
Tak vás zase zdravíme,

určitě už dokončujete své druhé úkoly.
My se těšíme na to, co z vás vyjde ven.
Zatím vám posíláme zadání úkolu třetí
ho, tedy předposledního. Jeho tématem
je energie a doprava.

Víte že?
Proč energie a doprava? Tyhle dvě téma
ta spolu dost úzce souvisí. Už jenom
proto, že aby se někdo nebo něco
dostalo z místa A na místo B (např. z
Tišnova do Mikulčic na Setkání BRĎO),
potřebuje to energii. Lidi to řeší různě.
Můžeme se najíst a jít pěšky. Můžeme
natankovat a jet autem. Může vyrobit
elektřinu a jet vlakem. Určitě znáte
spoustu různých druhů dopravy. Ale
než se k nim dostaneme, raději se ještě
věnujme tomu, odkud získáme zdroj na
šeho pohonu.

Jelikož jídlo už jsme si probrali před
Vánoci, můžeme se věnovat ostatním
zdrojům. Základem bude pro nás dělení
na zdroje obnovitelné a neobnovitelné.
Víte, který je který? Určitě. Jen pro při
pomenutí: mezi obnovitelné zdroje ener

gie (zkr. OZE) počítáme například ener
gii větru, moře, řek, slunce a také
biomasu nebo třeba geotermální ener
gie, která je však vlastně tak trochu
ukrytá energie sluneční. Neobnovitelné
zdroje energie jsou pak třeba uhlí, ropa,
zemní plyn a atomová energie. Co to ale
ve skutečnosti znamená obnovitelný
zdroj energie? Inu definice není příliš
jednoduchá. Ve zkratce lze říci, že se
jedná o takový zdroj energie, kde množ
ství energie, které z něj odebereme, se v
krátké době opět znovu objeví. Samo
zřejmě ne jen tak z ničeho. Ale na popi
sování toho, jak vzniká teplo v nitru ze
mě nebo proč Slunce hřeje tu bohužel
není prostor. Zkuste se zeptat svých ve
doucích :) Takže když si vezmeme tře
ba takový vítr. Ten prostě vane tak jako
tak. Někdy míň někdy víc, ale vane. Tak
že stačí mu postavit do cesty nějakou vr
tuli, nebo plachtu a je to. Slunce taky sví
tí pořád stejně. Zemské nitro taky hřeje,
akorát je potřeba najít tu správnou díru
v zemi. A co se týče biomasy, tak ta zase
roste a roste. Vhodné rostliny produkují
obrovské spousty hmoty. Takový
bambus prý může vyrůst až 121 cm za
24 hodin. Naproti tomu uhlí nebo ropa,

jak asi víte by se sice dalo považovat ta
ky za biomasu, ale problémje v tom, že
každý litr ropy a každé kilo uhlí se tvoří
miliony a miliony let v podzemí, zatím
co spálit ho trvá jen pár sekund nebo mi
nut. No snad se nám podařilo trochu
tento rozdíl objasnit.

Každá energie je nějak uložená a
abychom ji mohli využít, musíme ji pře
měnit. K tomu nám slouží většinou za
řízení, kterým říkáme elektrárny. Určitě
je znáte – atomová, tepelná, vodní, slu
neční, větrná... Každá z nich má nějaké
výhody a nevýhody. Když dáte hlavy
dohromady dokážete je jistě bez problé
mu dát dohromady. Která z nich produ
kuje nejvíc splodin? Která je drahá na
postavení? Která má největší dopad na
krajinu? Která je nejčistší při výrobě
energie? Která je nejvýkonnější? Zkuste
si je seřadit.

Takže energii máme vyrobenou, pojď
me na druhou část a tou je doprava. Jak
už bylo řečeno i při dopravě se energie
spotřebovává. Jak to udělat, abychom jí
co nejvíc ušetřili? O tomto problému se
taky dost mluví, takže asi tušíte, že je z
toho pohledu dobré využívat co nejvíc

služby hromadné dopravy. Taky nejez
dit zbytečně na krátké vzdálenosti,
když můžeme stejně dobře jít pěšky ne
bo jet na kole. Možná netušíte, že po
měrně šetrná je z pohledu energie lodní
doprava (a to nejen na plachtenicích),
naproti tomu letecká je dost náročná.
Doprava kromě toho, že spotřebovává
energii má ale také další nežádoucí do
pady – hluk, smog a další znečištění,
zabírá místo ve městech i v krajině, kde
se musí budovat široké dálnice a ob
chvaty, může také usnadňovat pohyb
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invazních druhů. Dál energii využívá
me také na další činnosti v domácnosti
a při svém každodenním životě (příkla
dy vás jistě napadnou).

Kromě negativních dopadů výše zmíně
ných problémů dopravy a výroby ener
gie určitě dokážete najít I vlivy pozi
tivní. Zkuste si sepsat na papír co
všechno nám doprava a elektřina přiná
ší.

Jak jsme na to my?
Abychom si tak nějak představili, kolik
dopravy spotřebujeme zkuste si provést
malý myšlenkový experiment. Představ
te si svoji cestu do školy. Možná víte ko
lik je to kilometrů nebo metrů, kdyžtak
si to změřte na mapě nebo to odhadně
te. A zkuste taky odhadnout, jak se ta
vzdálenost dělí podle jednotlivých
prostředků dopravy, které použijete. Ko
lik kilometrů ujedete pěšky, kolik v
MHD, kolik autem, letadlem... A pro za
jímavost si zkuste sečíst tyto údaje za ce
lý týden, měsíc nebo rok. Možná vás vý
sledek překvapí.

Energii si změříme taky jednoduše.

Změna je život!
A teď zase zbystřete. Třetí úkol vám
totiž pomůže zbavit se vašich nešvarů,
které souvisí s dopravou a spotřebou
energií. Jako obvykle vám dáváme navý
běr ze dvou možností, jak úkol splnit.
Vyberte si jednu z nich.

Podobně jako u odpadů I ve vaší klu
bovně možná dodržujete nějaká
pravidla, která mají omezit to, abyste
zbytečně nesvítili, netopili a neohřívali
vodu, neníli to potřeba. Samozřejmě,
že nejlepší je, když to člověk dodržuje
sám od sebe a klubovní řád je tu od
toho, aby nám tyto věci jen připomínal.
Elektřina je docela podobná vodě.

Dokud ji máme, teče nám ze zásvky
vlastně sama, jednou za měsíc ji zaplatí
me, ale v podstatě se o ni nemusíme sta
rat. Prostě tu je pro nás. Vy si zkuste
bez pohledu na elektroměr změřit spo
třebu ve vaší klubovně a nějak ji
zregulovat a snížit. Jak na to? Při každé
oddílovce si nachystejte krabičku a
jmenujte jednoho měřiče, nebo měřičku,
který bude mít na starost sledování vaší
spotřeby. Může jich být samozřejmě I
víc, můžou se střídat. Jejich úkolem bu

de pozorovat vaši činnost během oddí
lovky nebo akce. Kdykoli někdo nějak
využije elektřinu (nebo jiný zdroj ener
gie na kterém se dohodnete), napíše
lísteček s informací o tom na co se ener
gie používá a vhodí jej do připravené
krabice. Na konci je vyndejte a zkuste se
podívat k čemu všemu jste energii potře
bovali. Zkuste popřemýšlet, zda máte
nějaké rezervy. Pak můžete pokus zopa
kovat zase za týden a vaši spotřebu zku
sit snížit. No a výsledky vašeho snažení
a návrhy na ušetření nějaké té energie
nám pak pošlete.

Je ale možné, že vás víc zajímá doprava
než neviditelná energie. I pro vás tu má
me nějakou tu aktivitu na protažení
mozkových závitů.

Zkuste naplánovat svoji cestu na Se
tkání BRĎO do Mikulčic. Ano už teď.
Aspoň to budete mít později z krku :)
Porovnejte jednotlivé druhy dopravy 
vlak, auto, autobus, letadlo, helikoptéru
nebo třeba I loď, pěškobus, kolo a další.
Sestavte si takovou svoji hitparádu do
pravních prostředků. Ke každému si na
pište jaké má výhody a nevýhody. Tře
ba si ho I namalujte. Taky uvažujte nad
tím, jestli se vám podaří daný prostře
dek maximálně vytížit, nezapomeňte ta
ky zohlednit pohodlí cestování, pokud
je to pro vás důležité. Vyjde vám jako
nejvýhodnější prostředek, kterým ces
tujete pravidelně, nebo objevíte novou
možnost a novou trasu? A pokud si
představíte, že máte neomezené
možnosti, který ze způsobů dopravy na
Setkání byste si přesto nikdy nevybrali
a proč? A co vás nejvíc omezuje v tom,
aby vaše doprava byla co nejšetrnější k
přírodě? Doufáme, že úkol je vám jasný.
Sestavte tabulku jednotlivých druhů
trasportu na Setkání BRĎO, buďte krea
tivní (při troše snahy můžete přijet I v
ponorce :)). A odpovězte nám na
položené otázky.

Protože je tento úkol náročný na infor
mace, přikládáme pár odkazů, pro vás a
vaše vedoucí, KDE hledat údaje:

http://emise.eps.cz/index.php?page=do
pravaazivotniprostredi  srovnání
jednotlivých druhů dopravy podle
prostoru a spotřeby energie

http://www.priroda.cz/clanky.php?de
tail=113  srovnání ekologických stop
jednotlivých druhů dopravy

http://www.techportal.cz/download/e
noviny/enlog/porovnani_jednotlivy
ch_druhu_dopravy.pdf  vyčerpávající
srovnání včetně výhod a nevýhod, ale
týká se hlavně nákladní dopravy

Nicméně stále se řiďte zlatým
pravidlem dravého rozumu a věřte

vlastnímu úsudku, pokud nemáte
informací dostatek. Jediný správný ná
zor určitě taky neexistuje.

Každý sám
A nyní úkol pro vás, naši milí jednot
liví. Ten bude dopravní. Zkuste podle
vlastních představ namalovat, jak by se
měli dopravovat lidé v budoucnosti. A
zohledněte dopad na přírodu samozřej
mě. Přijmeme nápady jakýchkoli ší
lených pohonů. Váš dopravní prostře
dek budoucnosti můžete popsat,
vytvořit o něm příběh, namalovat ho v
akci, nebo vytvořit jeho technický ná
kres. Zkuste hlavně promyslet všechny
detaily, protože I na maličkostech zá
leží! Protože tento úkol je kreativní, ne
posíláme vám žádný list a šetříme papí
rem pro příště!

Tak a to je opět vše z tohoto úkolu.
Uzávěrka bude 10.3., tj. za měsíc. Vaše
výtvory posílejte na známou adresu:
Sekce BRĎO  Hnutí Brontosaurus,
Hvězdová 10, Brno 602 00.




