vytvoøí pøi svém rozpadu na olovo 206.46 Pøi pøíèném
pohledu v mikroskopu se tyto sféry jeví jako kruhy, nazývané rádiové kruhy.
Dr. Gentry zkoumal rádiové kruhy mnoho let a publikoval své výsledky
v pøedních vìdeckých èasopisech.42
Nìkteré z rozpadových meziproduktù, jako
jsou napøíklad izotopy polonia, mají velmi
krátký poloèas rozpadu (rozpadají se rychle). Napøíklad 218Po má poloèas pouze
3 minuty. Je zajímavé, e kruhy zpùsobené rozpadem polonia jsou èasto nacházeny v krystalech bez rodièovského uranového kruhu. Polonium se musí dostat do
horniny pøedtím, ne ztuhne, ale nemùe
vzniknout z uranové pøímìsi v pevné horninì, protoe jinak by tam byl uranový kruh.
Buïto bylo polonium stvoøeno (primárnì,
Soustøedné
nevzniklo z uranu) nebo v rozpadových
radiové kruhy
rychlostech nastaly v minulosti radikální
zmìny.
Gentry se zabýval vemi pokusy o zpochybnìní svých výsledkù.43 Tìch
pokusù bylo mnoho, ale osiøelé kruhy vypovídají o podmínkách v minulosti,
buïto pøi stvoøení nebo po nìm, nebo dokonce bìhem potopy, které nezapadají do uniformistického pohledu na minulost, je je základem pro radiometrické datovací systémy. Proces, který dal vzniknout tìmto kruhùm, by mohl
být také klíèem k pochopení radiometrického datování.44
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Závìr
Existuje mnoho dokladù, e radiometrické údaje nejsou objektivním
dùkazem staré zemì, jak mnozí tvrdí, a e svìt je ve skuteènosti starý nanejvý tisíce let. Nemáme vechny odpovìdi, ale máme jisté svìdectví Slova Boího
o pravdivé historii svìta.
poznámky
1
2
3
4

5
6
7

8
9
10
11
12
13
14
15

Známé jako izotopové nebo radioizotopové datování.
Dnes se mìøí stabilní izotop uhlíku 13C jako ukazatel úrovnì rozliení proti 14C.
Radiace z nukleárních pokusù mìní rovnì 14N na 14C, stejnì jako kosmické záøení.
Ve snaze rozíøit kalibraci uhlíkových hodin na období pøedhistorické se dìly pokusy
pouít datování podle letokruhù (dendrochronologie), ale to je zase ovlivnìno èasovým
zaøazením vzorkù døeva z dávno mrtvých stromù, k nìmu se opìt pouilo uhlíkové metody, její údaje se lineárnì extrapolovaly do minulosti. Køíová zkouka letokruhù se pak
uije ke kalibraci uhlíkových hodin - tento dùkaz v kruhu ovem nikdy nemùe poskytnout nezávislou kalibraci uhlíkového datovacího systému.
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