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Vážení příznivci hasičství,
letní období je za námi, včetně dalšího čtvrtletí. Pro jednotku byl tento čas ve znamení zvýšeného počtu výjezdů
k polním, travním a lesním porostům, vlivem období dlouhého sucha a nadprůměrně vysokých teplot. Jednotka
se rovněž podílela na likvidaci požáru lesa u obce Olešná na Rakovnicku. Vše se dočtete v jednotlivých sekcích.
Přejeme Vám příjemné čtení.
SDH Kralupy n. Vlt.

Z ČINNOSTI KRALUPSKÝCH HASIČŮ
BRIGÁDA S RYBÁŘI

K

aždý rok pořádá místní rybářská organizace v Kralupech nad Vltavou veřejné brigády zaměřené na čištění
Zákolanského a Knovízského potoka. A je již tradicí, že se náš sbor těchto brigád pravidelně zúčastňuje.
Rybářům poskytujeme jak další pracovní sílu, tak i nezbytnou techniku. Především cisternovou automobilovou
stříkačku, skvěle využitelnou k rozrývání dna potoka, jehož cílem je odbahnění koryta a odplavení ostatních
usazenin.
První brigáda se konala dne
8. srpna se zaměřením na vyčištění
soutoku Knovízského a Zákolanského
potoka. Břehy zde byly již silně
zarostlé vysokou trávou a křovinami.
Veškeré nežádoucí keře se posekaly a
odvezly do přistaveného kontejneru.
Druhá brigáda se konala dne 5. září
a čištěn byl úsek u autobusové
zástavky U Jízku. V této části
Zákolanského potoka se odstranila
hromada z různých klacků a větví,
která se tu časem vytvořila.
Po skončení brigády jsme byly opět
odměněni
chutným občerstvením
Soutok Zákolanského a Knovízského potoka po zahájení brigády. zajištěným kralupskými rybáři.
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Fotografie z brigády s rybáři:
 Odstraňování křovin, trávy a
jiných nečistot z břehu a odvážení
k přistavenému kontejneru.

 Soutok Zákolanského a
Knovízského potoka po skončení
brigády.

 Odstraňování vytvořené
„hradby“ z naplavených
klacků a větví u mostku na
sídlišti
Hůrka,
poblíž
autobusové zastávky U
Jízku.
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ZÁSAHOVÁ ČINNOST A VÝCVIK JEDNOTKY
VYHLÁŠENÉ POPLACHY pro JSDH Kralupy n. Vlt.
▪ Dne 5. července, 18:46 hod.:
požár travního porostu V
Zátiší, u trati, v Kralupech.
Na místo události vyjela
vozidla CAS 32 T-815 a
CAS 20 T-815. Po dohodě
s velitelem zásahu byla obě
vozidla odvolána zpět na základnu.
▪ Dne 7. července, 21:06 hod.: požár
lesního porostu za Kralupami, směrem
na Otvovice, nedaleko Minické skály.
Místo se nacházalo ve špatně přístupném
terénu a bylo nutno natáhnout dlouhé
hadicové vedení. Požár byl následně
likvidován dvěma „C“ proudy. Přítomny
byly tři jednotky požární ochrany (HZS
Kralupy, JSDH Kralupy a Zákolany).
▪ Dne 8. července, , 17:24 hod.: požár
travního porostu u garáží V Zátiší.
▪ Dne 9. července, 17:35 hod.:
opětovný požár lesního porostu za
Kralupami, nedaleko Minické skály.
Požár byl uhašen pomocí jednoho „C“
proudu.
▪ Dne 21. července, 13:00 hod.: požár
traktora a posekaného pole u obce
Slatina.

požár traktora u Slatiny

Na místo události vyjelo vozidlo CAS
32 T-815. Na místě bylo přítomno
několik jednotek požární ochrany
vzhledem k rozlehlosti zasažené plochy.
K likvidaci požáru pole byla využita
požární vozidla vybavená přední kropící
lištou.
▪
Dne 24. července, 17:27 hod.:
ohlášený požár pole nad obcí Otvovice.
K požáru vyjela vozidla CAS 32 T-815 a
CAS 32 T-148. Při jízdě na místo zásahu
došlo v obci Otvovice k technické
závadě na vozidle CAS 32 T-148 a na
místo události se dostavilo pouze
vozidlo CAS 32 T-815. Po nouzové
opravě vozidla T-148, se vrátilo zpět na
základnu, ale nebylo již schopno dalšího
výjezdu.

požár pole u Blevic
▪ Dne 8. srpna: na žádost starosty města
prováděla jednotka kropení silnic v
katastru města Kralupy n. Vlt.

▪ Dne 25. července, 07:55 hod.: požár
transformovny, v ul. Přemyslova,
Kralupy. Jednotka setrvala jako záloha
na místě události.

▪ Dne 9. srpna, 17:04 hod.: ohlášený
požár pole v blízkosti obce Černuc. Při
jízdě na místo události byla jednotka
operačním a informačním střediskem
poslána k jinému ohlášenému požáru
pole v okolí Velké Bučiny. Tento
nahlášený požár se však posléze ukázal
jako planý. Jednotka se poté přesunula k
původně ohlášenému požáru. Zde již
byly hasební práce ukončeny.

▪ Dne 4. srpna: jednotka se účastnila
likvidace velkého požáru polního a
lesního porostu u obce Olešná na
Rakovnicku.

▪ Dne 12. srpna: na žádost starosty
města prováděla jednotka kropení
městské zeleně v areálu Základní školy
Václava Havla.

▪ Dne 7. srpna: na žádost starosty města
prováděla jednotka kropení silnic v
katastru města Kralupy n. Vlt.

▪ Dne 5. září: technická pomoc při
čištění Zákolanského potoka. Použity
byly dva „C“ proudy k odstranění
nánosů.

▪ Dne 8. srpna, 12:14 hod.: ohlášený
požár posekaného pole u obce Blevice.
K zásahu vyjelo vozidlo CAS 20 T-815.
Na hašení požáru se podílelo několik
jednotek a využita byla opět požární
vozidla vybavená přední kropící lištou.
Naše jednotka prováděla hašení pomocí
dvou útočných „C“ proudů.

▪ Dne 29. září, 15:07 hod.: ohlášený
požár v Průmyslovém objektu, Sídl. V
Zátiší, Kralupy n. Vlt. Zjištěno bylo
nenahlášené pálení.

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.; HZS – Hasičský záchranný sbor; JSDH – Jednotka sboru dobrovolných hasičů

Na co se můžete těšit v dalším čísle Zpravodaje SDH…?
▪ fotografie a informace o lezeckém výcviku, který se uskutečnil ve dnech 1. - 4. října 2015

měj na paměti:

Integrovaný záchranný systém
důležitá telefonní čísla
● 112
● 150
● 155
● 158
● 156

Mezinárodní tísňová linka
Hasičský záchranný sbor
Zdravotnická záchranná služba (vždy přivolej při všech stavech ohrožujících život)
Policie ČR (vždy přivolej jsi-li svědkem dopravní nehody nebo spáchání trestného činu)
Městská policie (vždy přivolej jsi-li svědkem dopravní nehody nebo spáchání trestného činu)
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