
  Sbor

  Dobrovolných

  Hasičů
Kralupy nad Vltavou

www.sdhkralupy.cz

Vážení příznivci hasičství,

dostává se k Vám zcela první číslo „zpravodaje“ zachycujícího výraznější momenty z činnosti našeho sboru za  
uplynulé čtvrtletí, jehož prostřednictvím bychom se rádi podělili o aktivity, kterým se věnujeme. Najdete zde  
nejen část o činnosti sboru, ale i sekci o výjezdové jednotce.

Přejeme Vám příjemné čtení. 

SDH Kralupy n. Vlt.

NA BRIGÁDĚ S RYBÁŘI
ako již tradičně, se náš sbor  zúčastnil brigády čištění  Zákolanského potoka, pořádané místní rybářskou 
organizací v Kralupech nad Vltavou, tentokrát naplánovanou na 12. října. K dispozici jsme poskytli nejen 

své síly, ale i hlavní výjezdová auta jednotky (CAS 32 T-815 a CAS 20 T-815)1. V rámci této brigády měli tak 
členové  jednotky  možnost  zopakovat  si  používání 
technických příslušenství vozidel a strojnickou obsluhu 
vozidel, včetně věcných prostředků.

J

    K vyčištění nám byl svěřen úsek na sídlišti Hůrka, 
u autobusové zastávky U jízku a dále pak břeh podél 
Masnerovy stezky za gymnáziem, směrem k soutoku 
Zákolanského  a  Knovízského  potoka.  Po  ručním 
odstranění  objemnějších  naplavenin  přišla  na  řadu 
technika. Prostřednictvím hadicového vedení, s proud-
nicí  a  vodou čerpanou  o  vysokém tlaku,  se  zahájilo 
rozrývání  dna  potoka,  jehož  cílem  bylo  uvolnění 
drobných usazenin,  jejich odplavení  a  především od-
bahnění  koryta.  Nashromážděné  věci  z  potoka  se 
posléze  naložily  na  připravený  vozík  a  odvezly  do 
technických  služeb.  Za  zmínku  stojí  vylovení  jedné 
kolečkové brusle a motorkářské bundy.

1 CAS 32 T-815, cisternová automobilová stříkačka, Tatra 815, čerpadlo o výkonu 3200 l/min.
CAS 20 T-815, cisternová automobilová stříkačka, Tatra 815, čerpadlo o výkonu 2000 l/min.
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Z ČINNOSTI KRALUPSKÝCH HASIČŮ

      číslo 1                   

CAS 32 T-815



    V průběhu prací nás později nemile zaměstnala závada na vzduchovém systému jednoho z výjezdových auto-
mobilů, která si na místě vyžádala nouzovou opravu tohoto vozidla. Veškerý předem vytyčený harmonogram 
úkolů se však i přes tuto nepříjemnost podařilo dodržet. O milé završení dopoledních činností se postaralo 
chutné občerstvení zajištěné kralupskými rybáři, za což jim velice děkujeme.

Jsme velmi rádi, že i náš sbor mohl přispět svým konáním k tomu, aby se nejen procházka kolem potoka 
stala o něco příjemnější.

ŠKOLENÍ JEDNOTKY

ne 26. října, ve 14:00 hod., se členové jednotky SDH Kralupy nad Vltavou sešli na hasičské stanici a 
vyrazili na naplánované školení u vody. S výjezdovým vozidlem CAS 20 T-815 a CAS 32 T-148, se 

nejprve zahájila kondiční jízda po hasičském obvodu (ve směru z Kralup nad Vltavou přes obce Veltrusy – 
Vojkovice – Hostín u Vojkovic – Dřínov – Úžice a zpět do Kralup nad Vltavou). Po absolvování kondiční jízdy 
byla technika odstavena u břehu řeky Vltavy, poblíž Rybářské bašty na Střelnici, v městské části Kralupy nad 
Vltavou  –  Lobeček.  Zde  se  prověřilo  veškeré  technické  vybavení  vozidel,  především manipulace  s  tímto 
příslušenstvím (motorová pila, rozbrušovací pila, elektrocentrála), a dále pak obsluha čerpadel. Doplňování vo-
zidel vodou zabezpečila připojená sací hadice s košem. U dvou cvičně natažených útočných „C“ proudů si 
členové  jednotky  vyzkoušeli  obsluhu  různých  typů  proudnic,  včetně  lafetových  proudnic  umístěných  na 
nástavbách vozidel.

D

Výcvik ukončilo krátké opakovací školení o používání dýchacích přístrojů.
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 v krátkosti

co nás čeká a nemine v 1. čtvrtletí roku 2015 …?
▪ 31. ledna: Výroční valná hromada SDH Kralupy n. Vlt. Místo konání – vinárna Hotelu Sport.

▪ 14. února: školení 1. pomoci od Life RESCUE – záchranáři Praha

▪ 7. března: Hasičský ples SDH Kralupy n. Vlt., který se uskuteční v Hotelu Sport. Tímto Vás srdečně zveme.

Brigáda
Dne  8.11. proběhla  poslední  brigáda 
kralupských  rybářů  v  tomto  roce. 
Tentokrát  byla  zaměřena  na  čištění 
potoka a náš sbor se opětovně aktivně 
zúčastnil. Navázali jsme na předešlou 
brigádu a pokračovali u soutoku Zá-
kolanského  a  Knovízského  potoka. 
Zde se rovněž prováděla práce s mo-
torovou  pilou.  Pod  mostkem,  v  ul. 
Horymírova,  byla  nasazena  technika 
(CAS 20 T - 815) a opět se provádělo 
čištění  koryta  pomocí  vody  stříkané 
pod tlakem.

Úklid a první pomoc
Po  ukončení  brigády  s  rybáři  naše 
aktivita  ani  na  chvíli  nepolevila.  Po 
návratu  jsme  se  plně  oddali  úklidu 
naší  hasičské  zbrojnice,  především 
vydrhnutí podlah a umytí vozidla po-
užitého při čištění potoka.

Nakonec jsme se věnovali opakování 
základů první pomoci, což je pro nás 
nezbytná  součást  vědomostí,  které 
potřebujeme. Účelně jsme se zaměřili 
na postupy poskytování první pomoci 

při úrazech páteře, kde je manipulace 
s  takto  postiženými  osobami  dosti 
specifická.  Zopakovali  jsme  si 
správnosti nasazování krčních límců a 
páteřní dlahy, tzv. vyprošťovací korzet 
(SPENCER), který je často využívaný 
a vhodný pro vyprošťování zraněných 
osob (havarovaná vozidla, zřícené bu-
dovy, sesuvy, polomy atd.). 

Fyzická příprava
Již  dlouhodobě a  na pravidelné bázi 
(3x týdně), se členové výjezdové jed-
notky  Sboru  dobrovolných  hasičů 
Kralupy n. Vlt. věnují cvičení vedoucí 
ke zdokonalování jejich fyzické kon-
dice a výdrže. Ta je více než žádoucí 
na  mnohdy náročných místech  zása-
hů.

Odklízení sněhu
Mráz a první sníh udeřili. Dvůr hasič-
ské stanice udržujeme čistý od sněhu 
a námrazy pro bezproblémový výjezd 
požární techniky.odklízení listí a větví

drhnutí podlah na stanici



JSDH – Jednotka sboru dobrovolných hasičů;  HZS – Hasičský záchranný sbor;  1+3 –  družstvo o zmenšeném početním stavu ve 
složení velitel + strojník (řidič) a 2 hasiči; 1+5 – družstvo ve složení velitel + strojník (řidič) a 4 hasiči

PRAKTICKÝ VÝCVIK
aždý,  kdo  nejen  v  ranních  hodinách  projížděl  dne  22.  listopadu  obcí  Cítov,  a  po  silničních 
komunikacích  v  blízkém okolí  této  obce,  spatřil  větší 

množství zaparkované i pohybující se hasičské techniky. A co 
se tedy vlastně dělo?

K
V tento den proběhl rozsáhlý praktický výcvik, určený pro 

jednotky sboru dobrovolných hasičů obcí zařazených do kate-
gorie JPO III/1 a JPO III/22, pečlivě naplánovaný radou velite-
lů  OSH  ČMS  (okresní  sdružení  hasičů  Čech,  Moravy 
a  Slezska)  ve  spolupráci  s  HZS  Mělník.  Výcvik  byl 
mimořádný  rozsahem  (celkem  se  zúčastnilo  16  požárních 
jednotek),  i  počtem  výcvikových  stanovišť  (dohromady 
ustanovených 9), přičemž se každé stanoviště účelně zaměřilo 
na konkrétní a rozličnou problematiku, avšak vždy zaměřenou 
na situace s nimiž se jednotky požární ochrany na místě zásahu 
mnohdy  setkávají  (principy  a  postupy  hašení  v  uzavřených 

2 JPO III/1, jednotka požární ochrany 3. kategorie s působností i mimo katastrální území obce, která je zřizovatelem; zabezpečuje  
výjezd družstva o zmenšeném početním stavu
JPO III/2, jednotka požární ochrany 3. kategorie s působností i mimo katastrální území obce, která je zřizovatelem; zabezpečuje  
výjezd dvou družstev o zmenšeném početním stavu
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ZÁSAHOVÁ ČINNOST A VÝCVIK JEDNOTKY

▪ Dne 18. října, 19:08 hod.: 
požár  dopravního  pros-

tředku  (osobní  automo-
bil) na Sídl. U Cukrova-
ru  v  Kralupech  n.  Vlt., 

naproti  Hotelu  Sport. 
Poplach  byl,  ale  ještě  v  rámci 
výjezdového času, odvolán. Požár byl 
zlikvidován HZS Středočeského kra-
je,  stanice  Kralupy n.  Vlt.  (dále  jen 
„HZS Kralupy“).

▪ Dne 3.  listopadu,  01:04  hod.: 
požár nízké budovy (rodinný dům) v 
ul.  Na Velvarské silnici v Kralupech 
n.  Vlt.  Na  hasičskou  zbrojnici  se 
dostavilo  družstvo  v  počtu  1+3. 
Jednotka  byla  od  výjezdu odvolána. 
Jednotkou HZS Kralupy,  která se na 
místo  události  dostavila  jako  první, 
byl zjištěn planý poplach.

▪ Dne 22. listopadu: před 08:00 hod. 
ohlášený  požár  stodoly  v  bývalém 
statku  v  Obříství  na  Mělnicku.  Na 
místo zásahu vyjelo družstvo v počtu 
1+5  s  CAS  32  T-815  (toho  času 

přítomné  na  praktickém  výcviku  v 
obci Cítov). Po příjezdu probíhala již 
likvidace požáru HZS Mělník. 

K dispozici jim byla i automobilová 
plošina,  zpočátku  umístěná  vně  ob-
jektu. Naše jednotka zahájila doplňo-
vání  této  plošiny  vodou.  Poté  bylo 
družstvo přesunuto do areálu objektu, 
kde setrvalo jako záloha na místě zá-
sahu.  Kolem 10:35 hod.  se  podařilo 
dostat požár pod kontrolu a jednotka 
byla  odvolána  zpět  k  praktickému 
výcviku.  Na  likvidaci  požáru  se 
celkem podílelo  10  jednotek  hasičů 
(HZS:  Mělník,  Neratovice,  Letiště 

Vodochody,  Mladá  Boleslav,  a  dále 
JSDH:  Kralupy  n.  Vlt.,  Mělník-
Mlazice, Mělník-Vehlovice, Obříství, 
Chlumín, Neratovice).

▪  Dne  2.  prosince,  23:31  hod.: 
ohlášený  požár  prodejny  Lidl. 
Jednotka byla  z  výjezdu odvolána z 
důvodu planého poplachu.

▪ Dne 13.  prosince,  16:16  hod.: 
požár  kontejneru  na  Sídl.  U 
Cukrovaru.  Jednotka  byla,  ještě  v 
rámci výjezdového času, odvolána.

▪ Dne 23.  prosince,  14:50  hod.: 
požár  popelnice,  Sídl.  Hůrka,  poblíž 
lékařského centra (místo přesně neur-
čeno). Na místo události vyjelo druž-
stvo v počtu 1+5 s CAS 20 T-815. Při 
příjezdu  jednotky  na  místo  události 
nebyly spatřeny žádné známky požá-
ru. Později byly nalezeny samovolně 
vyhaslé zbytky smetí v jednom z od-
padkových košů  na  autobusové  zas-
távce  v  ul.  Henningsdorfská.  Žádné 
hasební práce nebyly zahájeny a jed-
notka se vrátila zpět na základnu.

VYHLÁŠENÉ POPLACHY pro JSDH Kralupy n. Vlt.

požár v Obříství
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shromaždiště hasičské techniky



prostorech, základy první pomoci a ošetřování popálenin a jiné). Dalším významem výcviku bylo i to, že se 
stanoviště nesoustřeďovala v jednom místě,  ale jednotky byly nuceny se pohybovat mezi nimi,  což rovněž 
simulovalo práci jednotek orientovat se a najít místo události, jako při skutečných zásazích.

Naše jednotka se na tomto cvičení s nadšením podílela. Před samotným zahájením se, ale výcvik pro naši 
jednotku společně s jednotkou Mělník – Mlazice změnil na skutečný zásah, kdy jsme byli vysláni jako posila na 
požár stodoly v Obříství (viz. VYHLÁŠENÉ POPLACHY pro JSDH Kralupy n. Vlt.). Po návratu z místa události 
naše družstvo výcvik úspěšně dokončilo.
    A co říci závěrem? Výcvik lze hodnotit jen pozitivně. Zpečetili jsme již získané znalosti, osvěžili si jiné a 
rovněž načerpali nové a cenné zkušennosti.

Fotografie z praktického výcviku:
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◄ seznámení se základy resuscitace 
a její praktický nácvik

► praktický nácvik 
nasazování krčních 
límců a manipulace 
se zraněnou osobou

▲ postupy a princip 3D hašení, 
práce s proudnicí a taktika 
vstupu do uzavřených prostor

Integrovaný záchranný systém
důležitá telefonní čísla
● 112  Mezinárodní tísňová linka

● 150  Hasičský záchranný sbor

● 155  Zdravotnická záchranná služba (vždy přivolej při všech stavech ohrožujících život)

● 158  Policie ČR (vždy přivolej jsi-li svědkem dopravní nehody nebo spáchání trestného činu)

● 156  Městská policie (vždy přivolej jsi-li svědkem dopravní nehody nebo spáchání trestného činu)

Pamatuj!!!
Při komunikaci s operačním střediskem nutno sdělit co se přihodilo, kde se to stalo, kdo je postižen, kde se 
postižená osoba nachází, kdo informaci poskytuje a sdělit číslo pro možnost zpětného volání.



ZPÁTKY DO TRÉNINKU
o prázdninové odmlce naši mladí hasiči znovu oblékli dětské stejnokroje a každý čtvrtek se scházejí na 
hasičské stanici, kde se učí teoretickým a praktickým znalostem z oblasti požární bezpečnosti, osvojují si 

vědomosti o technických příslušenstvích, které využívají hasičské sbory a především zde pilují dovednosti v 
oblasti požárního sportu. 

P
Již dne 11. října 2014 Soptíci nelenili a zúčastnili se 1. kola Okres-

ní soutěže PLAMEN 2014 – 2015, a to Závodu požární všestrannosti 
(ZPV) v Liblicích na Mělnicku. Účastníci v tomto závodu běží po vyty-
čené  trase  a  mezi  stanovišti,  na  kterých  plní  různé  úkoly  s  požární 
problematikou. Vítězi se stávají závodníci s nejlepšími časy a získanými 
výsledky.

A Soptíci nás rozhodně nezklamali. Píle a dřina na tréninku vynesla 
krásné 2. místo v kategorii přípravka.

Přehledová tabulka o umístění kralupských Soptíků v 1. kole Okresní soutěže PLAMEN 2014 - 2015
(Závod požárnické všestrannosti 2014, Liblice na Mělnicku)

kategorie umístění počet soutěžních družstev v dané kategorii
přípravka 2. místo 6
mladší 10. místo 22

starší
Kralupy A 5. místo

25
Kralupy B 13. místo

dorostenky – jednotlivci 10. místo 11

5

MLADÍ HASIČI „SOPTÍCI“

úspěšné družstvo kralupských Soptíků v kategorii přípravka
(Marian Kolář, Karolína Adéla Nejedlá, Matěj Kantner, Jakub Sklenář, Lukáš Orálek) 

medaile za 2. místo v ZPV 2014, Liblice na Mělnicku

nadcházející akce soptíků v 1. čtvrtletí roku 2015 …?
▪ 21. února: uzlovaná. Místo konání Nelahozeves.



ČERTI NA HASIČÁRNĚ

Soptík radí a doporučuje:
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Zimní období je v plném proudu
a k udržení tepla v domácnostech jsou používány

různé druhy tepelných spotřebičů. S tím se paradoxně zvyšuje
riziko vzniku požárů zejména nevhodným užíváním a manipulací.

       Zde je pár doporučení k eliminování tohoto rizika na minimum:

   1. vždy pořizovat a užívat spotřebiče schválené pro trh v České republice, s
       návodem na použití a obsluhu, údržbu atd. 
   2. výhradně užívat topiva určená pro daný typ topidla. Při topení v kamnech
       na pevná paliva, vždy odkládat popel do nehořlavých nádob.
   3. NIKDY! neumisťovat topidla do těsné blízkosti hořlavých materiálů.

                                                            

mikulášská nadílka na hasičárně

◄ ani Soptíci neunikli návštěve 
Mikuláše, anděla a čertů v den, 
jejich pravidelného setkání na 
hasičárně.


