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Komodita Parametry Cena [Kč]

Pozemek 25 ha 3 500 000

Fotovoltaika a 

akumulační systém
200 kW 5 000 000

Budovy 2x100 lidí 20 000 000

Jídlo pro lidi 75 dní 1 500 000

Záložní krmení pro zvěř 75 dní 3 000 000

Val a orné práce 500 000

Most a tunely 1 000 000

Ostatní náklady 2 500 000

37 000 000

Počet farem 20 740 000 000

Financování farem

Kangaroo Island
Na tomto ostrově letos uhynulo přes 25 000 koal, proto 
jsme se rozhodli  pomoci této oblas�. Vybudujeme 10 koalích 
oáz, kde budeme dodávat  odsolenou mořskou vodu. K 
tomuto účelu budou vybudována zařízení,  která dokáží 
přeměnit velké množství slané vody na pitnou za nízkou 
cenu,  aby nebyla ničena příroda slanou vodou. K tomu 
použijeme stávající  průmyslové techonologie, které zaručí 
nízkou cenu - 1000 kg vody za dolar.  Technologie na výrobu 
pitné vody budou nejvíce nákladné. Voda bude  dopravována 
do konkrétních lokalit pomocí potrubí, které bude položeno 
pomocí bezvýkopových technik. Pomocí těchto technik je 
možné vytvořit potrubí dlouhé i několik kilometrů bez 
narušení krajiny.

Koaly budeme při požáru lákat do oáz pomocí eukalyptu a 
zvuků přátelských koal. Oázy budou ohraničené od okolí 
podobným způsobem jako farmy, včetně tunelů pro koaly. V 
samotných oázách budou nory, kde se mohou koaly v případě 
nebezpečí ukrýt na delší dobu. Dostatečné zásoby vody a 
eukalyptu budou zajišťovány v rámci našeho projektu. Část 
eukalyptu bude pěstováno přímo v místě oáz, v případě 
nouze bude eukalyptus také dovážen. 
 

V lokalitě New South Wales a Victoria bude postaveno celkem 20 nouzových 
farem, každá o rozloze  25 hektarů, které budou situovány u vodních toků 
jakožto zdrojů pitné vody. Na mapě jsou  znázorněny černými tečkami. 
Každá z těchto farem bude důkladně zabezpečena pro� požáru  systémem 
opatření, skládajícím se z vykáceného a zoraného pásu země a ochranného 
valu z kamení,  který bude na několika místech podkopán přístupovými 
tunely. Jedna farma pojme až 20 000 kusů  dobytka a 200 lidí, kteří současně 

budou zajišťovat péči o dobytek. 

Nový Jižní Wales a ViktorieCílem našeho projektu je vytvoření bezpečného útočiště  pro 400 000 
hospodářských zvířat, 4000 lidí a nespočet  koal. Zaměřili jsme se 
převážně na zvířata, protože jich  uhynulo v minulos� mnohokrát více 

než lidí. Z rozpočtových  důvodů jsme vybrali nejvíce pos�ženou oblast. 
Jedná se  o Nový Jižní Wales, Viktorii a Kangaroo Island. Na jihovýchodě 
Austrálie jsme navrhli koncept dvace� farem a na Kangaroo  Islandu 
oázy pro koaly.

Každá farma je rozdělena do několika 
sekcí, z nichž kazdá má přístup k vodě. Do 
každé sekce budou nahnána zvířata pouze 
z jedné farmy z důvodu nepromíchání se 
zvířaty jiných majitelů. Samozřejmě budou 

upřednostňováni velkofarmáři (dle počtu 
hlav na farmě) pro záchranu co nejvíce 
kusů. Každá sekce obsahuje obrovskou 

halu se senem a jiným krmivem, které sem 
bude vždy před sezónou požáru navozeno 
ze zásob jednotlivých majitelů stád za 
možného příspěvku státu či jiných 
organizací. Farmy tedy nebude nutno 

během sezóny požárů kon�nuálně 
zásobovat. Dále bude v každé sekci před 
každou sezónou požárů vykopána velmi 

hluboká a prostorná jáma, do které se 

bude postupně navážet hnůj a jiný 
organický odpad z farmy během jejího 
fungování. Tato jáma se na konci sezóny 

zahrne a tento materiál zůstane v přírodě. 

Pro případ předčasného zaplnění jámy 
bude v každé sekci vybudován velký 
katapult na hnůj ze dřeva z poražených 

stromů v ochranném pásu, který bude 
soustavně vzduchem dopravovat hnůj za 
hranice farmy (budiž tohle výstrahou všem 
zlodějům). 

Na farmě budou postaveny dvě čistě 
obytné budovy pro ubytování celkem 200 
lidí, kteří se zároveň budou starat o 
dobytek. 

Farmy

Provoz farmy bude energe�cky náročný, což řeší systém fotovoltaických panelů s celkovým výkonem 200 kW umístěných na 
ochranném valu a velkých baterií a zařízení pro elektrolýzu vody, které budou do systému vnášet stabilitu (přes den energii 
spotřebovávat, v noci generovat). Vzhledem ke klima�ckým podmínkám je použi� fotovoltaiky vhodné, i přestože jsou 
průměrné denní teploty vysoké. To z farmy udělá energe�cky soběstačný objekt. Mimo sezónu požáru bude možno 
elektrickou energii prodávat a stabilizační systém pronajímat státu pro využi� ke stabilizaci energe�cké sítě, což je jeden z 
vážných problémů, se kterým se dnešní Austrálie potýká. Tímto si farma vydělá dostatečné peníze pro své fungování v každé 
další sezóně požárů.  

Provoz farmy


