
V málo obydlených oblastech nám jde hlavně o záchranu zvířat. Proto naše řešení obsahuje pro ně 

přirozené prostředí. Jedná se totiž o vytvoření nehořlavé oblasti pravidelným odstraňováním 

vegetace na její hranici. Pás odstraňované vegetace je v šířce minimálně 200 m, aby se zajistila co 

nejmenší pravděpodobnost přenosu ohně dovnitř zóny. Aby se zvířata nebála do těchto oblastí 

vstupovat, jejich umístění bude na místech přirozených napajedel, případně uměle vytvořených za 

tímto účelem. V zóně se vystaví i malá vesnice pro potřeby obyvatel zasažených požárem. 

Rekordní teploty a měsíce sucha vedly k mnoha masivním požárům naskrz celou Austrálii. Miliony 

hektarů buše, lesa a parků shořely, miliardy zvířat zemřely. Nízká vlhkost a silné větry způsobují 

ideální podmínky pro šíření požáru. Abychom zabránili nebo alespoň zmírnili další katastrofy, 

přicházíme s revolučním řešením, které potěší každou ovečku i koalu.

Variantou pro vysoce osídlené části země, hlavně pobřeží, je strategické umístění modulárních 

bunkrů, ve kterých se budou moci lidé i zvířata ukrýt na nezbytnou dobu, dokud požár nepřejde přes 

něj a nebezpečí pomine. Ačkoli jsou bunkry vybaveny veškerým zázemím pro přežití po týdny a 

skladem materiálu na přípravu dočasného úkrytu na povrchu potom, co oheň přejde, nejedná se 

primárně dlouhodobé ubytovací zařízení, na co poukazují například rozměry bunkru. 

Výstavba by měla probíhat v oblastech hustého osídlení jako jsou velká města na pobřeží  a také na 

pomezí mezi nimi  a málo osídleným vnitrozemím

Základním prvkem modulárního bunkru je technická místnost v jeho středu, kolem které vedou 

schody z horního vchodu. Okolo technické místnosti se na každou ze 4 stran nachází jeden pokoj 

(10x10 m), který je možný vybavit jednou z několika variant podle potřeby dané oblasti a to jako 

ložnici, sklad potravin dohromady se sociálním zařízením, místnost pro zvířata, nebo kuchyně/jídelna/

společenská místnost.

Bunkr má v technické místnosti nádrž na čistou i odpadní vodu, při plném obsazení bunkru vydrží 2 

týdny, pokud bude ale napojen na městský vodovod a kanalizaci tak se v něm dá přečkat i déle.  Jak 

je již ale zmíněno výše, tyto bunkry by neměly sloužit jako dlouhodobé ubytování, ale jen k rychlé 

evakuaci a přečkání největšího nebezpečí. Dalším vybavením je systém na filtrací venkovního 

vzduchu od kouře a také chladící zařízení, pro případ že na povrchu bude požár velmi silný. 

Nákladnější variantou je bezesporu první varianta, pro kterou je potřeba vybudovat podzemní 

komplex. Ale vzhledem k jeho rozměrům počítáme s náklady okolo 800-900 milionů na kus. Tento 

odhad se může lišit podle počtu modulů a jejich vybavení.

Druhá varianta našeho plánu na ochranu australské přírody před ohněm je snad ještě méně nákladná 

jak na pořízení, tak i na budoucí údržbu - za vybudování napajedla a malé vesnice počítáme s 

rozpočtem maximálně 500 milionů. Na pozdější údržbu poté budou využiti i lidé, pro které je toto 

útočiště určeno - na pravidelné údržby nehořlavého pásma. O zásoby potravin, paliva a ostatních 

potřeb se poté bude starat australská vláda.
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