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Záchranáři Česká Kamenice, z. s. – Výcvikové a školicí středisko pořádají ve dnech
10.–15. 9. 2019 20. ročník mezinárodního součinnostního cvičení pro záchranné složky s názvem 
RESCUE PATROL.

Lokalita: Lovosicko, Litoměřicko a okolí (Ústecký kraj)

Termín konání: 10.–15. 9. 2019
- příjezd možný v úterý dopoledne (ubytování, kontrola vybavení a registrace)
- v úterý 10. 9. v 17:45 porada velitelů v budově Štábu
- čas slavnostního zahájení bude včas oznámen velitelům jednotek e-mailem
- odjezd neděle po snídani

Záštita: v řešení

Ubytování: Kemp JORDÁN, Opárno, 410 02 Lovosice (www.kempjordan.cz)

Nutné vlastní spací pytle (spaní v chatkách, které nejsou vytápěné). Sociální zařízení je v centrální
budově areálu. Pro psy doporučujeme zajistit na spaní vlastní transportní boxy. 

Stravování: Zajištěny snídaně, obědy a večeře. Začínáme úterní večeří, končíme nedělní snídaní,
možnost  vlastního  vaření  není  k dispozici  (zákaz  použití  vlastních  vařičů  apod.).  Stravování
zajišťuje ubytovací zařízení. 
Speciální strava (vegetariánská,  bezlepková atd.)  NENÍ pořadatelem zajišťována.  Účastníci  si ji
musí vyřešit vlastními silami bez narušení harmonogramu cvičení.

Doprava: Každá jednotka si v rámci cvičení přepravu na zásahy zajišťuje sama.

Průběh cvičení:
 Cvičení probíhá za jakéhokoli počasí.
 Cvičení probíhá v denních i nočních hodinách.
 V průběhu  cvičení  je  přísný zákaz  konzumace  alkoholu  až  do  odvolání.  Dále  je  přísně

zakázáno požívání omamných i jiných psychotropních látek a porušování všech platných
právních předpisů. Za porušení těchto pravidel je účastník okamžitě vyloučen ze cvičení a je
povinen nahradit případné škody.

Družstva: Na cvičení se mohou hlásit družstva zdravotnická i technická.

Složení a maximální počet členů jednotlivých družstev:

ZDRAVOTNICKÉ TÝMY 3+1
TECHNICKÉ TÝMY 4+1

Minimální počet členů jednotky jsou 2 zasahující. V případě, že si družstvo přiveze dalšího člena,
který nebude zasahovat (doprovod), zavazuje se i on plnit všechny podmínky cvičení a pokyny
pořadatele.
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POVINNÉ MINIMÁLNÍ VYBAVENÍ TÝMŮ: 

V průběhu  cvičení  účastníci  používají  vlastní  vybavení,  pořadatel  si  vyhrazuje  právo  kdykoli
v průběhu cvičení používané prostředky kontrolovat a popřípadě vyřadit (pro zajištění bezpečnosti
cvičení).  Složení  vybavení  je  dáno  zaměřením  jednotky  (zdravotnické  prostředky,  technické
prostředky včetně vyprošťovacích, lezeckých, hasičských i pro práci na vodní hladině). Všechno
vybavení musí být v provozuschopném stavu (vč. PLATNÝCH revizí či ověření u prostředků, kde
jsou vyžadovány).

Na  cvičení  se  postupuje  podle  algoritmu  cABCDE,  třídí  se  pomocí  MASS,  START  a  TIK,
neakceptujeme imitaci vybavení v podání např. papírové krabice s nápisem monitor atd.

Minimální vybavení HZS a JSDH:

- Označený dopravní prostředek

Technické prostředky:
- Hadice B 4 ks
- Hadice C 8 ks
- Proudnice
- IDP 4 ks
- Hydraulické vybavení k DN a/nebo VRVN
- Stabilizační tyče a/nebo nastavovací díly žebříku + kurty
- Klíny ke stabilizaci
- Deky na krytí ostrých hran
- Základní lezecké vybavení
- Radiostanice pro vlastní komunikaci v týmu + 1x navíc
- Minimální zásoba vody 2 000 l

Zdravotnické vybavení:
- Vybavení na tepelný komfort pacienta (deky, termofolie v dostatečném množství)
- Transportní  prostředky (např.  páteřní  deska s  head bloky a  popruhy,  SKED,  transportní

vana, Scoop rám + pásy, UT2000)
- Zdravotnický batoh
- Kyslíková terapie (Mediselect a/nebo Saturn Oxy)
- Základní vybavení pro řešení HPZ
- Základní vybavení na vysoce nebezpečné nákazy
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Minimální vybavení zdravotnických jednotek.:

- Označený dopravní prostředek

Technické vybavení.:

- Radiostanice pro vlastní komunikaci v týmu + 1x navíc

Zdravotnické vybavení:

- Transportní  prostředky (např.  páteřní  deska s  head bloky a  popruhy,  SKED,  transportní
vana, Scoop rám + pásy, UT2000)

- Krční límce
- Vybavení na tepelný komfort pacienta (deky, termofolie v dostatečném množství)
- Základní diagnostika
- Zdravotnické batohy s dostatkem vybavení + náhradní
- Pánevní pás
- Pomůcky na zajištění per. žíly, infuze
- Pomůcky na zajištění dýchacích cest
- Základní vybavení pro řešení HPZ
- Základní vybavení na vysoce nebezpečné nákazy

Pro všechny jednotky:

- Ochranná přilba s podbradníkem
- Ochranné brýle
- Rukavice chirurgické
- Rukavice pracovní
- Pevná min. kotníková obuv (treková / pracovní)
- Uniforma s dlouhým rukávem a dlouhé nohavice s reflexy nebo doplněná reflexním prvkem
- Kvalitní svítilna / čelovka

Po  zkušenosti  z  předchozích  let  jsme  se  v  rámci  snižování  plýtvání  a  ekologické  zátěže
rozhodli  NEzajišťovat  pitný  režim  v  jednorázových  obalech  a  zajistit  dostupnost  třídění
odpadů v místě ubytování. Ubytování se nachází v CHKO. 

Pořadatel  nenese  odpovědnost  za  ztrátu  ani  poškození  vybavení  a  osobních  věcí  zasahujících
a figurantů.

Program cvičení: Přesný čas/téma/složení zasahujících týmů bude oznamováno až před samotným
zásahem.  V sobotu  proběhne výměna zkušeností  a  ve  večerních  hodinách slavnostní  zakončení
cvičení.
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Cena cvičení:

Úhrada v termínu do 30. 6. 2019:
2 200 Kč/1 osoba (zasahující nebo doprovod)/cvičení (nebo 80 EUR) 

Úhrada v termínu od 1. 7. 2019 do 31. 7. 2019:
2 400 Kč/1 osoba (zasahující nebo doprovod)/cvičení (nebo 96 EUR) 

Úhrada v termínu od 1. 8. 2019 do 31. 8. 2019:
3 000 Kč/1 osoba (zasahující nebo doprovod)/cvičení (nebo 112 EUR) 

Pokud nebude platba připsána nejpozději  do 1.  9.  2019 na účet  organizátora,  nebude přihláška
zasahujícího týmu organizátorem akceptována a tým nebude do cvičení připuštěn.

 účastnický  poplatek  se  hradí  na  účet  číslo  2600745056/2010  (Fio  banka),  odpovídající
částku je nutné uhradit dle výše uvedeného harmonogramu bezhotovostně (nejpozději  do
31. 8. 2019)

 pro dohledání platby prosím uvádějte jako variabilní symbol IČO Vaší organizace (nemáte-li
jej, uveďte do poznámek název týmu/organizace) a specifický symbol 19.

 zpráva pro příjemce: název týmu nebo člena, za kterého je platba odesílána
 při odhlášení do 1. 8. 2019 je storno poplatek 50 % z uhrazené částky, při odhlášení po

15. 8. 2019 je storno poplatek ve výši 100 % z uhrazené částky, neboť většinu poplatků musí
pořádající organizace zaplatit předem

Cena zahrnuje: ubytování, stravu ve formě plné penze a program cvičení.

Cena nezahrnuje: dopravu na místo cvičení a v průběhu cvičení, pojištění.

Trička: Pro účastníky cvičení, jejich doprovod a figuranty nabízíme trička s logem cvičení.
Jedná se o originální verzi výročí cvičení, cena 500,- Kč/ks.
Objednávku je nutné provést s přihláškou na cvičení a uhradit nejpozději do 31. 7. 2019. Po tomto
datu již není možné trička objednat. Velikosti a počty uveďte v případě zájmu do přihlášky.

www.rescuepatrol.cz                                 číslo účtu: 2600745056/2010 (Fio banka) 

Záchranáři Česká Kamenice, z.s.   reditel@zachranarick.cz      +420777244683        IČO 26541131

5/11

http://www.rescuepatrol.cz/
mailto:reditel@zachranarick.cz


                                      
                              20. ROČNÍK MEZINÁRODNÍHO SOUČINNOSTNÍHO CVIČENÍ

                            RESCUE PATROL 2019
                                   www.rescuepatrol.cz
                                      

!!! DŮLEŽITÁ UPOZORNĚNÍ !!!

Pojištění si hradí každý účastník sám, nebo mu jej platí vysílající organizace.

Pořadatel nenese odpovědnost za ztrátu či poškození vybavení a osobních věcí zasahujících
ani figurantů po celou dobu pobytu.

Vzhledem ke zvýšeným nárokům na fyzickou i psychickou zdatnost účastníků musí
účastníci nejpozději v den zahájení cvičení dosáhnout věku 18 let!

U účastníků cvičení se předpokládá znalost svého oboru, cvičení nemá za cíl výuku základů,
ale další rozvoj, rozpoznání svých silných a slabých stránek, získání zkušeností, dovedností,

nácvik spolupráce, testování vybavení atd.

Všechny audio a video záznamy pořízené v průběhu konání cvičení jsou povinni účastníci
bezplatně poskytnout pořadateli.

Přihláška:
 přijímání přihlášek nejpozději do 31. 8. 2019 spolu s platbou 
 po odeslání přihlášky a návratky vyčkejte na potvrzení přijetí, v případě překročení

kapacity pro jednotlivá zaměření či celkové kapacity budete informováni, že se pro
překročení omezené kapacity jednotek již nelze přihlásit

Vyplněnou návratku zašlete na adresu: Záchranáři Česká Kamenice, z. s.
Výcvikové a školicí středisko
Palackého 689
407 21 Česká Kamenice

Nebo e-mailem: reditel@zachranarick.cz

Dotazy volejte na telefonní číslo 777 244 683 – Bc. Zdeněk Břečka, DiS. (ředitel cvičení)

Těšíme se na Vaši účast!
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Závazná přihláška na cvičení RESCUE PATROL 2019
ve dnech 10.–15. 9. 2019

Od  25.  5.  2018  vstoupilo  do  platnosti  Nařízení  (EU)  2016/679 GDPR (General  Data  Protection
Regulation) -  Obecné  nařízení  na  ochranu  osobních  údajů.  Z tohoto  důvodu  bychom  Vás  rádi
informovali o několika krocích v této návratce. 

1. Vaše osobní údaje budou využity pouze pro potřeby Rescue Patrol 2019 
2. Vaše osobní údaje nebudou zpřístupněny, sdíleny ani předány třetím osobám
3. Vaše osobní údaje uvedené v návratce budou archivovány pouze v tištěné formě max.

1 rok
4. Po uplynutí archivační doby budou Vaše osobní údaje skartovány. 
5. O skartaci Vašich osobních údajů bude veden písemný záznam.
6. Jako majitel osobních údajů máte právo na odvolání souhlasu s jejich zpracováním
7. Jako majitel osobních údajů máte právo na jejich výmaz a na právo být zapomenut
8. Jako majitel osobních údajů máte právo vznést námitku proti jejich zpracování

Název jednotky: ……………………………………………………………………………………..

Zaměření jednotky:………………………………………………………………………………….

Kontaktní údaje (tel./e-mail):………………………………………………………………………..

Internetové stránky:…………………………………………………………………………………

Délka pobytu jednotky (příjezd–odjezd): …………………………………………………………

Počet zasahujících: ………………………………………………………………………………….

Počet doprovázejících: ………………………………………………………………………………

Vozová technika, kterou bude mít jednotka k dispozici (napište typ): 

                                                                                                                                                                               

Velitel/ka:

Jméno a příjmení: …………………………….…......…………………………….…...... 

Kvalifikace: .......…………………….........................…………………………….…......

Datum narození: …………………….........................…………………………….…......

Kontaktní adresa: ………………………………………………………………….…......

Kontaktní telefon: ……………………………………………………..............................    

E-mail:  ……………………………...........................…………………………….…......
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Máme/nemáme zájem o trička s logem cvičení (nehodící se škrtněte), v případě, že ano, doplňte počty kusů 

k velikostem:

Unisex: vel. S … ks, vel. M … ks, vel. L … ks, vel. XL … ks, vel. XXL … ks

Svým podpisem na této přihlášce potvrzuji, že jsem si přečetl/a informace uvedené v přihlášce na cvičení 

Rescue Patrol 2019, jsem s nimi srozuměn/a a budu se jimi řídit. Jsem si vědom/a, že nejsem organizátorem 

akce pojištěn/a a za případné úrazy či poškození a ztrátu vybavení nenesou pořadatelé žádnou odpovědnost.

Podpis: ……………………………….………………….

Svým podpisem stvrzuji, že souhlasím se zpracováním svých osobních údajů.

Podpis: ……………………………….………………….

Svým podpisem stvrzuji, že souhlasím s pořizováním fotografických a video záznamů organizátorem 

RP2019, které může organizátor využít pro své potřeby.

Podpis: ……………………………….………………….

1. člen/ka:

Jméno a příjmení: …………………………….….....      Datum narození: …………………….

Kvalifikace: .......…………………….........................…………………………….…................

Kontaktní adresa: ………………………………………………………………………….........

Kontaktní telefon: ……………………………………    E-mail:  ……………………………..

Svým podpisem na této přihlášce potvrzuji, že jsem si přečetl/a informace uvedené v přihlášce na cvičení 

Rescue Patrol 2019, jsem s nimi srozuměn/a a budu se jimi řídit. Jsem si vědom/a, že nejsem organizátorem 

akce pojištěn/a a za případné úrazy či poškození a ztrátu vybavení nenesou pořadatelé žádnou odpovědnost.

Podpis: ……………………………….………………….

Svým podpisem stvrzuji, že souhlasím se zpracováním svých osobních údajů.

 Podpis: ……………………………….………………….

Svým podpisem stvrzuji, že souhlasím s pořizováním fotografických a video záznamů organizátorem 

RP2019, které může organizátor využít pro své potřeby.

Podpis: ……………………………….………………….
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2. člen/ka:

Jméno a příjmení: …………………………….….....      Datum narození: …………………….

Kvalifikace: .......…………………….........................…………………………….…................

Kontaktní adresa: ………………………………………………………………………….........

Kontaktní telefon: ……………………………………    E-mail:  ……………………………

Svým podpisem na této přihlášce potvrzuji, že jsem si přečetl/a informace uvedené v přihlášce na cvičení 

Rescue Patrol 2019, jsem s nimi srozuměn/a a budu se jimi řídit. Jsem si vědom/a, že nejsem organizátorem 

akce pojištěn/a a za případné úrazy či poškození a ztrátu vybavení nenesou pořadatelé žádnou odpovědnost.

Podpis: ……………………………….………………….

Svým podpisem stvrzuji, že souhlasím se zpracováním svých osobních údajů.

 Podpis: ……………………………….………………….

Svým podpisem stvrzuji, že souhlasím s pořizováním fotografických a video záznamů organizátorem 

RP2019, které může organizátor využít pro své potřeby.

Podpis: ……………………………….………………….

3. člen/ka:

Jméno a příjmení: …………………………….….....      Datum narození: …………………….

Kvalifikace: .......…………………….........................…………………………….…................

Kontaktní adresa: ………………………………………………………………………….........

Kontaktní telefon: ……………………………………    E-mail:  ……………………………

Svým podpisem na této přihlášce potvrzuji, že jsem si přečetl/a informace uvedené v přihlášce na cvičení 

Rescue Patrol 2019, jsem s nimi srozuměn/a a budu se jimi řídit. Jsem si vědom/a, že nejsem organizátorem 

akce pojištěn/a a za případné úrazy či poškození a ztrátu vybavení nenesou pořadatelé žádnou odpovědnost.

Podpis: ……………………………….………………….

Svým podpisem stvrzuji, že souhlasím se zpracováním svých osobních údajů.

 Podpis: ……………………………….………………….

Svým podpisem stvrzuji, že souhlasím s pořizováním fotografických a video záznamů organizátorem 

RP2019, které může organizátor využít pro své potřeby.

Podpis: ……………………………….………………….
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                              20. ROČNÍK MEZINÁRODNÍHO SOUČINNOSTNÍHO CVIČENÍ

                            RESCUE PATROL 2019
                                   www.rescuepatrol.cz
                                      
4. člen/ka:

Jméno a příjmení: …………………………….….....      Datum narození: …………………….

Kvalifikace: .......…………………….........................…………………………….…................

Kontaktní adresa: ………………………………………………………………………….........

Kontaktní telefon: ……………………………………    E-mail:  ……………………………

Svým podpisem na této přihlášce potvrzuji, že jsem si přečetl/a informace uvedené v přihlášce na cvičení 

Rescue Patrol 2019, jsem s nimi srozuměn/a a budu se jimi řídit. Jsem si vědom/a, že nejsem organizátorem 

akce pojištěn/a a za případné úrazy či poškození a ztrátu vybavení nenesou pořadatelé žádnou odpovědnost.

Podpis: ……………………………….………………….

Svým podpisem stvrzuji, že souhlasím se zpracováním svých osobních údajů.

 Podpis: ……………………………….………………….

Svým podpisem stvrzuji, že souhlasím s pořizováním fotografických a video záznamů organizátorem 

RP2019, které může organizátor využít pro své potřeby.

Podpis: ……………………………….………………….
                                                                                                                                                                               
5. člen/ka/Doprovod:

Jméno a příjmení: …………………………….….....      Datum narození: …………………….

Kvalifikace: .......…………………….........................…………………………….…................

Kontaktní adresa: ………………………………………………………………………….........

Kontaktní telefon: ……………………………………    E-mail:  ……………………………

Svým podpisem na této přihlášce potvrzuji, že jsem si přečetl/a informace uvedené v přihlášce na cvičení 

Rescue Patrol 2019, jsem s nimi srozuměn/a a budu se jimi řídit. Jsem si vědom/a, že nejsem organizátorem 

akce pojištěn/a a za případné úrazy či poškození a ztrátu vybavení nenesou pořadatelé žádnou odpovědnost.

Podpis: ……………………………….………………….

Svým podpisem stvrzuji, že souhlasím se zpracováním svých osobních údajů.

 Podpis: ……………………………….………………….

Svým podpisem stvrzuji, že souhlasím s pořizováním fotografických a video záznamů organizátorem 

RP2019, které může organizátor využít pro své potřeby.

Podpis: ……………………………….………………….
                                                                                                                                                                               

www.rescuepatrol.cz                                 číslo účtu: 2600745056/2010 (Fio banka) 
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                              20. ROČNÍK MEZINÁRODNÍHO SOUČINNOSTNÍHO CVIČENÍ

                            RESCUE PATROL 2019
                                   www.rescuepatrol.cz
                                      
6. člen/ka/Doprovod:

Jméno a příjmení: …………………………….….....      Datum narození: …………………….

Kvalifikace: .......…………………….........................…………………………….…................

Kontaktní adresa: ………………………………………………………………………….........     

Kontaktní telefon: ……………………………………    E-mail:  ……………………………

Svým podpisem na této přihlášce potvrzuji, že jsem si přečetl/a informace uvedené v přihlášce na cvičení 

Rescue Patrol 2019, jsem s nimi srozuměn/a a budu se jimi řídit. Jsem si vědom/a, že nejsem organizátorem 

akce pojištěn/a a za případné úrazy či poškození a ztrátu vybavení nenesou pořadatelé žádnou odpovědnost.

Podpis: ……………………………….………………….

Svým podpisem stvrzuji, že souhlasím se zpracováním svých osobních údajů.

 Podpis: ……………………………….………………….

Svým podpisem stvrzuji, že souhlasím s pořizováním fotografických a video záznamů organizátorem 

RP2019, které může organizátor využít pro své potřeby.

Podpis: ……………………………….………………….

Doprovod:

Jméno a příjmení: …………………………….….....      Datum narození: …………………….

Kontaktní adresa: ………………………………………………………………………….........

Kontaktní telefon: ……………………………………    E-mail:  ……………………………..

Svým podpisem na této přihlášce potvrzuji, že jsem si přečetl/a informace uvedené v přihlášce na cvičení 

Rescue Patrol 2019, jsem s nimi srozuměn/a a budu se jimi řídit. Jsem si vědom/a, že nejsem organizátorem 

akce pojištěn/a a za případné úrazy či poškození a ztrátu vybavení nenesou pořadatelé žádnou odpovědnost.

Podpis: ……………………………….………………….

Svým podpisem stvrzuji, že souhlasím se zpracováním svých osobních údajů.

 Podpis: ……………………………….………………….

Svým podpisem stvrzuji, že souhlasím s pořizováním fotografických a video záznamů organizátorem 

RP2019, které může organizátor využít pro své potřeby.

Podpis: ……………………………….………………….

www.rescuepatrol.cz                                 číslo účtu: 2600745056/2010 (Fio banka) 
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