
 

 

Projekt: Brenna Písečná - partnerstwo w działaniu / Brenna Písečná - partnerství v činnostech 

 

TRANSGRANICZNE ĆWICZENIA STRAŻACKIE W GMINIE BRENNA / PŘESHRANIČNÍ CVIČENÍ HASIČŮ V OBCI BRENNA 

05.09.2020r. 

 

PL CZ 

1. Data: 05.09.2020 (od 9.00 do około 15.00): 

- szkolenie w zakresie działań ratowniczych podczas wypadków 

drogowych z uwzględnieniem elementów udzielania 

kwalifikowanej pierwszej pomocy (9.30-10.30),    

- ćwiczenie zgrywające z zakresu poruszanego podczas części 

szkoleniowej; 

- spotkanie podsumowujące ćwiczenia (do 12.00). 

2. Miejsce: Górki Wielkie – teren jednostki OSP Górki Wielkie – plac 

za remizą oraz sala bankietowa, impreza dostępna dla mieszkańców 

i turystów. 

 

3. Uczestnicy ćwiczeń: 

 Strażacy z OSP z Gminy Brenna: 12 osób. 

 Strażacy z SDH Písečná: 6 osób. 

 

4. Ćwiczenia będą związane z działaniami ratowniczymi podczas 

zdarzenia w ruchu drogowym – wypadek dwóch samochodów 

osobowych. W ćwiczeniach będzie brało udział 12 strażaków z 

Gminy Brenna i 6 strażaków z Gminy Písečná, którzy zostaną 

połączeni w 3 zespoły po 6 osób.  

 

5. Do realizacji zadania potrzeby będzie niezbędny sprzęt, przede 

wszystkim  ochrony indywidualnej (ubrania ochronne, sprzęt 

ochrony dróg oddechowych) oraz narzędzia ratownicze. Należy 

1. Datum: 05.09. 2020 (9.00 až přibližně 15.00): 

 školení v oblasti záchranných zásahů při dopravních nehodách se 

zohledněním prvků poskytování kvalifikované první pomoci, 

 koordinační cvičení v oblasti probírané během školicí části, 

 setkání sumarizující cvičení (do 12.00). 

 

 

2. Místo: Górki Wielkie – areál jednotky OSP [SDH] vzadu za zbroj-

nicí a banketový sál, akce je veřejně přístupná pro obyvatele a turi-

sty. 

 

3. Účastníci cvičení: 

 Hasiči z OSP z Gminy Brenna: 12 osob. 

 Hasiči z SDH Písečná: 6 osob. 

 

4. Cvičení budou spojena se záchrannými zásahy během události v 

provozu  na pozemních komunikacích – autonehody za účasti dvou 

osobních automobilů. Cvičení se zúčastní 12 hasičů z Gminy 

Brenna a 6 hasičů z obce Písečná, kteří společně vytvoří 3 

šestičlenné týmy. 

 

5. Pro realizaci úkolu bude nevyhnutná technika, především 

prostředky individuální ochrany (ochranné oděvy, prostředky pro 



 

również pamiętać o działaniach medycznych związanych z 

udzieleniem kwalifikowanej pierwszej pomocy.  

 

6. Ćwiczenia będą poprzedzone wspólnym szkoleniem na temat 

udzielania Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy.  

 

7. Po ćwiczeniach spotkanie podsumowujące (zapewniamy ciepły 

poczęstunek - od 12.30). 

 

8. Od 13.00 – wydawanie poczęstunku dla mieszkańców i turystów. 

 

9. SZCZEGÓŁOWY OPIS ĆWICZEŃ. 
Doszło do zdarzenia drogowego z udziałem dwóch samochodów oraz 

4 osób poszkodowanych. Na skrzyżowaniu dróg jeden z samochodów 

osobowych, w którym podróżowała jedna osoba, wymusił 

pierwszeństwo przejazdu w wyniku czego wjechał wprost pod 

nadjeżdżający z boku inny samochód osoby z 3 osobami w środku. 

Następstwem tego zdarzenia było przewrócenie na bok uderzonego 

pojazdu oraz zakleszczenie drzwi od strony kierowcy. Kierowca jest 

we wstrząsie wymaga ewakuacji z pojazdu i pilnego udzielenia 

pierwszej pomocy.  

W drugim samochodzie znajdują się 3 osoby poszkodowane. Dwie 

osoby dorosłe z ranami głowy, w tym jedna - ze złamaną ręką, a druga 

- ze złamaną nogą. Na tylnej kanapie znajduje się dziecko w foteliku, 

które wymaga tylko ewakuacji oraz nadzoru do czasu przekazania 

pogotowiu ratunkowemu. Występują problemy z otworzeniem drzwi 

zarówno kierowcy, jak i pasażera. Istnieje prawdopodobieństwo 

zakleszczenia nóg kierowcy. 

Czynności ratowników polegać będą w pierwszej kolejności na 

zabezpieczeniu miejsca zdarzenia, na stabilizacji obu pojazdów oraz 

wykonaniu dostępu do zakleszczonych osób z wykorzystaniem 

narzędzi hydraulicznych. W przypadku samochodu na boku 

ochranu dýchacích cest) a záchranářské nářadí. Je třeba také pama-

tovat na zdravotní zásahy spojeny s poskytováním kvalifikované 

první pomoci. 

6. Cvičení bude předcházet společné školení věnované poskytování 

kvalifikované první pomoci.  

 

7. Po cvičeních se uskuteční závěrečné setkání (zabezpečujeme teplé 

občerstvení – od 12.30). 

 

8. Od 13.00: bude pro  obyvatele a turisty servírována strava. 

 

9. PODROBNÝ POPIS CVIČENÍ: 
Během události v provozu na pozemních komunikacích – autonehody 

za účasti dvou osobních automobilů a 4 poškozených. Na křižovatce si 

jeden z osobních automobilů, kterým cestovala 1 osoba, vynutil 

přednost v jízdě a v důsledku toho vjel přímo pod blížící se ze strany 

jiný automobil s 3 osobami uvnitř. V důsledku této události se 

automobil, do kterého narazilo druhé auto, převrátil na bok a dveře na 

straně řidiče se zaklínily. Řidič v šoku si vyžaduje evakuaci z vozidla a 

okamžité poskytnutí první pomoci. 

Ve druhém automobilu se nacházejí 3 poškozené osoby. Dvě dospělé 

osoby se zraněním hlavy, ze kterých jedna má kromě toho zlomenu 

ruku a druhá zlomenu nohu. Na zadní sedačce  

se nachází dítě v autosedačce, které je třeba jenom evakuovat a hlídat 

až do příjezdu sanitky a odevzdání dítěte zdravotnickým záchranářům. 

Vyskytují se problémy s otevřením dveří řidiče i pasažéra. Existuje 

pravděpodobnost, že řidič má zaklíněné nohy. 

Činnosti záchranářů budou spočívat v první řadě v zabezpečení místa 

nehody, stabilizaci obou vozidel o vytvoření přístupu k zaklíněným 

osobám pomocí hydraulických nářadí. V případě automobilu, který se 

převrátil na bok, je možné udělat zaklíněným – teda přístup přes kufr 

vozidla, a v případě stojícího auta – odříznout dveře a odrazit 



 

zastosować można tunelowanie - czyli dostęp poprzez tylną klapę 

pojazdu, natomiast jeśli chodzi o samochód na kołach - wycięcie drzwi 

oraz odepchnięciu deski rozdzielczej, jeśli wyniknie taka konieczność. 

Priorytetem będzie również ewakuacja dziecka - zgodnie z aktualnymi 

wytycznymi - z całym fotelikiem, oraz zbadanie jego stanu i 

obserwacja do czasu przekazania zespołowi ratownictwa medycznego. 

Po wykonaniu dostępu do osób poszkodowanych nastąpi ich ewakuacja 

z wykorzystaniem deski ortopedycznej oraz jak najszybsze udzielenie 

Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy i również przekazanie zespołowi 

ratownictwa medycznego. 

 

přístrojovou desku, jest-li vznikne taková potřeba. Prioritou bude také 

evakuace dítěte - v souladu s platnými pokyny – s celou sedačkou, 

zkontrolování jeho zdravotního stavu a sledování do doby až přijede 

tým zdravotních záchranářů. Po zabezpečení přístupu k poškozeným 

osobám, budou tyto osoby evakuovány s použitím ortopedické desky, 

co nejdřív jim bude poskytnutá kvalifikovaná první pomoc a budou 

odevzdány týmu zdravotních záchranářů. 

 

 

 

 


