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Slovo úvodem

ROYAL RANGERS
Mountain Rangers hnízdí na Havranu

Vážení čtenáři,
již téměř 10 let se s námi
setkáváte
na
silnicích,
cestách i v terénu v rámci
plzeňského i karlovarského
kraje. Mohli jste nás vidět při
desítkách nejrůznějších akcí,
na kterých jsme zajišťovali
vaši bezpečnost nebo stavěli
vysoké
lanové
překážky.
Mohli jste nás potkat v lesích,
kopcích, skalách i na vodě,
setkat se s námi na běžkařských trasách nebo při
pomoci v rámci povodní či
orkánů. Za uplynulá léta se
nám podařilo vytvořit v naší
zemi unikátní společenství,
složené z několika stálých
členů
a
dlouhé
řady
dobrovolníků, kteří se svou
touhou
pomáhat
druhým
přijíždějí ze všech koutů
republiky. Především díky nim
se nám daří vytvářet a
realizovat další projekty a
aktivity směřující k větší
bezpečnosti v našem regionu.
Rádi bychom vám touto
formou přiblížili naše aktivity,
probíhající projekty, dosažené
úspěchy, ale i plány do
budoucna.
Velitel Záchranné služby
Royal Rangers
Tomáš Rusnák
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Nové stanoviště záchranářů na vrcholu Českého lesa
V loňském roce jsme v rámci
projektu „Mountain Rangers“
poprvé po celou zimní sezónu
provozovali víkendové stanoviště na vrchu Havran, který se
nachází západně od Tachova,
na
česko-bavorské
státní
hranici.
Nejbližší obydlenou vesnicí je
obec Lesná vzdálená přibližně
15 km. Nadmořská výška 894
m.n.m. je zárukou kvalitní Arctic Cat ve výbavě Mountain Rangers.
sněhové pokrývky. Nedotčená
příroda
pohraničních
lesů,
i do vzdálenějších oblastí. Zázemí
společně s výhledem z místní
pro záchranáře je zřízeno v mobilní
rozhledny jsou magnetem pro buňce umístěné v zimním období
dobrodruhy a běžkaře.
přímo vedle rozhledny Havran.
Mezi standardní vybavení
stanoviště patří čtyřkolka se
zimní výbavou, saně pro
přepravu
osob,
nosítka,
vakuová matrace, vakuové
dlahy, kyslík, AED a další
zdravotnické vybavení.
Základna na vrchu Havran
je v provozu po celou
Listopadovou přípravu stanoviště jsme si nemohli
sezónu vždy o víkendech
načasovat lépe! První sníh a teploty pod bodem
(od soboty 9,00 do neděle
mrazu prověřily nás i naše stroje.
17,00) a svátcích, a sice
pouze za příznivých sněhových
Projekt „Mountain Rangers“ zde byl podmínek.
Aktuální obsazenost
realizován s cílem poskytnout všem stanoviště
budeme
pravidelně
návštěvníkům této drsné krajiny zveřejňovat
na
našich
interpocit bezpečí a především kvalitní netových stránkách www.zs-rr.cz.
a
rychle
dostupnou
pomoc Naši pomoc poskytujeme všem
v případě potřeby. Po zhodnocení potřebným bezplatně.
našeho působení, zejména počtu a
náročnosti zásahů, jsme provoz
Pro pomoc
stanoviště vyhodnotili jako velmi
potřebný. Stanoviště na vrchu
v oblasti volejte
Havran je výjezdovým stanovištěm
pro oblast severní části Českého
DISPEČINK
lesa
cca
od
Rozvadova
po
Broumov. Podle aktuální situace a
potřeb je samozřejmě možné vyjet

724 800 500
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Horská služba

Mountain Rescue
Bergrettungsdienst

Projekt Mountain Rangers
Vzhledem k tomu, že naše
Záchranná služba již řadu let
působí v oblastech Českého a
Slavkovského lesa, rozhodli jsme
se reagovat na stále zřetelnější
potřebu zavést v této oblasti
stálou a funkční horskou službu,
zejména pro zimní sezónu, kdy se
na mnoha místech v tomto
regionu velmi komplikuje dostupnost pro vozidla IZS. Tak vznikl
projekt „Mountain Rangers“, tedy
projekt horské služby pro oblast
Českého a Slavkovského lesa.

Podobná služba funguje již několik
let na bavorské straně Českého
lesa, a to i přesto, že oblast je
hustěji obydlená a lépe přístupná
pro jednotky IZS, než je ta naše.
Divoká
příroda
Českého
a
Slavkovského lesa je magnetem
pro návštěvníky a sportovce z
blízkého i vzdáleného okolí, které
v zimním období lákají zejména
zajímavé běžkařské trasy.
V roce 2014 jsme v rámci projektu
zřídili
první
stálé
stanoviště
v areálu golfového hřiště nedaleko
Mariánských Lázní.

Stanoviště
bylo
strategicky
umístěno v oblasti s největším
pohybem běžkařů a svou polohou
bylo také ideální pro rychlý výjezd
do hlubokých lesů v okolí, stejně
tak umožňovalo rychlý přesun ke
sjezdovkám nedalekého skiareálu.
V zimě roku 2015 jsme poprvé
zřídili stanoviště také na vrchu
Havran nedaleko Tachova. Pomoc
záchranářů zde vyhledala řada
běžkařů,
podařilo
se
nám
zachránit i zcela vyčerpaný a
dezorientovaný
španělský
manželský pár.
Rádi bychom naši působnost
dále
rozšiřovali
v
rámci
nejrizikovějších lokalit našeho
kraje.
Z
tohoto
důvodu
vzniklo za výrazného přispění
obce
Tři
Sekery
nové
stanoviště na bývalé rotě
Slatina, toto stanoviště bude
zajišťovat
oblast
vrcholu
Dyleň. Stanoviště bude v provozu již v sezóně 2016/17.
Abychom mohli účinně pokrýt
oblast Českého lesa, považujeme
za nutné zřídit ještě jedno
stanoviště, a sice v jižní části
Českého lesa, konkrétně na vrchu
Čerchov.
Pro letošní sezónu se ohledně
tohoto stanoviště zatím nepodařilo
dojednat spolupráci s městem
Domažlice, které vlastní velkou
část pozemků, na kterých vedou
běžkařské trasy. Dohodli jsme se,
že jednání budou v příštím roce

pokračovat, abychom stanoviště
mohli otevřít následující sezónu.
Projekt
Horských
záchranářů
nemá v úmyslu jakkoliv konkurovat nebo nahrazovat složky
záchranného systému. Naším
cílem je pouze být blíže k
místům, kde může dojít ke
krizovým situacím a s využitím
našeho vybavení a tréninku
pomoci v místech, kam by se
záchranné složky dostávaly déle
nebo ne tak snadno jako my.
Typickým příkladem může být
vyčerpaný či zraněný běžkař,
bloudící cizinci v neznámém
terénu apod. Za jakéhokoliv počasí a v jakkoliv hlubokém sněhu
jsme schopni se k pacientovi
dostat pomocí našich pásových
čtyřkolek se saněmi či nosítky na
přepravu ležící osoby.

Stejně jako v minulé sezóně
budou i letos stanoviště
otevřena o víkendech a svátcích za příhodných sněhových podmínek v době od
9,00 do 17,00.

Záchranná SluZba
ˇ Royal Rangers - KDO JSME?

Záchranná služba Royal Rangers je dobrovolným a nezávislým registrovaným spolkem,
sdružujícím členy, kteří mají společný cíl - pomáhat druhým lidem v nouzové situaci.
První myšlenka na založení Záchranné služby, jako odborně vedené služby reagující na potřeby
obyvatel našeho regionu, začala vznikat v období povodní v roce 1997 a 2002. Od tohoto roku se
také skutečně datuje naše činnost a stále se rozšiřující pole působnosti, stejně jako stále rostoucí
členská i materiální základna.
V roce 2008 jsme byli zařazeni mezi další složky IZS ČR. Finanční potřeby našich aktivit
zajišťujeme díky výnosům z komerční činnosti, příspěvkům obcí a sponzorů.
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Cesta za protěží, aneb soustředění v Alpách

Žebříková ferrata na Toblinger Knoten
zdolávaná v rámci fyzické přípravy během
prvního dne cvičení.

Protěž alpská, neboli „stříbrná
hvězda“, je zvláštní a vzácná
květinka, která se stala symbolem
velehor. Právě z toho důvodu ji má
Záchranná služba Royal Rangers
zařazenou také ve svém znaku a
naši členové ji nosí jako odznak na
svých baretech.
Podmínkou pro nošení tohoto
odznaku
je
však
absolvování
výcviku v nadmořské výšce nad
2000 metrů, a právě to se odehrálo
na konci měsíce září v Italských
Sextenských Dolomitech a v Rakouských Alpách.
Cvičení bylo zaměřené jednak na
fyzickou přípravu a schopnost
fungování a přežití a také na
zvládnutí záchrany ve vysokohorském terénu. Současně proběhl
nácvik záchrany z ferraty ve stěně
Tofany di Roses, ve výšce 3000 m
n.m.
Pro lepší ilustraci přikládáme
hodnotící zprávu, kterou předal
velitel po skončení cvičení jeho
účastníkům:

První den cvičení byl zaměřen především na
fyzickou přípravu a pohyb ve vysokohorském
terénu. Zde výstup na Paternkofel – vrcholová
partie.

„Osobně vaše výkony a nasazení
hodnotím velice kladně a velmi si
ho vážím. Věřím, že cvičení přineslo
hlavní cíle, což je zvýšení fyzické
kondice ve vysoce náročném
terénu a stmelení lidí vedených
stejnou myšlenkou
pomáhat
druhým
v
této
oblasti.
Cvičení bylo pojato
jako velmi náročné
vysokohorské
cvičení zaměřené na
zvýšení
fyzické
kondice zejména u
lidí,
kteří
ji
standardně nemají
na dobré úrovni.
Myslím, že všichni
můžete být hrdí na
to, co jste za tři dny Ferratový výstup na Col de Boi – jedna z výstupových tras k
Tofaně, kde se odehrál nácvik záchrany ze stěny.
dokázali.

K nácviku vysokohorské záchrany ze stěny
Tofany jsme postupovali třemi výstupovými
trasami. Zde vrchol Col de Boi, přes který
jedna z postupových cest vedla.
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Doufám
a
věřím,
že
toto
soustředění bude přínosem a zvýší
kvalitu poskytovaných služeb a
pomoci horských rangerů v České
republice. Myslete na naše motto,
které zní: "Tam, kde ostatní končí,
tam my, horští rangeři, začínáme.
A k tomu nám dopomáhej Bůh.".
Jedna věc je jasná. Každý z nás je
jiný a umí něco jiného. Někdo snáz
vyběhne kopec, jiný snáz spustí
člověka z Tofany, další perfektně
zvládne resuscitaci, jiný je dobrý
ajťák. Důležitá je naše motivace a
to,
že
společně
se
stejnou
nesobeckou motivací a pomocí
Boží dokážeme druhým pomoci
tam, kde to jiní nedokážou. A na to
můžeme být právem hrdí stejně
jako na své fyzické výsledky z
tohoto cvičení. Pamatujte na to, že
smysl to má jen tehdy, pokud
budete své schopnosti, které jste
od
Boha
dostali,
nesobecky
využívat pro druhé. Na závěr,
v duchu našich tradic, mohu jen
konstatovat, že v celé skupině,
která se zúčastnila tohoto cvičení,
není už nikdo, kdo by neměl právo
nosit tmavě zelený baret s horskou
protěží jako symbol, že patří
k horským rangerům. Všem díky za
účast a za skoro tři tisíce
výškových
metrů,
které
jste
v rámci cvičení vypotili.
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jaro a podzim 2016
Vzdělávání je jednou z velmi důležitých
činností naší záchranné služby. A ze
všech
probíhajících
vzdělávacích
programů má právě kurz ZZA nejdelší
tradici. Za cca 10 let jím prošlo již
kolem dvou set účastníků z celého
území České republiky. V letošním roce
jsme pořádali tyto kurzy dva, a sice na
jaře a na podzim, oba s poměrně
hojnou účastí. Jak takový kurz probíhá,
bude snad nejlépe nastínit vlastními
slovy účastníků:

Praktické kombinované cvičení s ošetřením
raněného, jeho stabilizací, voláním
záchranné služby a spoluprací se záchranáři.
Podzimní kurz ZZA ve mně zanechal
spoustu dojmů. Poprvé jsem zkusila roli
ﬁguranta a musím uznat, že to
rozhodně není nic jednoduchého. Jako
ﬁgurant musíte být všude vždy
nejméně o hodinu dříve, musíte
vydržet
ve
velmi
nepříjemných
podmínkách, je vám zima, ale víte co?
Stojí to za to. Stojí to za výrazy
účastníků kurzu, kteří se vás snaží
zachránit. (Martina)

Po nalezení oběšeného člověka a jeho úspěšné
resuscitaci bylo nutné dopravit jej co možná
nejrychleji na vrchol kopce k vrtulníku…

I přesto, že jsem již absolvoval mnoho
kurzů ZZA, mne tento kurz dokázal
překvapit. Dokud člověk sedí doma na
gauči, je pro něj zdravověda snadná a
velmi jednoduchá. I na učebně, je to
pořád legrace, i když už pomalu tuhne
úsměv na tváři a musím dokázat, že to,
co znám teoreticky, dokážu převést do
praxe.
Dobrý. Vše zvládnuto. Běžný kurz. Ale
pak to přišlo. Opouštíme učebnu a
přesunujeme se ven. Po krátkém čase
zjišťuji, že praxe v terénu je jiná než na
učebně. Je chladno, fouká vítr, stmívá
se, v neznámém terénu za chvíli
nevíte, kde jste.
A pak najdete
zraněného člověka v terénu, kam se
pro něj IZS nedostane včas, a musíte
to řešit. Nosítka sebou většinou
nemáte a telefon taky nemá vždy
signál. A teď to řešte. Najednou člověk
zjistí, co vše neumí, nebo si až
doposud nalhával. Při prvním setkání
se zraněným občas vyhoří. Ale od toho
tu jsem, abych se naučil pomoci a
příště na to byl připraven. Za dobu
konání kurzu, jsem si na nečekané
situace zvykl, učil se
je
řešit
a
již
mnohokrát poznatky
z
kurzu
použil
úspěšně v praxi.
Tento kurz mi dal
mnoho a mělo to
smysl
se
ho
zúčastnit.
(Bobr)

…největším těžištěm toho, co jsem si z
kurzu odnesla, byly zkušenosti nabyté
v modelových situacích, kdy člověk
nejen, že procvičí získanou teorii, ale
hlavně zjistí, jak v reálných situacích
pod tíhou stresu, vlastního nepohodlí,
povětrnostních podmínek reaguje, a to
ve chvílích, kdy je třeba, aby jednal
rychle, přesně a efektivně. Prostřednictvím modelových situací jsem si
uvědomila, v jaké míře mě přemáhá
stres a jak je přibližně reálné z mé
pozice zachránit či k zachránění
dopomoci zraněnému člověku.
Oceňuji
nasazení
ﬁgurantů, kteří dali svá
těla všanc nesourodé
skupině
frekventantů,
kteří
je
vláčeli
v
nosítkách po kopcích,
topili
ve
vodě,
zaškrcovali
končetiny
nebo je jinak ničili a
Zastavování tepenného krvácení je jednou
dusili.
ze základních dovedností každého zdravotníka.
(Adéla)

Ne vždy je to úplně snadná záležitost.

Kurzy připravované pro rok 2017
Pro rok 2017 jsou prozatím naplánovány tři kurzy s pevnými termíny. Jedná se o tyto akce:
• Zdravotník zotavovacích akcí v termínu 5.-9.4.2017. Oproti minulým ročníkům byl kurz
prodloužen o jeden den, začíná tedy již ve středu ráno, získáme tak více času na probrání a
zejména praktické nazkoušení jednotlivých situací.
• Výškový specialista čili základní kurz pro všechny, kteří se chtějí z různých důvodů pohybovat ve
výškách. V termínu 23.-26.3.2017
• Zdravotní instruktor v termínu 4.-7.5.2017. Jedná se o nově pořádaný kurz, který je určen všem,
kteří chtějí své zdravotnické znalosti nejen aplikovat v praxi, ale také s nimi seznamovat druhé. Kurz
zahrnuje prohloubení zdravotnických znalostí v teorii i praxi a také základy zážitkové pedagogiky a
různých technik, jak předat to, co víme a umíme dál.
Kromě předem určených kurzů jsme schopni zajistit další vzdělávací aktivity, kurzy či jejich různé
modiﬁkace podle vašich potřeb, vždy po domluvě. Je také možné, že během roku budou ještě některé
termíny doplněny, taková informace se pak vždy objeví na Facebooku a našich internetových
stránkách

/4/

/1/2017

ZÁCHRANNÁ SLUŽBA

ZS-RR akce 2016

ROYAL RANGERS

Jednou z významných a nedílných součástí naší činnosti je účast na velkých akcích nejrůznějšího charakteru.
V rámci těchto akcí poskytujeme pořadatelům zdravotnické zajištění, případně zde prezentujeme naši činnost.
V rámci těchto akcí téměř vždy probíhají také programy zdravotnické prevence.
V roce 2016 můžeme jmenovat například Den s IZS v Plzni, akci Mezi Nebem a zemí na Ploché dráze v
Mariánských Lázních, Den Českého lesa v Klenčí pod Čerchovem, nebo Dětské dny na Kořeni a ve Třech
sekerách. Za zmínku jistě stojí i říjnové Slavnosti Jablek konané již po 14té na vrchu Krasíkov, kde jsme
zajišťovali bezpečnost cca 6.000 návštěvníků a mimo jiné také organizovali dopravu osob se zdravotním
postižením na hrad a zpět.

Metternichova výzva 2016!
V květnu jsme byli osloveni pořadateli běžeckého
závodu "Metternichova výzva" s prosbou o zajištění
bezpečnosti cca 250 účastníků trailového závodu.
S chutí jsme tuto nabídku přijali, neboť se jednalo o
výzvu a ty nás baví!
Závod se běžel na vzdálenost 35 a 45 km Slavkovským
lesem z Hradu Bečov na Zámek Kynžvart. Trasa byla
výzvou nejen pro závodníky, ale také pro nás. Zajistit
smysluplnou zdravotnickou pomoc a evakuaci po celé
trase byl taktický oříšek. Trasa z velké části vedla podél
Dlouhé stoky divokým, nepřístupným terénem a bez
signálu mobilních telefonů. Nedostupnost signálu bylo
nutné řešit hustější sítí zdravotnických hlídek na trase.
S ohledem na vysoké teploty, odpolední bouřku a
vzdálenost jsme byli připraveni především na klasické
odřeniny, puchýře a svalové křeče. Pro několik
závodníků byl závod až příliš velkou výzvou a svěřili se
do naší péče kvůli únavě nebo vyčerpání.
Zajištění zdravotnického dohledu na sportovních a
kulturních akcích patří mezi naše časté aktivity a rádi
pomůžeme na akcích pořádaných jednotlivci, obcemi či
ﬁrmami. Neváhejte se na nás obrátit.
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ROYAL RANGERS
2016

Lestkov 184
www.zs-rr.cz

349 54 Lestkov

tel. 123 456 789

royal.ichthys@seznam.cz
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