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Jelikož pochází vybrané prostředky z České a Slovenské republiky, rozhodli jsme se vnuknout návrhu 
trochu slovanské tradice, koncepčně vychází z původních tvarů sídlišť. Jen namísto hradeb proti 
nepřáteslkému útoku stojí hradby proti ohni. 

Technické zázemí
Energrgetická soběstačnost 
zajištěna vodní elektrárnou
(Bankiho vodní turbína) 
Úpravna pitné vody
Čistička odpadních vod
Generátor na biomasu s využitím 
odpadu čističky

Obytné prostory

 

Vyhrazené ohrady 
na domácí zvířata

Divoký les
Největším problémem je ochrana nenahraditelných 
ohrožených endemických druhů. Proto největší 
část prostoru tvoří les do kterého je zasahováno 
jen minimálně. Počítáme, že se díky pudu 
sebezáchovy zvířata sama uchýlí do daného 
prostoru a tím zůstanou chráněna. Jakékoliv měnší 
požáry které mohou vzniknout díky bouřím 
způsobeny kouřem z požárů budou včas uhašeny 
díky neustálému monitorování z centra Oppida.

Lokalizace objektu
Výběr lokality umístění objektu se řídí mnoha 
faktrory. Za jeden z nejdůležitějších považujeme 
existenci stále tekoucí řeky. Tuto možnost nabízí 
řeka např. Mackenzie která se příhodně také nachází 
v jedné z oblastí s velkým výskytem požárů. 
Důležitá je také přítomnost infrastruktury (cesty, 
železnice) kvůli rychlému přesunu materiálu.

Domky pro ubytovaní obyvatel ohrožených 
požáry jsou navrženy tak, aby byly co 
nejrychleji vyrobytelné a sestavitelné. Jde o 
jednolitý celek vytvořený postupným 
odlíváním betonu. V případe potřeby je lze i 
jednoduše přemístit. Jde o kapsle navržené 
pro stálý pobyt 10 osob na dobu neurčitou s 
dobrým zásobováním, bez zásobování vydrží 
zásoby v kapsli maximálně 2 měsíce.

Centrum Oppida
,,Mozek" celého nouzového úkrytu. Bude 
zbudováno na dobře přístupném místě s 
již ideálně zajištěnou infrastrukturou. 
Obsahuje mimo jiné středisko na 
monitorování požárů. Dle potřeby může 
být doplněno kontejnerovou polní 
nemocnicí. Pro operace v rámci divokého 
lesa (případné malé požáry, zásobování 
kapslí, aj...) je dostupná komunikace 
skrze satelitní telefon.

Základní koncept
Celý nouzový úkryt bude mít překvapivě velké rozměry, uvažujeme třeba kruh o průměru až 50km, 
důvodem je pokus o zachování původní fauny a flóry viz odstavec divoký les.
Tvar objektu se bude přizpůsobovat místním podmínkám. Využijeme například příhodného meandru 
řeky nebo části pohoří. Hlavní obranný prvek tvoří přibližne 100m široká ,,hradba". 
Pruh země, který by se měl udržovat s minimem vegetace, aby se zabránilo rozšíření ohně do Oppida.

Ohrady pro hospodářská zvířata 
jsou zbudovávány okolo domků, 
kde budou mít možnost se o ně lidé 
postarat. Potřebné věci na údržbu 
ohrad je možno nalézt v domcích.

Časový plán výstavby
Jako časove nejnáročenjší považujeme 
výstavbu pevných částí (čistička, elektrárna) 
řešením je maximálně využít stávající 
infrastruktury. Dále bude časově náročná i 
výstavba tzv. firebreaku (pruhu bez vegetace 
zabraňující šíření požáru), při co největším 
využití modulárních řešení by se první objekt 
mohl postavit do konce roku 2020. 

Udržitelnost
Tento systém je dlouhodobě udržitelný s 
minimálními náklady na doplňování zásob za 
stabilního stavu. Největší finanční zátěží by v 
tomto systému byla počáteční investice, na 
druhém místě v rámci finanční zátěže pro 
Austrálii by byl přesun jednotlivých jednotek 
(domků a centrální stanice) a uskladnění 
přebytečných jednotek.
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