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GARSONKA
pod zemí
ja v

Moderní doba s sebou přináší obrovský a nikdy předtím nevídaný
pokrok v řadě směrů. Jediný směr, kde se zatím pokrok příliš
nedaří, představuje člověk sám. Lidé jsou stejní jako před tisícem
či dvěma tisíci let. Jen (většinou) lépe živení, ale myslí v zásadě
pořád stejně.

P

roblém je, že lidé, kteří myslí
pořád stejně, dostali do rukou
hračky, které mohou způsobit mnohem větší škody než
v minulosti. A je stále těžší
znemožnit lidem, kteří svojí mentalitou
zůstali ve středověké poušti, přístup
k oněm moderním hračkám. Asi nejnebezpečnější z moderních hraček
zůstávají bezpochyby jaderné zbraně.
Od jejich „ostrého“ použití sice uplynulo už 72 let, ale stále představují
to nejničivější, co lidé mají. A nejen
to. Lidé jich mají stále ještě hodně,
přičemž tyto zbraně se dostávají stále
víc i do rukou hochů, kteří by je nikdy
do rukou dostat neměli.
Je proto pochopitelné, že někteří
lidé přijímají na soukromé bázi (státy
pro to mnoho nedělají) opatření, aby
případnou katastrofu pokud možno se
svými rodinami přežili. Kromě toho,
že si někteří lidé pro případ nějakého
kolapsu, spojeného třeba i s přírodní
katastrofou, pořizují zásoby potravin,
vody a paliva, jakož i zbraní, řeší i otázku bezpečného ukrytí sebe i své rodiny
v jiných nebezpečných situacích.
V Americe je trh s kryty funkční už
od dob studené války, ale v poslední
době začíná oživovat také poptávka
v Evropě. Řada indicií napovídá, že nebude vždycky posvícení, a jelikož stát
problémovým jedincům spíš umetá
cestičku, než aby je omezoval, člověk
se musí spolehnout sám na sebe.
Na tuto poptávku se rozhodla reagovat olomoucká firma Survival Company,
se kterou jsme se mohli setkat na vele-

�� Základní modul úkrytu byl v Norimberku stále středem zájmu návštěvníků. Až navečer se poštěstilo
vyfotit ho (skoro) bez lidí.

trhu IWA 2017. Společnost má za sebou
na české poměry poměrně dlouhou
historii, ale otázce soukromých úkrytů
pro civilisty se věnuje zhruba poslední
dva až tři roky. Na veletrhu IWA na sebe
tato firma upozornila pro tento veletrh
atypickým produktem. Pokud někdo vystavuje veliký, naležato položený válec,
upoutá pozornost zbraňařů docela jistě.
Válec, který jsme mohli vidět, představoval základní jednotku jejich systému
Logic Shelters.
Tento válec, uvedený na trh už v roce
2016 a pořádně marketingově rozvířený
o rok později, obsahuje malou byto-

50 | www.streleckarevue.cz | prosinec 2017

vou jednotku, takovou zvláštně úzkou
garsonku. Její vybavení může být jakékoli. Co si zákazník řekne, to dostane.
Samozřejmě pokud se to do ní vejde.
Tento válec se zakope do země třeba
na vaší zahradě. Samozřejmě by jeho
instalace neměla narušit přívod plynu
či vody pro celé okolí. Naopak by bylo
vhodné elektřinu a vodu na něj napojit.
Celá konstrukce má ocelový základ,
ale tvoří ji několik důležitých vrstev.
První je vnější ochranná vrstva, která
drží všechno pohromadě a zabraňuje
deformacím, vznikajícím tlakem půdy.
Po ní směrem dovnitř následuje izolační

