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Vážení čtenáři,
vítám Vás u prvního čísla OBČASNÍKU v roce 2016. Dnešní vydání potěší svou rozsáhlostí. První článek
probírá zatemňování u dopravních prostředků za válečného stavu podle předpisu CO-2-9 Zatemňovací
opatření civilní obrany ČSSR. Seriálu o nouzové výživě se věnuje druhý článek. Ten je rozepsán velmi
dopodrobna na pěti stránkách s velmi obsáhlou tabulkou. Již nyní mohu říci, že v příštím díle seriálu
vás čekají slibované recepty. Poslední článek je prvním dílem nového seriálu o první pomoci, jako první
si probereme první pomoc při průmyslových haváriích. Nechybí ani očekávané přílohy, dnes i s bonusem.
Přeji příjemné letní čtení.
Administrátor survive-ability.cz

survive-ability.cz
survive-ability.blueforum.cz
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Veškerá doprava na území v době branné pohotovosti státu podléhá zatemňovacím opatřením. Zatemňování je činnost, jejímž
cílem je utajení rozmístění hospodářských objektů, objektů státní správy, předpokládaných cílových prostorů útoku nepřítele,
sil a prostředků CO a rozmístění obytných zón.
Zatemnění dopravních prostředků se provádí zastíráním, základní to formou zatemňování. Zastírání je pasivní složkou
zatemňovacích opatření. U dopravních prostředků se uskutečňuje zakrýváním a směrováním či zmenšováním intenzity
vyzařovaného světla.
Vnitřní prostory dopravních prostředků musí být po vyhlášení zatemnění oproti vnějšku plně zatemněny.
Pro zatemnění vnitřního osvětlení dopravních prostředků se využívá převážně plného zatemňování otvorů nebo kombinace
zatemňování otvorů a tlumení zdrojů světla (zejména v blízkosti výstupních a nástupních dveří dopravních prostředků).
Vnější osvětlení (světlomety, koncová a brzdová světla, ukazatele směru apod.) se zatemňují dle pevně stanovených zásad.
Pro zatemňování vnějšího osvětlení dopravních prostředků se využívá převážně tlumení zdroje světla jeho zacloněním. Při
vyhlášení režimu zatemnění se vyřazují dálková světla dopravních prostředků z činnosti.

Vnější světla dopravních prostředků musí být ztlumena nebo zacloněna tak,
aby přímé světelné paprsky a jimi osvětlený úsek vozovky nebyly viditelné ze
vzdálenosti větší než 500 m.
Pro vnější osvětlení dopravních prostředků při režimu zatemnění lze použít
speciální krytá svítidla (zastírací světlomety) a průmyslově vyráběné stínící
masky světlometů (např. pro vozidla P-V3S, Tatra apod. viz obr. 1), nebo
zabezpečit zaclonění světel dopravních prostředků improvizovaným
způsobem.
Světlomety dopravních prostředků se zacloní improvizovaným způsobem,
např. neprůhlednou impregnovanou tkaninou, plastovou folií, železným nebo
neželezným plechem, nebo nástřikem barvou pro světlo nepropustnou apod.
V materiálu použitém na zaclonění se ponechá průzor pro průchod světla
podle typu světlometu na obrázku č. 2.
obr.1 - stínící maska světlometu
Zadní brzdová světla musí být ztlumena nebo zacloněna tak, aby nebyla viditelná ze vzdálenosti větší než 200 m, musí však být
dobře viditelná na vzdálenost 60 m. Zaclonit je lze nasazením stínící masky obdobně jako u světlometu.
Přední a zadní obrysová světla se zatemňují obdobně jako brzdová světla. Jsou-li na dopravních prostředcích instalována světla
sdružená, zacloní se společnou stínící maskou.

obr.2 - rozměr štěrbiny pro zaclonění světlometů dopravních prostředků
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Množství planých rostlin a živočichů, které se mohou používat jako netradiční zdroje výživy je velmi pestré. To je výhodné i
z hlediska možných kombinací několika druhů rostlin např. pro přípravu polévek či příkrmů. Při kulinární úpravě se používá
stejného množství surovin jako při tradičním vaření. Délka doby vaření je závislá na tom, zda se použijí mladé svěží části rostlin
popř. listů nebo jsou-li suroviny z pozdní vegetace. Ve druhém případě je nutno vaření prodloužit. Vaření zeleninových rostlin
trvá obvykle 15 až 30minuta první nebo i druhá voda se vylévá, neboť bývá nahořklá. Rovněž maso z divoké zvěře se vaří déle
než obvykle. Následující tabulky uvádí energetickou hodnotu některých netradičních zdrojů výživy ve 100g.
Výživové hodnoty některých netradičních zdrojů výživy – část a)
Energetická hodnota
Minerální látky
Název
Sušina (%) Bílkoviny (%) Tuky (%)
Sacharidy (%)
celkem (%)
kcal
kJ
Bažantí vejce
126
529
30,62
13,03
0,80
15,09
1,70
Holub syrový
118
496
28
21,23
2,53
2,73
1,51
Holub vařený
192
806
39
28,66
8,39
0,58
1,37
Holub pečený
232
972
45,10
30,72
11,65
1,02
1,65
Holubí vývar
15
62
3,71
1,58
0,89
0,18
1,46
Holubí vaječná
99
414
18,64
10,45
5,52
1,84
0,83
melanž
Kachna divoká
184
770
38,66
28,64
7,07
1,41
1,54
pečená
Káně syrové
181
758
33,03
20,73
10,67
0,57
1,11
Káně vařené
244
1020
49,96
25,40
11,73
9,12
0,71
Kočka syrová
309
1295
45,40
17,57
26,57
0,06
1,26
Kočka pečená
268
1124
50,20
32,85
14,87
0,82
1,66
Kuna syrová
131
549
26,05
22,43
6,26
3,71
1,08
Kuna vařená
154
644
33,86
27,71
4,62
0,38
1,15
Labuť syrová
114
478
26,86
23,90
2,40
0,76
1,32
Labuť pečená
236
987
44,85
29,99
12,34
1,22
1,30
Labutí polévka
49
205
7,44
2,88
4,43
0,57
0,70
Liška syrová
100
418
24,27
21,51
1,46
0,15
1,15
Liška vařená
152
635
34,74
30,71
2,57
1,46
0,96
Sojka syrová
111
464
27,14
23,25
1,53
1,03
1,33
Sojka vařená
151
633
33,73
30,92
2,62
1,03
1,22
Sojčí vývar
7
30
2,88
1,66
0,21
0,34
1,35
Šneci syroví
78
329
19,90
15,65
1,00
1,71
1,53
Šneci vaření
94
396
24,90
17,51
1,37
3,05
2,97
Žížaly syrové
56
236
18,54
11,02
33,10
4,42
Saláty
Jsou-li rostliny k přípravě salátu starší, listy bývají zpravidla nahořklé. Musejí se ponechat před zpracováním několik hodin ve
studené vodě.
Náhražky koření
Při přípravě vařených jídel je možno mnohá koření nahradit kořeninovými rostlinami.
a) Náhražka pepře
Kořen i oddenek kopytníku evropského (syrový a neusušený obsahuje škodlivé složky, proto jej nelze používat ve
větším množství, usušený nebo uvařený je nezávadný); usušené a drcené listy plané saturejky; vršky řebříčkových
stvolů
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Výživové hodnoty některých netradičních zdrojů výživy – část b)
Vápník
Hořčík
Fosfor
Železo
Název
(mg%)
(mg%)
(mg%)
(mg%)
Bažantí vejce
15,6
24,6
204,4
2,94
Holub syrový
42,5
18,3
531,9
19,80
Holub vařený
42,4
32,1
267,7
13,75
Holub pečený
53,9
30,3
360,8
11,30
Holubí vývar
23,8
1,3
168,9
0,96
Holubí vaječná
34,4
13,9
97,1
3,30
melanž
Kachna divoká
29,5
6,4
240,4
10,83
pečená
Káně syrové
17,1
15,7
218,2
6,91
Káně vařené
18,4
30,1
162,1
5,74
Kočka syrová
19,1
23,1
233,5
2,75
Kočka pečená
13,1
22,6
266,9
3,32
Kuna syrová
28,8
8,0
190,4
6,43
Kuna vařená
24,5
31,3
166,2
9,51
Labuť syrová
11,3
18,3
200,7
12,15
Labuť pečená
28,5
15,1
224,9
16,60
Labutí polévka
13,2
stopy
42,7
3,27
Liška syrová
24,0
9,6
216,8
7,59
Liška vařená
31,1
16,1
209,7
10,92
Sojka syrová
36,5
18,9
248,5
6,73
Sojka vařená
21,1
16,2
246,2
8,47
Sojčí vývar
19,9
stopy
44,6
0,68
Šneci syroví
454,9
21,9
151,3
8,00
Šneci vaření
511,6
40,2
170,1
5,39
Žížaly syrové
-

A (mg%)
1,190
-

Vitamíny
B1 (mg%)
0,140
0,458
0,243
0,250
-

B2 (mg%)
0,421
1,050
0,650
0,975
0,197

1,325

1,419

0,197

-

0,230

1,006

-

0,261
0,074
0,102
0,057
0,110
0,037
0,265
0,068
0,052
0,287
0,120
0,283
0,158
0,069
0,068
0,021
0,107

0,562
0,478
0,204
0,250
0,457
0,307
0,558
0,772
0,251
0,397
0,355
0,700
0,474
0,154
0,172
0,056
1,442

b) Náhražka česneku
Česnáček lékařský, lnička drobnoplodá, česnek sibiřský, listy a cibule česneku medvědího, česnek hadí
c) Náhražka cibule
Cibule česneku medvědího
d) Náhražka polévkové zeleniny
Listy a kořen pomořanky přímořské a bršlice kozí nohy
e) Aromatické plané rostliny
Používají se ke zlepšení chuti pečeného masa, šťávy a omáček; planá saturejka, mateřídouška, bobule jalovce
Příprava polévek
a) Polévka z planých zeleninových rostlin
K přípravě polévky se použijí jen oprané listy, které se vloží do vroucí vody a povaří 10 až 15 minut. Pak se scedí,
drobně nasekají nebo rozemelou. Dále se roztaví tuk, přidá se mouka a připraví se jíška. Přidá se zelenina a praží se asi
10 minut. Zaleje se vývarem, přisolí se, přidají se kořeninové rostliny a povaří se asi 15 minut. Pro zlepšení chuti a
výživové hodnoty se mohou přidat houby předběžně povařené nebo usušené a rozdrcené. Kromě jíšky je možno
pokrm zahustit moučnými nočky nebo záklechtkou.
b) Polévka z masa divokých zvířat
Maso se dobře omyje, rozseká se i s kostmi n drobné kousky a dá se vařit. Kosti se pak vyjmou, přidají se houby a jíška
a povaří se asi 10 minut. Nakonec se polévka přisolí. Pro zlepšení chuti se přidává kořeninová zelenina. Takto se dá
připravit polévka i z divokých ptáků.
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c) Polévka z potočních raků s přídavkem jiných potravin
Očištění a opraní raci se vloží do vody a vaří se 5 až 10 minut. Po uvaření zčervenají a jednotlivé části těla se snadno
oddělují. Po vyjmutí se rak zbaví hlavy a vnitřností. Ostatní části se vaří v další nádobě tak dlouho, až se maso oddělí
od kostry. Uvařené a rozsekané maso se procedí přes řídké síto tak, aby jím prošly drobné kousky masa a polévka.
Kousky krunýře se vyhodí. Do získané polévky se mohou zavářet další přídavky, např. rýže, těstoviny, kroupy, jíška
apod.
Příprava pokrmů ze zeleniny
a) Kaše z plané zeleniny
Kaše se připraví z více druhů rostlin, např. lze použít směs česneku medvědího, menšího množství prvosenky
bezlodyžné, kopřivy dvoudomé aj. Listy se povaří 5 až 10 minut, vyjmou se a nakrájejí nebo rozemelou. V jiné nádobě
se připraví jíška, přidá se cibule česneku medvědího a rozemletá zelenina. To vše se dusí. Potřebná hustota se upraví
vodou nebo vývarem. Pokrm se přisolí a vaří asi 15 až 20 minut.
b) Ragú ze zvěřiny s planou zeleninou
Listy zeleniny se uvaří, vyjmou a dají do jiné nádoby. V další nádobě se zahřeje tuk s cibulkou česneku medvědího.
Jakmile cibule zrůžoví, přidá se oprané, drobně nasekané maso zvěřiny a dusí se. Jakmile maso změkne, zapráší se
moukou. Pak se přidá červená paprika a připravená zelenina, dolije se voda, osolí a okoření.
Příprava pokrmů z hub
Nejznámějším pokrmem jsou houby na rožni, používají se jen jejich klobouky. Lze je též péci na pánvi. Dále je možno připravit
ještě smažené houby, houbové rizoto a dušené či vařené houby. Vedle známých jedlých hub lze použít i některé lišejníky
(pukléřka islandská).
Příprava pokrmů z ryb
Ryby se nejprve zbaví šupin strouháním nožem směrem od ocasu k hlavě. Po očištění se dobře opláchne otvor po odstranění
žaber. Ryby se naříznou na půlky, vyvrhnou se vnitřnosti kromě mlíčí a jiker, které lze jíst. Velmi známé jsou ryby na rožni,
smažené a pečené ryby. K nouzové výživě lze použít všechny druhy plevelných ryb.
Příprava pokrmů z obojživelníků, hadů a hmyzu
a) Žáby
K přípravě pokrmů lze použít zelené i šedé žáby žijící u vody. Po zabití probodnutím hlavy se odříznou nohy (stehýnka),
stáhne se kůže až po prsty, které se odříznou. Stehýnka se operou, osolí, obalí v mouce a osmaží. Používají se i jako
přídavek do polévek.
b) Hadi
Nejprve je třeba odseknout hlavu. Kůže se okolo krku odtrhne a poněkud stáhne směrem k ocasu. Pak se okolo krku
uváže provaz, jehož druhý konec se uváže na větev tak, aby bylo možno pracovat zhruba ve výšce našich očí. Kůže se
opatrně stahuje až k řitnímu otvoru a na tom místě se společně s vypadlými vnitřnostmi uřízne. Maso je potřeba omýt,
rozsekat na kusy a pak péci nebo smažit.
c) Ještěrky
Podobně jako hady je nutno je nejprve usmrtit a pak stáhnout kůži. Vnitřnosti je třeba vyjmout odřezáním kolem ocasu
a to vše včetně hlavy vyhodit. Maso se řádně opere, osolí a připravuje jakou ryb.
d) Hlemýždi
Hlemýždi pečení na rožni v ulitách
Ulity hlemýžďů se na několika místech proděraví nožem, pak se položí na žhavé uhlíky. Dírky slouží k tomu, aby vyšla
tekutina a sliz. Hlemýždě je třeba propéct ze všech stran, vyjmout z ulity, oddělit jedlou část (nohu), osolit a mohou se
jíst.
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Pokrmy z očištěných hlemýžďů
Hlemýždi se operou, vloží do horké vody a vaří asi 5 minut. Pak se voda odleje a zbylý materiál se opět zaleje čistou
vodou. Po opětovném povaření se hlemýždi špičkou nože vyjmou z ulity. Oddělí se vnitřnosti od nohy (poznají se podle
zelenavé či hnědé barvy) a spolu s ulitou se vyhodí. K přípravě pokrmů se používá noha, která e musí ještě několikrát
oprat. Sliz se dá též odstranit vytíráním v soli. Z očištěných hlemýžďů se připravuje ražniči, guláš, sekaný řízek,
karbanátek, haše atd. Maso se však musí déle vařit či dusit.
e) Škeble (říční, rybniční)
K jídlu se používají celé uzavřené škeble. Po důkladném proprání se nožem škeble otevře a polovina lastury s masem se
postaví na plotnu, rožeň apod. posolí se a posype jemně nastrouhanými kořeninovými rostlinami. Přidá se i několik
kapek oleje. Po 10 minutách se mohou jíst. Jejich výskyt je však vzácný.
f) Želvy
Želvy se používají nejčastěji k přípravě polévek. Nejprve se odřízne hlava, pak nohy a ocas. Krunýř se postaví na oheň a
pochvíli se podélně rozpůlí. Vnitřnosti se vyvrhnou, maso se opere, naseká na kousky, posolí a dá se vařit. Když je
měkké, vyjme se a v další nádobě se dusí asi 15 minut. Pak se zapráší moukou a po mírném změknutí se zaleje
vývarem. Nakonec se přidá kořeninová zelenina a povaří se ještě asi 15 až 20 minut. Z masa lze připravit i guláš.
V našich podmínkách se želva vyskytuje jen vzácně.
g) Mravenčí larvy
Larvy se nejprve očistí a řádně operou. Nejjednodušší příprava je smažení na tuku- lze je používat ke zlepšení chuti,
např. polévek. Mravenčí larvy lze používat také do mletých řízků. Stejným způsobem se připravují cvrčci, kobylky a
červi žijící pod kůrou stromů.
Příprava pokrmů z hlodavců (plchů veverek, syslů aj.)
Zvíře se nejprve zabije a vypustí se krev. Pak se stáhne kůže a vyjmou vnitřnosti. Kůže se vždy stahuje od zadních končetin
směrem k hlavě. Maso se řádně opere a vysuší. Z masa hlodavců se připravují stejné pokrmy jako z masa domácích zvířat či
zvěřiny. V nouzi lze použít i maso myší, krys a potkanů; maso je nutno důkladně provařit a propéci.
Příprava pokrmů z ptáků
Zabitý pták se ponoří do horké vody a poté se zbaví peří. Stačí ho ponořit jen po takovou dobu, až se peří snadno oddělí a
neodtrhne se s ním kůže. Drobné zbytky peří se odstraní opálením nad ohněm. Z oškubaného ptáka se odstraní vnitřnosti
stejným způsobem jako u domácí drůbeže. Z vnitřností se jedí jen játra a žaludek, který se pečlivě vypere. Při vyjímání jater je
potřeba dát pozor aby se nevylila žluč. Znehodnotí játra i maso. U holubů a hrdliček dáváme pozor, aby se neprotrhlo vole.
Pokrmy z ptáků se mohou připravovat pečením na rožni, dušením a vařením. Maso se může přidávat i do jiných pokrmů.
Příprava pokrmů ze zvěřiny
Nejdříve se musí stáhnout kůže, a to tak, že se zvíře pověsí za roztažené zadní nohy. Kůže se nařízne na okraji stehna a vede se
řez začínající od konečníku až po konec holenní kosti. Přitom se kůže kolem konce holeně ořízne dokola. Pak se ořízne kolem
konečníku. Nakonec se pomocí nože a palce odvíjí a stahuje dolů
Vnitřnosti se vyjmou z břišní dutiny tak, že se nejdříve vytáhne konec střeva s řitním otvorem, močový měchýř a pak ostatní
vnitřnosti. Jsou-li okolnosti nepříznivé a nemůže-li se stav vnitřností veterinárně zkontrolovat, vnitřnosti se vyhodí.
Maso divokých zvířat se připravuje stejným způsobem jako domácích zvířat. Je však vhodné naložit je na určitou dobu do
vhodného nálevu. Maso pak změkne a stane se chutnějším. K přípravě nálevu se používá to, co je v přírodě k dispozici. Nejprve
se drobně nakrájí cibule česneku medvědího, mladé výhonky saturejky, mladé kořínky kopytníku evropského, několik listů
bršlice kozí nohy a jiné kořeninové rostliny. Vše se dá do vody a povaří. Pak se mírně nálev okyselí, ochladí a přelije na dobře
omyté nasekané maso tak, aby bylo zcela ponořeno. Takto připravené maso se nechá stát 24 hodin, v zimě 3až 4 dny i déle.
Z masa v nálevu lze obvyklým způsobem připravit guláš, polévky, omáčky a jiné pokrmy.
Nejjednodušší techniky přípravy pokrmů z masa
a) Pečení na roštu
Menší kusy masa se posolí a položí na čistý rožeň.
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b) Ražniči
Posolené drobné kousky masa se napíchnou na drát nebo na tenký kolík, opatrně a pomalu se pečou nad ohněm.
Podle možností se potírají tukem.
c) Pečené rolády
Maso se nakrájí na tenké plátky, naklepe, posolí, podle možností potře tukem a posype drobně nakrájenými
kořeninovými rostlinami. Pak se zavine do rolády, převáže nití, provázkem či tenkým drátem. Nakonec se napíchne na
grilovací drát a rožní nad ohněm za pomalého otáčení.
d) Pečení masa v jílu, hlíně a jiné zemině
Větší kusy masa či celý očištěný pták a menší očištěné zvíře se nejprve posolí, obalí v hlíně (blátě) o konzistenci tuhého
těsta, postaví na oheň a ze všech stran se na něj navrší žhavé uhlíky. Za 1 až 2 hodiny je maso upečené (blátivý obal
popraská)
Příprava čaje a vitaminových nápojů
K přípravě čaje pro jednu osobu je zapotřebí asi 50 g čerstvé nebo 5 až 10 g sušené čajové suroviny a asi půl litru vody. Čaj se
připravuje obvyklým a známým způsobem. Čaj ze šípků a ovocných plodů se nechává stát déle, 1 až 3 hodiny. Tímto způsobem
přechází do čaje vitamín C a karoten. Po scezení se pije jako C – vitamínový nápoj. Zbylé šípky se propasírují a homogenní
propasírovaná hmota se přidává d polévek nebo jiných pokrmů, aby se zvýšil obsah vitamínu A.
Při přípravě čaje z fermentovaných listů se užívají především mladé, šťavnaté listy bez řepíků, mladé špičky větví a lodyh od
doby rašení až do počátku květu. K fermentaci je potřeba větší množství materiálu, který se nechá 12 až 24 hodiny na stinném
místě zavadnout, pak se listy rozloží do tenké vrstvy a válečkem pomačkají. Takto upravená surovina se rozloží na plátno, stočí
se jako závin, smotky e uloží na teplé místo a zatíží se. Materiál se samovolně zapaří. Asi o dvou dnech se smotky rozbalí, droga
se ve stínu dosuší a rozkrájí. Listy jsou tmavé až černé. Fermentuje se převážně ostružiník, maliník, jahodník, kontryhel a vrbka.
Po fermentaci si zachovávají osvěžující nakyslou chuť a značný obsah vitamínu C.
Vitamínové nápoje se připravují z čajových surovin formou čaje. Doporučuje se však, aby čaj nestál déle než 1 hodinu. Některé
suroviny při delším vyluhování dávají velmi silné a hořké čaje. Bohaté a dobré vitamínové nápoje se mohou připravit z jehličí
jehličnanů, nejlépe z mladých výhonků smrků. Dají se na 2 až 3 minuty do vroucí vody, aby se odstranila vrstvička vosku a
pryskyřičné látky. Pak se vyjmou, rozkrájejí na drobné kousky a přelijí v jiné nádobě trojnásobným množstvím studené vody.
Nápoj se nechá 1 až 2 hodiny stát, procedí se a přisladí. Asi 2 dcl takového nápoje zabezpečí denní dávku vitamínu C.
Koncentrát nápoje je možno též připravit tak, že se v jedné vodě vyextrahují tři dávky jehličí. Extrakt se uchová v nádobě
s užším hrdlem a zahříváním se odpaří do konzistence sirupu. Pak se ochladí. Aby se vyčeřil, rozmíchá se ve zchladlém
koncentrátu bílek (jeden kus na 3 až 4 litry), dobře se promíchá a pak se zahřeje, aby se bílek srazil. Posléze se nápoj procedí a
čistý koncentrát se zahustí do konzistence sirupu. V uzavřené nádobě vydrží až jeden rok. Pro zajištění denní dávky vitamínu C
pak postačí 1 lžička koncentrátu.
Stejným způsobem lze připravit koncentráty z listů lípy, břízy, jetele apod.
Příprava chleba
Při nedostatku pšeničné mouky se k přípravě chleba používá žitná, ječná i kukuřičná mouka, brambory, žaludy, plané hrušky,
jeřabiny, hlízy různých rostlin. Přidává se jich obvykle asi 18%, v případě nouze i více:
- Žitná a ječná mouka se obvykle přidává k pšeničné;
- Kukuřičná mouka se předběžně spaří tak, že se horká voda postupně vlévá do mouky za intenzivního míchání. Takto
spařená mouka se pak přidává do těsta při výrobě chleba;
- Brambory se nejprve uvaří, očistí a rozemelou na kaši, která se pak přidává do chlebového těsta;
- Vylouskaná jádra dubových žaludů se delší dobu vaří ve větším množství vody, která se několikrát vymění, aby se
odstranila hořká chuť. Uvařené žaludy se rozdrtí a přidají do těsta;
- Plané hrušky se vysuší, rozemelou a míchají s chlebovým těstem;
- Lískové jehnědy se nejdříve dobře provaří, procedí, vysuší a rozemelou na moučku, která se přidává k chlebovému
těstu;
- Pohanka, merlík bílý, merlík zadní se rozemelou a přidávají k mouce;
- Hlízy vstavače kukačky se povaří, rozmačkají a přidávají k mouce;
-8-

-

Lilie zlatohlávek, bledule letní – cibule se vaří a rozmačkané se přidávají k chlebovému těstu. Syrové cibule bledule se
nesmějí jíst, jsou jedovaté;
Březová kůra se usuší, rozemele a přidává k chlebovému těstu;
Leknín bílý, stulík žlutý – kořen i oddenek se přidávají k těstu v uvařeném nebo usušeném rozemletém stavu;
Oddenek hasivky orličí se dobývá na podzim nebo na počátku zim, suší se, rozemele a rovněž se přidá k mouce;
Rdesno živorodé, vrbka úzkolistá, bolševník obecný, lopuch, žabník jitrocelový – kořeny se suší, rozemelou a přidávají k
těstu;
Zralé plody jeřabin se rozemelou a přidávají se k těstu;
Pukléřka islandská se suší a rovněž se přidává k těstu;

V případě rozrušení objektů nebo dopravních prostředků obsahujících jedovaté látky, ať již v důsledku provozní havárie
v mírových podmínkách, nebo nepřátelskou činností v době mimořádných opatření, může dojít k vytvoření rozsáhlých
zamořených oblastí.
Látky škodlivé zdraví zahrnují jedy, omamné látky a žíraviny. Jedy jsou látky, které způsobují otravy i v malých dávkách.
Omamné látky jsou takové látky, u nichž vzniká nebezpečí chorobného návyku nebo psychických změn nebezpečných jak
společnosti, tak tomu kdo je požil. Žíraviny těžce poškozují tkáně, s nimiž přijdou do styku.
Nejčastěji a v největším množství se mohou vyskytnout tyto nebezpečné jedy, které by mohly znamenat potencionální
nebezpečí:
Chlor, amoniak (čpavek), kyanovodík a kysličník uhelnatý (oxid uhelnatý).
Dále sem náleží: fosgen, sirovodík, sirouhlík, oxid siřičitý, fluorovodík, chlorovodík, chlorid fosforitý, formaldehyd a nitrosní
plyny.
Další nebezpečí představují spalitelné uhlovodíky, jejich halové deriváty a látky všech skupenství, jejichž hořením, tepelným
rozkladem nebo hydrolýzou vznikají nebezpečné škodliviny.

Nebezpečné škodliviny se přechovávají v uzavřených nádržích pod tlakem svých par. Při rozrušení nádrže dojde k výronu
škodliviny, tj. k jejímu výtoku, rozlití a vypařování do ovzduší. Místo výronu je označováno jako ohnisko zamoření. Tvar a
rozměr ohniska zamoření závisí na rychlosti výronu a množství rozlité látky, rychlosti jejího vypařování, vlastnostech terénu a
na meteorologických podmínkách. V důsledku šíření par nebezpečné škodliviny je zamořené území nazýváno oblastí zamoření.
Oblast zamoření rozdělujeme na dvě části:
- Oblast smrtelného zamoření, tj. území, kde dojde ve většině případů ke smrtelnému zasažení nechráněných osob.
- Oblast zraňujícího zmoření, tj. území, kde dojde ve většině případů k vyléčitelným otravám nechráněných osob.
Při předběžném vyhodnocení předpokládáme, že oblast zamoření nebezpečnou škodlivinou má tvar kruhové výseče
orientované ve směru přízemního větru.

Většina nebezpečných škodlivin vstupuje do organismu především dýchacími orgány. Proto je, při pobytu a práci v oblastech
zamoření nebezpečnými škodlivinami, základním prostředkem individuální ochrany ochranná maska. Proti řadě škodlivin však
běžný filtr ochranné masky (určený k ochraně před účinky bojových otravných látek, radioaktivních látek a bojových
biologických prostředků) chrání jen krátkodobě a proti některým nechrání vůbec. Pro tyto škodliviny je třeba použít speciální
ochranné průmyslové filtry příslušného určení (dle značení).
Nemáme-li typizované prostředky individuální ochrany, použijeme prostředků improvizovaných.
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Ochranné filtry řady MOF vykazují značnou univerzálnost a lze je použít vůči velké většině běžných průmyslových škodlivin.
Tak např. velmi dobře zachycují chlór, oxid siřičitý, oxid dusičitý, chlorovodík, veškeré prachové částice a páry všech
organických škodlivin. Nechrání proti amoniaku a kysličníku uhelnatému, přitom od požadavku na ochranu proti kysličníku
uhelnatému se v poslední době ustupuje a ochranu proti amoniaku je nutno řešit samostatným typem průmyslového filtru.
Jestliže je v ovzduší přítomno méně než 16 objemových procent kyslíku nebo více jak 2 objemová procenta škodliviny, je pobyt
v oblasti zamoření bezpečný jen při použití dýchacího přístroje. Při práci v blízkosti ohniska zamoření je třeba použít k ochraně
povrchu těla protichemický oděv. Zde je nutné si pamatovat, že zvláště při plošných požárech a v uzavřených budovách může
nedostatek kyslíku klesnout pod uvedenou hranici a dochází k poškození organismu.

První pomoc (může poskytnout kdokoliv):
- Zamezit další expozici (vynést postiženého ze zamořené oblasti);
- Nedýchá-li postižený, zavést umělé dýchání (při zamoření nebo poranění dutiny ústní, využíváme ručních křísících
přístrojů tzv. „ambuvak“ nebo umělé dýchání metodou Silvestra-Brosche);
- Vypláchnout oči (vodou, borovou vodou, Ophtalem, fyziologickým roztokem);
- Vypláchnout dutinu ústní a nos vodou;
- Při potřísnění škodlivinou omýt, převléknout a dávat obklady;
- Zajistit postiženému úplný tělesný klid, přísný ZÁKAZ KOUŘENÍ;
- Vyloučit dlouhý transport d zdravotnického zařízení, jestliže není předpoklad k zvládnutí těžkého stavu postiženého
během transportu, nebo je-li možnost poskytnout lékařskou pomoc na místě;
- Zavolat lékařkou pomoc;
Další ošetření je závislé na druhu škodliviny a rozsahu postižení:
a) Při zasažení látkami kyselé povahy (např. halogeny, halogenvodíky, oxidem siřičitým apod.):
- Inhalace vodní mlhy, Vincentky nebo 1% roztoku hydrogenuhličitanu sodného (soda bikarbona – 2lžičky jedlé sody na
1 litr vody);
- Při potřísnění obklady a omývání roztokem hydrogenuhličitanu sodného (zpočátku asi 3% roztok, později
koncentrovanější až kašovitý);
- Je možno podávat látky tišící kašel;
b) Při zasažení látkami zásadité povahy (např. amoniakem):
- Inhalace vodní mlhy, Vincentky nebo 1% roztoku kyseliny octové nebo citronové;
- Při potřísnění obklady a omývání roztokem kyseliny citronové (zpočátku asi 3% roztok, později koncentrovanější až
kašovitý);
- Je možno podávat látky tišící kašel;
c) Otrava kyanovodíkem:
- Vdechovat amylnitrit (Amylium nitrosum) po dobu 10 až 30 sekund v každé minutě až do odeznění příznaků. Lékař
podává do žíly Natrium nitrosum.
d) Otrava kysličníkem uhelnatým:
- Zkontrolovat průchodnost dýchacích cest a v případě, nedýchá-li postižený sám, zavést umělé dýchání;
- Minimálně po dobu dvou hodin aplikovat kyslík s přídavkem 5-10% kysličníku uhličitého (maximálně 24 hodin);

CHLOR (Cl2)
Hlavním nebezpečím je zasažení dýchacích orgánů. Jsou drážděny cesty dýchací i plíce a při větších expozicích hrozí vytvoření
edému plic a zánětů s krvácením.
Cítit je již od koncentrace asi 3 mg/m3. v koncentracích 3 až 6 mg/m3 se dá pracovat. Koncentrace 6-18 mg/m3 působí již
škrábání v nose a u citlivějších kašel a chrapot. Pracovní činnost v rozmezí 30-60 minut se v těchto koncentracích nepovažuje
za nebezpečnou.
Koncentrace 45 mg/m3 způsobuje silné podráždění.
Koncentrace 60 mg/m3 ohrožuje při pobytu po 30-60 minutách.
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Koncentrace 90 mg/m3 vyvolává velmi brzo prudký kašel.
Koncentrace 150 mg/m3 může způsobit edém plic.
Koncentrace 300 mg/m3 je velmi nebezpečná a nelze ji vydržet déle než 1 minutu.
Koncentrace nad 3000 mg/m3 velmi rychle usmrcuje.
Vysokými koncentracemi je drážděna i kůže, zvláště vlhká, a mohou být vážně poškozeny oči.
Chronická expozice je závažná, protože opakované podráždění dýchacích orgánů vyvolává těžké následky. Může se vyvinout
chronický katar průdušek, rozedma plic a může být poškozováno i srdce.
První pomoc při otravě chlorem
První pomoc spočívá v přerušení expozice, přenesení postiženého na čerstvý vzduch. Postižený nesmí chodit. Je nutno dodržet
co největší duševní a tělesný klid. Pacienta převlékneme a omyjeme. Oči vyplachujeme proudem čisté vody, poté fyziologickým
roztokem nebo borovou vodou. Vypláchneme ústní dutinu i dutinu nosní. Je přísný zákaz kouření. Dáváme inhalovat vodní
mlhu nebo Vincentku. Dobře se osvědčila i inhalace 0,5% roztoku prokainu a přerušovaná inhalace. Můžeme též inhalovat 1%
roztok jedlé sody.
Při počínajícím edému plic se osvědčuje inhalovat kyslík 80 až 100% bez přídavku kysličníku uhličitého. Je nutno pečovat o
průchodnost dýchacích cest.
Při otravě chlorem okamžitě vyhledáme lékařskou pomoc.
Speciální očista při zasažení chlorem a jinými halogeny (fluorem, bromem)
Při úniku halogenů do atmosféry je vhodné zneškodňovat tyto látky v místě co největší koncentrace, tj. v místě výronu.
Nejrychlejší a nejsnadnější způsob spočívá ve vytvoření vodní clony kolem místa výronu pomocí požárních stříkaček.
Odmořovací látky pro postřik jsou hydrogenuhličitan sodný (NaHCO3), uhličitan sodný (Na2CO3), amoniak, siřičitan sodný
(Na2SO3), thiosíran sodný – sirnatan sodný (Na2S2O3). Nejvhodnější látkou pro odmořování je thiosíran sodný. Doporučujeme
odmořovat nasycenými roztoky těchto sloučenin. K odmoření terénu lze použít i vodních roztoků louhů (sodný i draselný) v
koncentraci od 3 do 5%.
AMONIAK (NH3)
Amoniak (čpavek) je bezbarvý plyn, dobře rozpustný ve vodě. Dráždí zejména horní cesty dýchací. Cítit je již od koncentrací
jednotky až desítky mg/m3 .
V koncentraci 200-300 mg/m3 lze pracovat asi jednu hodinu. Koncentrace vyšší než 7000 mg/m3 poškozuje již přímo pokožku a
je tedy nebezpečná i tehdy, jsou-li dýchací cesty chráněny. Pobyt bez ochrany ve vysokých koncentracích může vést až
k zástavě dechu, edému plic, oslepnutí a poškození důležitých orgánů (chronické změny). Vyšší koncentrace dráždí oči a
rohovka zůstává bezprostředně po expozici průhledná a necitelná za 7-10 dní však může dojít k zakalení, které končí trvalou
slepotou.
Vysoké koncentrace způsobují i zástavu dechu, která je většinou přechodná, může však nastat i rychlá smrt. Chronický účinek
je obdobný jako u jiných dráždivých látek, tj. nepříjemné podráždění spojivek, dráždění nosohltanu a průdušek, kašel a
rozedma plic. Mohou vznikat i různé změny na vnitřních orgánech, např. na slezině.
První pomoc při otravě amoniakem
Postiženého přeneseme mimo zamořený prostor na čerstvý vzduch. Pak jej omyjeme a převlékneme. Oči vypláchneme
proudem čisté vody, potom borovou vodou nebo Ophtalem. Postižený musí mít úplný klid, nesmí chodit. Platí absolutní zákaz
kouření. Podávají se analgetika.
Je možno inhalovat vodní mlhu nebo 1%roztok kyseliny octové nebo citronové. Podáváme léky tišící kašel.
Odsun zasaženého do zdravotnického zařízení je možný pouze tehdy, je-li zaručeno zvládnutí těžkého stavu pacienta během
jízdy. Lze též podávat kyslík, pokud možno pod tlakem do 50 mm H2O.
K postiženému voláme okamžitě lékařskou pomoc.
Speciální očista při zasažení amoniakem
Speciální očista zamořeného trénu, objektů a strojů, nářadí a přístrojů je věc problematická. Jakékoliv odmořování může
zhoršit situaci, zvláště průsakem vzniklé sloučeniny do spodních vrstev. Zanedbatelný není ani korozivní účinek chemikálií.
Speciální čista se provádí značným množstvím vody. Amoniak lze odmořovat minerálními organickými kyselinami v koncentraci
3-5%. Nejvhodnější k odmořování je zředěná kyselina octová. Minerální kyseliny, zvláště chlorovodíková, vytváří po reakci
s amoniakem hustou mlhu, která by mohla speciální očistu znesnadňovat.
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KYANOVODÍK (HCN)
Kyanovodík je bezbarvá kapalina vroucí při 25°C, ve vodě dobře rozpustná. Pára je o málo lehčí ne vzduch. Má typický hořkomandlový zápach.
Kyanovodík má všeobecně jedovaté účinky, zasahuje nepříznivě do vnitřního dýchání tkání. Při vdechování se velmi rychle
vstřebává plícemi a při požití žaludeční sliznicí.
Akutní otrava značně závisí na množství vstřebané látky. Při velké koncentraci dochází velmi rychle k smrti postiženého. Při
méně prudké otravě jsou bolesti hlavy, nevolnost, závratě, pocit sevření na prsou, zrychlený dech a ztráta vědomí. Dýchání je
nepravidelné, nastává dušení, křeče a může dojít k smrti.
Jestliže postižený nezemře jednu hodinu po otravě, vyvázne téměř vždy životem.
Jako nejmenší dávka usmrcující člověka se udává 0,5 mg/kg živé váhy.
Hořkomandlový zápach je cítit až od koncentrace 5 mg/m3. V koncentracích kolem 55 mg/m3 je možno vydržet 30-60 minut. Po
několika hodinách při této koncentraci dojde k lehké otravě. Koncentrace 110 mg/m3 je po třiceti minutách již nebezpečná, při
koncentraci nad 300 mg/m3 způsobuje rychlou smrt.
Při požití kyanidů je průběh otravy obdobný.
Postiženému voláme okamžitě lékařskou pomoc.
První pomoc při otravě kyanovodíkem
Postiženého přeneseme mimo zamořený prostor na čerstvý vzduch. Poskytneme mu umělé dýchání a dáme inhalovat
amylnitrit. Kyslík se podává s 5% přídavkem CO2. Postiženého převážíme do ústavní péče jen v tom případ, není-li pomoc na
místě.
V případě že došlo k požití kyanidů, vyvoláme ihned zvracení. Ve zdravotnickém zařízení doporučujeme provést transfuzi krve a
nitrožilně podávat dusitany a Devenan.
Speciální očista při zasažení kyanovodíkem
Při odmořovacích pracích je nutno vždy zachovat alkalické prostředí, nejlépe pH větší než 10. v opačném případě by se vyvíjel
kyanovodík a mohlo by dojít k dalším otravám.
Nejvhodnější lákou k odmořování je chlorové vápno (ve formě kaše nebo suspenze) nebo 3% roztok sirníku sodného. Možno
použít i 5% roztok síranu železnatého nebo dusitanu sodného.
U osob se speciální očista neprovádí.
KYSLIČNÍK UHELNATÝ (CO)
Kysličník uhelnatý je plyn bez barvy a zápachu, pouze o málo lehčí než vzduch.
Hlavním nebezpečím kysličníku uhelnatého je blokáda přenosu kyslíku tvorbou karbonylhemoglobinu.
Otrava se projevuje bolestmi hlavy, pocitem tlaku ve spáncích, velmi častá je nevolnost žaludeční až zvracení a bolesti břicha.
Schopnosti zrakové a sluchové klesají a dostavují se někdy halucinace. Stav přechází do bezvědomí, v němž se vyskytují křeče,
později je postižený bez jakéhokoliv pohybu.
Nedojde-li k smrti, vrací se vědomí velmi rychle. Nasává období rekonvalescence. Chronická otrava se projevuje neurčitými
obtížemi jako je hučení v uších, tísni tlak na prsou, závratě, únava, zapomětlivost a někdy i zažívací obtíže.
První pomoc při otravě kysličníkem uhelnatým
První pomoc spočívá v přerušení expozice a v okamžitém přenesení na čerstvý vzduch. Je třeba zkontrolovat průchodnost
dýchacích cest. Nedýchá-li postižený sám, zahajuje se umělé dýchání. Ihned se podává kyslík s obsahem 5-10% CO2, minimálně
po dobu 2 hodin, maximálně 24 hodin. Postižený se ukládá v klidu a teple. Při křečích je nutno dávat pozor, aby se neporanil. Je
třeba neustále pečovat o průchodnost dýchacích cest.
Okamžitě vyhledat lékařskou pomoc
Speciální očista při zasažení kysličníkem uhelnatým
Speciální očista se neprovádí. Místnosti nebo prostory řádně odvětráme.
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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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Vystřihněte kartu, slepte pravou a levou stranu k sobě, rozstříhejte na čtyři kusy, hotovo.
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