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Vážení čtenáři, přátelé Royal Rangers,
zimní sezóna je v plném proudu a záchranáři Royal Rangers i letos pečují o Vaši
bezpečnost. Máme za sebou perný rok 2017. Rok, kdy jsme úspěšně a s nadšením
zajišťovali řadu sportovních a kulturních akcí v našem kraji. Připravili jsme nebo se
účastnili bezpočtu akcí pro děti včetně námořního letního tábora. V závěru roku naše
schopnosti prověřila kalamita způsobená silnou vichřicí ale i zima, která do našich
končin vtrhla nečekaně brzo. S nadšením jsme v našich řadách přivítali několik
dobrovolníků, kteří chtějí, tak jako my, pomáhat všude tam, kde je to potřeba.
V loňském roce jsme založili společnost Záchranná služba Royal Rangers Česká
republika s.r.o. Tímto krokem se nám otevírá řada nových možností a příležitost
k ﬁnanční soběstačnosti. Jedná se o společnost, která má za úkol provádět činnosti,
které doposud provozovala Záchranná služba z.s. Do náplně práce patří zdravotnické
zajištění a zdravotní převozy. Společnost bude dále provádět osobní asistenci u osob
s omezenou pohyblivostí a jedná také o zavedení služby dotované dopravy pro seniory
a osoby se zdravotním postižením ve venkovských oblastech Plzeňského kraje.
Společnost též provádí výškové práce a činnosti technického charakteru jako např.
odklízení sněhu a vyprošťování. V současné době má společnost tři zaměstnance.
V minulém roce se nám povedlo doplnit náš vozový park o dlouho připravovaný a tolik
potřebný sanitní vůz. Náš současný vůz nestačil pokrývat množství našich aktivit a v
mnoha směrech je již nevyhovující pro potřeby moderní a kvalitní zdravotnické péče.
Přestavba Opelu Movano byla dokončena v říjnu 2017. Zbývá doplnit nutné výstražné
polepy, ale již nyní je sanitka funkční a dělá radost záchranářům i pacientům.
Pro rok 2018 připravujeme řadu unikátních kurzů, cvičení a aktivit, na kterých Vás rádi
uvítáme!
Zpravodaj sdružení
Redakční rada
Tomáš Rusnák
Zuzana.
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Jak přežít v alpském průsmyku...
září/říjen 2017
… bylo jednou z mnoha dovedností, kterou si
osvojili záchranáři v italských Alpách. Toto, již
druhé, cvičení za hranicemi domoviny, první
se uskutečnilo v dubnu v Dolomitech,
probíhalo v okolí masivů Monte Peralba a
Tofana di Rozes.
Přípravný tým odjel do hor s dvoudenním
předstihem, aby zmapoval terén a připravil
nejlepší trasy vhodné pro chystané cvičení.
Součástí příprav bylo i zdolání jednoho z
vrcholů. Zbývajících 17 členů bylo po příjezdu
rozděleno do dvou družstev a své úkoly začali
plnit ještě tentýž večer. Záchranáři vyráželi
ze dvou různých pozic a před půlnocí se sešli
v cíli – bivakovací chatce pod horou Tofana di
Rozes. Nutno dodat, že všichni účastníci si na
tuto cestu nesli kompletní vybavení pro
dvoudenní přežití v horském terénu. Překonat
800 metrů nadmořské výšky ve světle
čelovek rozhodně nebylo snadné. Usínání pod
hvězdnou oblohou v teplotách pod bodem
mrazu už tak bylo jen příjemnou tečkou za
prvním dnem.
Za rozbřesku týmy vyrazily směrem do sedla
přes několik sněhových a ledových firnů. V
plánu měly pokračovat ferratou ve stěně
Tofany di Rozes. Stěnu však stále pokrývala
ledová masa a velitel byl nucen cvičení
přerušit. Místo toho skupina zamířila ke
Grotte di Rozes – přírodní jeskyni ve stěně
Tofany. Cestou proběhlo několik nácviků
chování v krizových situacích.
Nejprve si týmy vyzkoušely transport
raněného, obtížně přístupným, suťovým
svahem za pomoci lanových technik. Po
nelehkém ferratovém výstupu pokračoval
výcvik slaňováním 30metrové náročné stěny.
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Přírodní jeskyně záchranářům poskytla ideální
podmínky pro další lezecká cvičení, tentokrát
zaměřených na sebezáchranu.
Druhý den cvičení probíhal v Karnských Alpách
pod horou Monte Peralba. Opět bylo nutné
„nabrat výšku“ a vystoupat do horského sedla.
Splnit zde zadaný úkol, tedy objevit zraněného
figuranta v husté mlze, bylo takřka nemožné.
Přesto se oběma týmům povedlo
zraněnou osobu
nalézt a
transportovat ji
obtížně přístupným
terénem do údolí.
Pobyt v již takřka
zimních Alpách byl
završen krátkým
zdravotnickým
cvičením a
přesunem zpět
domů. Záchranáři
z akce odjížděli s
řadou nových
zkušeností a
poznatků, které
využijí při své práci.

Záchranáři Royal Rangers podstupují v průběhu roku řadu výcviků nejen v horských oblastech.
Jsou tak připravení zasáhnout na vodní hladině i pod ní, v nepřístupném jeskynním terénu,
v zimní zasněžené krajině i při nejrůznějších přírodních kalamitách.
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srpen 2017

Hudební festival POVALEČ máme prostě rádi. Umíte si představit
lépe strávený prodloužený srpnový víkend? Tak jako my si to
představovalo i 5.000 milovníků hudby, kteří se o víkendu
vypravili na úpatí Doupovských hor. Rázem náš pobyt přestal mít
cokoliv společného s názvem festivalu. Za tři dny jsme ošetřili 140
různě závažných zranění. V šesti případech se jednalo o život ohrožující stavy. Ve třech případech jsme
pacienty předávali kolegům z RZS. Dalším zpestřením byla úspěšná organizace vyhledávání ztracené
osoby.
Z odvedené práce jsme měli skvělý pocit. Právě na tyto situace jsou naši záchranáři soustavně
připravováni a vycvičeni. Tento víkend nasadili všechny své síly a byli ve dne i v noci připraveni pomoci.

MASIV
září 2017

Masiv je hodně drsný etapový závod horských kol. Závodníci startují ve dvojicích, a tak musí i
celý závod absolvovat. Závod se jede ve čtyřech dnech a ve čtyřech náročných horských
etapách – na Křivoklátsku, na Šumavě, v Mostecké pánvi a ve Slavkovském lese. Každá etapa
měří 30-80 km a převýšení se pohybuje mezi 1.500 - 2.200 m. Prvního ročníku v minulém
roce se zúčastnilo téměř 70 dvojic závodníků.
Naše Záchranná služba dostala na starost zajištění etapy ve Slavkovském lese. Jednalo se o
etapu, ve které závodníci několikrát objížděli cca 7kilometrový okruh náročným terénem.
Součástí každého kola byl i sjezd prudké lanovky nedaleko centra Mariánských Lázní.
Zasahovali jsme nejen během samotného závodu, ale již nedlouho před startem. Vzhledem
k tomu, že se jednalo o třetí etapu, řada závodníků přišla ještě před závodem s prosbou o
ošetření zranění a šrámů z minulých dnů. V průběhu etapy naštěstí nedošlo k vážnému
zranění. I ten nejvíce potlučený závodník byl odhodlaný následující den zvládnout i poslední
etapu. Celý závod byl postavený velmi atraktivně a chválíme organizátory za skvělou
přípravu a zajištění.
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Zajištování sportovních, kulturních a jiných společenských akcí patří mezi hlavní náplň
naší práce. Disponujeme prvotřídní technikou, plně vybavenými sanitními vozy, a především
skvěle vycvičeným zdravotnickým personálem. Neváhejte se na nás obrátit.
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Likvidace následků vichřice Herwart
srpen 2017

Vichřice Herwart se prohnala Evropou poslední říjnový víkend.
Zanechala za sebou značné škody, a to i v našem kraji. Tak jako
všechny záchranné složky i my jsme si neděli „pořádně užili“! V rámci
smluvních vztahů s obcemi v naší spádové oblasti jsme od časného rána
odklízeli popadané stromy blokující komunikace či jinak ohrožující
obyvatele a jejich majetky. Nejzávažnější případy jsme řešili v lokalitách
obcí Zádub, Kořen, Kokašice a Černošín. Do večera a příchodu dalšího
silného větru bylo nutno zajistit utrženou plechovou střechu. Hrozilo, že
by při dalších větrných poryvech poškodila okolní domy. Ve večerních
hodinách záchranáři řešili ještě jeden zdravotnický výjezd.

Mezi nebem a zemí
srpen 2017

Tato již tradiční akce nabírá rok od roku na síle. Letos se na ploché dráze
v Mariánských Lázních sešlo více než 1.000 návštěvníků. Mohli se zde
setkat se zástupci záchranné služby, policie, hasičů, dobrovolných hasičů
a s řadou dalších spolků a organizací.
Naše záchranná služba si letos připravila zcela originální program.
V areálu nejsou žádné stromy, a tak jsme přivezli vlastní bagr. Na ten
jsme natáhli dvě vysoké lanové překážky. Zájem o lezení a slaňování byl
obrovský.
Dětské i dospělé zájemce jsme vozili na korbě naší V3S a nebo jako
pasažéry na čtyřkolkách. V našem preventivním stanu si každý mohl
vyzkoušet principy první lékařské pomoci. Rozzářené oči návštěvníků
našeho stanoviště nám byly tou největší odměnou a už se nemůžeme
dočkat dalšího ročníku!

/4/

Zachranáři z Royal Rangers již několik let smluvně zajišťují pomoc několika obcím v případě
kalamitních stavů. Pravidelně v těchto ale i jiných obcích pořádáme dětské dny. Kromě sportovních
aktivit seznamujeme naše návštěvníky s principy první pomoci a záchrany lidského života
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Plavba Francise Drakea
červen 2017

Jachtařský tábor byl novým projektem uplynulého
roku. V našich hlavách se již několik let rodil plán,
který konečně došel naplnění. Posádky dvou
nevelkých jachet byly složeny z námořníků ve
věku 9 – 16 let. Tentokrát nejen ze západních
Čech. Bylo na každém námořníkovi, jak se
vyrovná s nástrahami, které připravili nejen
vedoucí tábora, ale především moře samo.
Nikdo z posádky si samozřejmě nechtěl domů
odvážet titul „suchozemská krysa“ s jakým na
lodě vstupoval. Záleželo tedy jen na píli a vlastní
odhodlanosti jak dosáhnout hodnosti plavčíka,
lodníka, rybáře, historika či potapěče. Našim
cílem bylo nejen strávit příjemný týden na lodích mezi chorvatskými ostrovy,
ale také děti naučit nové dovednosti a znalosti z oblasti jachtingu a pohybu na
moři. Počasí nám skutečně „přálo“ a ve vodě jsme museli trávit téměř stejně
tolik času jako na ní. Mořská voda se nám stala druhým domovem.
Strávit 7 dní a nocí v takovémto množství lidí na dvou poměrně malých
jachtách, vařit zde, učit se, ovládat plachty a kormidlo, ale třeba jen spát není
vůbec jednoduché.
Naštěstí všichni členové posádek vytvořili opravdu
skvělou atmosféru a přispěli tak k tomu, že se celý týden neskutečně vydařil.
Pokud to bude jen trochu možné, určitě si celou akci zopakujeme – a kdo ví,
možná si troufneme i na lodě tři!
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Práce s dětmi a dospívajícími je základním pilířem organizace Royal Rangers. Máte-li chuť se k nám
připojit, pořádáme pravidelné schůzky Royal Rangers v Mariánských Lázních.
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Výškový specialista
březen 2017

Další z našich žádaných vzdělávacích aktivit se zaměřuje na přípravu
výškových specialistů – tedy osob, které pracují ve výškách a nad
volnou hloubkou (ve smyslu vyhlášky 362/2005 Sb.). Jedná se o kurz
rekvalifikační, který využívají všichni, kteří se chtějí živit výškovými
pracemi či arboristikou, ale také ti, kteří chtějí připravovat vysoké
lanové překážky pro děti na nejrůznějších akcích, případně chtějí
s dětmi slaňovat nebo jinak využívat lanové aktivity. Kurz je především
praktický, a tím i fyzicky velmi náročný. Teorii musí mít účastníci již
zvládnutou. Naším cvičným polygonem je železniční most u obce
Pňovany na Plzeňsku. Most je ideální díky snadnému přístupu do
konstrukce i možnosti kotvit zde větší množství bodů. Závěrečnou
zkoušku ale účastníci skládají v neznámém, o to zajímavějším,
podzemním prostoru. Všichni úspěšní absolventi by kurz měli
každoročně obnovovat za účelem úspěšného přezkoušení. Toto se již
tradičně koná na začátku jarního období.

Zdravotník záchranář
listopad 2017
Rozšíření již získaného zdravotnického vzdělání bylo
cílem tohoto nového nadstavbového kurzu. Akce se
zúčastnil ideální počet 10 frekventantů s různým
druhem či stupněm základního vzdělání zdravovědy.
Tři dny plné velmi praktického výcviku jsme
připravili v několika lokalitách na Černošínsku. Cílem
účastníků bylo rychle a správně diagnostikovat
zraněného a určit další postup. Setkali se například
s tenzním pneumotoraxem po pádu z kola,
výbuchem pyrotechniky ve sklepení, se dvěma
zraněnými při požáru, infarktem, diabetickým
kómatem nebo dušením.
A to vždy ve velmi
reálných lokalitách.
Zcela zásadní pro veškerá naše cvičení je vytvoření
co možná nejrealističtější situace. K tomu kromě
různě přístupných lokalit patří především perfektní
maskování předpokládaného zranění. Podívejte se
do alba na našem FB profilu.
/6/

Zdravotnické, lezecké, ale i potápěčské kurzy pořádáme pro zájemce již řadu let. Při vývoji kurzů
dbáme především na čas strávený v terénu a praktická cvičení. Znalosti a schopnosti každého
účastníka rozvíjíme individuálně a s ohedem na jeho potřeby.
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Zimní příprava
listopad/prosinec 2017

Záchranáře z Royal Rangers naleznete tuto zimu již na
třech stanovištích. Skiareál Mariánky a vrchol Havran
obýváme již několikátou sezónu. V té loňské jsme
přidali stanoviště Slatina. V případě příhodných
sněhových podmínek pro běžkaře nebo spuštěné
lanovky dbáme o bezpečnost sportovců a turistů ve
spádové oblasti. Naše stanoviště jsou vybavena mimo
jiné automatickým externím defibrilátorem a kyslíkem.
Díky sněžným skútrům a terénním automobilům jsme
schopni monitorovat a zasáhnout i v obtížně
přístupném terénu.
Příprava zimní sezóny začala již v létě, a to renovací
naší záchranářské maringotky zcela novým nátěrem.
Práce se povedla, opravdu „prokoukla“. Nutné bylo
též zopakovat základní dovednosti – komunikaci,
přesuny v terénu, seznámení s materiálem a
základními zdravotnickými znalostmi. Počátek prosince
pro toto cvičení poskytl ideální podmínky. Na Havranu
nás přivítalo již 25 cm sněhu.

Nováčci v našich řadách
listopad 2017
Pomáhat druhým tam, kde je to nutné je hnací silou celého našeho týmu. Dělá nám skutečně velkou
radost, když se nám podaří naší prací a nadšením inspirovat mladé dívky a chlapce. V uplynulém
roce řady záchranářů ZSRR rozšířilo 8 nových dobrovolníků. Většina pochází z blízkého okolí, ale
někteří dojíždějí i z Domažlic nebo až z okolí Prahy. Spontánně se rozhodli věnovat nemálo času
sebevzdělávání a tréninku, který je připraví na pomoc spoluobčanům v nouzi.
Především pro naše nové kolegy jsme uspořádali cvičení předcházející zimní sezoně. Účelem bylo
seznámit se s našimi postupy, technikami a vybavením. Nutné další znalosti a dovednosti si budou
doplňovat v rámci zimních pohotovostí a dalších cvičení. V tomto zimním období budeme
organizovat jednodenní lezecké cvičení, třídenní lyžařský výcvik a konečně také víkendové přežití
v zimních horách na Králickém Sněžníku.
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Měli byste i Vy chuť se stát záchranářem? Neváhejte se na nás obrátit, přijďte na některý z našich
kurzů. Rádi Vás přivítáme!

/1/2018

ZÁCHRANNÁ SLUŽBA

ROYAL RANGERS
C

ZÁ

RO

ANNÁ SLU
Ž

YA

BA

HR

2018

L RANGE

RS

Lestkov 184
www.zs-rr.cz

349 54 Lestkov

tel. 777 778 845

royal.ichthys@seznam.cz

724 800 500

