
Co se stalo?
V Austrálii se téměř veškerá populace, 
vegetace i fauna nachází pouze v úzkém pásu 
při pobřeží. Hranice toho, kde se vyskytují lesy 
a farmy se nachází před Goydenovou linií, což 
je hranice, za kterou se roční srážky pohybují 
pod 220 mm. Zároveň se však v této oblasti 

vyskytují rozsáhlé požáry.

Většina hodnotného území Austrálie je tvořena rozsáhlými farmami s pastvinami a 
lesy. Chceme, aby se australští farmáři stali soběstačnými v boji s ohněm a zároveň 
dokázali pomoci blízkému okolí. Chceme, aby byli schopni chránit své životy, 

majetek a zvířata hospodářská i ohrožená.
Proto jsme vymysleli projekt Záchranné kolečko. Náš systém bude aplikován na 
jednotlivých farmách a díky tomu, že se nejedná o příliš nákladné řešení, jich lze za 
miliardu korun vybudovat mnoho, v případě úspěchu je poté možné rozšířit projekt 

na všechny farmy v Austrálii.

Jídlo
Hlavním zdrojem potravy pro lidi budou 
trvanlivé potraviny. Tyto potraviny budou 
naskladněny před začátkem požárové sezóny a 
měly by vydržet, dokud požáry neskončí, nebo 
minimálně dokud nebude možnost doplnit 

zásoby.
Potrava pro hospodářská zvířata bude na farmě 
celoročně, ale před sezónou požárů budou 
doplněny zásoby, aby vystačily po celou dobu 

evakuace.

Energie
V záchranném kolečku bude vyhrazeno místo pro 
ostrovní systém se solárními panely vyrobený českou 
firmou Term energy. Mimo sezónu požáru bude ostrovní 
systém dodávat energii na běžný každodenní provoz 
farmy, avšak množství panelů bude dostatečné na to, aby 

pokryly zvýšenou spotřebu při evakuaci. 
Navíc díky klimatu Austrálie budou panely účinné po celý 

rok.

Voda
Získávání vody bude zajištěno dvěma způsoby: sběrným systémem zachycujícím dešťovou vodu a 
kondenzací vlhkosti z okolního vzduchu. V oblastech, které jsou často zasaženy požáry, se roční 
srážky pohybují kolem 220 mm ročně. Velká část získané vody proto musí pocházet z kondenzace 

vlhkosti vzduchu.
Dešťová voda bude získávána odvodem ze střech všech budov v Záchranném kolečku. O přeměnu 
vlhkosti vzduchu na pitnou vodu se postarají kondenzátory využívající elektřinu z fotovoltaických 

panelů.
Jak voda získaná ze srážek, tak voda získaná ze zkondenzované vlhkosti vzduchu, bude odvedena 

do sítě podzemních nádrží na vodu.
Voda z jímek poslouží na hašení případných požárů uprostřed kolečka. Systém hasících trysek po 

obvodu kolečka zajistí ochranu před blížícími se požáry.

Okolo farmy bude vytvořen kruh o přibližném průměru 2 km, který bude tvořen pásem o 
šířce přibližně 200 m, který bude sloužit jako zábrana proti ohni. Tvar ohraničeného 

území se pochopitelně může lišit v závislosti na místních geografických podmínkách. 
Pás bude tvořen náspem a žlabem. Skládat se bude ze zeminy, kamenů a písku. Tyto 
materiály zajišťují zamezení šíření ohně. Další faktor, který zamezuje šíření ohně je násep, 

protože oheň se nešíří z kopce.
Celý násep bude pokryt speciální látkou – Phos-Chek - ta se dá aplikovat jako gel nebo 
jako sypká látka, která pokryje vymezený pás, zamezuje šíření ohně a tlumí ho. Zároveň 

je naprosto přírodně nezávadná.
Tento pás bude unikátní tím, že bude snadno překonatelný divokými a ohroženými zvířaty, 

které tak na svém útěku budou moci snadno zaběhnout za bariéru, která je ochrání.

Pás Žádného Ohně

Farmáři budou mít přirozenou motivaci se o 
Záchranné kolečko starat, protože jim bude 
užitečné i mimo ohrožení požárem. Hlavní motivací 
udržovat ho bude vědomí, že je toto kolečko 
osobně může ochránit, může jim ochránit zvířata i 

majetek.

Udržitelnost

Záchranné kolečko

Evakuace
Pokud si farmář všimne blížícího se ohně, měl by 
evakuovat všechna hospodářská zvířata do předem 
připravených hal, které jsou vybaveny 
vzduchotechnikou, která se postará o cirkulaci 

vzduchu uvnitř a zabrání vniknutí kouře dovnitř.
V Záchranném kolečku se budou nacházet i haly pro 
divoká zvířata, která v případě požáru začnou utíkat z 

hořících lesů a skončí právě zde.
Z rozpočtu se také zaplatí školení farmářů, které se 
bude týkat 1. pomoci zraněných zvířat. Případné 
posily budou moci být transportovány pomocí 
vrtulníku, pro který bude muset být v areálu 
vyhrazené místo. V hale bude i centrální sklad 

zdravotnických potřeb a léků.
Všichni zaměstnanci farmy budou mít po celou dobu 
k dispozici centrální budovu, která bude stejně jako 
haly zařízena vzduchotechnikou a izolována od kouře.


