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Vážení příznivci hasičství,

první čtvrtletí tohoto roku se neslo v duchu různých akcí a činností i cvičením jednotky. Nejinak tomu bylo ve  
druhém čtvrtletí.  Stěžejním cvičením jednotky byl polygon a výcvik na vodě.  Vše se dočtete v jednotlivých  
sekcích.

Přejeme Vám příjemné čtení. 

SDH Kralupy n. Vlt.

KRALUPSKÝ ŠESTIBOJ

iž 5. ročník Kralupského šestiboje se konal dne  16. května 
pod  mostem  T.  G.  Masaryka  v  Kralupech  nad  Vltavou.  V 

soutěži,  kde  soupeříci  týmy  prokazují  schopnost,  týmovost  a 
především  rychlost.  O  zábavu  a  vítězství  bojovalo  celkem 
jedenáct družstev.

J
  Novinkou  tohoto  ročníku  byl  putovní  pohár  kralupského 
šestiboje, a tak se maximální nasazení soutěžících, k získání této 
trofeje, dalo více než očekávat. Další specifičností šestiboje byla 
poprvé účast našich bratrů – dobrovolných hasičů z partnerského 
města Hennigsdorf (Německo).
  Úkolem  každého  družstva,  sestávajícího  ze  4  členů,  bylo 
překonat  předem  vytyčenou  dráhu  s  překážkami  a  splněním 
daných úkolů. To vše na čas a na dvě kola.
     Po startu bylo úkolem rozvinout dva útočné „C“ proudy včetně 
překonání  první  překážky  –  prolezení  železné  konstrukce  a 
pomocí  vodních proudů přemístit  plastové barely za vytyčenou 
metu.  Následně  se  všichni  z  družstva  přesunuli  na  místo  další 
překážky – bariéra s oknem, za níž byla připravena kolečka. Dva 
soutěžící  do  nich  nasedli  a  zbylýma  dvěma  byli  odvezení  do 
prostoru cíle, kde čekala poslední disciplína (snad paradoxně i ta 
nejobtížnější) – vypití 0,5 l mléka a piva. Zde se plně projevila 
týmovost družstva, a to v ohledu jak se s těmito nápoji vzájemně 
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Součástí šestiboje bylo i překonání překážky.
Na snímku v podání SDH Obříství.



vypořádat a co nejrychleji je vypít. Časomíra se zastavila až ve chvíli, kdy byly prázdné kelímky položeny na 
stolek. Jak již bylo v úvodu řečeno, běželo se na dvě kola a výsledné časy se sčítaly.

Pohár za první místo, včetně putovního poháru kralupského šestiboje, získalo soutěžní družstvo SDH Úžice, 
kteří opět obhájili prvenství této soutěže.

výsledková tabulka 5. ročníku Kralupského šestiboje

umístění soutěžní družstvo sboru výsledný čas za 
dvě kola (v min.)

1. SDH Úžice 3,01

2. SDH Vojkovice 3,25

3. SDH Minice 3,35

4. SDH Obříství (družstvo A) 3,45

5. SDH Kralupy 3,57

6. SDH Mlazice (družstvo A) 3,58

7. SDH Žďár u Kumburku 4,13

8. SDH Veltrusy 4,15

9. hasiči Hennigsdorf 4,16

10. SDH Obříství (družstvo B) 5,01

11. SDH Mlazice (družstvo B) 5,57
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Soutěžní družstvo SDH Kralupy
zleva Jiří Paluka, Lukáš Pázler, Tereza Nejedlá, Milan Krejza

 Hasiči z Hennigsdorfu v akci. Přemístění plastových 
barelů za vytyčenou metu pomocí vodních proudů. Poté 
se rychle přemístit k další disciplíně...

 Společné foto.

➔ Vyhlášení výsledků. Předání poháru za první místo a 
putovního poháru Kralupského šestiboje vítěznému 
družstvu z SDH Úžice.



 

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;
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ZÁSAHOVÁ ČINNOST A VÝCVIK JEDNOTKY

 v krátkosti
Oslavy v Hennigsdorfu
Ve dnech  1.  -  3.  května  se  zástupci 
našeho  sboru  zúčastnili  oslav 
dobrovolných  hasičů  z  partnerského 
města Hennigsdorf (Německo).
Program  zahrnoval  pochod  ulicemi 
města,  pietní  vzpomínku  a  den 
otevřených  dvěří  na  místní  hasičské 
stanici. 

150. let SDH Roudnice
Dne  23.  května  se  zástupci  SDH 
Kralupy zúčastnili oslav u příležitosti 
150.  let  založení  dobrovolného 
hasičského  sboru  v  Roudnici  nad 
Labem.
Oslavy  byly  zahájeny  průvodem 
hasičských praporů. Na náměstí došlo 
k  vysvěcení  nového  praporu 
roudnických hasičů a k připnutí stuhy 
150.  výročí  vzniku  dobrovolného 
hasičského  sboru  Roudnice  nad 
Labem  na  prapory  ostatním 
přítomným sborům.
K  vidění  byla  historická  vozidla  i 
nejmodernější hasičská technika.
► připnutí stuhy na prapor Sdh 
Kralupy z rukou starosty města 
Roudnice nad Labem

▪  Dne 6.  dubna,  10:52 hod.: 
požár  bytu  v  činžovním 

domě  v  ul.  Přemyslova, 
Kralupy.  Na  místo  byly 
povolány  všechny  složky 
IZS.  Několik  osob, 

uvězněných  ve  svých 
bytech vlivem silného zakouření, muselo 
být  evakuováno.  Ty  byly  následně 
předány do péče Zdravotnické záchranné 
služby.  Na  likvidaci  požáru  byly 
nasazeny  dva  útočné  „C“  proudy  za 
použití dýchací techniky.

▪ Dne 11. dubna, požár travního porostu 
v  Kralupech  –  Mikovicích.  Na  místo 
události vyjela vozidla CAS 32 T-815 a 
CAS  20  T-815.  Zásah  byl  zahájen 
vysokotlakým proudem a dohašení bylo 
provedeno lafetovou proudnicí. Na místě 
byla  taktéž  přítomna  jednotka  HZS 
Kralupy.

▪ Dne 30. dubna, 22:58 hod.:  ohlášený 
požár na zahradě v Mikovicích. Při jízdě 
na místo zásahu byla jednotka odvolána.

▪ Dne 1. května, 12:32 hod.: ohlášený 
požár  ve  Starém  statku,  Chvatěruby. 

Jednotka byla při výjezdu odvolána zpět 
na základnu.

▪  Dne  1.  května,  v  odpoledních 
hodinách: požár budovy v obci Černuc. 
Na  místo  události  vyjelo  družstvo  s 
vozidlem CAS 32 T-815.  Vozidlo  bylo 
při jízdě na místo zásahu odvoláno zpět 
na stanici. 

▪  Dne  17.  května,  08:39  hod.:  požár 
kovového  kontejneru  v  ul.  Husova, 
Kralupy.  Při  příjezdu  na  místo  zásahu 
byla jednotka odvolána velitelem zásahu 
zpět na základnu. 

▪  Dne  18.  května,  14:35  hod.:  požár 
střechy  v  Areálu  Valsabia,  ul.  U 
Dýhárny,  Kralupy.  Jednotka  zde 
setrvávala jako záloha na místě zásahu. 
Poté byla odvolána zpět na stanici.

▪ Dne 26. května, jednotka setrvávala na 
stanici  jako  záloha  z  důvodu 
probíhajícího  cvičení  profesionálních 
jednotek.

▪  Dne  7.  června:  technická  pomoc  na 
řece  Vltava  s  motorovým  člunem 

Carolina,  společně  s  HZS Kralupy,  při 
úniku nebezpečných látek do vody.

▪  Dne  17.  června,  00:23  hod.:  požár 
střechy  dvoupodlažního  domu  v  obci 
Koleč. Vzhledem k velikosti objektu byl 
vyhlášen II. stupeň požárního poplachu a 
na místě události bylo přítomno celkem 
děvět  hasičských  jednotek.  Zásah  byl 
veden  dvěma  útočnými  „C“  proudy 
vnitřkem  budovy  za  použití  dýchací 
techniky. Nasazena byla i automobilová 
plošina. 

Z  důvodu  probíhajícího  hoření  byly 
strženy podhledy a část střechy. Požár se 
obešel bez zranění osob.

VYHLÁŠENÉ POPLACHY pro JSDH Kralupy n. Vlt.

požár v obci Koleč



POLYGON
ne 4. dubna absolvovali členové jednotky výcvik v polygonu na stanici Hasičského záchranného sboru 
podniku Synthos v Kralupech nad Vltavou.D

Polygon se skládá ze dvou částí a testují se zde předpoklady pro 
nositele dýchací techniky, přičemž jsou obě tyto části prováděny 
vždy s nasazeným dýchacím přístrojem. Po nezbytném úvodním 
teoretickém  školení  a  načerpání  potřebných  instrukcí  jsme  se 
přesunuli k absolvování první části.

První  část  je  zaměřena  na  prokázání  fyzické  zdatnosti  na 
trenažérech,  které  simulují  výstup  na  žebřík,  údery  kladivem, 
chůze a k "vydýchání" jízda na rotopedu. Po úspěšném splnění této 
části se plynule přechází do druhé části, kde se testuje orientace a 
spolupráce  hasičů,  kteří  se  pohybují  s  hadicemi  v  zakouřeném 
prostředí v tzv. kleci. V tomto trenažéru je spleť různých průlezů, 
snížených profilů, poklopů apod. Úkolem je najít únikovou cestu a 
vynést odsud i figurínu na nosítkách, to vše do časového limitu 20 
min.

Ač to  nemusí  být  na  první  pohled  evidentní,  jde poměrně  o 
fyzicky  i  psychicky  náročný  výcvik,  především  z  hlediska 
stíženého  dýchání  a  přísunu  kyslíku  přes  masku  dýchacího 
přístroje, což vede k rychlejšímu vyčerpávání organismu, než za 
normálních okolností. Pro úspěšné zvládnutí podobného cvičení je 
nutná pravidelná fyzická příprava. 

Naše  jednotka  toto  cvičení  absolvuje  vždy  jednou  ročně. 
Všichni  zúčastnění  členové  jednotky úspěšně  splnili  požadavky 
kladené v obou částech a získali osvědčení pro nositele dýchací 
techniky. 

VÝCVIK NA DIVOKÉ VODĚ
e dnech 13. - 14. června absolvovali členové jednotky výcvik na 
divoké vodě v Raftcampu ve Veltrusech. Hlavní náplní a smyslem 

tohoto  školení  bylo  zvládnutí  zásad  při  skoku  do  rozbouřené  vody  a 
osvojení si principů jak se v takové vodě pohybovat a chovat.

V
Nezbytnou  součástí  tohoto  dvoudenního  výcviku  byla  i  simulace 

záchrany tonoucích osob, ať už při vědomí či bezvědomí. Dril zahrnoval 
záchranu  a  vytažení  tonoucích  osob  na  člun  specifickými  technikami, 
včetně vytažení i za pomoci nosítek. Tato technika 
je zvláště využitelná u bezvládných osob. 

4

Fo
to

 S
D

H
 K

ra
lu

p
y 

n
. 

V
lt

.
Fo

to
 S

D
H

 K
ra

lu
p

y 
n

. 
V

lt
.

Zátěžový  test  v  dýchací  technice.
V pozadí simulace výstupu na žebřík, v 
popředí údery kladivem.

Pro zajímavost...
požadavky pro kategorii A (do 31 let)
žebřík – 30 m
údery kladivem – 50x zátěž 25 kg
chůze – 200 m
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 ➔ součástí školení 
byla i jízda na raftu



Fotogalerie z výcviku na vodě:
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  Záchrana osob pomocí házecího 
pytlíku. Hozením pytlíku dojde k 
vyrolování lana, které je v něm 
smotané. Zachraňovaný se tak chopí 
tohoto lana či madla na konci pytlíku a 
následně je vytažen na břeh.

 Po skoku do vody dochází k 
okamžitému strhnutí proudem. 
Důležité pravidlo je vždy být nohama 
napřed a mít je v mírně pokrčené 
poloze.

 Nácvik záchrany osob za využití nosítek a 
vytažení na loď.



SOPTÍCI NEZKLAMALI

 uplynulém čtvrtletí se kralupští Soptíci zúčastnili tří závodů, z nichž dva byly součástí okresní soutěže 
Plamen 2014/2015, jimiž byl zároveň i tento ročník ukončen.V

Dne  11.  dubna se  konal 
Memoriál Hany Novotné a Václava 
Fleka v běhu jednotlivců na 60 m s 
překážkami  v  Chlumíně.  Zde  si 
zaslouží vyzdvihnout Martin Gaško 
(kategorie  mladší  žáci),  který  se 
umístil  na  18  pozici  ze  114 
soutěžících.  V  této  soutěži  je 
všeobecně velká konkurence,  a tak 
je  toto  umístění  pro  naše  soptíky 
velkým úspěchem.

Dne  18.  dubna se  konaly 
štafety  4x60m  na  Mělníku,  kde 
kategorie  přípravka  dosáhla 
krásného 3. místa. V Byšicích, dne 
24.  května,  získala  přípravka  2. 
místo v požárním útoku, 3. místo ve 
štafetě  dvojic  a  prvenství  v 
požárním útoku CTIF. Starší žáci se 
umístili  na  2.  místě  v  požárním 
útoku CTIF.

Závody v Mělníku a Byšicích byly zároveň součástí již zmíněné okresní soutěže Plamen 2014/2015. A jak 
se kralupští Soptíci celkově v Plameni 2014/2015 umístili naleznete v níže uvedené tabulce.

Okresní soutěž PLAMEN 2014/2015
(celkové umístění Soptíků v tomto ročníku)

přípravka   2. místo
   mladší žáci 15. místo

 starší žáci   7. místo
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MLADÍ HASIČI „SOPTÍCI“

Soptíci v akci.
Byšice (požární útok, požární útok CTIF, štafeta dvojic).

 Štafety v Mělníku.


