
Kde nic není, ani oheň nebere.

It VUT bí hír aur kemp. :)

Bušfajr kemp 4.0

Velkou část hmoty naší sluneční soustavy představuje Slunce a Jupiter. Když zanedbáme vliv ostatních 

planet a těles sluneční soustavy, tak získáme zjednodušený systém, který je schema�cky nakreslen na 

obrázku. Je na něm vidět Slunce, Jupiter, Zemi a společné těžiště těchto tří těles T (vychýlení těžiště 

způsobené Zemí také zanedbáváme), kolem kterého všechny 3 tělesa obíhají. Jupiter obíhá společné 

těžiště s periodou přibližně 12 let, stejně jako Slunce. Země obíhá toto těžiště s periodou 1 roku. 

Stává se tedy, že je část roku země blíže ke slunci vlivem Jupiteru a část roku zase dále. Tuto zimu to 

vycházelo přibližně tak, že ve chvíli kdy bylo Slunce nejblíže, tak vrcholilo léto na jižní polokouli (jinými 

slovy, když byl zimní slunovrat, tak byl Jupiter přibližně na opačné straně Slunce). Mohlo by to mít 

souvislost s požáry v Austrálii. 

Výpočet vychýlení společného těžiště od středu slunce x: 

Hmotnost Jupiteru 𝑚𝑗 = 1,9 ∙ 1027𝑘𝑔 

Vzdálenost Jupiteru od slunce 𝑟𝑗 = 7,8 ∙ 1011𝑚 

Hmotnost Slunce 𝑚𝑠 = 2,0 ∙ 1030𝑘𝑔 

𝑥  =
𝑚𝑗𝑟𝑗

𝑚𝑗 +  𝑚𝑠

= 7,4 ∙ 108𝑚 

Výpočet výkonu záření, kterým je ohřívána Země (situace kdy je Země dál od Slunce) 

Poloměr Země 𝑟𝑧 = 6,4 ∙ 106𝑚 

Vzdálenost Země od Slunce 𝑟𝑧𝑠 = 1,5 ∙ 1011𝑚 

Výkon Slunce Ps budeme považovat za konstantní a pro nás není až tak důležitý, protože počítáme poměr výkonů. 

𝑃1 =  𝑃𝑠
π𝑟𝑧

2

4π(𝑟𝑧𝑠 +  𝑥)2 = 𝑃𝑠
𝑟𝑧

2

4(𝑟𝑧𝑠 +  𝑥)2
= 𝑃𝑠 ∙ 4,50654 

Výpočet výkonu záření, kterým je ohřívána Země (situace kdy je Země blíž ke Slunci) 

𝑃2 = 𝑃𝑠
π𝑟𝑧

2

4π(𝑟𝑧𝑠 −  𝑥)2 = 𝑃𝑠
𝑟𝑧

2

4(𝑟𝑧𝑠 −  𝑥)2
= 𝑃𝑠 ∙ 4,59635 

𝑃2

𝑃1

= 1,02 

Na tomto grafu lze vidět odchylku od středního výkonu slunečního záření na jižní polokouli v závislos� na čase. Červené pruhy odpovídají

létům na jižní polokouli. 

 

Závěr: Výkon záření, kterým je ohřívána Země, se mění až o 2 %, při zanedbání ostatních vlivů (elipsovitos�, další vesmírná tělesa, kolísání 

výkonu slunce apod.). Podle grafu by za 6 let mělo být léto s nižšími teplotami.

Zajímavost

Háj-tech bildink

any-mls
grill-house

slíp-Ing.
department

votr pajp

200 m

PÍPLS

Navrh řešení
- Náš koncept využívá lokálních stanových 
táborů postavených na předem vytipované již 
spálené, popř. na trvale zorané půdě.
- Ohrada se zvířaty bude sloužit jako záso-
bárna jídla.
- Tábory se nachazí poblíž silnic, či jinak 
dobře přístupných oblastech.
- Pro minimalizaci nákladů stavíme tábory po-
mocí klasických plátěných stanů.
- Lidmi obývané části se budou nacházet 
uprostřed celého areálu z důvodu nejvyšší 
bezpečnosti.
- Po skončení období požárů budou stany 
uskladněny a půda trvale udržována pro 
použití v dalších letech.
- Jako zdroj vody budou sloužit vrtané 
studny.
- Zdroje el. energie budou solární panely a 
dieselové agregáty.

Kapacita
Nejvíce zasažený je Nový Jížní Wales, kde je zničeno přes 2000 obydlí. Po 
jednoduché kalkulaci dostaneme cca 520 000 obyvatel v potenciálním ohrožení. 
Kapacita nouzových táborů bude cca pro 3% kriticky ohrožených obyvatel. 
Ochranu obyvatel zajistí 2 typy úkrytů, jejich pozice budou určeny podle bezpeč-
nosti před ohněm a dobrého přístupu pro logistiku. 
1) Velký úkryt pro 250 lidí a 1000 zvířat (24x).
2) Malý úkryt pro 100 lidí a 400 zvířat (80x). 

  


