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Z padesáti jedna
miliard na nulu

V souvislosti se změnou klimatu je třeba znát dva číselné údaje.
Padesát jedna miliard a nula.
Padesát jedna miliard tun skleníkových plynů totiž každoročně vypouštíme do atmosféry. Rok od roku se toto číslo může
nepatrně lišit, z dlouhodobého hlediska však neustále roste. Tak
si stojíme dnes.*
Nula je cílem, o nějž musíme usilovat. Chceme-li zastavit globální oteplování a zabránit nejhorším důsledkům změny klimatu, které budou skutečně drastické, musíme do atmosféry přestat
vypouštět skleníkové plyny.
Zní to složitě, a náročné to taky bude. Ještě nikdy jsme nestáli před výzvou takových rozměrů. Každá země bude muset
přehodnotit své zažité chování. K vypouštění skleníkových
plynů dochází téměř při všech běžných činnostech současného
životního stylu — pěstování plodin, výrobě zboží, cestování
z místa na místo — a lidí, kteří chtějí takový způsob života vést,
neustále přibývá. Je to dobrá zpráva v tom smyslu, že se jejich
*

Číslo padesát jedna miliard se opírá o nejnovější dostupná data. Celosvětové emise těchto plynů v roce 2020 mírně poklesly (přibližně o pět procent),
protože pandemie covid-19 dramaticky zpomalila ekonomiku. Přesné číslo za
rok 2020 zatím neznáme, proto budeme počítat s padesáti jedna miliardami
tun. K tématu covidu se budeme v této knize opakovaně vracet.
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životní úroveň zvyšuje. Pokud se však nic nezmění a budeme
dál vypouštět skleníkové plyny, klimatické podmínky se začnou
zhoršovat, a dopad na lidstvo bude s největší pravděpodobností
katastrofální.
Co se stane, když se „nic jiného nezmění“? Osobně věřím, že
změna je možná. Řadu potřebných nástrojů již máme k dispozici,
a co se týče těch, které nemáme, jsem optimista. Na základě poznatků o klimatu a technologiích jsem přesvědčený, že je dokážeme vymyslet, využít, a budeme-li dostatečně rychlí, klimatické
katastrofě zabráníme.
Tato kniha je o tom, co nás to bude stát a proč si myslím, že
to dokážeme.
Před dvěma desítkami let by mě ani nenapadlo, že jednou budu
veřejně hovořit o změně klimatu, a dokonce o ní napíšu knihu.
Nejsem klimatolog, ale softwarový inženýr a v současnosti se se
svou manželkou Melindou na plný úvazek věnuji Nadaci Billa
a Melindy Gatesových, která se zabývá celosvětovou zdravotní
péčí, rozvojovými programy a vzdělávacím systémem ve Spojených státech.*
Ke klimatické změně jsem se dostal oklikou. Přivedl mě k ní
problém energetické chudoby.
Na počátku nového tisíciletí, když byla naše nadace ještě
v plenkách, jsem často cestoval do chudých zemí subsaharské Afriky a jižní Asie, abych se dozvěděl více o dětské úmrtnosti, HIV
a dalších zásadních problémech, jimiž se zabýváme. Nezajímal
jsem se jen o nemoci. Když jsem přiletěl do velkých měst, hleděl
jsem z oken a říkal si: Proč je tu taková tma? Kde jsou všechna ta
světla, která bych viděl v New Yorku, Paříži nebo Pekingu?
*

Pozn. red.: V roce 2021 oznámili Bill a Melinda Gatesovi rozvod, ve své nadaci
a charitativní činnosti však hodlají společně pokračovat.
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Spolu s Melindou se často setkáváme s dětmi jako devítiletý Ovulube Chinachi
z nigerijského Lagosu, který píše domácí úkoly při svíčkách.

V nigerijském Lagosu jsem procházel neosvětlenými ulicemi,
na nichž se lidé shlukovali kolem ohňů rozdělaných ve starých
barelech na ropu. Ve vzdálených vesnicích jsme se s Melindou
setkali se ženami a dívkami, které denně strávily celé hodiny sbíráním dříví, aby mohly doma na otevřeném ohništi uvařit jídlo.
Povídali jsme si s dětmi, které psaly domácí úkoly při svíčkách,
protože doma neměly elektřinu.
Zjistil jsem, že přibližně miliarda lidí nemá k dispozici spolehlivý přístup k elektřině a že polovina z nich žije v subsaharské
Africe. (Od té doby se situace mírně zlepšila; dnes nemá elektřinu
zhruba osm set šedesát milionů lidí.) Přemýšlel jsem nad mottem
naší nadace — „Každý si zaslouží šanci na zdravý a produktivní
život“ — a nad tím, jak náročné je pečovat o své zdraví, když místní
zdravotnické zařízení nedokáže udržovat vakcíny v chladu, protože ledničky nefungují. Těžko můžete být produktivní, když nemáte světlo, při němž by se dalo číst. A je téměř nemožné budovat
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ekonomiku s pracovními příležitostmi pro každého, když nemáte
k dispozici dostatečné množství spolehlivé a cenově dostupné
elektřiny v kancelářích, továrnách a zákaznických centrech.
Zhruba ve stejné době mi již zesnulý profesor cambridgeské
univerzity David MacKay ukázal graf zachycující vztah mezi výší
příjmu a spotřebou energie — příjmem na obyvatele a celkovým
množstvím spotřebované elektřiny v dané zemi. Na jedné ose
graf zaznamenával příjem na obyvatele v jednotlivých zemích
a na druhé jejich energetickou spotřebu. Bylo zcela očividné, že
mezi těmito dvěma proměnnými existuje spojitost:
Jakmile jsem tuto informaci vstřebal, začal jsem přemýšlet
o tom, jak chudým lidem zajistit cenově dostupný a spolehlivý
přístup k elektřině. Hledat řešení problému tak obřích rozměrů
nedávalo v naší nadaci smysl, museli jsme se soustředit na své
klíčové poslání, ale nadhodil jsem pár nápadů před svými přáteli
z řad inovátorů. Pustil jsem se do hlubšího studia tohoto tématu
a narazil přitom na nesmírně poučné knihy vědce a historika
Václava Smila, díky nimž jsem pochopil, jak zásadní dopad má
elektrická energie na moderní civilizaci.*
Tehdy jsem ještě netušil, že se musíme dostat až na nulu. Bohaté země, které jsou zodpovědné za valnou část emisí skleníkových
plynů, si začínaly změny klimatu všímat, a já se domníval, že to
bude stačit. Myslel jsem si, že do diskuse přispěji svou obhajobou
zavedení spolehlivě fungující elektřiny do chudých domácností.
Měly by z ní největší prospěch. Dostupnější energie neznamená
jen noční osvětlení, ale také levnější hnojivo pro zemědělské plodiny a cement na stavbu domu. Důsledky změny klimatu nejhůře

*

Pozn. red.: Kanadský vědec českého původu, který v roce 1969 emigroval do
Spojených států. Věnuje se především interdisciplinárnímu výzkumu v oblastech energetiky, životního prostředí, vývoje obyvatelstva, produkce potravin
a technologických inovací, jeho knihy vycházejí i v českých překladech.
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Energetická spotřeba na obyvatele v roce 2014
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Finanční příjem a využívání elektrické energie jdou ruku v ruce. David MacKay
mi ukázal podobný graf zachycující vztah mezi spotřebou energie a příjmem na
obyvatele. Souvislost je zřejmá. (Zdroj: IEA; Světová banka)

dopadají právě na chudé lidi. Většina z nich jsou farmáři, kteří už
dnes živoří a příchod dalšího sucha či povodní by je položil úplně.
Na konci roku 2006 jsem po setkání se dvěma bývalými kolegy z Microsoftu, kteří rozjížděli neziskovky zaměřené na energetiku a klima, změnil názor. Přivedli s sebou dva klimatology, kteří
se těmito tématy zabývali do hloubky, a tato čtveřice mi ukázala
data spojující emise skleníkových plynů se změnou klimatu.
Věděl jsem, že skleníkové plyny zvyšují teplotu, ale domníval
jsem se, že cyklické změny nebo další faktory skutečné klimatické katastrofě přirozeně zabrání. Zdráhal jsem se uvěřit, že by
po celou dobu, co lidstvo vypouští různá množství skleníkových
plynů, teplota neustále rostla.
Několikrát jsem se na ně obrátil s doplňujícími otázkami.
A nakonec mi to došlo. Svět potřebuje zajistit více energie, aby
mohli prospívat i chudí lidé, ale je třeba ji vyrábět tak, abychom
neuvolňovali jakékoliv další skleníkové plyny.
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Celý problém se najednou zdál ještě těžší. Nestačilo jen poskytnout levnou a spolehlivou energii chudým. Musela být také
čistá.
Nastudoval jsem si o změně klimatu vše, co se dalo. Setkával
jsem se s odborníky na klima a energetiku, zemědělství, oceány,
vzestup hladiny moří, ledovce, elektrické přenosové soustavy
a další témata. Pročítal jsem si zprávy vydané Mezivládním panelem pro změnu klimatu (IPCC), orgánem OSN, který se tématem
vědecky zabývá. Sledoval jsem řadu úžasných videopřednášek
profesora Richarda Wolfsona s názvem Earth’s Changing Climate
(Zemské klima se mění), jež jsou dostupné v rámci série přednášek Great Courses. Přečetl jsem si Weather for Dummies (Počasí
pro naprosté laiky), jednu z nejlepších knih o počasí, které znám.
Jedno bylo jisté: Naše současné zdroje obnovitelné energie
(především větrné a solární) mohou problém z velké části vyřešit, ale nevyužíváme je dostatečně.*
Zároveň bylo jasné proč; samy o sobě nás totiž na nulu nedostanou. Vítr nefouká neustále a slunce také nesvítí pořád, a my
nemáme k dispozici finančně dostupné elektrické baterie, které by dokázaly dostatečně dlouho skladovat energii v množství
potřebném pro celé město. Při výrobě elektřiny navíc vzniká
pouze sedmadvacet procent všech emisí skleníkových plynů.
I kdybychom zázračně pokročili v technologickém vývoji elektrických baterií, pořád se budeme potýkat s těmi třiasedmdesáti
procenty.

*

Vodní energie (elektřina vyrobená ve vodních elektrárnách) je dalším zdrojem
obnovitelné energie, ve skutečnosti největším zdrojem obnovitelné energie
ve Spojených státech. Většinu dostupné vodní energie však už využíváme.
V tomto ohledu zkrátka není kde brát. Další čistou energii budeme muset
čerpat z jiných zdrojů.

úvod : z pad e sáti j e dna miliard na n u l u
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Po několika letech jsem dospěl ke třem závěrům:
1. Abychom zabránili klimatické katastrofě, musíme se dostat na nulu.
2. Musíme využít všech prostředků, které už máme k dispozici, jako jsou solární a větrné elektrárny, ale rychleji
a důvtipněji.
3. Potřebujeme vyvíjet a zavádět průlomové technologie,
které se postarají o zbytek.
Fakt, že opravdu musíme dosáhnout nuly, byl a je bez debat.
Jestliže nepřestaneme do atmosféry vypouštět skleníkové plyny,
teplota dál poroste. Napadá mě skvělé přirovnání: Klima je jako
vana, která se pomalu napouští vodou. I když z kohoutku poteče jen drobný čůrek vody, vana se stejně nakonec naplní a voda
přeteče na podlahu. Takové katastrofě musíme zabránit. Snahy
o pouhé omezování emisí — nikoliv o úplné zastavení — nám
nepomohou. Jediným rozumným cílem jsou nulové emise. (Více
se tomu, co nulovými emisemi myslím a jaký vliv budou mít na
změnu klimatu, budu věnovat v první kapitole.)
V době, kdy jsem tohle všechno zjistil, jsem neměl zrovna
v úmyslu otevírat další téma, kterým bych se chtěl zabývat. Vybrali jsme si s Melindou dvě oblasti, zdravotní péči a rozvoj na
celosvětové úrovni a vzdělávání ve Spojených státech. Tato témata
jsme chtěli hlouběji prozkoumat, najali jsme si týmy odborníků
a poskytli jim finanční prostředky. Změně klimatu se navíc už
věnovala řada známých osobností.
Ačkoliv jsem se tedy začal o tuto problematiku zajímat, rozhodně to nebyla moje priorita. Příležitostně jsem o tématu četl
a setkával se s odborníky. Investoval jsem do několika energetických firem se zaměřením na obnovitelné zdroje a věnoval
několik stovek milionů dolarů na rozjezd společnosti navrhující
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jaderné elektrárny nové generace, které by vyráběly čistou elektřinu s minimálním množstvím jaderného odpadu. Také jsem na
TEDu vystoupil s přednáškou „Inovace na nulu!“. Většinu času
jsem však věnoval práci v naší nadaci.
Na jaře roku 2015 jsem dospěl k rozhodnutí, že se do toho
musím pustit s větší vervou a vystupovat na veřejnosti mnohem
častěji. Ve zprávách jsem zaznamenal reportáže o okupačních
stávkách univerzitních studentů po celých Spojených státech.
Tito studenti požadovali, aby se nadační fondy jejich škol vzdaly
dotací od firem obchodujících s fosilními palivy. Britský deník
The Guardian zahájil v duchu tohoto hnutí kampaň, s níž se obrátil také na naši nadaci a vyzval nás, abychom odprodali menší
část fondu investovaného do firem obchodujících s fosilními
palivy. Natočili video, v němž nás lidé z celého světa žádají, abychom se těchto investic vzdali.
Chápal jsem, proč si The Guardian vybral právě naši nadaci
a mě. Také jsem obdivoval zanícení aktivistů; v minulosti jsem
viděl studenty protestovat proti válce ve Vietnamu a pak proti
apartheidu v Jihoafrické republice a věděl jsem, co takové protesty dokážou. Být svědkem toho, jak se tento druh energie zaměřil
na změnu klimatu, bylo inspirativní.
Na druhou stranu jsem také často přemýšlel o tom, co jsem
zažil na svých cestách, například v Indii, státě s 1,4 miliardou
obyvatel, z nichž řada patří k nejchudším na světě. Nepřišlo mi
fér říkat Indům, že by se jejich děti neměly učit při elektrickém
osvětlení nebo že by jich měly tisíce zemřít ve vlnách veder, protože provoz klimatizace škodí životnímu prostředí. Jako jediné
možné řešení mi připadalo zlevnit čistou energii natolik, aby
ji všechny země začaly upřednostňovat před fosilními palivy.
Vážil jsem si nadšení protestujících, ale věděl jsem, že pouhý
odprodej těchto fondů by nedokázal změnu klimatu zastavit a lidem v chudých zemích by nepomohl. Neinvestovat v rámci boje
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proti apartheidu, politické instituci podléhající ekonomickému
tlaku, do firem je jedna věc. Ale změnit světovou energetiku —
základ moderní ekonomiky a průmyslové odvětví s obratem přibližně pět bilionů dolarů ročně — pouhým prodejem akcií firem
obchodujících s fosilními palivy, je pak věc druhá.
Stále si stojím za svým. Uvědomil jsem si však, že nechci
vlastnit akcie těžařských firem z jiných důvodů — nechci totiž
vydělávat na stoupající ceně akcií, která je dána tím, že nehledáme bezuhlíkové alternativy. Z peněz vydělaných na oddalování
nulových emisí bych měl špatné svědomí. V roce 2019 jsem se
tedy zbavil všech svých přímých kapitálových investic do ropných a plynárenských společností, to samé učinila i naše nadace.
(Do uhelného průmyslu už neinvestuji několik let.)
Je to má osobní volba, luxus, který si mohu dovolit. Moc
dobře si však uvědomuji, že na snižování emisí to nebude mít
zásadní vliv. Abychom dosáhli úplné nuly, bude třeba zaujmout
mnohem komplexnější přístup: podpořit velkoobchodní změny
všemi dostupnými nástroji včetně vládní politiky, moderních
technologií, inovací a schopnosti soukromého sektoru zásobovat
zbožím obrovské množství lidí.
V závěru roku 2015 se naskytla příležitost k inovacím a novým investicím: V listopadu a prosinci se na půdě OSN v Paříži
konala největší konference o změně klimatu COP 21. Na ní jsem
se potkal s tehdejším francouzským prezidentem Françoisem
Hollandem. Hollande chtěl, aby se konference zúčastnili soukromí investoři a aby se inovace staly jedním z bodů programu.
Oba jsme v tom spatřovali příležitost. Myslel si, že bych mohl do
diskuse zapojit investory; řekl jsem mu, že to dává smysl, ale že
by to bylo snazší, kdyby se k větší finanční podpoře energetického výzkumu zavázaly také vlády.
Ovšem takový návrh se těžko prosazuje. Dokonce i Amerika investovala (a dosud investuje) do energetického výzkumu mnohem
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méně než do jiných klíčových odvětví, například do zdravotnictví
nebo obrany. Některé země sice výdaje na energetický výzkum
mírně navyšovaly, ale pořád to bylo příliš málo. Nebyly ochotné
podniknout více, dokud si nebudou jisté, že soukromý sektor
poskytne dostatek financí na to, aby jejich nápady vyzkoušel
v laboratořích a využil při výrobě zboží, které občanům skutečně
pomůže.
V roce 2015 bylo soukromé financování na suchu. Řada firem
rizikového kapitálu, které dříve investovaly do zelených technologií, začala toto průmyslové odvětví opouštět, protože návratnost investic byla nízká. Nejčastěji investovaly do biotechnologií
a informačních technologií zaručujících rychlý úspěch a menší
obstrukce v podobě vládních regulací. Čistá energie byla úplně
jiná liga, a tak raději vyklidily pole.
Bylo nad slunce jasnější, že je potřeba získat nové finanční
zdroje a zvolit jiný přístup, který bude lépe odpovídat specifikům
čisté energie. V září, dva měsíce před pařížskou konferencí, jsem
rozeslal e-maily dvěma tuctům svých dobře situovaných známých v naději, že je přesvědčím, aby investovali kapitál, který
nyní vládám chybí k financování dalšího výzkumu. Jednalo by
se o dlouhodobé investice — na průlom v energetice můžeme
čekat celá desetiletí, což představuje značné riziko. Ve snaze
vyhnout se úskalím, jež tento druh kapitálových investic představuje, jsem se zavázal vytvořit zvláštní tým specialistů, kteří
by na firmy dohlíželi a pomáhali jim orientovat se ve složitostech
energetického průmyslu.
Jejich reakce mě příjemně překvapila. První investor kývl na
moji nabídku za necelé čtyři hodiny a během následujících dvou
měsíců do začátku pařížské konference se jich přidalo dalších
dvacet šest. Náš spolek jsme pojmenovali Breakthrough Energy Coalition (Průlomová energetická koalice). V současnosti se
tato organizace věnuje filantropickým programům, prosazování
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Zahájení iniciativy Mission Innovation světovými představiteli na Konferenci
OSN o změně klimatu 2015 v Paříži. (Jména osobností na fotografii viz str. 255)

právních předpisů a vlastní soukromé fondy, které již investovaly
do více než čtyřiceti firem se slibnými projekty.
Přidaly se k nám i vlády. V Paříži se sešlo dvacet státních
představitelů, kteří přislíbili zdvojnásobení výdajů na výzkum.
Klíčovými postavami této iniciativy byli francouzský prezident
Hollande, americký prezident Barack Obama a indický předseda vlády Náréndra Módí. Právě premiér Módí navrhl název
této iniciativy: Mission Innovation (Mise inovace). K dnešnímu
dni se k ní připojilo čtyřiadvacet zemí a Evropská komise, které uvolňují 4,6 miliardy dolarů ročně na financování výzkumu
čisté energie, což představuje nárůst o padesát procent během
několik let.
Obrat, který v tomto příběhu nastal, je všem čtenářům této
knihy bohužel znám.
V roce 2020 nás postihla katastrofa v podobě nového typu koronaviru, který se rozšířil po celém světě. Pro každého, kdo zná
dějiny pandemií, nebyla zkáza způsobená covidem žádným překvapením. V rámci zkoumání celosvětové zdravotní péče jsem se
studiem epidemií zabýval už řadu let a hluboce mě znepokojoval
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fakt, že svět není připraven zvládnout pandemii typu španělské
chřipky z roku 1918, která zabila desítky milionů lidí. V roce 2015
jsem vystoupil na TEDu a poskytl několik rozhovorů, v nichž jsem
upozornil na nutnost vytvořit systém včasné detekce a rychlé reakce na masivní propuknutí nákazy. Můj názor sdíleli i další lidé,
například bývalý americký prezident George W. Bush.
Svět se bohužel na tuto eventualitu příliš nepřipravoval,
a když nový koronavirus udeřil, způsobil velké ztráty na životech
a ekonomické problémy, jaké jsme nezažili od dob velké hospodářské krize. Problému změny klimatu jsem se věnovat nepřestal, ale
covid-19 jsme s Melindou považovali za nejvyšší prioritu nadace
i středobod naší činnosti. Dennodenně jsem hovořil s vědci na
univerzitách a v malých firmách, generálními řediteli farmaceutických společností či vládními představiteli, abych zjistil, jak by
naše nadace mohla pomoci urychlit práci na testech, léčbě nemoci
a vakcínách. V listopadu 2020 jsme na boj s touto nemocí vyčlenili
přes čtyři sta čtyřicet pět milionů dolarů v grantech a další stovky
milionů skrze nejrůznější finanční investice do rychlé distribuce
očkování, testů a dalších nezbytných prostředků do chudých zemí.
Svět bude letos v důsledku zpomalení ekonomické aktivity
vypouštět méně skleníkových plynů než loni. Jak už jsem zmínil,
emise poklesnou o pět procent. V konkrétních číslech to znamená, že místo padesáti jedna miliard tun uhlíku vypustíme jen
čtyřicet osm nebo čtyřicet devět miliard.
To představuje významný pokles a bylo by skvělé, kdybychom dokázali snižovat emise každoročně dál stejným tempem.
To se nám bohužel nepodaří.
Jen si vezměte, co nás to pětiprocentní snížení stálo. Milion
lidí zemřel a další desítky milionů přišly o práci. Tohle rozhodně
není situace, kterou by někdo toužil prodlužovat nebo opakovat.
A přesto světová produkce skleníkových plynů poklesla jen o pět
procent, pravděpodobně ani ne o tolik. Nepřekvapuje mě ani tak
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skutečnost, že se emise během pandemie snížily, jako spíše to,
o jak malý pokles se jedná.
Tak malý úbytek emisí dokazuje, že dostat se na nulu nebude vůbec snadné, rozhodně nepomůže jen omezit leteckou
a automobilovou dopravu. Stejně jako potřebujeme nové testy,
léčebné postupy a vakcíny na nový koronavirus, potřebujeme
také nové nástroje v boji proti změně klimatu: vyrábět elektřinu a zboží, pěstovat plodiny, klimatizovat budovy a přemisťovat zboží i lidi po celém světě bez uhlíkové stopy. Potřebujeme
nové druhy semen a další inovace, abychom nejchudším lidem
světa, nejčastěji drobným farmářům, pomohli přizpůsobit se
teplejšímu klimatu.
Existují i překážky, které nemají nic společného s vědou nebo
financováním. Diskuse o změně klimatu byla zejména ve Spojených státech z politických důvodů odsunuta na vedlejší kolej.
Občas se zdá, že máme jen mizivou šanci s tím něco udělat.
Uvažuji spíše jako inženýr než jako politolog, politickou otázku
změny klimatu vyřešit neumím. Raději se soustředím na diskusi
o tom, co je třeba udělat, abychom dosáhli nuly. Musíme nasměrovat zájem světa a jeho vědeckých elit k využívání čistých energetických řešení, která již máme k dispozici, a investovat do nových, abychom do atmosféry nepumpovali další skleníkové plyny.
Uvědomuji si, že nejsem tím pravým zvěstovatelem klimatické změny. Svět je přece plný bohatých lidí, kteří mají jasnou
představu o tom, jak by se měli chovat ostatní, nebo věří tomu,
že technologie dokážou vyřešit jakýkoliv problém. Já také
vlastním velké rezidence a létám soukromým tryskáčem. Na
pařížskou konferenci o klimatu jsem jedním takovým přiletěl.
Proč bych měl právě já být tím, kdo ostatní poučuje o životním
prostředí?
Přiznávám vinu v plném rozsahu.
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Nepopírám, že jsem bohatý chlápek s názorem. Jedná se ale
o informovaný názor a vždy se snažím dozvědět víc.
Jsem rovněž technofil. Ukaž mi problém a já najdu technologii, která ho vyřeší. Jsem si však vědom faktu, že v případě změny
klimatu nejsou inovace tím jediným, co potřebujeme. Bez nich
však nebude planeta dál obyvatelná. Technologická řešení nebudou stačit, ale jsou nezbytná. Zcela připouštím, že moje uhlíková
stopa je absurdně vysoká. Dlouhou dobu jsem si to kladl za vinu.
Věděl jsem, jak vysoké mé emise skleníkových plynů jsou, ale až
díky práci na této knize jsem si hlouběji uvědomil vlastní zodpovědnost za jejich snižování. Snížení uhlíkové stopy je to nejmenší,
co můžete od někoho v mém postavení, od někoho, koho změna
klimatu znepokojuje a veřejně volá po nápravě, po právu očekávat.
V roce 2020 jsem začal nakupovat letecké biopalivo a v roce
2021 hodlám uhlíkovou stopu letadel své rodiny plně kompenzovat. Co se týče dalších zdrojů emisí, nakupuji offsety u společnosti, která provozuje zařízení na odstraňování oxidu uhličitého
ze vzduchu (o této technologii, označované jako direct air capture — přímé zachycování vzduchu, se dočtete více ve čtvrté kapitole „Jak se zapojujeme“). Dále podporuji neziskovou organizaci,
která v cenově dostupných bytových jednotkách v Chicagu vy
užívá pomocí svých inovací čistou energii. A jsem otevřený všem
dalším možnostem, jak svou uhlíkovou stopu snížit.
Investuji také do bezuhlíkových technologií. Považuji to za
další možný způsob offsetování svých emisí. Věnoval jsem mi
liardu dolarů na vývoj metod, které, jak doufám, pomohou dostat
světové emise na nulu, včetně cenově dostupné a spolehlivé čisté
energie a nízkoemisního cementu, oceli, masa a dalších komodit.
Nevím o nikom, kdo by do technologií přímého zachycování uhlíku z ovzduší investoval více než já.
Investováním do firem se moje uhlíková stopa samozřejmě
nesníží. Pokud jsem si však vybral správně, tyto firmy dokážou
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odstranit mnohem větší množství uhlíku, než já i celá moje rodina dokážeme vyprodukovat. Cílem navíc není jen kompenzovat
své vlastní emise; cílem je zabránit klimatické katastrofě. Proto podporuji výzkum čisté energie v prvotní fázi, investuji do
nadějných firem zaměřených na výrobu čisté energie, obhajuji
opatření, která odstartují přelomové změny ve světě, a vyzývám
další vlastníky zdrojů, aby se rovněž připojili.
Argumentuji následovně: lidé, kteří jsou stejně jako já zodpovědní za vysoké emise, by sice měli spotřebovávat méně energie,
ale svět jako celek by měl využívat větší množství zboží a více služeb, které jim energie umožňuje. Pokud je energie bezuhlíková, na
jejím využívání není nic špatného. Řešení změny klimatu spočívá
ve výrobě čisté energie, která by byla stejně levná a spolehlivá jako
ta, kterou získáváme z fosilních paliv. Usilovně se věnuji řešení,
o nichž jsem přesvědčen, že nás dovedou k tomuto cíli a přinesou
zásadní posun na naší cestě od padesáti jedna miliard k nule.
Tato kniha nastiňuje cestu do budoucna, řadu kroků, které musíme učinit, abychom měli co největší šanci zabránit klimatické
katastrofě. Můžeme je shrnout do pěti bodů:
Proč nula? V první kapitole podrobně vysvětluji, proč se
musíme dostat na nulu a co víme (a nevíme) o vlivu, který bude
mít rostoucí teplota na obyvatelstvo celého světa.
Špatná zpráva: Dostat se na nulu bude opravdu těžké.
Každý plán, s jehož pomocí chceme něčeho dosáhnout, začíná realistickým zhodnocením překážek, které nám stojí v cestě, proto se ve
druhé kapitole na chvíli zamyslíme nad výzvami, jež na nás čekají.
Jak vést informovanou diskusi o změně klimatu? Ve třetí
kapitole probereme některé matoucí statistiky, o nichž jste možná slyšeli. Také vám předestřu pár otázek, které si připomínám
při každé diskusi o změně klimatu. Nespočetněkrát mi zabránily
ve velké mýlce, a doufám, že pomohou i vám.
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Dobrá zpráva: Dá se to zvládnout. Ve čtvrté až deváté kapitole se budu podrobně věnovat oblastem, v nichž mohou současné technologie pomoci a kde čekáme na průlom. Toto téma
zabírá největší část knihy, protože je opravdu o čem psát. Máme
k dispozici řešení, která bude třeba zavádět ve velkém; zároveň
potřebujeme vyvinout celou řadu inovací a v následujících několika desetiletích je rozšířit po světě.
Představím vám řadu technologií, z nichž jsem opravdu nad
šený. Konkrétní firmy však jmenovat nehodlám. Do některých
z nich totiž investuji a nechci, aby vznikl dojem, že je upřednostňuji kvůli osobnímu finančnímu zájmu. Nechci se zabývat jednotlivými společnostmi, mnohem důležitější jsou nové nápady
a inovace. Jak už to v odvětví přelomových technologií chodí,
některé firmy možná v následujících letech zbankrotují. To ještě
neznamená, že prohráváme. Musíme se z neúspěchu poučit a využít k dalšímu podnikání všech získaných poznatků, stejně jako
jsme to dělali v Microsoftu a jako to dělají všichni ostatní inovátoři, které znám.
Kroky, které můžeme učinit už nyní. Do psaní této knihy jsem se nepustil jen proto, že si uvědomuji problém změny
klimatu, ale také jelikož vidím možnosti, jak ho vyřešit. Nestavím žádné vzdušné zámky. Splňujeme už dvě ze tří podmínek
potřebných k uskutečnění jakéhokoliv velkého počinu. Zaprvé,
máme ambice podporované nadšením rostoucího celosvětového
hnutí mladých lidí, které změna klimatu hluboce znepokojuje.
Zadruhé, stanovujeme si velké cíle, protože se k nám přidává čím
dál větší počet národních a lokálních lídrů po celém světě.
Nyní nám zbývá naplnit ještě třetí podmínku: vypracovat
konkrétní plán, jak těchto cílů dosáhnout.
Naše ambice vycházejí z poznatků klimatologie, ale praktický
plán na snížení emisí vyžaduje pomoc jiných vědních disciplín:
fyziky, chemie, biologie, inženýrství, politologie, ekonomie, finan
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čnictví a dalších. V posledních kapitolách této knihy tedy předkládám plán opírající se o názory odborníků ze všech zmíněných
oblastí. V kapitolách deset a jedenáct se zabývám opatřeními,
která by měly vlády přijmout; ve dvanácté kapitole navrhuji kroky, jimiž by se měl ubírat každý z nás, abychom společně dosáhli
nuly. Ať už jste člen vlády, podnikatel nebo volič s hektickým životním stylem (nebo všechno dohromady), vždy máte možnost
nějakým způsobem přispět tomu, abychom klimatické katastrofě
zabránili.
Toť vše. Dejme se do toho.

Kupte si papírovou nebo elektronickou verzi knihy
za skvělou cenu na www.melvil.cz

