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- navrhnout evakuační přístřešky s dostatkem 
potravy a pitné vody pro obyvatele
  a ohrožená zvířata po dobu požáru
- zajistit ochranu evakuačního systému před 
postupujícím ohňem a zplodinami

- každá obec s více než 1000 obyvateli bude 
mít k dispozici 4 nouzové úkryty pro lidi
- ve volné přírodě budou umístěny kryty pro 
divoká zvířata, na ploše 50 x 50 km budou 
instalovány 4 
- bude vybudován evakuační plán pro všechny 
občany v postižených oblastech
- každá jednotka obsahuje systém pro komu-
nikaci s dispečinkem záchranného sboru

- 3 velikosti - pro 50, 150, 250 lidí
- technické zázemí disponuje čističk-
ou vzduchu s HEPA �ltrem, zásobou 
kyslíkových bomb a obličejových 
masek
- úkryt je uzavřený, s minimálním 
průtokem vzduchu
- nádrž pro pitnou vodu zajišťuje do-
statek kapalin pro každou osobu na 3 
dny
- potravinové zásoby obsahují trvan-
livé potraviny
- komunikační jednotka pro přivolání 
pomoci je poháněna elektřinou z 
dieselového agregátu
- úkryt se nachází pod úrovní terénu
- strop je složen z prefabrikovaných 
železobetonových prvků

- obvod je obehnán vaky s 
hlínou (Hesco Sand Bag), která 
pochází z lokace přístřešku, pro 
izolaci od žáru
- strop je podepřen dřevěnými 
sloupy, je složen z plechů, na 
kterých je 30 cm vrstva hlíny 
pro absorbci vysoké teploty
- zvířata se mohou občerstvit 
vodou z napájedel a přichysta-
nou potravou
- o chod přístřešku se starají lidé 

Australský

Vytvořil tým Bo!!! - Petr Velecký, Bogdan Kajstura, Nikodém Kofler, Martin Buchta        EBEC Brno 2020

krizový systém
- všechny úkryty budou ohraničeny bez-
pečnostní zónou o šířce 25 m, která bude 
zbavena vegetace
- tato plocha bude vyspádovaná, v průběhu 
roku se bude sbírat dešťová voda do 
podzemních nádrží 
- v případě dlouhotrvajících požárů bude 
možno využít přilehlé bezpečnostní zóny 
pro přistání vrtulníku se zásobami nebo pro 
transport lidí
- údržba systému a revize zásob bude 
probíhat 3x ročně

- kryt pro 250 lidí bude stát přibližně 
700 000 Kč
- při této ceně je možno vybudovat 
1000 krytů pro lidi a 1200 přístřešků 
pro zvířata na ploše 
- na výstavbu se použije materiál z 
dané lokace pro snížení nákladů
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