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Vážení čtenáři,
vítám Vás u letošního prvního čísla. Novinka tohoto číslo je nový seriál dle předpisu CO-51-21 Nouzová výživa. Rozebereme si
co to nouzová výživa je, kdy a jak ji používat, úpravu potravin a samo sebou nějaké recepty. Toto číslo potěší i ty, kteří si dělali
starosti s tím, jak zabezpečit své stálé zásoby pitné vody. Obligátně si hned na úvod probereme nějaké to PIO a nakonec nás
čeká příloha, tentokráte trojitá! No už jen zbývá popřát příjemné počtení a pevnou ruku při stříhání příloh.
Administrátor survive-ability.cz

survive-ability.cz
survive-ability.blueforum.cz
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Dětská kazajka DV-62 je určena pro děti od 15 měsíců do 3 až 4 let věku. Chrání proti účinkům radioaktivních i otravných látek
a BBP. Kazajka je zhotovena z pogumovaného textilu žluté barvy. Má hlavovou kuklu opatřenou průzorem z plexiskla, část
kryjící tělo až do pasu a rukávy pevně spojené s bezprstými rukavicemi. Na hrudní části je ventilová komora s vdechovacím
ventilem. Do kazajky se vhání vzduch přes filtr typu MOF připojený ke křídlovému dmychadlu vrapovou hadicí. Na vnitřní části
vrcholu hlavové kukly jsou vlepeny příchytné pásky pro uchycení nafukovací temenní podušky. Vydechovací ventil je umístěn
na vrcholu hlavové kukly. V pase jsou dva opasky těsnícího zařízení se samoutahovacími přezkami. Dmýchadlo a vrapová
hadice jsou stejné jako u dětského vaku DV-62.

- snesitelnost:
- hmotnost soupravy:

až 6 hodin
1740g

Dětské kazajky DK-62 skladujeme jako každý jiný
prostředek individuální ochrany v temnu, suchu, v
bezprašných prostorách a při pokojové teplotě. Dětské
vaky se skladují v krabicích, v nichž jsou dodávány, a to
nejvíce v 5 vrstvách na sobě. Dmychadla ke kazajkám se
obr.1 - Dětská kazajka DK-62
skladují mimo krabici ve stavu uvolněném, vložené do PE sáčku. Ostatní díly a součásti se skladují v krabicích s kazajkou tak,
aby nebyly deformovány a kazajku nepoškodily. Dětské kazajky DK-62 se jednou za půl roku kontrolují a ošetřují, vrstvy krabic
na sobě uložené se překládají. Bylo-li kazajky použito ke cvičným účelům, je při ukládání do skladu nutno překontrolovat:
- Kompletnost (zda některá součást nechybí)
- Nepoškozenost kazajky (roztržení, proražení či jiné poškození)
- Neporušenost ventilových komor (rozbití, prasknutí, ztráta víčka atd..)
- Nepoškozenost a kompletnost dmychadla
- Čistotu
Silné znečištění je možno odstranit umytím v teplé vodě s přísadou saponátu a po opláchnutí v čisté vodě a řádném osušení je
třeba před uložením do krabice kazajku mírně naklouzkovat. Je zakázáno používat na čištění organická rozpouštědla. Důležité
je dbát na čistotu ventilové komory a dosedacích ploch vydechovacích ventilků. Při zamoření povrchu dětské kazajky se
provádí částečná speciální očista stejným způsobem jako u dětských vaků (viz. minulé číslo).

Filtr MOF se otevře z obou stran, nasadí se na dmýchadlo a pomocí vrapové hadice se propojí s komorou vdechovacího
ventilku na hrudní části kazajky. Temenní poduška se nafoukne, uzavře kolíčkem a upevní příchytnými pásky do vnitřní části
vrcholu hlavové kukly. Spodní část kazajky se rukou stáhne (uzavře) a několikanásobným stlačením dmychadla se zkontroluje,
za do kazajky prochází vzduch, a zda správně pracují ventily. Při oblékání kazajky se dítě postaví na zem, sejmou se mu teplejší
části oděvu z horní poloviny těla (nebo vykasají), dítě zvedne paže a kazajku mu navlečeme a rychle stáhneme jeden
z upínacích pásků v pase. Pak rychle dmýchadlem vtlačíme do kazajky vzduch (asi 10 zdvihy), dobře stáhneme i druhý opasek
v pase a přes spodní okraj kazajky přetáhneme kalhotky. Tím je oblékání skončeno a ihned započneme vhánět vzduch rychlostí
10 až 15 zdvihů za minutu. Vždy po 5 až 10 minutách je možno dmýchání asi na 2 minuty přerušit. Přebytek vháněného
vzduchu spolu s vydýchaným vzduchem uniká vydechovacím ventilem umístěným na týlové části hlavové kukly a část také
netěsnostmi v pase. Návod k použití kazajky je přiložen u každé soupravy
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Dítě v kazajce lze přenášet na ruce nebo může jít samo. V dopravních prostředcích si dítě posadí dospělá osoba na klín nebo
vedle sebe. V průběhu přepravy je nutno neustále do kazajky vhánět vzduch. Dojde-li při přesunu k zamoření povrchu kazajky,
je třeba provést co nejdříve částečnou speciální očistu. Kazajky se dětem snímají jen v nezamořených prostorech, a pokud byly
při přesunu zamořeny, jen po provedení částečné speciální očisty. Děti jsou po pobytu v kazajce většinou zapocené a proto je
třeba po sejmutí kazajky je důkladně osušit a převléci.

obr.2 - rozložená dětská kazajka DK-62
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Mnoho uživatelů se na mne často obrací s otázkou dlouhodobého uchovávání pitné vody v nádržích. Díky předpisu CO-6-8
Udržování kvality pitné vody v zásobních nádržích úkrytů Civilní obrany jsem nyní schopen odpovědět na tuto důležitou otázku.
Využívá se zde uzavíratelných neprůtočných nádrží, které se po testech ukázaly jako nejlepší. Laicky řečeno nádrží plněných
shora bez pomoci tlaku. Byly vybrány dostatečně účinné dezinfekční prostředky, jejichž aplikaci zvládne i neškolená obsluha. Z
řad desinfekčních prostředků byly vybrány přípravky DIKONIT (dichlorizokyanurát sodný) a SAGEN (soli stříbra s
oligodynamickým účinkem). Použitím kombinace obou dezinfekčních prostředků v šestiměsíčních intervalech lze zabezpečit
trvalé uchovávání nezávadné pitné vody v zásobních nádržích.

Zásobní nádrž na pitnou vodu musí být před napuštěním důkladně vyčištěna a vnitřní stěny nádrže musí být opatřeny
hladkým a celistvým nátěrem. Nátěrová hmota musí vyhovovat hygienickým požadavkům pro styk s pitnou vodou. Ocelové
nebo metalizované nádrže na pitnou vodu, jejichž povrch při styku s vodou koroduje, nelze pro dlouhodobé uchovávání vody
použít.

Bezprostředně po napuštění pitné vody do nádrže se provede její dezinfekce roztokem Dikonitu a Sagenu, a to v množství:
- 10g Dikonitu na každý 1m3 vody
- 10g Sagenu na každý 1m3 vody
Před aplikací obou uvedených dezinfekčních prostředků do nádrže se musí každý prostředek ZVLÁŠŤ rozpustit v destilované
vodě:
a) u nádrží do 10m3 v 1 litru destilované vody
b) u nádrží nad 10m3 v 10 litrech destilované vody
Nádoby a míchadla používaná k přípravě k přípravě dezinfekčních roztoků nesmějí být kovové. Nejvhodnějším materiálem
jsou plastické hmoty. Nádoby a míchadla musí být udržovány v čistotě a nesmějí se používat k jiným účelům.
Dezinfekční prostředky se postupně nalijí do napuštěné zásobní nádrže (roztok Dikonitu jako první).
Dezinfikovaná voda zajišťuje nezávadnost po dobu šesti měsíců. Po uplynutí šesti měsíců se dezinfekční prostředky
aplikují do téže vody stejným způsobem.

obr.3 - Dikonit

obr.4 - Sagen
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Pod pojmem nouzová výživa se rozumí stravování jednotlivých osob nebo skupin lidí, které nemají dostatečný přístup
k běžným zásobovacím zdrojům potravin z důvodu živelních pohrom, průmyslových havárií nebo za mimořádných podmínek
způsobených válečnou činností, kdy lze počítat se zásadním omezením sortimentu potravin, popřípadě úplným výpadkem
zásobování. V oblasti výživy je nutno preferovat především pracovníky důležitých profesí, nemocné, nastávající matky a velkou
pozornost je nutno věnovat výživě dětí.
Stav nouzové výživy může vzniknout zejména při nenadálých a dlouhotrvajících živelních pohromách, rozsáhlých průmyslových
havárií a za válečné situace. Zavádí se jen na dobu nezbytně nutnou, kdy z různých důvodů nelze zabezpečit výživu
obyvatelstva podle plánovaných opatření.
Z energetického hlediska lze nouzovou výživu rozdělit na havarijní nouzovou výživu (2510 kJ, tj. 600 kcal, maximálně po dobu
třiceti dnů) a na delší nouzovou výživu (7536 kJ, tj. 1800 kcal, 45 g bílkovin, 45 g tuků, 300 g sacharidů).
Ve fázi havarijní nouzové výživy lze při minimální fyzické aktivitě a při minimální potřebě hlavních energetických živin (120 g
sacharidů, 20 g bílkovin, 5 g tuků) přežít až 30 dnů bez výrazného zdravotního poškození. V této fázi se neklade důraz na přívod
minerálních látek, stopových prvků a vitaminů.
Nouzovou výživu lze realizovat za předpokladu, že základní poživatiny, jako jsou bílkoviny, tuky a cukry budou k dispozici, i když
ne v dostatečné míře. Za této situace lze využívat vhodných přírodních lokalit, které poskytují doplňkovou stravu rostlinného i
živočišného původu, sběrem nebo lovem. Mnohé z těchto způsobů jsou v míru nezákonné.
Za základ nouzové výživy se považují obiloviny. Kromě energetické složky obsahují téměř všechny látky potřebné k lidské
výživě. Při konzumaci 1 kg obilí získá člověk denně energii okolo 12500 kJ (asi 3000 kcal).
Možnosti a způsoby přípravy pokrmů z obilovin včetně jednoduchých receptů budou uvedeny v dalších číslech Občasníku.
Kromě obilovin lze získat sběrem řadu planých rostlin, které jsou po patřičné úpravě vhodné jako netradiční doplňkové zdroje
lidské výživy. Za doplňkové jsou považovány proto, že mohou po delší dobu částečně nebo na kratší dobu úplně nahradit
základní poživatiny.
Netradiční doplňkové výživy rostlinného původu a možnosti jejich využití k lidské výživě budou uvedeny v dalších číslech
Občasníku.
Při sběru potravy je nutno dodržovat nejzákladnější hygienická pravidla. Rostlinnou potravu je třeba řádně očistit a omýt, u
živočišných zdrojů je nutno dbát na dostatečnou tepelnou úpravu, aby nedocházelo k vážným onemocněním.
Netradiční doplňkové zdroje výživy se mohou využívat z míst, která nebyla zamořena soudobými prostředky ničení. Výjimku
tvoří částečné zamoření do 0,2 Gy/h (20 R/h), kdy je nutno rostliny zbavit radioaktivních látek omytím, popřípadě odstranit
jejich svrchní části (u kořenových rostlin). Tyto rostliny je možno používat za 2 až 4 dny.
Maso domácích zvířat mohou zčásti nahradit i některé živočišné druhy volně žijící v přírodě. Jsou zdrojem energie, tuků a
biologicky plnohodnotných bílkovin, které jsou ve výživě člověka nezbytné. Běžně lze po dostatečné tepelné úpravě
konzumovat lovnou zvěř (zajíce, srnčí, dančí, divočáky apod.), pernatou zvěř i sladkovodní ryby. Kromě toho existuje řada
živočichů (lišky, jezevci, ježci, veverky, hlemýždi, žáby, hadi ale také psi a kočky), ze kterých lze připravit chutný pokrm.
V současné době vlivem zhoršených ekologických podmínek není příroda v našem státě schopna poskytnout lovnou zvěř
v dostatečné míře. Proto je nutno považovat i živočišné zdroje výživy pouze za doplňkové ve stavu nejvyšší nouze.
Možnosti získání živočišných doplňkových zdrojů potravy včetně jejich využití budou uvedeny v dalších číslech Občasníku.
Složení nouzové dávky z hlediska živin není zanedbatelné. Aby nedošlo k trvalému poškození organismu, platí pro přijímání
živin některé obecné zásady. První podmínkou je nízký obsah kuchyňské soli (NaCl) v přijímané potravě, neboť sůl zvyšuje
nároky na přívod vody. Doporučuje se snížit i přívod bílkovin. Naopak se počítá s vyšším podílem sacharidů (škrobů), např. ve
formě kaše. Dostatečný energetický přívod (např. ve formě škrobů) nevede ke snižování aktivní tělesné hmotnosti po
vyčerpání tukových rezerv. Lidský organismus nestačí pokrýt potřebu sacharidů z vlastních zásob ani na jeden den. Minimální
denní potřebu 100 g sacharidů k zajištění funkceschopnosti jednotlivých orgánů získá organismus pouze z potravin.
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Vystřihněte seznam, slepte pravou a levou stranu k sobě, složte dle černých šipek, hotovo.
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