FAKULTA ELEKTROTECHNICKÁ

Amazonští indiáni na FEL
Dva zástupci domorodých indiánù
z oblasti Rio Negro z horního toku
Amazonky a dva pracovníci Klimatické aliance z Vídnì zavítali 8. øíjna
na pracovní návštìvu na Fakultu
elektrotechnickou. Návštìva se uskuteènila na základì jednání mezi sdružením pro rozvojovou pomoc
TODERO, které má sídlo v Plzni
a prof. Janem Škorpilem z oddìlení
"Technické ekologie" katedry elektroenergetiky a ekologie FEL.
Tématem setkání se studenty a vedením katedry elektroenergetiky a ekologie byla pøednáška a diskuze o projektu
Evropské unie "Otevøete Slunci" týkajícího se ochrany klimatu, používání
obnovitelných zdrojù energie až po
snahu o záchranu deštných pralesù
v Amazonii.
Rakouská Klimatická aliance dnes
zahrnuje kolem 1 600 èlenù ze 16 státù
Evropy a Federaci domorodých národù
Rio Negro (pùvodní indiánské obyvatelstvo amazonských deštných pralesù,
které tvoøí "plíce" naší planety).
Indiánští uèitelé Irineu Laureano
Rodrigues a Daniel Bonjamin da Silva
se spoleènì se svými evropskými partnery v pøednášce podìlili o zkušenosti
s reálnými dùsledky zmìny podnebí na
amazonský region a upozornili na zodpovìdnost vyspìlých prùmyslových
zemí na globální klimatické zmìny,

Pralesní indiánská vesnice Pamaali.
které se nejzøetelnìji projevují právì
v chudých rozvojových krajinách. Po
besedì se studenty (zástupci rakouské
Klimatické aliance zajistili pøeklad
z "portugalštiny" – dialektu domorodých indiánù – do nìmèiny a angliètiny)
pøedstavili pracovníci katedry elektroenergetiky a ekologie FEL indiánským
domorodcùm výukový minipark obnovitelných zdrojù energie na støeše fakulty.
Názornì demonstrovali aktuální možnosti obnovitelných zdrojù energie

VÍTE, ŽE:
u Amazonie se rozprostírá na ploše cca 110 000 kilometrù
ètvereèních, kde žije pøibližnì 45 000 lidí. Cílem Klimatické
aliance je snížení emisí CO2 právì tím, že se nebude nièit
deštný prales, který ohrožují pøedevším spory o pùdu èi rozsáhlé požáry. Velká svìtová poptávka po zemìdìlských produktech vyvolala v Brazílii abnormální touhu po pùdì a energii.
Rozsáhlé plochy amazonského pralesa byly proto promìnìny právì v zemìdìlskou pùdu. Pøitom amazonské údolí
zadržuje více než polovinu veškeré svìtové zásoby pitné
vody a váže obrovské množství uhlíku, což zpomaluje skleníkový efekt.
u Za posledních sto let byla na zemìkouli spotøebována více
než polovina známých fosilních paliv, pøièemž využití jiných
OZE je pro celé lidstvo otázkou dalšího pøežití.
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vhodné mj. k využití právì tam, kde
není možná centrální dodávka energie
ze sítì. Právì obnovitelné zdroje energie pøispívají nejen k ochranì svìtového
klimatu, ale i k energetické nezávislosti
a k boji proti chudobì zejména v oblastech rozvojových zemí. Proto evropský
projekt "Otevøete Slunci" podporuje
mimo jiné též domorodé spoleènosti
v Amazonii pøi instalaci solárních panelù
(pøedevším na tamní školy).
uuu

u Slunce dodá za 3 hodiny více energie, nežli spotøebuje
veškeré obyvatelstvo Zemì za rok.
u Obnovitelné zdroje energie jako jsou slunce, vítr, vodní
síla nebo biomasa jsou neutrální ke klimatu a neuvolòují
také žádné dodateèné emise CO2.
u V geografických podmínkách ÈR je možno sluneèní energii optimálnì využívat dvìma zpùsoby: pøemìnou na energii
tepelnou (solární termické systémy), pøemìnou na energii
elektrickou (solární fotovoltaické systémy).

"My všichni mùžeme udìlat nìco proti zmìnám
klimatu a sice tím, že každý z nás se bude chovat
šetrnì k životnímu prostøedí."
Stavros Dimas (komisaø EU pro životní prostøedí)

FAKULTA ELEKTROTECHNICKÁ

Amazonští indiáni na FEL

Posluchárny
se polidštily
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Dokonèení ze str. 5

Irineu Laureano Rodrigues

Daniel Benjami da Silva

K pøítomným poté promluvily i dcery
profesorù RNDr. Jana Pachlová (prof.
Langer) a Ivana Vlková (prof. Hlávka).
Obì podìkovaly za pøipomenutí osobností jejich otcù a vyjádøily své potìšení
z pojmenování poslucháren.
Doc. Kotlan jim poté pøedal pamìtní
listy, k pøipomínce výroèí fakulty
a slavnostního pojmenování poslucháren. Pak pøedal slovo prof. Vostrackému, který si pøipravil prezentaci
odbornìjších témat.
Po nìm se pøidal ke vzpomínání
doc. Skoèil. Odlehèenìjší formou pøipomnìl lidské stránky všech profesorù
a poukázal na to, že byli nejen odborníky,
ale i výbornými kolegy a kamarády. Pøi
nìkterých historkách se všichni
v posluchárnì dobøe bavili, a atmosféra
setkání tak byla opravdu pøíjemná.
S neèekaným vystoupením se pøihlásila ještì jednou paní Vlková, která
vìnovala Fakultì elektrotechnické
medaile svého "ta ky" – prof. Hlávky,
jako podìkování za uznání jeho celoživotní práce a osobnosti.
Setkání zakonèil doc. Kotlan nìkolika
svými vzpomínkami na pány profesory.
Podìkoval všem pøítomným za úèast na
slavnostním setkání a pozval je k odhalení pamìtních desek.
Všichni se odebrali do foyer poslucháren a paní Vlková, RNDr. Pachlová
a doc. Prùša postupnì odhalili pamìtní
desky profesorù Hlávky, Langera
a Chládka, jejichž jména od této chvíle
nesou posluchárny v budovì FEL.
J. Fiøt

Pøipravila (vav)

Zdroj: STADY - měsíčník Západočeské univerzity v Plzni, 11/2009
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