
Vaše peníze pomáhají 
Náš tým vytipoval deset lokalit vyznače-
ných na mapě. Tyto lokality byly vybrá-
ny s ohledem na výskyt endemitů, ohro-
žených druhů zvířat a lidskému osídle-
ní.   Peníze vybrané v dosavadním kole, 
jedna miliarda korun pokryjí tři z nejhor-
ších požárních oblastí. Tyto kryty budou 
tak vystaveny nejhoršímu prostředí, tím 
budeme moci garantovat 100% funkč-
nost i v dalších nových prostředí.

Vysokoteplotní solární panely 
obloženy po obvodě střechy s 
vysokou účinností a zařízením 
pro ukládání elektrické energie v 
podobě vysoko kapacitních aku-
mulátorů zajišťujících dostatečné 
množství elektrické energie i 
přes smogem pokrytou oblohu v 
období požárů. V případě po-
slední nouze je v záloze připra-
ven diesel agregát.

Vnější část se dělí na vodní příkop zajišťující 
požární ochranu a dostatečnou zásobu vody 
pro hasičské jednotky.
Mosty přes vodní příkop umožňují přístup do 
objektu, vnitřní část se skládá z prstencového 
objektu, jehož prostřední část je zakryta 
kopulí kvůli udržení mikroklimatu a čerstvého 
vzduchu v objektu.
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Zdroje vody
Hlavní zdroj vody je hlu-
binný vrt, objekt je však 
vybaven i výkonnou 
úpravnou vody schopnou 
přetvářet mořskou vodu 
na pitnou.

Chlazení/klimatizace
Udržování mikroklimatu je zajištěno 
pomocí chlazení superkritickým 
oxidem uhličitým. Tento způsob se 
osvědčil například v Yellowknife na se-
verozápadě Kanady. Chladící mecha-
nismus funguje na principu tepelných 
sifonů využívající přírodní konvekci 
chladícího média. 

Komunikace
Komunikace s okolním světem je zajištěna 
robustním satelitním systémem s redun-
dancí díky několika komunikačním 
pásmům. Na prstenci jsou umístěny BTS, 
FM vysílače a přístupové body sloužící pro 
komunikaci krizových zpráv do okolí. V 
areálu je zdarma dostupná síť  Wi-Fi.

Ubytování a služby
Zařízení je schopné pojmout 
tisíc osob pro které je k dispo-
zici zdravotní péče, potraviny 
a ubytování na pokojích od 
jednoho do šesti lůžek na 
dobu tří měsíců. Zdravotnické 
zázemí je na nejvyšší úrovni, 
zaměřené hlavně na případy 
akutní případy dehydratace a 
popálení.

Záchranné stanice
Objekt slouží jako záchranná sta-
nice pro domácí i divoká zvířata. 
K dispozici je veterinární klinika, 
vnitřní i venkovní voliéry a ven-
kovní výběh. O domácí, divoká či 
hospodářská zvířata tak bude po-
staráno.

Náklady na provoz
Díky energetické a vodohospo-
dářské soběstačnosti má SUFF 
centrum velmi nízké náklady na 
provoz. Hlavní náklady se 
odvíjí od obnovy potravinových 
zásob a fondu oprav centra, 
celkově se tak jedná o přibližně 
10 milion korun na rok.
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