
Nouzový úkryt
Předpoklady:
- 100 000 evakuovaných obyvatel ze zasažených oblastí,
- evakuace obyvatel pouze z malých měst a vesnic,
- rozmístění úkrytů pro obyvatele v dojezdové vzdálenosti 
(100 úkrytů),
- četnost krytů na území je dána hustotou osídlení,
- doba zdržení obyvatel v úkrytu cca. 7 dnů, 
- doprava do obyvatel do úkrytů je realizována autobusy, 
- ochrana zvířat v oblastech výskytu ohrožených druhů.

Oblast ohrožených zvířat 
Oblast evakuace obyvatel
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Protipožární příkop

2 m šířka, 1 m hloubka

Zoraná půda

zabrání šíření požáru 

Suché WC

Bez komentáře

Stany s gumovou plachtou 

50x25 m

kapacita 1000 lidí

Nádrž na palivo

pro generátor

750 l nafty  

Naftový generátor 

100 kW

Spotřeba: 25l/6h 

Klimatizace s filtrací vzduchu

příkon 48 kW  

Nádrž na vodu, čerpadlo 

kapacita nádrže: 35 000 l  

Vybavení stanů 

Jídlo, dvoupatrové postele, léky

Rozpočet úkrytů pro obyvatelstvo (100 úkrytů):
- stany 75 mil. kč
- postele a lůžkoviny 140 mil. kč
- nádrže s vodou a čerpadla 40 mil. kč
- filtr na vodu 4,7 mil. kč
- generátor 13,7 mil. kč.
- nádrže na palivo 1 mil. kč
- palivo 2,25 mil. kč.
- klimatizace 200 tisíc kč
- jídlo 24 mil. kč
- běžné léky a obvazy na popáleniny 3 mil. kč
- vysílačky pro komunikaci 1,3 mil. kč

CELKEM: 242,32 mil. kč
na osobu: 2423,2 kč
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Zoraná půda

minimální šířka 50 m  

Protipožární příkop

předpokládá se, že zvířata

jsou schopna jej přelézt

  

Rozpočet a popis úkrytu pro 
zvířata :
- satelitní kontola požáru
    - včasné zaznamenání výskytu 
požáru znamená okamžité hašení  
- nutná počáteční a udržovací 
investice na úpravu terénu (lidská 
práce se neuvažuje jako investice)
- vhodné řešení pro endemity - 
zachování jejich přirozených 
domovů
- logistika potravy zajištěna letecky 
- lokalita úkrytu s přirozeným 
výskytem vody
- vzhledem na prakticky nulové 
počáteční náklady může být těchto 
úkrytů bezpočet 

Úkryt doporučuje 9 z 10 přežívších koal. Přirozený vodní zdroj   

 

Krizové centrum :
- registrace příchozích obyvatel do úkrytu,
- centrální databáze ubytovaných,
- úkryty mezi sebou komunikují pomocí vysílaček,
- dostupnost informací pro rodinné příslušníky,
- kooperace se záchranými složkami,
- dětský koutek.


