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Vážení čtenáři,
vítám Vás u druhého a zároveň posledního čísla OBČASNÍKU v roce 2015. Dnešní vydání je zajímavé
svým obsahem, jenž se převážně věnuje potravě. První článek vás uvede do základní problematiky
dlouhodobého uchovávání potravin. Dalším článkem je druhý díl seriálu o nouzové výživě dle předpisu
CO-51-21 Nouzová výživa, tento článek je rozepsán na čtyři stránky textu včetně pěti tabulek. To snad
uspokojí některé čtenáře, kteří se vyloženě těší na každý díl tohoto seriálu. Další díl seriálu již bude
popisovat úpravu potravin a jednotlivé zdroje získávání, v blízké budoucnosti přibude do seriálu i seznam receptů. Posledním
dnešním článkem je malý článeček o nouzovém ukrývání při nenadálém napadení.
Ježíšek předčasně nadělil OBČASNÍKU tři další seznamy úkrytů pouze pro Vás a pár malých kosmetických změn.
Těším se na Vás na fóru a v případě že fórum nesledujete, Vám chci tímto popřát klidné prožití svátků Vánočních také mnoho
zdraví a úspěchů do nového roku 2016. Přeji příjemné počtení.
Administrátor survive-ability.cz

survive-ability.cz
survive-ability.blueforum.cz
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Jakékoliv prostor pro skladování potravin musí být pokud možno chladné, suché, pokud možno bezprašné a hlavně temné.
Tzn. v bytě nám poslouží špajzka která patří ke standardnímu vybavení bytu v mladší sídlištní výstavbě, popřípadě suchý sklep,
nebo skříň. V domě využíváme sklepní prostory, špajzky, uhelny popř. prostory pod schody. V případě že nemáme potraviny
kde skladovat můžeme je skladovat v nouzovém sklípku který si zhotovíme svépomocí.

Při nouzovém skladování potravin lze k dlouhodobému uchovávání doporučit sklípek vyhloubený v zemi na chráněném
stinném místě, nejlépe v lese ve svahu. Vstupní část je nutno zakrýt pytlovinou, popřípadě na kratší čas řešit ochranu
s možností hermetického uzavření. Hloubka sklípku musí být 50 až 60 cm, vnitřek obložen dřevěnými fošnami, kulatinou pod.
V takto vytvořeném sklípku dochází k poměrně malému kolísání teplot ve srovnání s venkovní teplotou.
Během zimního období, kdy se venkovní teploty pohybují od -15°C do +5°C, neklesne teplota ves klípku pod -2°C. V jarním a
v podzimním období, kdy venkovní teploty kolísají od +5°C do +20°C, je ve slípku teplota okolo +10°C. V létě, kdy teploty
dosahují +30°C, nevystoupí teplota ve sklípku nad +15°C.
Daleko větší problémy ve sklípku způsobuje vyšší vlhkost vzduchu. Ta činí téměř po celý rok v takto uzavřeném prostoru 70 až
75 %. Vysoká vlhkost vzduchu klesá jen v období dlouhodobých mrazů.

Potravin ukládané do skladovacích prostor se musí ošetřit především proti zmíněné vlhkosti vzduchu, která na nich způsobuje
četné závady. Jen velmi málo poživatin může být uloženo v původním balení. Jsou to především potraviny, jejichž obal
zabraňuje pronikání vodních par jako např. obaly z různých fólií, alobalu apod. mezi tyto výrobky patří např. sušené mléko,
různé hotové polévky, dětské výživy, kompoty a také těstoviny balené ve foliích.
Také ostatní potraviny je nutno skladovat tak, aby byly vhodně chráněny proti vlhkosti. U většiny potravin balených
v papírových obalech např. mouka, luštěniny, cukr a jiné postačí důkladné zabalení do plastikových sáčků a převázání
gumičkou. Pro skladování na delší dobu je výhodnější jejich uchovávání v dózách z plastů s uzávěrem.
U neošetřených potravin v papírových obalech dochází poměrně brzy k nežádoucím změnám, zejména u potravin, které
snadno podléhají působení vlhkost, např. u soli nebo cukru. V prvních měsících skladování dochází nejprve ke ztvrdnutí obsahu
a později k jeho vytékání (zejména u soli).
Proti vlhkosti je třeba chránit i potraviny konzervované v kovových obalech. Vliv vnitřního prostředí (kyselý obsah) nemá na
jejich udržení v poživatelném stavu vliv. Délka úchovné doby záleží pouze na vnějším ošetření konzervy!
Konzervy, které nejsou žádným způsobem ošetřeny, začínají po 3 měsících ve svárech korodovat. Po roce skladování
k výraznějšímu poškození obalu nedochází a konzervy jsou poživatelné.
Nejvhodnější se jeví ošetření konzerv různými nátěry. Ošetření stolním olejem se jeví jako méně vhodné, neboť po půl roce
dochází ke korozi 30 - 40 % povrchu obalu.
Jako nejvhodnější prostředek pro dlouhodobé uchovávání konzerv je nalakování jejich obalu. Takto ošetřené konzervy nejeví
ani po 12 měsících skladování ve sklípku jakékoliv známky koroze. Nejvhodnější je syntetický nebo olejový lak. Méně vhodný je
nitrolak, neboť při manipulaci s konzervami dochází často k jeho odlupování, poškozená místa pak podléhají korozi.
Takovýmto způsobem lze uchovávat pouze potraviny s delší záruční dobou, které nepodléhají rychlé zkáze.
Prodloužit úchovné doby lze i u potravin, které rychle podléhají zkáze, například syrové maso (hovězí, zvěřina) se zabalí do
čisté vyžehlené utěrky namočené v octu, zavine se do pergamenového papíru a nechá se takto uložené v chladné místnosti.
Vydrží bez výrazných změn 2 až 3 dny. Dalším způsobe, jak prodloužit úchovnou dobu, je sušení masa na vzduchu. Před
sušením se maso nakrájí na plátky o tloušťce 2cm, posolí se, může se obložit česnekem, dobromyslem, mletou paprikou či
pepřem a na několik hodin se vystaví působení dýmu. Pak se pověsí na dobře větrané místo, aby se vysušilo. Dalším způsobem
je uzení masa. Čím je uzení delší, tím je maso trvanlivější. Těmito způsoby lze konzervovat i ryby.
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Nedostatek vody je příčinou těžkých poruch látkové výměny. Trvá-li nedostatečný přísun vod delší dobu odnímá se voda
tkáním a orgánům, krev se zahušťuje, trávicí pochody se zpomalují a v tělese zadržují nežádoucí zplodiny látkové výměny.
V konečné fázi dochází k horečnatým stavům a nastává smrt porušením krevního oběhu a jedovatými zplodinami látkové
výměny.
K zabránění nedostatku vody v těle je zapotřebí minimální denní přívod 1 litru tekutin. Proto i při nouzové výživě zůstává
zabezpečení dostatku tekutin prvořadou záležitostí.
Při distribuci a používání vody se doporučuje uplatnit kromě základních hygienických zásad i zásady minimalizace příjmu
aktivity (v případě kontaminace radioaktivním spadem) vodou, které lze shrnout do následujících opatření:
- Nepožívat a nepoužívat k přípravě stravy radiometricky nevyšetřenou vodu.
- V období vzniku radioaktivně zamořených pásem terénu přednostně spotřebovávat vodu z uzavřených nádob a
krytých zdrojů.
- Vodu, z hlediska jejího možného biologického znečištění, vždy před použitím převařit.
Při dlouhodobém radioaktivním zamoření terénu mohou značně narůstat problémy se získáním nekontaminované vody. Za
těchto podmínek lze stanovit pořadí vhodnosti výběru zdroje vody podle očekávané aktivity, zejména v závislosti na čase a
s přihlédnutím k její dostupnosti:
- Voda z podzemních zdrojů.
- Voda z vodovodního řadu.
- Voda z občanských studní.
- Rychle tekoucí vod zejména na horních tocích řek, potoků, bystřin aj.
- Ostatní vodní toky, včetně dolních toků řek.
- Stojaté, neprůtočné a částečně průtočné nádrže (přehradní nádrže, jezera, rybníky apod.).
Voda se vždy odebírá z povrchových vrstev a bez zviřování sedimentů, které obsahují velké množství částic nesoucích značný
podíl celkové aktivity. Velký význam má i časový faktor. Čím pozdější odběr vody po její kontaminaci, tím menší bude
objemová aktivita v důsledku přirozeného rozpadu a sorpčních procesů mezi kontaminantem a materiály (zemina, obaly
apod.).
Při nedostatku vody je nutno s ní racionálně hospodařit. Přitom je třeba dodržovat následující pravidla:
a) Vodu je nutno pít v pravidelných intervalech, v menším množství a pomalu, udržovat ji co nejdéle v ústech.
b) Snížit vylučování vody organismem na minimum a tím snížit její potřebu. Z toho důvodu je třeba:
- Vyhýbat se pobytu na slunci, pohybovat se, pracovat a odpočívat ve stínu.
- Nezbytné fyzické úkony provádět buď v noci, nebo v chladné denní době; je-li teplo odpočívat.
- Vyhýbat se stravě bohaté na bílkoviny (maso apod.), silně kořeněné a slané, naopak přijímat stravu bohatou na
sacharidy a ovoce, šťavnatou listovou zeleninu apod.
- Nekouřit a omezit hovor; vhodné je žvýkat nějaký předmět nebo šťavnaté rostliny.
Nejsou-li k dispozici vhodné vodní zdroje v oblasti, kde se jednotlivec nebo skupina lidí nacházejí, je nutno po vodě pátrat. Na
přítomnost vody lze usoudit podle složení půdy, více či méně vlhkého povrchu. V důsledku toho je třeba vodu hledat:
- V kotlinách a zejména v sedlech, v roklinách a úžlabinách, na úpatí hor, popřípadě okrajích údolí.
- Na místech, kde rotou stromy a rostlin, které vyhledávají vodu (vrba, rákos, sítina).
- Na místech, kde jsou rostliny zelenavější a tím se výrazně odlišují od okolí.
- Na místech, kde v zimě brzy taje sníh.
- Na místech, kde je země vlhká, kde je vidět, že zvířata hrabala, nebo tam, kde se vznášejí mušky; zde je velká
pravděpodobnost, že ještě nedávno byla na povrchu voda; podzemní voda se většinou nachází blízko pod povrchem
země.
Při velkém nedostatku vody se mohou k utišení žízně použít i některé rostliny. Voda je jejich hlavní součástí. Vymačkáváním
šťavnatých plodů, listů i stonků jedlých rostlin se může získat šťáva k uhašení žízně. Některé rostliny jsou velmi šťavnaté
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(netřesk, rozchodník, šťovík, čerstvé ovoce). Šťávu lze získat i z kmene břízy, jilmu nebo javoru. Šťávu z břízy lze získávat od
začátku dubna do poloviny května, z jilmu a javoru od poloviny března do konce dubna. Za 24 hodin e získá z javoru až jeden
litr šťávy, z břízy na počátku sezony až 7 litrů, ke konci však už jen necelý litr.

Po počátečních obtížích s nouzovou výživou lze předpokládat, že po určité době dojde k částečnému zlepšování situace. Během
této doby však může dojít v jednotlivých případech k určitému energetickému deficitu, který má podle věku, pohlaví, kondice,
aktivity a klimatických podmínek různý stupeň. Úbytek hmotnosti o 25% ještě bývá bez trvalých následků. Ztráta 50%
hmotnosti končí obvykle smrtí. K té při dodržování zásad havarijní nouzové výživy zpravidla nedojde. Avšak vlivem nízkého
přísunu potravin může v organismu dojít k některým zdravotním obtížím, které se po určité době vlivem vhodného režimu a
hodné skladby potravin eliminují.
Regenerační výživa je speciální výživa pro odstranění následků výživového deficitu. Je určena pro obyvatelstvo, které bylo delší
dobu odkázáno na havarijní nouzovou výživu, pro nemocné a raněné, pro těhotné ženy a pro děti po těžkém výživovém
deficitu.
Určitou universální regenerační výživu nelze vytvořit. Její použití je závislé na momentální situaci, množství a kvalitě
dostupných potravin. Opětovné poskytování vhodné výživy musí probíhat pomalu a opatrně. Trvá zpravidla 3 až 6 měsíců
v několika etapách.
V počáteční etapě se přidává k běžné dávce potravin regenerační doplněk: 1500 g bílkovin, 32 g tuků, 217 g sacharidů, tj.
celkem 73770 kJ (1760 kcal). Lze podávat netučné mléko, nemastný bujón z libového masa, čistou nekořeněnou polévku ze
zeleniny (nebo mírně zasmaženou) po 100 ml asi v intervalu 1 až 2 hodin. Místo mléka lze použít libové maso. Dávka 350 g
sušeného mléka se rovná 500 g masa nebo masných výrobků.
V další etapě se přechází na kašovitou stravu. Podává s jídlo bohaté na bílkoviny živočišného původu, nejlépe libové maso,
zpočátku mleté, později sekané, vejce, tvaroh a sýry. Dvakrát denně lze předložit lehce spařenou zeleninu a ovoce, které se
doporučuje podávat i v podobě šťáv.
Ve třetí etapě se regenerační výživa upravuje na mírně dráždivou. Podává se více koření, káva, alkohol, majonézy, dvojitý
masový vývar, kandované ovoce a moučníky. V hojné míře lze použít slazenou šlehačky, koňské maso (bude-li k dispozici) a
uzeniny. Jídlo se často střídá. Oblíbené pokrm se periodicky zařazují 6 až 7 krát denně.
Dále se doporučuje zvýšit příjem vitaminů C, B1, B2, PP, fosforu, železa, sodíku a draslíku. V následujících tabulkách je pro
informaci uveden přehled nejdůležitějších vitaminů a minerálních látky, které mají zásadní vliv na funkceschopnost organismu.
Základní funkce a příznaky nedostatku některých důležitých vitaminů
Vitamin

Funkce

Příznaky nedostatku

A

normální stav buněk, kůže a sliznic, tvorba a
funkce očního barviva

D

přeměna vápníku a fosforu

E
K
B1

látková přeměna
srážlivost krve
látková přeměna

B2

látková přeměna ve svalech, játrech, oku a kůži

B6

součást enzymů, látková přeměna aminokyselin
látková přeměna aminokyselin, tuků, sacharidů,
krevního barviva
tvorba červených krvinek

PP
B12
C

pevnost cévní stěny, vývoj chrupavek, kostí a
zubů, ochrana proti infekcím, tvorba hormonů,
látková přeměna ve tkáních
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změny na oku (šeroslepost, zástava slzení, záněty),
suchost kůže a sliznic
křivice (změny růst, měknutí a deformace kostí,
vybočení páteře, ohnutí dlouhých kostí)
poruchy rozmnožovacích funkcí, odumírání plodu
sklon ke krvácení
únava, bolesti svalů, bolesti hlavy, nechutenství
zánět okrajů víček, zánět rtů a jazyku, trhliny ústních
koutků, světloplachost
záněty kůže, chudokrevnost
suchá zarudlá kůže, průjmy, psychické změny (netečnost
nebo podrážděnost)
zhoubná chudokrevnost
kurděje (zduření a krvácení dásní, krvácení do svalů a
podkoží), mírné formy – únava, snížená odolnost proti
nejrůznějším onemocněním, nechutenství, snížená
výkonost

Základní funkce a příznaky nedostatku některých nerostných látek
Nerostná látka

Funkce

Sodík, Chlór

stálost vnitřního prostředí
normální činnost svalů, přeměna bílkovin a
sacharidů
součást kostí a zubů, tvorba energie, přeměna
hlavních živin
výstavba kostí a zubů, tvorba energie, přeměna
hlavních živin

Draslík
Vápník
Fosfor
Síra
Železo
Hořčík
Jód
Fluór
Měď
Zinek
Mangan

Příznaky nedostatku

přeměna aminokyselin, detoxikační účinky
součást červeného krevního barviva
součást kostí, aktivátor enzymů, nervově
svalová dráždivost
součást hormonu štítné žlázy (thyroxin)
tvorba kostí a zubů
součást enzymů, krvetvorba
látková přeměna
aktivita enzymů, činnost žláz s vnitřní sekrecí

únava, nechutenství, svalové křeče
svalová ochablost
odvápnění kostí, svalová únava
odvápnění kostí, svalová únava
poruchy detoxikačních mechanismů při otravách
jedovatými látkami
chudokrevnost
poruchy svalové činnosti
poruchy činnosti štítné žlázy
zubní kazy
chudokrevnost
poruchy látkové přeměny
zpoždění růstu, chudokrevnost

Proto se doporučuje konzumpce sušených vitaminových nápojů v prášku. U dospělých je možno zvážit jednorázové podání
alkoholických nápojů odpovídající dávce 100 g etanolu.
Doba, po kterou je třeba aplikovat regenerační výživu, závisí na výši celkového energetického deficitu po dobu hladovění nebo
polohladovění. Při havarijní nouzové výživě (2510 kJ, tj. 600 kcal) činí denní deficit minimálně 5020 kJ (1200 kcal). Je tedy
nutno podávat regenerační přídavek po stejnou dobu, po kterou trvalo podávání pouze havarijní nouzové výživy.
V denním režimu je třeba hodně spát a vyloučit námahu. Z uvedeného vyplývá, že zásady regenerační výživy se mohou uplatnit
pouze tehdy, bude-li zásobování obnoveno v takové míře, že uvedené produkty nebudou zničeny a sfér zásobování je bude
schopna poskytnout. V následující tabulce je návrh možné skladby regenerační výživy z dostupného sortimentu potravin.
Návrh složení regenerační dávky
Hmotnost
Potravina
(g)
Dušená šunka
50
Játrová paštika
50
Sušené mléko
100
Vejce (dva kusy)
100
Máslo
10
Včelí med (cukr)
50
Meruňková přesnídávka
100
Tekuté ovoce-černý rybíz
100
Žitnopšeničný chléb
200
Bramborová kaše v prášku
50
Celkem
810

Energetická hodnota
kcal
kJ
182
762
176
736
424
1770
156
653
72
300
150
628
84
325
126
527
476
1992
163
680
2009
8373

Bílkoviny (g)

Tuky (g)

Sacharidy (g)

13,3
7,4
31,8
13
0,1
0,4
0,5
10,4
0,4
77,3

13,9
15,7
13,6
11
8
0,1
0,2
1,6
64,1

0,9
44
38,9
21,8
32,6
103,6
40,2
282

V podmínkách, kdy ještě nebude obnoven plynulý proces zásobování obyvatelstva a kdy se již podstatně sníží individuální
zásoby, lze nouzovou výživu aplikovat v širokém měřítku. S ohledem na vzniklou situaci, která bude ovlivněna i ročním
obdobím, což se promítne do výše dodávek zeleniny, ovoce, zeleninových i ovocných výrobků, je možno organizovat některé
aspekty nouzové výživy jako doplněk ke stravě, která je vitaminózně deficitní. Sběrem některých planých rostlin, které jsou
bohatým zdrojem vitaminů lze vhodným způsobem po dostatečné úpravě doplnit vitaminový deficit.
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Obsah vitaminu C v planých a pěstovaných rostlinách
Plané rostliny
Ostružiník
Maliník
Kopřiva dvoudomá
Šťovík kadeřavý
Jitrocel větší
Mochna husí
Lebeda lesklá
Růže šípková (plody)
Kontryhel obecný
Jahodník obecný (listy)

Vitamin C (mg/100 g)

Pěstované rostliny

Vitamin C (mg/100 g)

40

Bílé zelí

22

105
120
140
360
230
600
216
200

Hlávková kapusta
Špenát
Hlávkový salát
Zeleninová paprika

60
45
8
120

Obsah vitaminu C v planém a pěstovaném ovoci
Druh ovoce
Jablka
Hrušky
Třešně

Plané
Vitamin C (mg/100 g)
15
5
33

Pěstované
Vitamin C (mg/100 g)
7
4
8

Pozornost je nutno věnovat i některým krajním eventualitám, ke kterým může dojít; to je řešení problémů souvisejících se
situací možného vzniku nouze. V takovýchto mezních situacích lze nouzovou výživu aplikovat v plném rozsahu a využívat
rostlinných a živočišných zdrojů v nejširším měřítku tak, aby bylo zabezpečeno přežití jednotlivců i skupin obyvatelstva, které
se vytvořily v důsledku mimořádných událostí plánovanou či spontánní evakuací.
Za této situace jsou základním zdrojem výživy obiloviny. V krajním případě celé zrno. Lze použít i krmných směsí pro
hospodářská zvířata.
Nouzová výživa se uplatňuje pouze na dobu nezbytně nutnou, maximálně však na 30 dnů. Tato doba tvoří hranici pro přežití
lidského organismu ve stavu nouze s minimálním přívodem denních energetických dávek 2510 kJ (600 kcal), při které nedojde
k výraznému zdravotnímu poškození, v této krajní situaci se počítá se studenou stravou a podle možností alespoň jedním
teplým jídlem denně (čaj, polévka, pokrm).
Během této doby, než dojde k částečné konsolidaci v zásobování obyvatelstva základními potravinami, je nutno přijmout
taková organizační a zebezpečovací opatření, aby se energetická dávka zvyšovala zhruba na hodnotu 7500 kJ (1800 kcal) a aby
člověk mohl přejít do režimu aktivní pracovní činnosti.

V případě napadení území ničivými prostředky ze vzduchu v době, kdy nebyla ještě vybudována (nebo jen z části) plánovaná
ochranná opatření (nebyla provedena evakuace, nebyly vybudovány úkryty jednoduchého typu, polního typu apod.), je třeba
počítat se ztíženými podmínkami a možnostmi ukrytí. Za dané situace lze očekávat, že dojde k napadení dalších míst v krátké
době po vyhlášení poplachu. V takovém případě bude třeba využít všech možností ukrytí, a to ve stálých úkrytech, suterénech,
sklepech budov, tunelech, ve vhodném terénu (v roklích apod.), popřípadě vyhledat i jiné možnosti ukrytí (např.
železobetonové skruže apod.).
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Druhý díl seznamu na další stránce…
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Vystřihněte obě části seznamu, slepte je k sobě dle značených chlopní, poté slepte pravou a levou stranu k sobě, složte dle
černých šipek, hotovo.



Vystřihněte karty pro celou rodinu (dle potřeby vytiskněte vícekrát), podlepte tvrdším papírem a vyplňte údaje. Z druhé (čisté)
strany napište přesnou adresu Vašeho bydliště. Bílé kolečko slouží k proražení a provlečení provázku pro zavěšení karty na krk.
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Vystřihněte seznam, slepte pravou a levou stranu k sobě, složte dle černých šipek, hotovo.
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Vystřihněte seznam, slepte pravou a levou stranu k sobě, složte dle černých šipek, hotovo.
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