
Milí kamarádi. Víteme vás na stránkách 
prvního úkolu. Ten je věován tématu vody 
a potravin. Měl by se tak přímo dotýkat 
každého z vás, což bude ostatně snahou 
všech úkolů. Snad vám pomůže k tomu, 
abyste se zamysleli nad tím, co můžete ve 
svém každodenním životě změnit, aby jste 
nezatěžovali prostředí kolem sebe a měli z 
toho třeba i dobrý pocit.

Víte že?
Na Zemi je každoročně k dispozici v kolobě-
hu vody v přírodě (možná si někdo vzpomí-
ná na loňský úkol) asi 40 tisísc km3 vody 
(40 tisíc kostek velkých 1x1x1 km, což je asi 
fakt hodně, kdybyste to chtěli nosit v ešu-
su, no to ani nemá smysl počítat...), které se 
odpaří z oceánu a spadnou nad pevninou v 
podobě deště? Z toho ale více než polovina 
odteče zase zpátky do moře. 5 tisíc km3 pak 
spadne v neobydlených oblastech. Pro vyu-
žití člověkem tak zbývá „pouhých“ 9 ti-
síc km3. Spotřeba lidstva je odhadována 
mezi 3 až 4 tisíci km3. A to si ještě představ-
te, kolik sladké vody je v ledovcích a v 
podzemí (kam se vsakuje déšť a odkud vo-
da neodtéká). Vypadá to tedy, že vody k pi-
tí mají lidé na světě víc než dostatek, že? Bo-
hužel na světě neprší všude stejně. Proto si 

někde na na nedostatek vody nemůže 
nikdo stěžovat, zatímco jinde jsou vděční 
za každou kapku navíc. A to ještě nemlu-
vím o tom, že voda, která spadne s nebe se 
musí vyčistit, aby byla k pití. No a kdo byl 
někdy na exkurzi ve vodárně třeba na Se-
tkání BRĎO určitě ví, že to není žádná legra-
ce. Nejvíce se na světě spotřebuje sladké vo-
dy na zemědělství (70%), 20% zaujímá 
voda využitá v průmyslu a jen 10% padne 
na chod domácností a osobní potřebu. 
Nicméně v každé zemi je to různé a čísla se 
mohou dost lišit. Z údajů z roku 2000 se 
nám podařilo zjistit, že takoví obyvatelé Ča-
du mají k dispozici asi kolem 1 l vody 
denně! V Afghánistánu už jsou na tom tro-
chu líp, na člověka tam vychází 
„luxusních“ 50 l na den. Dalším na stupnici 
je Indie se 140 l. Jen kousek nad nimi je Ně-
mecko – 190 l. V našich podmínkách se po-
hybujeme ještě výš na 280 l. Tabulkám pak 
vévodí USA s 620 l. A to zde není zahrnutá 
spotřeba průmyslu a zemědělství, kde by 
byl „náskok“ vyspělejších států světa ještě 
patrnější. To bylo pár údajů k využití vody 
a teď k potravinám.

Člověk se naučil pěstovat plodiny a chovat 
zvířata už hodně dávno. Díky tomu se doká-
žeme nakrmit, i když je nás už takové množ-

ství. Představa, že by se celé lidstvo nasyti-
lo sbíráním borůvek po lese určitě 
vyvolává úsměv. Stejně jako s vodou i s jíd-
lem je ta potíž, že ne všude je pole tak 
úrodné a podnebí tak příznivé, aby se něm 
dalo pěstovat cokoli. Proto se vypěstované 
potraviny přesovají po ce-
lé Zemi. Jednou z nejdů-
ležitějších potravin jsou 
různé obiloviny. Dají se 
snad skladovat a do-
pravovat a taky docela za-
sytí. Tipnete si, které se 
vyrobí nejvíc? Je to nám 
známá pšenice, které se 
vypěstuje víc než 600 mi-
lionů tun ročně (nevím, 
kolik je to vleček na trak-
toru, ale budou to stovky 
milionů, takže tolik trakto-
rů asi nikdo ani zatím ne-
vyrobil a i kdyby nevešly 
by se všechny na silnici). 
Jen o pár milonů tun míň 
se urodí kukuřice. Rýže je 
pak o 100 – 150 milionů 
tun pozadu. A to by byly 
jen základní plodiny, ne-
smíme zapomenout na 
plantáže s ovocem, zeleni-

nou, luštěninami (sója, fazole...), pak třeba 
hlíznaté rostliny jako brambory, pochutiny 
(kakao třeba) atd. atd. Celkem je na celém 
světě obděláváno tolik půdy, že bychom po-
třebovali 560 Českých republik, aby ji 
pokryly.  Ale nemáme tu jen rostlinou výro-
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bu, ale taky živočišnou. Zajímavé je sle-
dovat jak roste produkce a konzumace ma-
sa. Za posledních 30 let se chovy dobytka 
zdvojnásobily. Průměrný obyvatel roz-
vojové země (např. Indie, Keňa apod.) totiž 
snědl dřív 11 kg masa za rok, zatímco dnes 
už do sebe naláduje 23kg. Nicméně je 
nutné přiznat, že největší podíl na tomto ná-
růstu mají hlavně velké státy jako je Brazí-
lie nebo Čína, kde se spotřeba navýší každý 
rok o asi 2 kg. I ti však pouze dohánějí to, ja-
ký stav je teď u nás, kde člověk z rozvinu-
tého státu (kterým je i ČR) sní za rok 3 - 4 
krát víc masa než obyvatelé států roz-
vojových. S nárůstem spotřeby a produkce 
se tak pojí to, co každý nerad vidí – velko-
chovy ve stísněných prostorách namísto 
otevřených pastvin, slepice v malých klíc-
kách a jateční zpracování zvířat průmys-
lovým způsobem.

Jak jsme na tom my?
Tak a teď přichází čas na to, abychom se na 
to podívali z našeho vlastního pohledu. 
Zkuste si na papír napsat, kolikrát týdně dě-
láte doma následující věci: čištění zubů a 
osobní hygiena, sprcha, koupání ve vaně, 
splachování WC, zalévání kytek, umývání 
nádobí, vaření a úklid, praní (a můžete i 
další činnosti u kterých se spotřebovává vo-
dy). Nemusíte to vědět přesně, stačí odhad. 
Každá tato činnost spotřebuje určité množ-
ství vody. Při takovém čištění zubů pustíte 
klidně 20l. Sprcha, to je 40 – 50 l. Koupání 
ve vaně 100 - 150 l. Jedna návštěva záchoda 
– šplouch 10l. Zalévání kytek je dosta závis-
lé na velikosti a počtu květináčů, to si od-
hadněte sami. Umývání nádobí je závislé 
na vašem způsobu. Průtokáči spotřebují za 
10 minut i 200 l. Dřezáci asi 40 l na celé 
umývání. Myčkaři pak mez i 10 až 40 l pod-
le velikosti a stáří myčky. Vaření a úklid 
vám vezmou 5 – 10 l. U praní opět závisí na 
použitém přístroji. Běžná pračka spotřebuje 
30 – 40 l. U věcí, které jsou společné pro 
celou rodinu (hlavně praní, vaření a 

umývání nádobí) můžete číslo vydělit po-
čtem členů ve vaší domácnosti. Tak dostane-
te, jaká je vaše přibližná osobní spotřeba.

U jídla je to jednoduché. Vzpomeňte si, co 
jste měli za poslední tři dny na talíři k sní-
dani, obědu a večeři a zkuste si to sepsat. Za-
měřte se na poměr živočišné a rostlinné 
složky. Taky na to, odkud by mohly potravi-
ny pocházet (třeba to i víte!).

Změna je život!
Tak a teď co vypracovat pro nás a poslat 
nám to. Společně v oddíle se pokuste buď 
vymyslet, které z „vodních“ činností naho-
ře by šly provádět i z jiných zdrojů než z 
vodovodu. Určitě přispějete vlastní zku-
šeností a tím, jak šetříte vodu doma (třeba 
když se sprchujete na zahradě pod okapem 
za májového deštíčku :-)). Kde tuhle „užit-
kovou“ vodu seženete? A jak si uděláte zá-
soby?

Nebo zkuste sestavit jídelníček na 

víkendovou výpravu. 
Zkuste se zaměřit na to, 
aby byl šetrný k přírodě 
a svému okolí (no 
možná už nebude še-
trný k vaší peněžence 
ale to teď nechme 
stranou). Zkrátka jak 
byste nahradili vaše ob-
vyklé suroviny na vý-
pravě za něco „lepší-
ho“? A pozor nejde jen 
o jídlo jako takové, ale ta-
ky třeba o to kde ho na-
koupíte v čem si ho při-
neste... No nebudeme 
vám zbytečně radit, 
když to jistě víte.

Ztvárnění záleží jen na 
vás. Můžete psát po-
vídky, vytvářet recepty, 
malovat obrázky, so-
chat sochy, fotit fotky, 

psát seznamy na nákup, vytvářet návody, 
sestrojovat stroje... Hodnotitelský tým se už 
těší!

Každý samostatně
No a jak každý z nás může přispět k šetření 
zdroji? Je to jednoduché. Místo toho, abyste 
si ode dneška na každou oddílovku a vý-
pravu nosili pití v nové flašce koupené z ob-
chodu, uděláte si vlastní osobní láhev. Zkrát-
ka a dobře vyberte si láhev velikosti a tvaru 
dle svých potřeb. Aby se z ní stal váš 
osobní průvodce, je dobré si ji něčím 
ozvláštnit. Jednak se pozná, že je vaše a za 
druhé k ní získáte potřebný vztah, takže ji 
nebudete chtít vyhodit ani když se vám pro-
děraví :-) Takže si láhev vyzdobte – popiš-
te, pomalujte, polepte, vytvarujte – dle vaší 
libosti.Ti nejodvážnější si ji mohou i  poj-
menovat. Ale co je důležitější, využijte při-
ložený „lahvový deník“ a zaznamenejte si 
po dobu trvání 1. úkolu, na jaké akci s vámi 
láhev byla. Do dalších kolonek si zapište za-

se, kdy se vám podařilo udělat chybu, svoji 
flašku jste nechali doma, kamarádi vám ne-
dali ze své a tak jste si holt museli pořídit 
novou. Až bude 1. kolo končit tak tyto 
deníky „lahví“ pošlete spolu s vaším oddí-
lovým úkolem k vyhodnocení.

Hodnocení
Co bude letos vaším hodnocením? Podle če-
ho se budete porovnávat s ostatními oddíly 
a soutěžními grupami? Po vyhodnocení 
každého kola, získáte originální umělecké 
dílo z produkce Duhového centra. Na něm 
si spočítáte počet barevných obrazců a 
rázem budete znát počet vašich bodů. No a 
kromě toho se taky můžete jednoduše 
podívat do tabulky, která bude součástí 
každého "vyhodnocovacího" zpravodaje.

Uzávěrka
Tak to je vše co snad potřebujete vědět. 
Kdyby ne, zeptáte se :-) Vypracovaný úkol 
nám pošlete do 27.11.2009 23:59:54 přesně. 
Pozdější plnění nebudou za plný počet :-)))

Zdroje ze kterých bylo 
čerpáno

http://earthtrends.wri.org - Všemožné 
údaje o využívání přírodních zdrojů po 
celém světě i s tabulkami a články

http://www.enviwiki.cz/wiki/Využití_vo
dy - Možnosti využívání vody člověkem

http://cs.wikipedia.org/wiki/Pitná_voda -
článek na wikipedii o pitné vodě

http://finance.idnes.cz/viteze.asp?c=A080
331_012434_viteze_hla - článek o spotřebě 
vody v domácnostech

http://www.fao.org - Světová organizace 
pro potraviny a zemědělství

adresa: BRĎOCentrum, Hnutí Brontosau-
rus, Hvězdová 10, 602 00 Brno




