
Nejlepší hráčská recenze

Pět hodin ráno, nad Prahou řev sirén, vyskakuješ z postele a nevěřícně zíráš na záři na obzoru.
Jako by vyšla tři slunce zároveň. Z chrčícího rádia řve ochraptělý hlas evakuační vyhlášku, po chvilce
rádio utichá docela. Ulicí projíždějí armádní náklaďáky a vojáci, stejně zmatení jako ty, tě vyhánějí z
bytu, řvou a snad i pláčou zoufalstvím. Máš čas jen popadnout občanku a tašku přes rameno a už
lezeš na korbu vé tři esky, kde se choulíš mezi podobně vyplašenými osobami jen v pyžamech. 

Narychlo postavený evakuační tábor je přeplněný uprchlíky, nedostává se jídla a zdroj vody
představuje věčně špinavý potok tekoucí kolem. Zoufalství se stupňuje, někde se střílí, odražená
střela tě škrábla přes paži, je ti zima a do toho jsi slyšel, že se mrak radioaktivního spadu snáší tvým
směrem...

Naštěstí jsi správný fallouter a ta taška přes rameno, kterou jsi v poslední chvíli popadl, obsahuje
vše důležité pro tvůj útěk do bezpečí. 
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Použitelnost tohoto balíčku je samozřejmě omezená, rozpočet Vaultu nám bohužel neumožňuje
každého výherce ocenit kompletní výbavou. Lidem, kteří se na apokalypsu nepřipravují, tato cena
poslouží asi jen coby ozdoba. Lidem, kteří o nějakých přípravách uvažují, nechť je toto pobídnutím a
základem jejich pozdější úplné sbírky. Inu a lidé, kteří již připravení jsou, mohou cenu považovat za
záložní materiál. 

Scénář, pro který je tento balíček poskládán, je velmi obecný. Představte si například, že z rádia
zaslechnete, že explodovala jaderná elektrárna a na vaše město se žene mrak jaderného spadu. Je
nařízena okamžitá evakuace. Není čas se sbalit, vojáci vás vyhánějí z domu, ledva vezmete pár věcí –
a balíček vyrobený z vemene šílené brahmíny by měl být mezi nimi. 

Co vše v něm tedy najdete a jak to použijete:

Karta pro přežití
Je to taková malá hloupost, která se pořádně nehodí vůbec k ničemu. Jenže když máte na výběr

mezi tímto kouskem nerezové oceli a holýma rukama, zjistíte, že jste rádi, že jej máte. Ke kartě je
přibalený nákres s rozmístěním prvků a jejich seznamem v čínštině, zde je seznam v češtině: 

1. Otvírák na konzervy
2. Ostří - s využitím jako nůž
3. Šroubovák
4. Pravítko - metr
5. Otvírák láhvový
6. Klíč na matice - 4 větší velikosti
7. Otvírák na konzervy - typu sardinky
8. Pilka
9. Směrovka - pro použití na mapě
10. Klíč na matice - 2 menší velikosti



11. Otvor pro upevnění na klíče

Přiznám se, že na využití sardinkového otvíráku jsem nepřišel, stejně tak směrový index při
navigaci dle mapy jsem ještě v životě nepoužil. Nicméně, jak už jsem psal, je to malé, skladné a máte
to zadarmo a v případě, že skončíte někde v protiatomovém krytu s konzervou v ruce, přijdete na to,
jak to adekvátně použít. :-)

Atombordel JP-75
Klasická vojenská pláštěnka pro individuální ochranu před napadením zbraněmi hromadného

ničení. Na to, že byla určena k likvidaci po použití, je dost odolná. Při nošení ji doporučuji stáhnout v
pase opaskem. Ochrání vás před radiačním spadem, ať už suchým nebo mokrým, kapuce zabrání
kontaminaci vlasů, rukavice ochrání vaše ruce a návleky vaši obuv. Využití najde i při povodních,
proti dešti či při brodění je samozřejmě stejně účinná jako proti stronciovému prachu. 

Nepromokavý obal na zápalky
Mít konzervu je dobré, mít ji otevřenou je lepší a mít ji ohřátou je úplně nejlepší. To, že jste na

útěku před mrakem radioaktivních zplodin a spíte pod smrčkem přikrytí jen svým atombordelem, ještě
neznamená, že byste se nemohli ohřát u ohníčku. Klasické návody doporučují rozdělávat oheň kůrou
mrtvých břízek, která hoří i mokrá, z vlastní zkušenosti dodám, že solidně zahřeje i oheň z PET lahví,
kterých je někdy pohříchu v naších lesích víc než těch bříz. V případě atomové katastrofy už trocha
čoudu z plastů nikoho zajímat nebude a vás to může zachránit před zápalem plic. Takže mít sebou pár
zápalek, třeba zapomenutých na dně brašny, se prostě hodí. 

Jodid draselný 65 VULM
Tuto věc využijete pouze v případě jaderné havárie či útoku, a to jak při použití štěpných zbraní,

tak i při použití bomb špinavých. V takovém případě se totiž do životního prostředí dostane velké
množství radioaktivních izotopů různých látek, které kontaminují vodu, půdu, vzduch i například
mléko. Jednou z těchto látek je také jód, který má relativně krátký poločas rozpadu, ale o to
intenzivnější radiaci. Je to prvek velmi hojný v atomových reaktorech a má tu nepříjemnou vlastnost,
že je pro lidské tělo nezbytný – náš organismus jej ukládá v brzlíku, kde pomáhá řídit štítnou žlázu.
Bohužel, naše tělo neumí odlišit radioaktivní izotop jódu od normálního jódu, a tak, když je
kontaminováno spadem, uloží do brzlíku radioaktivní jód, jenž poté dlouhá léta ozařuje organismus a
může vyvolat rakovinu štítné žlázy. Naštěstí je „zásobárna“ v brzlíku malá a vejde se do ní jen
omezené množství jódu. Princip jódové profylaxe tedy spočívá jednoduše v tom, že brzlík saturujeme
neškodným normálním jódem a on pak přestane přijímat ten radioaktivní. V takovém případě
radioaktivní izotop tělem pouze projde, vyloučí se močí a nenadělá mnoho škody. Opatření je
nejúčinnější několik hodin před kontaminací, ale obvykle člověk jen málokdy ví, že za několik hodin
na něj spadne atomovka. Nicméně ještě asi šest hodin po nehodě má smysl brát tyto tabletky.
Dávkování je popsáno přesně v příbalovém letáku (dospělí lidé dvě tabletky), případné předávkování
nemá žádný další ochranný účinek. Přípravek nemá na zdravé lidi vedlejší účinky. 

Obvaz kapesní vz. 80 
Armádní obvazový balíček představuje pohotovostní zásobu sterilního krycího materiálu. Pevný a

nepromokavý obal udržuje obsah sterilní po velmi dlouhou dobu, navíc jeho vnitřní strana je také
sterilní, a tak je možno použít i samotný obal, například pro krytí pneumothoraxu. Obsahuje obvaz,
tlakový obvaz a spínací špendlík. Je hloupé utéct atomovce a pak někde vykrvácet při seknutí se o
nějakou zapomenutou rezavou trubku. 

Malá polní vz. 85
Taška, do které to všechno dáte. Materiál je nepromokavý a snadno omyvatelný a taška je už svým

vzhledem natolik perverzní, že budete u návštěv budit dotazy, které můžete zodpovědět ležérním
„Ále, tam mám svou výbavu pro přežití jaderné války.“



Plynová maska M-10M
Pochází ze skladišť ČSLA. Má zorníky s relativně dobrým výhledem a široké lícnice, které

obejmou různé velikosti tváří. Filtry jsou zasazeny v lícnicích, což na jednu stranu ulehčuje pohyb v
masce, na druhou stranu není možné je jednoduše vyměnit. Filtry jsou zabalené zvlášť, nasazují se až
před použitím masky. Není to snadná operace, doporučuji vám si ji dopředu nacvičit. 

Balíček masky dále obsahuje dvě krytky na vdechové otvory, dvě zesílené očnice, které snižují
pravděpodobnost náhodného proražení očnic, a zátku pro polní láhev s tlakovým uzávěrem, na který
je možno napojit pitítko masky. Polní láhve tohoto typu se dnes již nepoužívají (dají se koupit v army
shopech za 25,-), ale nové armádní polní láhve amerického typu mají kompatibilní ventil. (Bohužel
stojí nad 600,- a proto jsme je do tohoto balíčku nemohli zařadit). 

Doporučuji dopředu nacvičit také nasazování masky. 
Filtry chrání před bojovými plyny a brání vdechnutí jaderného spadu či biologicky aktivního

aerosolu. Nebrání před oxidem uhelnatým a některými průmyslovými chemikáliemi. Délka účinnosti
filtru je vojenským tajemstvím, ale ze zkušeností vojáků vyplývá, že filtr vydrží déle než voják v
masce (tedy cca 10 hodin).

Maska včetně příslušenství a atombordelu je uchovávána ve vlastní brašně z omyvatelného
materiálu. Více informací naleznete zde:
http://www.army.cz/avis/publikace/katalog_chemickeho_vojska/8.pdf

Upozorňuji však, že tato maska není certifikovaná pro ochranné použití – pochází ze skladů a je
dvacet let stará! Pravděpodobně je plně funkční, ale mezi ceny jsme ji zařadili hlavně jako fetiš.
Pokud cítíte potřebu moderní plnohodnotné ochrany, doporučuji rozbít prasátko a navštívit
podnikovou prodejnu Gumáren Zubří: http://www.guzu.cz/

Polní láhev
Celý Fallout se točí kolem nedostatku vody, takže by bylo trapné, kdyby ostříleného falloutera ve

chvíli nouze překvapila žízeň. Polní láhev o obsahu jednoho litru je možno přichytit k opasku nebo
jiné části výstroje. Není to originální armádní láhev, a nemá proto tlakový ventil pro pitítko plynové
masky, na druhou stranu ji lze uzavřít zátkou dodávanou k M-10M, což u originálu nelze. 

V případě radiační havárie jsou zásoby nezávadné vody velmi důležité, máte-li čas, doplňte svou
výbavu o další zásoby vody. 

Auqa-steril
Nedostatek vody může být kritický. Po evakuaci ze zasažené zóny, či v utečeneckém táboře můžete

potkat vodu, které v zásadě nic nebude, krom toho, že může být infikovaná zárodky cholery či
úplavice. V takové chvíli pomůže balíček sterilizačních činidel, kterými můžete připravit deset litrů
biologicky nezávadné vody. Dávejte si ovšem pozor na případné znečištění chemikáliemi či spadem.
Aqua Steril Extreme je lépe balený než standardní přípravek a má tak prodlouženou dobu trvanlivosti.

Mini lékárnička
Rozšíření základního obvazu vz. 80. Slouží spíš k ošetření menších zranění. Obsahuje desinfekční

ubrousky a polštářky, obinadlo, malou a velkou sterilní gázu, trojcípý šátek, zavírací špendlíky,
leukoplast a nůžky s tupým hrotem. To vše v nepromokavém obalu, ve kterém je ještě trocha místa na
případné dokoupení dalších drobností. 

Co dalšího byste do svého atomového balíčku měli přidat? To záleží hlavně na tom, kolik peněz a
času do toho chcete investovat a také kolik místa chcete výbavě věnovat. Doplněním základního setu
jistě jsou nějaké zásoby jídla, tedy dvě nebo tři konzervy a třeba balíček sušenek. Balíček izotermické
fólie je také doporučován. O vybavení Krabičky poslední záchrany psával již pan Foglar, dnes kousek
svíčky nahradí spíš LED svítilnička-klíčenka. Dále zde najde své uplatnění rolka izolační pásky
power tape pro utěsnění krytu a pro opravu atombordelu. Minilékarnička by zasloužila rozšířit o
některé léky, jako je Paralen, Endiaron, absorbční uhlí, případně i projímadlo (v případě zamoření



spadem je nutno pročistit organismus, jak jen to jde) či antihistaminikum.
Specifickou investici pak představují speciální prostředky: intenzimetr, dozimetr, průkazník

chemických bojových látek, širokospektrá antibiotika a prostředky dekontaminace jednotlivce. Lze je
koupit v různých armádních výprodejích, ale jak cenou, tak rozměry a konečně i náročností na
obsluhu již nepatří do rozsahu našeho VŠB balíčku.  

Věci pro tento balíček pocházejí dílem z výprodeje starého armádního materiálu ČSLA, jsou tedy
přinejmenším dvacet let staré. Protože byly pečlivě skladovány a vyrobeny z odolných materiálů,
měly by být stále dobře použitelné. Další část věcí byla vyrobena firmami zabývajícími se
paraarmádní výstrojí, jako je MFH nebo Mil-tec. Tyto věci nejsou nekvalitní, ale byly vyrobeny pro
hráče airsoftu a víkendové zálesáky a je tedy možno sehnat tutéž věc v kvalitnějším provedení –
ovšem za mnohem vyšší cenu. Sestavení balíčku byl kompromis mezi nízkou cenou,
pravděpodobností skutečného použití a snahou nekupovat šmejd. Správné a včasné použití vám
poskytne podstatně vyšší ochranu, než kdybyste pod padající stronciový prach vyběhl jen tak v tričku,
ale nemyslete si, že to z vás udělá stalkera procházejícího se epicentrem exploze. 

Doporučuji vám přinejmenším jednou ročně celý balíček rozložit, zkontrolovat čistotu a funkci,
vyřadit expirované léky a potraviny a nahradit je čerstvými, vyzkoušet si použití jednotlivých částí
výstroje a zopakovat si evakuační řád vašeho bydliště. Nemá cenu shánět lepší výstroj, pokud byste
při jejím použití zpanikařili. Ve skutečnosti právě neznalost a panika představují největší nebezpečí
při katastrofách. 

V případě, že byste měl zájem svůj balíček rozšířit a neváhal byste obětovat více peněz, doporučil
bych vyměnit ochrannou masku za moderní typ, například CM-5 nebo CM-6, včetně několika
náhradních filtrů (a také filtrů speciálních). Přijde zhruba na 2300 Kč. Taktéž minilékárničku bych asi
nahradil plně vybavenou autolékárničkou, případně ještě rozšířenou verzí. Pod atombordel by se
možná hodil ochranný overal schopný zachytit prachové částice, odolný i vůči kyselinám, za 230,- jej
lze zakoupit v Ochranných pomůckách. Taktéž by se hodila svítilna, náhradní monočlánky, radiový
přijímač s náhradními monočlánky a případně i svítilna na ruční pohon nebo se solární nabíječkou.
Velkou módou jsou Konzervované Dávky Potravy (KDP, anglicky MRE), což jsou balíčky
umožňující pouhým dolitím vody připravit kompletní teplou stravu pro osobu na den. Stojí kolem 150
korun. Alumatku či izotermickou fólii můžete doplnit maličkým cyklistickým spacákem. Pro případy,
kdy je nutno se okamžitě sbalit a vyrazit do terénu, armáda zavedla takzvané BOPO balíčky, které
obsahují základní oděvní součástky pro několikadenní pobyt vojáka v poli. Pro vaše účely by se
hodilo mít zde teplé ponožky, podvlékačky a termomikinu, abyste nemuseli utíkat v pyžamu. To vše
se samozřejmě nevejde do malé polní, bude třeba sáhnout k batohu. Klasická „televize“, velká polní
vz. 80, stojí 60 korun a její výhodou je nepromokavost gumotextilového materiálu a jeho snadná
omyvatelnost. To je ale asi tak všechno. Moderní české baťůžky k MNS 2000 stojí ke dvěma tisícům
korun, ale jsou rovněž nepromokavé a velmi šikovné. Možná však bude lepší pohledat vhodný batoh
v nějakém sportovním obchodě. Musí mít pláštěnku – na ochranu před spadem. Vaši navigaci vám
usnadní buzola a mapy oblastí v okolí vašeho bydliště. Na závěr pak jistě ve své soupravě oceníte
malý víceúčelový nožík a velký nůž pro hrubou práci. 

Přeji vám, abyste nikdy nemusel tento balíček použít na ostro. 

Další webové zdroje:
http://madbrahmin.cz
http://www.hzscr.cz/clanek/evakuace-obyvatelstva.aspx
http://aplikace.mvcr.cz/archiv2008/hasici/izs/oschs/dekontam_hasici.html
http://www.specnaz.cz/

sepsal Chekotay, 11.11.10




