
NOUZOVÝ ÚKRYT 
ÚVOD 
Austrálie není jen místo s mnoha přírodními dary nebo různými druhy zvířat, ale také velké ohnisko 

požárů, které se vyskytují vlivem vysokých teplot a nedostatku srážek. Z historického pohledu boju-

je Austrálie s požáry, tzv. bushfires, už velmi dlouho a jen od roku 1851 kvůli nim zemřelo přibližně 

800 lidí a několik miliard zvířat.  

Během této klimatické katastrofy je ohroženo na životech mnoho lidí, kteří se musí vzdát svých do-

movů a nechat je napospas ohně. Musí být evakuováno i mnoho druhů zvířat z různých lokalit Aus-

trálie.  

Požáry představují pro Austrálii problém, protože vlivem sucha se rychle šíří a velmi rychle se sta-

nou pro hasiče těžko kontrolovatelné. Požáry jsou tak silné že se relativně rychle dokáží šířit a poté 

ohrožovat nejbližší vesnice či města. V obou případech tak nastává evakuace, kterou provádí hasiči, 

popřípadě armáda, do nejbližšího záchranného střediska. Obvykle se používají různé společenské 

prostory, jako například tělocvičny nebo společenské haly. Kapacity jsou ale omezené a pro velký 

počet lidí je potřeba připravit nouzový úkryt. Ten je potřeba připravit co nejdříve, aby všichni oby-

vatelé zasažené oblasti dostali bezpečné a vyhovující zázemí, popřípadě i jejich domácí mazlíčci či 

zvěř mohla být v bezpečí před onou ohnivou katastrofou. 

Při pohledu na mapu Austrálie je patrné, že nejvíce ohrožené jsou pobřežní oblasti. Z geografického 

hlediska je to dáno především přítomností eukalyptových lesů. Odtud se může požár šířit kamkoliv. 

Co si z této skutečnosti musí odnést každý je, že práce při takovém množství požárů je velmi nároč-

ná. Tendence poskytnout obyvatelům Austrálie pohodlné, levné a kvalitní zázemí proto není vůbec 

jednoduchá k řešení. Austrálie má možnost při této katastrofě bojovat a to tzv. Mobilním centrem. 

Vzhledem k tomu, že stavět velké centra, popřípadě budovy, by zabralo dlouhou dobu, je tu na mís-

tě právě mobilní centrum, které se dá používat všude, kde je potřeba nabídnout pomoc.  

NAŠE ŘEŠENÍ 
Chtěli jsme, aby výsledek našeho řešení byl univerzální. Nemá cenu stavět velká centra, která by se 

po těchto klimatických katastrofách musela udržovat a zabírala místo. Proto jsme se vydali cestou 

kompaktních mobilních jednotek, které se budou jednak snadno skladovat, ale především v případě 

potřeby umožní snadno a rychle vytvořit požadované přístřeší pro mnoho evakuovaných lidí. Tyto 

jednotky budou navíc soběstačné, aby dokázaly kombinovat všechny plusy budov jak z ohledu skla-

dování potravin, transportů civilistů, zásobování, převážení zvířat, záchranných ubikací, až po velké 

ubytovací jednotky. To vše se schovává v jednoduchém, ale prostém řešení, které je i pro situaci v 

Austrálii vhodné. 

Jako základní stavební prvek byl zvolen lodní skladovací kontejner. Skladování těchto kontejnerů je 

tak díky jejich tvaru velmi úsporné a zároveň prostor uvnitř poskytuje mnoho možností pro řešení 

potřebných zásob. K dopravě do místa potřeby navíc bude možné použít buď loď, nebo pro Austrálii 

velmi typické tzv. road-train (velmi dlouhý kamion s mnoha přívěsy). 

Na tyto přívěsy se naloží kontejnery s požadovaným obsahem a dovezou se do místa potřeby. Pro 

založení nouzového úkrytu se jednotlivé přívěsy rozestaví do požadované polohy, napnou se mezi 

nimi lana k centrální tyči a na ně se následně upevní plachta, čímž vznikne velmi velký krytý prostor, 

který je možné velikostně a hlavně tvarově přizpůsobit okolnímu prostředí. 

Do tohoto prostoru nakonec bude možné umístit postele, které budou situovány do tzv. buněk 

kvůli zachování alespoň částečného soukromí. Pro přehlednost a názornost je zobrazena pouze 

jedna buňka pro 12 osob. 

Každý kontejner může obsahovat různé druhy zásob, nicméně stěžejní je mít zajištěné dostatečné 

množství vody a jídla spolu se zdrojem elektrické energie. Jako jídlo se použijí vojenské potravino-

vé balíčky, které jsou přímo navrženy na velkou energetickou hodnotu při malém objemu a dob-

rém skladování, což se pro tuto situaci skvěle hodí. Jako zdroj energie bude použit dieselagregát 

umístěný přímo v kontejneru. Ten bude vhodně odhlučněn, aby nerušil evakuované lidi. Pro celý 

tábor navíc bude stačit pravděpodobně pouze jeden, takže je možné jej vhodně umístit. Jako toa-

lety se použijí chemické záchody, které bude možné také naložit přímo na road-train. Je to tedy 

levné a rychlé řešení. 

Koncept pro ochranu zvířat je založen na stejném principu, kdy se mezi kontejnery napne lano pro 

plachtu. Díky tomu budou chráněna před ostrým australským sluncem. K ohraničení jednotlivých 

výběhů poslouží přenosné ohrady, které bude možné snadno převážet v kontejnerech. Zdroj vody 

a jídla pro zvířata bude řešen také pomocí nádrží umístěných v kontejnerech. 

Možnosti rozšíření základního tábora jsou prakticky neomezené, jak je zobrazeno na schématu ní-

že. K již spojeným přívěsům se jednoduše přistaví další a již popsaným postupem se vytvoří další 

krytý prostor. Je tedy možné nouzový úkryt větvit podle potřeby a také ho přizpůsobit možnos-

SHRNUTÍ 
Navržený koncept nouzového úkrytu vyniká svou univerzálností, kdy je možné prostor kontejnerů 

vyplnit potřebnými věcmi pro zajištění funkce nouzového úkrytu na dlouhou dobu. Dokáže se jed-

noduše přizpůsobit okolnímu prostředí a stejně tak je možné podle potřeby snadno měnit veli-

kost krytého prostoru. Kontejnery bude možné jednoduše skladovat a v případě potřeby také 

rychle přepravit do postižené oblasti. S ohledem na ekologičnost je možné také uvažovat jako 

zdroj energie solární panely. Spolu s kontejnery bude možné přepravovat také techniku pro zarov-

nání povrchu. Je také možné použít tato mobilní centra i jinak, například jako ubytování pro ar-

mádu během cvičení v terénu. 

Na přelomu 2019/2020 zažila Austrálie jednu z nejhorších sezón požárů. Nejvíce zasažená oblast  

je na východním pobřeží—stát Nový Jižní Wales. Z dostupných údajů o zasažených městech jsme 

odhadli počet lidí pro evakuaci. Do této skupiny jsme však zařadili i města, která nebyla v přímém 

nebezpečí a nebyla postižena. Pro tento stát bychom tak museli evakuovat cca 15 120 lidí. Teď je 

třeba zjistit kolik takových “táborů“ budeme muset použít. Jeden tábor má 40 metrů v průměru, 

ovšem velikost takového tábora může být zcela jiná a lehce modifikovatelná, neboť je určena 

pouze rozmístěním přívěsů. Pro takový tábor jsou nutné 3 jízdy po 4 přívěsech (12 přívěsů). Je ta-

kový tábor je možné ubytovat maximálně 432 lidí. Je tedy potřeba 35 táborů pro nejvíce postiže-

nou oblast v Austrálii. Na týden se spotřebuje cca 6050 l vody.  


