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Vážení čtenáři,
vítejte u prvního čísla OBČASNÍKU v roce 2017. Dnešní vydání je opravdu nabité. První článek je již
druhým dílem seriálu o první pomoci, tentokrát se podíváme na první pomoc po napadení jadernými
zbraněmi. Druhý článek, předposlední díl seriálu o nouzové výživě je dnes obzvlášť výživný. Slibované
recepty a netradiční doplňkové zdroje výživy rostlinného původu zabírají plných 14 stránek spolu
s velmi obsáhlými tabulkami. Jako poslední je článek o ochraně potravin, krmiv a vody před otravnými
látkami. Klasické přílohy na Vás čekají na konci OBČASNÍKU.
Přeji příjemné čtení.
Administrátor survive-ability.cz

survive-ability.cz
survive-ability.forumczech.com
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Po napadení jadernými zbraněmi nutno očekávat výskyt značných zdravotnických ztrát. Zasažení se mohou nacházet
v úkrytech, v rozvalinách, na odlehlých místech a jejich nalezení si vyžádá velké úsilí. Je zřejmé, že vzhledem k jejich velkému
počtu nebude možné poskytnout první pomoc pouze s využitím pracovníků zdravotnických služeb a dobrovolníků. Tyto složky
budou samozřejmě mobilizovány z oblastí, které nebyly napadeny, ale do jejich příchodu nelze nečinně vyčkávat a nutno
ošetřit co největší počet zasažených.
První pomoc v napadeném prostoru vyžaduje řadu opatření technického charakteru – hovoří se o technické části první pomoci.
Znamená vyhledání zasažených v úkrytech, jejich vyproštění a nasazení prostředků individuální ochrany.
První pomoc bude nezbytné poskytovat především svépomocí, to znamená, že si zasažený dle možností poskytne pomoc sám,
dále vzájemnou svépomocí jednoho občana druhému. Tato laická první pomoc je doplněna pomocí členů zdravotnických
hlídek, družin a jednotek.
Poskytování první pomoci po jaderném výbuchu se v podstatě neliší o poskytování první pomoci za jiných okolností.
Zákroky jsou zaměřeny na:
 Dočasné stavění krvácení, zejména tepenného, s použitím tlakových obvazů, případně škrtidel (vyznačit vždy dobu
přiložení), po předchozím stlačení tepny prsty (v jejím průběhu nad ranou).
 Opatření proti dušení (uvolnění horních cest dýchacích, umělé dýchání).
 Protišoková opatření (pět T).
 Sterilní krytí ran a popálenin (mimo rukou a obličeje).
 Znehybnění zlomených končetin.
Tyto zákroky první pomoci se doplňují dalšími opatřeními:
 V případě, že raněný leží v prostoru zamořeném radioaktivními látkami, nasazuje se zasaženému ochranná maska
nebo alespoň improvizovaná rouška ze složené tkaniny, přikrývá se pláštěnkou nebo přikrývkou; pobyt v zamořeném
prostoru se zkracuje na nezbytně nutnou dobu.
 Zasažený se vynáší z ohrožujícího prostředí a ukládá na místo, kde je chráněn.
 U ran nebo popálenin se očišťuje okolí a přikládá se sterilní obvaz (s ranými sekrety odsaje také část zamořujících
látek).
 Při kontrole ošetření se obvazy nesnímají.
 Provede se částečná speciální očista.
Při práci v prostoru zamořeném radioaktivními látkami se musí ošetřovatelé sami chránit použití prostředků individuální
ochrany. Obvazy i škrtidla se přikládají přes oděv, který se nesvléká; může se nastřihnout látka, aby obvaz pokryl celou
poškozenou plochu. Je užitečné snížit víření prachu. Ranění se podle možností nepokládají přímo na zem. Podkládají se plenou
z umělých hmot, pláštěnkou, přikrývkou nebo se dávají a nosítka. Nosítka se staví na podstavce.

Vzniká u lidí zasažených ionizujícím zářením, jejichž celotělová dávka dosáhla nebo překročila 100 rad (1 Gy). Podle velikosti
obdržené dávky může být člověk postižen nemocí z ozáření 1. až 4. stupně. Lidé, poskytující po jaderném napadení první
pomoc, se setkávají zpravidla pouze s počátečními příznaky poškození, které u těžších zasažení vznikají v prvních hodinách po
ozáření. Hovoří se o počátečních nebo prodromální fázi. Nemoc z ozáření má kromě této počáteční fáze ještě období latence,
to je bezpříznakové období, kdy obtíže ustupují a člověk se cítí buď zcela zdráv, nebo se jeho obtíže výrazně upraví. Na ně
navazuje období plného rozvoje nemoci a období uzdravování (rekonvalescence).
Mezi příznaky počátečního období patří:
- bolesti hlavy, úzkost, neklid, nespavost, v jiných případech naopak nezájem o okolí a svůj osud, skleslost, spavost
- nevolnost, nechutenství, nutkání na zvracení, zvracení, odmítání potravy, někdy stížnosti na pocit sucha v ústech
- teplota může být zvýšena
- u velmi těžkých zasažení mohou vznikat křeče a poruchy vědomí
Zachránce se zaměřuje na obecné zásady poskytování pomoci zasaženým a raněným. Postižení jsou vynášeni z napadeného
prostoru nebo jsou odesíláni ve skupinách s doprovodem na zdravotnické etapy k ošetření a léčení.
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Celozrnný chléb pšenično-žitný bez droždí – samozkvašený
300g celozrnné pšeničné mouky
80g celozrnné žitné mouky
150g pšeničných otrub
150g vařené pšenice
200ml vody
1 kávová lžička soli
1 stroužek česneku, kmín
Obilí se opere a nechá v tenké vrstvě oschnout. Pšenice a žito se umelou dostupnými prostředky (v největší nouzi i mezi dvěma
velkými kameny) a přesetím se získá mouka a otruby. Celá zrna pšenice se přes noc namočí a druhý den se vaří v osolené vodě
asi 2 hodiny. Mouka, otruby, vařená pšenice, kmín a utřený česnek v soli se zpracují v chlebové těsto. Udělá se bochánek, dá se
do vymazaného a otrubami vysypaného pekáče a nechá se 48 hodin kvasit v teplé místnosti. Chléb se peče asi 10 minut v silně
vyhřáté troubě, pak se dopéká asi 25 až 30 minut při nižší teplotě. Balí se do vlhkého ubrousku, aby zvláčněl.
Knedlíčky ze syrových brambor se slaninou a cibulí
400g syrových brambor
200g celozrnné pšeničné mouky
80g slaniny
50g cibule
Sůl
Brambory se oloupou, najemno nastrouhají, nakrájená slanina se rozpustí, přidá se cibule a mírně se osmaží. Nastrouhané
brambory se zasypou celozrnnou pšeničnou moukou, osolí a přidá se osmažená cibule. Z těsta se vykrajují knedlíčky, které se
vhodí do vroucí vody a vaří se 7 až 10 minut. Vhodnou přílohou je špenát z kopřiv nebo jarní salát z lístků smetánky nebo
jitrocele.
Bramborové knedlíčky z ječné mouky
300g vařených studených strouhaných brambor
200g celozrnné ječné mouky
Sůl
Brambory se uvaří ve slupce, oloupou a najemno nastrouhají. Přidá se celozrnná ječná mouka a sůl. Vypracuje se těsto, tvoří se
kulaté knedlíčky, které se vloží do vroucí vody. Vaří se asi 5 minut. Ze stejného těsta se mohou připravit i placky. Posypou se
moukou a vyválejí se do tenka. Pečou se na plotýnce na sucho po obou stranách. Místo ječné mouky lze použít i žitnou mouku.
Placky z celozrnné ovesné mouky
150g celozrnné ovesné mouky
100ml vlažné vody
Sůl, kmín
Celozrnná ovesná mouka se osolí, přidá se tlučený kmín, vlažná voda a vypracuje se těsto. To se rozdělí na stejné díly, podsype
moukou a vyválí do tenka. Placky se pečou na plotýnce po obou stranách. Mouku lze zaměnit i za ječnou či pšeničnou.
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Kaše z celozrnné pšeničné mouky
50g celozrnné pšeničné mouky
500ml vody
Sůl
Do vařící vody se za stálého míchání zavaří celozrnná pšeničná mouka, osolí a vaří se 30 minut. Pšeničnou mouku lze zaměnit i
za žitnou či ovesnou mouku.
Kaše z nabobtnalé pšenice
100g nabobtnalé pšenice
50g cibule
500ml vody
Pšenice se omyje, zalije vodou a nechá do druhého dne nabobtnat. Vaří se 2 až 2,5 hodiny. Pak se přidá sůl, koření, nakrájená
cibule a dále se vaří, až se pšenice rozvaří na kaši.
Opražená pšenice nebo žito
100g pšenice nebo žito
Pšenice se opere a nechá oschnout. Za stálého míchání se praží na sucho na plotýnce 2 až 3 minuty. Opražená pšenice má
zlatou barvu, podává se teplá.
Naklíčená pšenice
100g pšenice
Voda
Pšenice se opere a nechá přes noc namočená ve vodě. Ráno se voda vymění a opět se zaleje stejným množstvím vody, aby byla
zrna z poloviny ponořená. Naklíčí za 2 až 5 dnů. Z pšenice vyroste bílý a zelený klíček. Pšenice se jí bez další úpravy. Lze ji také
přidávat do salátů a polévek, již bez vaření.
Mléčná kaše z celozrnné pšeničné mouky
50g celozrnné pšeničné mouky
500ml mléka
Voda (podle hustoty)
Sůl
Do vroucí vody se přidá celozrnná pšeničná mouka a vaří se 10 minut. Pak se přidá mléko a povaří se ještě dalších 10 minut.
Pšeničnou mouku lze zaměnit za celozrnnou ovesnou i ječnou mouku. Obilninové kaše se mohou připravovat i na sladko. Sladí
se cukrovou řepou nebo řepným sirupem.
Mléčná kaše z cukrové řepy
50g celozrnné ječné mouky (též ovesná či pšeničná)
100g cukrové řepy
Sůl
400ml vody
400ml mléka
Cukrová řepa se omyje, očistí a najemno nastrouhá. Zalije se vodou a nechá se 10 minut povařit. Pak se přidá mléko, mouka a
sůl a kaše se povaří dalších 15 minut.
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Ječné placky s cukrovou řepou
100g cukrové řepy
100g celozrnné ječné mouky
Voda
Sůl
Cukrová řepa se omyje, očistí a najemno nastrouhá. Přidá se celozrnná ječná mouka, sůl, voda a zpracuje se na těsto. To se pak
rozdělí na stejné díly, které se vyválejí na tenké placky a pečou se na sucho na plotýnce po obou stranách.
Bramborové knedlíky s cukrovou řepou
200g vařených strouhaných brambor
200g strouhané cukrové řepy
300g celozrnné pšeničné mouky
200ml vody
Brambory se uvaří ve slupce, oloupou se a najemno nastrouhají. Cukrová řepa se omyje, očistí a najemno nastrouhá. Zalije se
vodou a 10 minut povaří. Z brambor, cukrové řepy a mouky se vypracuje těsto. Knedlíky se plní jablky nebo jiným ovocem.
Sušenky s cukrovou řepou a bukvicemi
100g celozrnné pšeničné mouky
100g celozrnné ječné mouky
50g tuku
200g strouhané cukrové řepy
40g bukvic
Voda
Cukrová řepa se očistí, omyje a najemno nastrouhá. Na vále se obě mouky smíchají, přidá se tuk, strouhaná cukrová řepa,
vyloupané nastrouhané bukvice a voda. Vypravuje se těsto, vyválí se na plát o tloušťce asi 0,5cm a vykrajují se sušenky. Před
pečením se potřou vodou a pečou se 10 až 12 minut.
Řepný sirup
4250g – hrubá hmotnost cukrové řepy
3510g – hmotnost očištěné nastrouhané řepy
930g – hmotnost získaného sirupu
Cukrová řepa se očistí, omyje a natenko nastrouhá. Takto připravené řízky se zalijí vodou a vaří se 10 minut. Sladká voda se
sleje do nádoby a cukrová řepa se znovu zalije studenou vodou. Tento postup se opakuje 2 až 3 krát. Cukrová voda má nejprve
šedou barvu, po odpařování, které trvá 4 až 5 hodin, se získá hnědý sirup. Pěna, která se tvoří při odpařování, se odstraňuje.
Mouka z kaštanů
1500g dužiny oloupaných kaštanů
660g usušené drti
Kaštany se oloupou, nastrouhají najemno a usuší. Jejich hořká chuť se odstraní tak, že se usušená drť zalije slanou vodou (na 2l
50g soli) a 24 hodin se nechá vyluhovat. Voda se sleje a drť se několikrát propláchne vodou. Opět se usuší a poté rozdrtí na
mouku. Mouka je vhodná ke kombinaci s ostatními druhy mouky v poměru 1:4.
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Mouka ze žaludů
1300g dužiny oloupaných žaludů
470g drti z usušených žaludů
Mouka se připravuje stejným způsobem jako mouka z kaštanů.
Bukvice
500g bukvic
240g jader
Jádra se z bukvic vyloupnou nožem. Dají se použít na sladké i slané pečivo a plně nahradí ořechy.
Syrové topinambury
Topinambury se očistí, oloupou, umyjí a podávají se syrové. Mají nasládlou chuť.
Vařené topinambury
300g syrových topinambur
Topinambury se omyjí, zalijí vodou a vaří se 15 až 20 minut. Oloupané pak mají nasládlou chuť a připomínají namrzlé
brambory.
Polévka z topinambur
500g syrových topinambur
60g celozrnné pšeničné mouky
10g sušených hub
30g cibule
Sůl, kmín, majoránka
Voda
Topinambury se omyjí a vaří 15 až 20 minut. Sušené houby se namočí na 15 minut do vody. Mouka se na sucho opraží a nechá
se vychladnout. Pak se zalije studenou vodou, přidá se cibule, houby, sůl, kmín a vaří se 20 minut. Uvařené topinambury se
scedí, oloupou, nakrájejí na kostky, vloží do polévky a 5 minut povaří. Dochutí se majoránkou.
Plněné ovocné knedlíky z topinambur celozrnné pšeničné mouky
300g syrových topinambur
150g celozrnné pšeničné mouky
Sůl
Náplň – jablka nebo jablečná povidla popřípadě jiné ovoce nebo cukrová řepa.
Topinambury se uvaří ve slupce, oloupou a najemno nastrouhají. Zasypou se celozrnnou pšeničnou moukou, osolí se a
vypracují v těsto, které se nechá 10 minut odležet. Ze stejných dílů se vypracují knedlíky a vaří se 7 minut.
Placky ze syrových topinambur
500g syrových topinambur
50g celozrnné pšeničné mouky
1 vejce
Sůl
Topinambury se omyjí, oškrábou, najemno nastrouhají, přidá se mouka, sůl a vejce. Připraví se těsto jako na bramboráky.
Placky se pečou na sucho na plotýnce nebo na tuku.
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Jableční ocet
1000g jablek
2l vody
Jablka se nahrubo nastrouhají, zalijí vodou a nechají kvasit ve skleněné nádobě. Na teplém místě jablka kvasí 10 až 15 dní.
Není-li k dispozici skleněná nádoba, je nutno směs každý den promíchat. Pak se přes látku scedí a nechá se kvasit ve skleněné
láhvi ještě 20 až 25 dní. Ještě jednou se scedí, nalije do lahví a zazátkuje.
Salát z vařené cukrové řepy
500g cukrové řepy
Sůl, kmín
Jablečný ocet
100ml vody
Cukrová řepa se omyje, očistí a nastrouhá, zalije se vodou a 5 minut vaří. Sladká voda se slije, znovu se mírně podlije, přidá se
sůl, kmín a 10 minut se vaří. Dochutí se jablečným octem. Salát se podává jako kysané zelí – studený nebo teplý.
Salát z jitrocelových lístků
300g jitrocelových lístků
Voda, sůl
Jablečný ocet, cukr
Mladé jitrocelové lístky se operou, pokrájejí a zalijí nálevem z vody, jablečného octa, soli a cukru.
Salát ze šťavele kyselého
300g lístků šťavele kyselého
Voda, sůl
Jablečný ocet, cukr
Salát se připravuje stejně jako z jitrocelových lístků, lístky šťavele kyselého jsou však křehké a mají osvěžující nakyslou chuť.
Salát ze šťovíku
Příprava je stejná jako u salátu z jitrocelových lístků. Salát má výraznou kyselou chuť.
Salát z lístků smetánky lékařské
Příprava je stejná jako u salátu z jitrocelových lístků, mladé lístky smetánky lékařské mají příjemnou lahodnou chuť, velmi
podobnou hlávkovému salátu.
Salát z potočnice lékařské
Příprava je stejná jako u salátu z jitrocelových lístků, listy jsou křehké, mají ostřejší kořeninovou chuť.
Salát z lístků lebedy
Příprava je stejná jako u salátu z jitrocelových lístků, mladé listy lebedy mají příjemnou chuť, podobnou zelenému hrášku.
Salát ze sedmikrásky chudobky
Příprava je stejná jako u salátu z jitrocelových lístků, mladé lístky mají nevýraznou, mírně nakyslou chuť.
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Špenát z mladých lístků smetánky lékařské
500g lístků smetánky lékařské
20g celozrnné pšeničné mouky
50g cibule
Sůl, majoránka, česnek
Lístky smetánky se operou, najemno nasekají, mírně podlijí vodou, zasypou moukou a dusí se za občasného míchání asi 20
minut. Pak se osolí a ochutí česnekem a majoránkou.
Špenát z listů šťovíku
Příprava je stejná jako u předcházejícího receptu, kyselá chuť vařením zmizí.
Špenát z listů mochny husí
500g listů mochny husí
20g celozrnné pšeničné mouky
Sůl, česnek
20g tuku
50g cibule
1 vejce
Listy se operou, nasekají najemno. Na tuku se zpění cibule, přidá se mouka a připraví se světlá jíška. Pak se přidají nasekané
listy mochny husí, sůl a mírně se podlijí vodou. Dusí se asi 20 minut, přidá se vejce a špenát se dochutí česnekem.
Špenát z kopřiv
Příprava je stejná jako u špenátu z listů mochny husí. Špenát má příjemnou chuť.
Špenát z listů laskavce
Příprava je stejná jako u špenátu z listů mochny husí. Špenát je chutný.
Špenát z listů slézu lesního
Příprava je stejná jako u špenátu z listů mochny husí. Špenát je chutný, mírně nahořklý.
Špenát z listů bršlice kozí nohy
Příprava je stejná jako u špenátu z listů mochny husí. Špenát je chutný.
Špenát z listů kontryhele
Příprava je stejná jako u špenátu z listů mochny husí. Špenát je chutný.
Špenát z listů lebedy
300g listů lebedy
10g celozrnné pšeničné mouky
Sůl
Listy lebedy se nasekají najemno, zalijí mírně vodou, osolí a přidá se mouka. Špenát se dusí asi 20 minut. Nemusí se přidávat
koření ani česnek.
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Smažený černý bez
Květy černého bezu
Těstíčko: 100g mléka
1 vejce
70g celozrnné pšeničné mouky
Sůl a tuk na smažení
Květy se operou. Do připraveného těstíčka se květy namáčejí a pak smaží.
Polévka z listů lebedy
1l vody
50g celozrnné pšeničné mouky
100g listů lebedy
Sůl
Listy se operou a nakrájejí. Mouka se na sucho opraží, zalije studenou vodou, přidají se nakrájené listy lebedy a sůl. Vaří se asi
20 minut. Je možno přidat i jiné druhy zeleniny a brambory.
Polévky se mohou připravovat stejně jako špenát ze smetánky lékařské, šťovíku, mochny husí, kopřiv, laskavce, slézu lesního,
bršlice kozí nohy a kontryhelu.
Bramborová polévka s cukrovou řepou
1l vody
200g cukrové řepy
100g brambor
30g mrkve
30g celozrnné pšeničné mouky
Sůl, kmín, majoránka, česnek
Cukrová řepa se omyje, očistí, nahrubo nastrouhá a zalije vodou. Po 5 minutách varu se sladká voda scedí, řepa se znovu zalije
vodou a povaří. Voda se opět scedí. Tak se odstraní sladká chuť. Mouka se nasucho opraží, zalije vodou, přidají se nakrájené
brambory, mrkev, cukrová řepa, osolí se, přidá kmín a 20 minut se vaří. Dochutí se česnekem a majoránkou. Cukrovou řepu
mohou nahradit topinambury.
Polévka z kořene smetánky lékařské
200g kořenů smetánky lékařské
50g celozrnné pšeničné mouky
1l vody
Tuk, sůl, kmín, česnek
Kořeny se očistí a nakrájejí na kolečka. Ta se opečou na malém množství tuku, čímž se zmírní hořká chuť. Přisype se mouka a
lehce opraží. Pak se zalije vodou, přidá se sůl, kmín a vaří se 20 minut. Dochutí se česnekem. Kořeny smetánky lékařské se
mohou jíst i syrové.
Kompot z dřínků
Plody z dřínků se operou, naskládají se do sklenic, zalijí se cukerným roztokem (na 1 litr vody 700g cukru) a sterilují se 20 minut
při 80°C.
Kompot z hlohu
Příprava je stejná jako u předcházejícího receptu.
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Kompot z ostružin
Příprava je stejná jako u kompotu z dřínků.
Kompot z mochyně – židovské třešně
Na 1 litr vody se přidá 450g cukru. Kompot se steriluje 25 minut při 80°C.
Kompot z jeřabin
Na 1 litr vody se přidá 600g cukru. Kompot se steriluje 30 minut při 80°C.
Kompot ze šípků
Šípky se zbaví slupek a kališních lístků, podélně se rozpůlí a odstraní se jadérka a chloupky. Pak se dobře properou, zalijí vodou
a vaří se do poloměkké konzistence. Takto připravené se narovnají do sklenic, zalijí cukerným roztokem (na 1 litr vody se přidá
700g cukru) a sterilují se 15 minut při 80°C.
Kompot z planých jablíček
Na 1 litr vody se přidá 600g cukru. Kompot se steriluje 20 minut při 80°C.
Povidla z plných třešní (ptáčnic)
Ptáčnice se zbaví stopek, zalijí vodou a vaří se asi 2 hodiny, dokud se pecky neoddělí od dužiny. Prolisováním povidel přes síto
nebo cedník se oddělí od pecek. Pak se povidla vaří ještě 1 až 2 hodiny do zahuštění.
Povidla z moruší
Plody z morušovníku bílého i černého se mírně zalijí vodou a vaří se. Rozvařené se pak zahušťují.
Povidla z jeřabin
Jeřabiny se operou, zalijí vodou a vaří se asi 2 hodiny. Pak se přepasírují přes síto a odpaří do hustoty povidel.
Povidla z dřínků
Dřínky se operou, zalijí vodou a vaří asi 1 hodinu, dokud se pecky neoddělí od dužiny. Pak se dřínky přepasírují a odpaří do
hustoty povidel.
Povidla z hlohu
Příprava je podobná jako u předcházejícího receptu.
Povidla z trnek
Trnky se omyjí, zalijí vodou a vaří se asi 5 hodin, dokud se pecky neoddělí od dužiny. Dále se přepasírují a zahustí.
Povidla z plodů tisu
Příprava je obdobná jako u předcházejícího receptu.
Povidla z bezinek
Příprava je obdobná jako u povidel z trnek.
Šípková povidla
Šípky se očistí, rozpůlí a odstraní se zrníčka. Dále se properou v několika vodách, aby se zbavily chloupků. Pak se zalijí vodou a
vaří se asi 1 hodinu. Poté se přepasírují a zahustí.
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Přírodu lze označit jako obrovský a nevyčerpatelný zdroj potravy, který se stále nedostatečně využívá. Z více než 350 tisíc
rostlinných druhů lze asi třetinu využívat k výživě. Lidé z nich však využívají jen asi 600 druhů. Ohromné množství zdrojů, které
příroda poskytuje, zůstává nevyužito. Hlavním důvodem je neznalost, zakořeněné výživové návyky a zvyklosti, předsudky,
obavy z otravy a štítivost. Kromě zvyků a předsudků je třeba ještě počítat s jinými faktory. Mnoho lidí nezná, co všechno lze
jíst, co nám divoká příroda skýtá a jakými způsoby lze jídlo připravit. S touto neznalostí je spojena i obava před otravou, která
je někdy přehnaná a nesprávná, protože velké množství rostlin je jedlých, poměrně málo je jedovatých. Příkladem jsou houby,
kterých se v našich lesích vyskytuje více než 100 druhů, pouze několik z nich je jedovatých. Přesto nelze předpokládat, že by
příroda našeho státu za současného stavu umožnila plnou výživu pouze z planě rostoucích rostlin, popřípadě divoce žijících
zvířat.
Za netradiční zdroje výživy se považují rostlinné zdroje, které jsou k dispozici z planě rostoucích rostlin. Jsou to zejména zelené
rostliny a stromy, z nichž lze k výživě používat:
a) nadzemní části (listy, části lodyh) k přípravě polévek, salátů a příkrmů;
b) podzemní části, obsahující ve svých orgánech zvýšené množství zásobního škrobu nebo jiných sacharidů (slouží
k přípravě kaší, po usušení a rozemletí jako přípravek do chlebových surovin);
c) plody rostlin, stromů a keřů;
d) čajové rostliny (jejich listy nebo celé nadzemní části lze upotřebit k přípravě čaje nebo vitaminových nápojů);
e) kořeninové rostliny (k vylepšení chuti a náhradě koření)
Listy jsou zpravidla bohaté na vitaminy, oddenky, kořeny a lusky mohou být zdrojem škrobu a jiných sacharidů. Některé plody
a semena jsou vydatným zdrojem tuků. Obecně řečeno, z podzemních částí rostlin lze získat dostatek energie, z nadzemních
biologickou hodnotu. Zvlášť vysokou energetickou hodnotu mají ořechy, žaludy, bukvice, kaštany.
Z hlediska obsahu vitaminů jsou na prvním místě zeleninové rostliny a saláty jako bohatý zdroj vitaminu C a karotenů. Plané
ovoce je bohaté na vitamin C. Podzemní části rostlin neobsahují karoten a mají méně vitaminu C.
Minimální potřeba vitaminu C k prevenci proti kurdějím činí 25mg denně. Při delší nouzové výživě se počítá s průměrnou denní
potřebou 60 mg. Této potřebě odpovídá v průměru 100 až 200g zkonzumovaných druhů planých rostlin.
K výživě je třeba používat především mladé rostliny nebo nové výhonky. U starších rostlin stoupá obsah vlákniny a z hlediska
chuti jsou již méně poživatelné (stoupá jejich hořkost). V létě se sbírají mladé rostliny na vlhkých a stinných místech, a to pouze
šťavnaté listy a mladé vrcholky lodyh. Hořké látky se odstraňují spařením a vylitím první vody po varu. Některé rostliny ztrácejí
varem část celkového množství vitaminů, ovšem po kulinární úpravě jsou měkčí, chutnější a stravitelnější. Doporučuje se
připravovat pokrmy z více druhů rostlin.
Plané rostliny lze rovněž konzervovat sušením na vzduchu, v sušárně nebo nakládáním. Při používání planých rostlin k výživě je
nutno dodržovat tato pravidla:
a) Používat jen bezpečně známé rostliny.
b) Používat takové rostliny, které se vyskytují ve větším množství a jsou přitom smyslově (senzoricky) i výživově (nutričně)
výhodné.
c) Sbírat mladé a šťavnaté rostliny. Staré obsahují více vlákniny a méně využitelných složek, často bývají hořké.
Šťavnatější, stravitelnější a výživnější jsou ty rostliny, které rostou ve stínu.
d) Při sběru rostlin je třeba dodržovat všechny hygienické zásady.
Planě rostoucí rostliny j nutno vyhodnotit také z toxikologického hlediska. U některých druhů může dojít vlivem větší
konzumpce ke zdravotním obtížím. Větší spotřeba některých druhů se díky tomu limituje. V následující tabulce jednotlivých
rodů jsou v některých případech uvedena omezení množství konzumpce.
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Rod

informace

Merlík Listy obsahují silice a saponiny. Čaj není jedovatý. Merlík všedobr se užívá jako „chřestový špenát“.
Lebeda Uvádí se jako špenátová zelenina. Lze použít bez omezení.
Limitem poživatelnosti je obsah kyseliny šťavelové. Při jeho zpracování na pokrmy je třeba si uvědomit, že
Šťovík
hranicí poživatelnosti pro dospělého člověka je 80g a pro dítě 20g šťovíku.
Lze jej používat ve stejném rozsahu jako pepř. Nať je silně dráždivá. Oddenek z rdesna hadího kořene
Rdesno
obsahuje 20% tříslovin, lze jej použít k přípravě čaje.
Kopřiva K přípravě pokrmů lze používat listy i nať. Nejsou jedovaté, považují se za salátovou zeleninu.
Rozchodník Lze jej použít jako salátovou zeleninu. Obsahuje cukry a kyselinu jablečnou.
Lze používat pouze listy, nikoliv kořen. Upravené jako salát má uklidňující účinky. Nevaří se, protože zhořkne.
Mochna
Obsahuje 17% tříslovin v sušině.
Jahodník Sušené listy se používají k přípravě čaje. Z toxikologického hlediska je nezávadný.
Květy i listy jsou bohaté na vitamin C. Doporučují se zpracovávat na saláty. Rovněž použití šípků se pro
Růže
vysoký obsah vitaminu C doporučuje k přípravě čaje.
Slivoň Požívání plodů je bez toxikologických problémů.
Hrušeň Požívání plodů je bez toxikologických problémů.
Jeřáb Požívání plodů je limitováno obsahem kyseliny sorbové, jejíž přípustná dávka činí 100mg za den.
Hloh Požívání plodů je bez toxikologických problémů.
Jetel Květy i listy jsou vhodné k přípravě čaje a salátů.
Limitem poživatelnosti je obsah saponinů a kyseliny betuloretinové. Doporučuje se užít jen mladé listy
Bříza
v malých dávkách.
Šťavel Doporučuje se používat pouze v malých dávkách.
Ostružiník Požívání listů i plodů je bez toxikologických problémů.
Listy a nať působí sedativně (uklidnění) a spasmolyticky (uvolnění křečí). Dávka je proto omezena na 20g na
Kontryhel
osobu a den.
Sléz Listy ani květy nejsou jedovaté. Je to slizovitá rostlina vhodná do polévek a k zahušťování.
Mrkev Požívání je bez toxikologických problémů.
Všechny části rostlin, zejména kořeny a květy obsahují saponiny, které jsou toxické. Listy obsahují méně
Prvosenka saponinů, avšak velké množství vitaminu C. Doporučuje se požít jen několik čerstvých listů k pokrytí
potřebné dávky vitaminu C.
Svlačec Tento rod je nevhodný pro lidskou potřebu. Je to silné projímadlo.
Plicník Používá se jako zelenina. Obsahuje slizy a třísloviny. Není jedovatý.
Pupenec Toxikologicky není závadný.
Obsahuje sliz, třísloviny a saponiny. Květ se používá do čajových směsí, listy jsou poživatelné jako salátová
Hluchavka
zelenina a do polévek.
Meduňka Toxikologicky není závadný.
Mateřídouška Rostlina obsahuje 0,5% silice. Je to vhodná náhražka tymiánu.
Máta Běžně se užívá jako zelené koření.
Mochyně Plody lze kompotovat. Požívání je bez toxikologických problémů.
Jitrocel Listy obsahují glykosidy, slizy a vitaminy. Požívání je bez toxikologických problémů.
Čekanka Registruje se jako zelenina.
Smetánka Požívání rostliny je bez toxikologických problémů. Kořen je léčebnou drogou.
Sedmikráska Květní úbor se používá jako přísada do čajů.
Lopuch Mladé kořeny se používají jako zelenina.
Česnek Všechny odrůdy se dají použít místo pěstovaného česneku.
Chřest Používají se jako jemná zelenina.
V následující tabulce je uveden stručný přehled některých druhů planých rostlin s možností jejich využití.
Při výkladu této části se doporučuje využít publikací:
- Deyl M., Hísek K. : Naše květiny, Albatros Praha 1973
- Pilát A., Ušák O. : Rostliny luk, pastvin, vod a bažin, SNP Praha 1979
- Hron F., Zejbrlík O. : Rostliny polí a zahrad, SNP Praha 1974
- 13 -

X

X

11

12

13
X
X

14

Plané ovoce

10

Jako náhražka kávy

9

Jako náhražka skořice

8

Jako náhražka hřebíčku

7

Jako náhražka čaje

X

X
X

6
X
X

Jako náhražka papriky

5

Jako náhražka pepře

4

K úpravě chuti
zeleniny, polévky

3

Jako náhražka cibule

Jako zdroj tuku

2

Místo cukru, sirupu
apod.

Na pečivo, kaše apod.

1
Bez černý
Bez hroznatý
Buk lesní
Bršlice kozí
noha
Bříza
bradavičnatá
Bříza pýřitá
Bříza zakrslá
Čekanka
obecná
Černohlávek
obecný
Česnáček
lékařský
Česnek
medvědí
Dobromysl
obecná
Dřín obecný
Dub letní
Hluchavka bílá
Hluchavka
skvrnitá
Hluchavka
nachová
Hloh obecný
Hloh
jednoblizný
Hlohyně
šarlatová
Hrušeň
obecná
Chřest
lékařský
Jabloň
Jahodník
obecný
Jeřáb obecný
Jeřáb břek
Jeřáb muk
Jetel plazivý
Jetel luční
Jitrocel větší

Jako salát

Druh rostliny

Jako zelenina

Možnosti použití

15
X
X

X

X

X
X

X

X

X
X

X
X

X
X

X

X

X
X

X

X

X

X

X

X

X
X

X
X

X
X

X

X

X

X

X
X

X

X

X
X

X
X

X
X

X
X

X
X
X
X

X
X

X
X

X

X

X

X

X

X
X
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X

X

X

X

X
X
X

X
X
X

1
Jitrocel
prostřední
Jitrocel
kopinatý
Kontryhel
obecný
Kontryhel
alpinský
Kopřiva
dvoudomá
Kopřiva
žahavka
Křehkýš vodní
Leknín bílý
Lebeda lesklá
Lebeda
zahradní
Lebeda
hrálovitá
Lebeda růžová
Lebeda
tatarská
Lilie
zlatohlávek
Lopuch
plstnatý
Lopuch větší
Lopuch menší
Máta
Mateřídouška
obecná
Meduňka
lékařská
Merlík
všedobr
Merlík bílý
Merlík
mnohosemen
ný
Merlík zední
Merlík
městský
Merlík
červený
Mochna husí

2

3

X

X

X

X

X

Morušovník
černý
Ostružiník
křovitý

5

6

7

8

9

10

11

12

13

X

X

X

X

14

15

X
X
X

X

X

X

X

X

X
X
X
X
X

X

X

X

X

X

X
X

X
X

X
X

X
X
X
X

X

X
X

X
X

X

X
X
X

X

X

X

X

Mochyně
židovská
třešeň
Mrkev obecná

4

X

X
X

X

X

X
X

X

X

X

X
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X

1
Ostružiník
ježiník
Ostružiník
maliník
Plicník
lékařský
Popenec
břečťanovitý
Prvosenka
bezlodyžná
Prvosenka
jarní
Prvosenka
vyšší
Ptačinec
žabinec
Ptačinec hajní
Pupava
bezlodyžná
Rdesno ptačí
Rdesno
červivec
Rdesno hadí
kořen
Rdesno
peprník
Rdesno
živorodé
Rozchodník
bílý
Rozchodník
ostrý
Růže šípková
Růže alpská
Růže galská
Růže svrasklá
Růže rolní
Řepík lékařský
Řebříček
obecný
Řeříšnice
hořká
Sedmikráska
chudobka
Silenka
nadmutá
obecná
Sléz lesní
Sléz nizounký
Sléz
přehlížený
Sléz duryňský
Slivoň
myrobalán

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

X

X

X

X

X

X

X
X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
X

X
X

X

X
X
X
X
X
X
X

X

X
X
X
X
X

X
X

X

X

X

X

X
X
X

X
X

X

X

X

X

X
X

X

X

X
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1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
Slivoň trnka
X
X
X
X
Slunečnice
X
X
X
hlíznatá
Smetánka
X
X
X
X
lékařská
Stulík žlutý
X
X
Šťavel kyselý
X
X
X
Šťavel růžkatý
X
X
X
Šťovík kyselý
X
Šťovík alpský
X
Šťovík
X
kadeřavý
Šťovík krvavý
X
Šťovík menší
X
Šťovík
X
tupolistý
Šťovík
X
zahradní
Šťovík koňský
X
Šťovík vodní
X
Trnka obecná
X
Třešeň
X
mahalebka
Třešeň ptačí
X
Tužebník
X
jilmový
Vrbovka
X
X
X
horská
Vrbka
X
X
X
X
úzkolistá
Žabník
X
X
jitrocelový
Mezi planě rostoucími rostlinami jsou i takové, které po požití již v malých množstvích mohou vyvolat zdravotní obtíže, otravy
a často i smrt. Při jejich neznalosti by mohlo snadno dojít k záměně. Jedná se o následující druhy:
Název rostliny
Informace
Všechny části rostliny jsou jedovaté, nejnebezpečnější jsou bobule. Obsahují hyoscyamin a atropin.
K otravě dochází nejčastěji po požití bobulí záměnou za třešně, višně nebo podobné peckovité
nebo bobulovité plody. Chuť je odporná. Příznaky se projevují silným pocitem sucha v ústech,
Rulík zlomocný rozšířením zorniček, obrnou očních svalů (nemožnost zaostření), slepotou a silným mozkovým
podrážděním. Později nastává pocit ochablosti, klesá krevní tlak. K smrti dochází v kómatu. Léčení
je závislé na rychlém vyvolání zvracení nebo na výplachu žaludku a podání aktivního uhlí, popřípadě
uklidňujících látek (sedativ).
Rostlina obsahuje hyoscyamin. Příznaky otravy jsou stejné jako u rulíku. Rovněž léčení probíhá
Blín červený
stejným způsobem.
Příznaky otravy se projevují zemdleností, zvracením a průjmy. Obsahuje solanin, který se těžko
vstřebává, zvracením se odstraňuje z těla. Vstřebá-li se dříve, způsobuje silné průjmy, zánět ledvin,
Lilek černý
vylučuje se krvavá moč, člověk je omámený a má pomalý tep. Příčinou smrti je zástava dechu a
srdce. K otravám dochází hlavně u dětí, které požily bobule záměnou za jiné jedlé plody
Lilek potměchuť Jedovaté jsou tmavočervené bobule. Příznaky otrav jsou podobné jako u lilku černého.
Rostlina obsahuje jedovatou látku protoveratrin. Při vdechnutí prášku působí v nose jedovaté látky
nezadržitelné kýchání, palčivou bolest v očích a slzení, v ústech pálení a slinění. Po vetření do
Kýchavice bílá pokožky vzniká pocit pálení a později otupení citlivosti. Po pozření způsobuje pálení v ústech,
zvracení, bolestivý průjem, krvavou stolici, tep je pomalý, nepravidelný, dýchání povrchní a krevní
tlak nízký. Smrt nastává zástavou dechu a srdce.
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Název rostliny
Konvalinka vonná

Oměj šalamůnek

Lýkovec jedovatý

Vraní oko čtyřlisté

Aron plamatý

Zimolez pýřivý

Ocún jesenní

Bolehlav plamatý

Informace
Celá rostlina je jedovatá, obsahuje glykosid konvalotoxin. Otravy se projevují podrážděním
trávicího traktu, omámením a dalšími příznaky – křečemi, srdeční slabostí a kolapsem. První pomoc
spočívá jako v ostatních případech ve vyvolání zvracení, podání živočišného uhlí nebo taninu.
Obsahuje alkaloid akonitin, což je jeden z nejsilnějších jedů. Po požití některé části rostliny dochází
k silnému mravenčení v ústech, později dochází k přenosu tohoto pocitu a píchání do konečků
prstů na rukách a nohách, dále přechází do krajiny pánevní, na prsa a záda. Poté se dostavuje
necitlivost, pocení, zvracení, kolika, průjem, pokles teploty, zimnice, poruchy srdeční činnosti, velká
svalová slabost a silná úzkost z blížící se smrti. Ta nastává zástavou dechu. Vědomí je však až do
konce neporušeno.
Červené plody obsahují mezerein. Otrava se projevuje pálením v ústech, sliněním, kolikovými
bolestmi břicha, zvracením, průjmem až krvavým a krvavou močí. V konečném stadiu nastává
slabost, křeče, těžký dech a kolaps.
Celá rostlina je prudce jedovatá, zejména pak oddenek a bobule. Příznaky otravy se projevují
zvracením, nucením na stolici, křečemi ve střevech, bolestí hlavy a celkovou slabostí. Otravy
nekončí smrtelně, protože účinné látky se těžko vstřebávají. První pomoc spočívá jako u ostatních
v okamžitém vyvolání zvracení, podání aktivního uhlí a vyhledání lékařské pomoci.
Všechny části rostliny obsahují aroin a glykosidy, jejichž štěpením vzniká kyanovodík. Účinné látky
vyvolávají na pokožce zrudnutí až puchýře. Pokud se látky vstřebají, dochází k poruchám srdeční
činnosti a k ochrnutí centrální nervové soustavy.
Rostlina obsahuje jedovatou látku xylostein. Po požití bobulí se otrava projeví zrudnutím obličeje,
zvracením a průjmy, bolestmi břicha, rozšířením zorniček a nepravidelný tepem. Otravy nebývají
časté ni těžké.
Všechny části rostliny obsahují alkaloid kolchicin, který patří mezi buněčné jedy. Zastavuje a
poškozuje dělení jader a buněk. Je to rovněž kapilární jed neboť postihuje malé cévy. První příznaky
otravy se projevují za 2 až 5 hodin po požití. Nejprve dochází k pálení v ústech, zvracení, kolikovým
bolestem břicha a dále se pak objevuje krvavá stolice, pocení, krvavá moč a pocit slabosti. Vlivem
prudkého zvracení a průjmů nastává dehydratace organismu a poruchy krevního oběhu. Tep je
slabý, nepravidelný, dýchání obtížné. Otrávený má pocit žízně. Smrt nastává v kolapsu za 30 až 40
hodin při plném vědomí otráveného. Protijedem jsou třísloviny, např. tanin obsažený v čaji.
Celá rostlina je prudce jedovatá, což způsobuje alkaloid koniin. Otrava probíhá jako vzestupná
obrna kosterního svalstva a končí zástavou dechu.

V dalším díle seriálu
-

se můžete těšit na:

Netradiční zdroje výživy živočišného původu (včetně tří
rozsáhlých tabulek)
Návrh týdenního jídelníčku pro jednu osobu v jarním, letním,
podzimním a zimním období

- 18 -

Otravné látky působí na nechráněné, (nebo nedostatečně chráněné) potraviny ve všech skupenství. Kapalné otravné látky
pronikají do potravin velmi rychle; hloubka pronikání závisí na druhu a vlastnostech potravin i na druhu obalu. Otravné látky
pronikají netěsnostmi obalů, škvírami a pórovitostí obalových materiálů u sypkých potravin (rýže, mouka, cukr apod.) do
hloubky 3 až 5 cm, do masa 1 až 2 cm, zeleniny 1 cm. V tucích pronikají do celé hloubky, protože se v nich rozpouštějí.
Výpary otravných látek zamořují zpravidla jen povrch nechráněných potravin a krmiva.
Zamoření potravin, krmiva a vody se bezpečně zjistí prostředky chemického průzkumu (průkazníky, detekční papírky).
V ochraně potravin, krmiva a vody vycházíme ze zásady, že vzhledem k možnému použití zbraní hromadného ničení je nutné
všechny potraviny v domácnosti chránit především proti radioaktivnímu zamoření. Přitom si musíme být vědomi, že běžné
způsoby ochrany proti radioaktivnímu zamoření (fólie z PVC jiné plastické hmoty a pórovité materiály) nesplňují podmínky
dostatečné ochrany před zamořením otravnými látkami vzhledem k pórovitosti používaných materiálů. V oblastech přímého
zamoření OL tedy nebude možné bez rozhodnutí zdravotnických orgánů chráněné potraviny v domácnostech konzumovat.
Bude však možné konzumovat ty potraviny, které byly předem (nejpozději před vyhlášením varovného signálu) uloženy
v úkrytech vybavených filtroventilačním zařízením.

Ochrana potravin, vody a krmiva proti účinkům OL je možná jen těmito způsoby:
- Uložením ve skladech, kde musí být zajištěno hermetické uzavření a zabráněno vniknutí OL;
- Balením potravin do ochranných obalů; volí se takové obaly, které zajišťují ochranu a dají se dobře odmořovat
(kovové, skleněné, porcelánové apod.);
- Přepravou potravin pouze v uzavřených a těsněných vozidlech (nejvhodnější na úpravu jsou chladírenské vozy);
- Skladováním krmiv jen v uzavřených utěsněných místnostech. Budou-li stohy sena nebo slámy přikryty plachtami
z impregnovaného textilu nebo PVC, budou při zasažení OL zamořeny jen svrchní vrstvy těchto stohů;
- Opatření vody a vodních zdrojů vhodnými kovovými obaly a přístřešky.
V domácnostech je třeba zajistit zásobu potravin v takových obalech, které zajišťují jejich ochranu, tj. v plechových nebo
skleněných konzervách. Ostatní nechráněné potraviny (které jsou v prostupných a pórovitých materiálech) lze chránit vložením
do kovových nebo skleněných obalů, pečlivě překrytých
pogumovaným textilem. Ty je možné vložit do dřevěných
beden a opět překrýt pogumovaným textilem.
Mimořádnou pozornost vyžaduje ochrana vodních zdrojů.
Hlavním požadavkem je soustavná a přísná kontrola jakosti
vody, zejména u veřejných vodních zdrojů a nádrží.
Studny a prameny lze chránit, stejně jako při ochraně proti
radioaktivnímu prachu, jejich překrytím. U studní je vhodné
zhotovit betonové ostění a poklopy a na ně dřevěné přístřešky
chráněné pogumovanou plachtou (dobře na zemi upevněnou a
utěsněnou). Kolem studny se v okruhu 2m nasype 15 až 20cm
silná vrstva hlíny, udusá se a na ni se dá vrstva písku silná 10 až
15cm.
Vodu z takto chráněných vodních zdrojů lze používat jen po
prověření příslušnými orgány. Jinak je nutné dát přednost
zásobování vodou z nezamořených zdrojů.
obr.1 - veřejná studna
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Vystřihněte seznam, slepte pravou a levou stranu k sobě, složte dle černých šipek, hotovo.

- 20 -



Vystřihněte seznam, slepte pravou a levou stranu k sobě, složte dle černých šipek, hotovo.

- 21 -

