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Vážení příznivci hasičství,

dostává se k Vám další číslo Zpravodaje SDH Kralupy a první číslo v roce 2015. Nový rok začal pro sbor i  
jednotku celkem svižným tempem. Výroční valná hromada, Hasičský ples a již 16 vyhlášených poplachů pro  
JSDH Kralupy. Více informací se dočtete v jednotlivých sekcích.

Přejeme Vám příjemné čtení. 

SDH Kralupy n. Vlt.

VÝROČNÍ VALNÁ HROMADA
vod nového roku se jako již tradičně nesl v duchu příprav na výroční valnou hromadu. Událost, kde jsou 
veřejnosti  prezentovány činnosti  sboru  a  jednotky za  uplynulý  rok,  a  kde  dochází  k  udělování  i  řady 

významných ocenění.
Ú

Výroční valná hromada SDH Kralupy nad Vltavou se konala dne  31. ledna ve vinárně Hotelu Sport. 
Mezi významné hosty, kteří přijali naše pozvání, patřili 
zástupci  hasičů  z  partnerského  města  Hennigsdorf 
(Německo),  starosta OSH ČMS1,  zástupci Hasičského 
záchranného  sboru  Středočeského  kraje,  stanice 
Kralupy  nad  Vltavou  a  Hasičské  záchranné  služby 
SŽDC2,  stanice  Kralupy  nad  Vltavou  a  v  neposlední 
řadě delegáti, bratři a sestry z ostatních sborů.

Po úvodním slově a přivítání všech zúčastněných, 
starostou  SDH  Kralupy  n.  Vlt.  Milanem  Krejzou, 
následovalo vystoupení Mladých hasičů – Soptíků. Ve 
scénce,  která  simulovala  vznik  požáru  z  nedbalosti, 
předvedli  Soptíci  nejen  jeho  uhašení,  ale  dokonce  i 
ukázali,  že jsou znalí  v poskytnutí první pomoci. Po 
vystoupení,  jemuž nechyběl ani kousek vtipu,  a které 
příjemně naladilo atmosféru, následovalo čtení zprávy o 

1 OSH ČMS – Okresní sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska
2 SŽDC – Správa železnični dopravní cesty
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Z ČINNOSTI KRALUPSKÝCH HASIČŮ

        číslo ● 1/2015
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činnosti sboru a jednotky za rok 2014 a o stavu techniky. Nechyběla ani zpráva o činnosti mladých hasičů za 
rok 2014.

Před samotným koncem VVH došlo k udělení i mnoha ocenění. Pro celý sbor bylo význámným okamžikem 
připevnění dvou nových stuh na prapor SDH  Kralupy n. Vlt.

Fotografie z Výroční valné hromady:
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 v krátkosti

Udělená ocenění na Výroční valné hromadě SDH Kralupy nad Vltavou

• čestné uznání SDH Kralupy n. Vlt. za výbornou spolupráci a pomoc sboru:
Bohumil Kobera, Lenka Moravcová

• čestné uznání OSH ČMS:
Lukáš Pázler, Miroslav Hakl, Michal Pitauer

• medaile za příkladnou práci:
Stanislav Novák, Jaroslav Kozel

• medaile za 10 let věrnosti:
Antonín Vachalec, Martin Petřík, Luboš Jiras, Zdeněk Tondr, Miroslav Hlinovský ml., Miroslav Hakl, Ivana 
Rosenkrancová, Kateřina Zacharová, Milan Krejza, Ivana Petříková

• stužka za 20 let věrnosti sboru:
Dušan Pekarský

• zvláštní poděkování SDH Kralupy n. Vlt.:
Marie Doubravová, Václav Janků

▼ významná  událost pro SDH 
Kralupy nad Vltavou. Předání 
dvou nových stuh na zástavu 
SDH Kralupy. První od 
okresního sdružení hasičů Čech, 
Moravy a Slezska a druhá od 
mělnického starosty ke 150 
výročí vzniku dobrovolného ha-
sičstva v čechách (1864-2014).

▲ ukázka poskytnutí první pomoci v podání 
mladých hasičů – Soptíků
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co nás čeká a nemine v 2. čtvrtletí roku 2015 …?
▪ 16. května: 5. ročník v závodu kralupského šestiboje. Místo konání – pod mostem T. G. Masaryka v Kralupech

 v krátkosti
Asistence u ohňostroje
Krátce po půlnoci vyjela vozidla CAS 
32 T-815 a CAS 20 T-815 na požární 
asistenci  k  mostu  T.  G.  Masaryka  u 
přiležitosti  novoročního  ohňostroje. 
Na  místě  byl  přítomen  i  Hasičský 
záchranný  sbor  Středočeského  kraje, 
stanice Kralupy n. Vlt. a Zdravotnická 
záchranná služba.

Úklid stanice
Dne 18. ledna jsme se opět pustili do 
úklidu  hasičské  stanice.  Zejména 
vydrhnutí  podlah  a  zároveň  byla 
provedena  kontrola  všech  výjezdo-
vých  vozidel,  včetně  kontroly 
funkčnosti  technického  vybavení 
automobilů (motorové pily, rozbrušo-
vací pily a agregáty).

Hasičský ples
Dne 7. března se v Hotelu Sport konal 
Hasičský  ples  SDH  Kralupy  n.  Vlt. 
Jako tradičně byla velikým lákadlem 
bohatá  tombola.  A opravdu  bylo  co 
získat. Vepřová hlava a kýta, plastové 
okno  a  tablety,  je  jen  zlomek  z 
hlavních  cen,  které  bylo  možno 
vyhrát. Účast byla hojná a atmosféra 
senzační.

70. let od ničivého náletu
Dne 22. března tomu bylo již 70. let, 
co Kralupy n. Vlt. poznamenal ničivý 
nálet na sklonku 2. světové války. Náš 
sbor,  společně  se  zástupci  SDH 
Minice, zavzpomínal a uctil památku 
padlých u pamětní desky umístěné na 
kralupském kostele.čištění podlah

uctění památky padlých



JSDH – Jednotka sboru dobrovolných hasičů; HZS – Hasičský záchranný sbor; HZS SŽDC – Hasičská záchranná služba Správa železniční 
dopravní cesty; 1+5 – družstvo ve složení velitel + strojník (řidič) a 4 hasiči; 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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ZÁSAHOVÁ ČINNOST A VÝCVIK JEDNOTKY

▪  Dne 26.  ledna,  14:36 hod.: 
čerpání  vody  z  prasklého 

potrubí ve sklepě MěÚ na 
Palackého  nám.  Na  místo 
události  vyjelo  vozidlo 
CAS 20 T-815. K odčerpá-

ní  vody  bylo  použito  plo-
voucí čerpadlo.

▪ Dne 27. ledna, 08:58 hod.:  dopravní 
nehoda  tří  osobních  automobilů  na 
silnici č. 240 mezi Kralupami a Velvary, 
u železničního přejezdu. Jedno z vozidel 
zůstalo  na  kolejišti.  Na  místo  události 
vyjelo vozidlo CAS 20 T-815. Krátce po 
příjezdu byla posádka odvolána zpět na 
stanici.

▪  Dne  31.  ledna,  03:57  hod.:  požár 
odstaveného  železničního  vagonu  u 
vlakového  nádraží  v  Kralupech.  Na 
místě zasahovaly jednotky HZS Kralupy, 
HZS SŽDC a JSDH Kralupy.

▪  Dne 7.  února,  01:59 hod.:  ohlášený 
požár  nízké  budovy  (staré  nádražní 
depo) v ul. Minická, Kralupy n. Vlt. Na 
místo události vyjela vozidla CAS 32 T-
815 a CAS 20 T-815. Jednalo se o požár 
odpadu  v  prostoru  pod  schodištěm. 
Vozidla byla na cestě k zásahu odvolána 
z  důvodu  likvidace  požáru  jednotkami 
HZS  Kralupy  a  HZS  SŽDC,  stanice 
Kralupy.

▪ Dne 10. února, 11:23 hod.:  ohlášený 
požár  budovy,  Sídl.  Hůrka  1043, 
Kralupy n. Vlt. Na místo události vyjelo 
vozidlo  CAS  20  T-815.  Vozidlo  bylo 
později  odvoláno  zpět  na  základnu  po 
zjištění, že se jedná pouze o zadýměnou 
chodbu.

▪ Dne 11. února, 18:27 hod.:  ohlášený 

požár průmyslového objektu na konci ul. 
Mostní,  Kralupy v části  obce Lobeček. 
Blíže  nespecifikováno.  HZS  Kralupy 
nezjištěny žádné známky požáru v této 
oblasti. Jednotka zůstala na základně.

▪  Dne  16.  února,  16:01  hod.:  nahlá-
šený požár  bytu,  ul.  Masarykova, 
Kralupy.  JSDH  Kralupy  byla  cestou  k 
zásahu  odvolána  z  důvodu  zjištění 
informace, že se jedná pouze o spálené 
potraviny.

▪  Dne  18.  února,  19:33  hod.: požár 
plastového  kontejneru  na  Sídl.  U  Cu-
krovaru. Na stanici se dostavilo družstvo 
v  počtu  1+5.  Posádka  byla  ještě  před 
vyjetím  odvolána  z  důvodu  likvidace 
požáru HZS Kralupy.

▪ Dne 23.  února,  17:37 hod.:  požár  v 
bývalém hotelu Adriana ve 3. patře. Na 
místě přítomen HZS Kralupy. Zásah byl 
veden  pomocí  vysokotlakého  proudu v 
dýchací technice.

▪ Dne 25. února, 16:17 hod.: opět požár 
v  bývalém  hotelu  Adriana.  Na  místo 
události vyjela vozidla CAS 32 T-815 a 
CAS  20  T-815.  Požár  se  nacházel  v 
jedné mistnosti ve 3. patře v zadní části 
komplexu.  Na  místě  zasahovala  již 
jednotka  HZS  Kralupy.  Požár  byl 
zlikvidován pomocí jednoho „C“ proudu 
za použití dýchací techniky.

▪ Dne  26.  února,  19:39  hod.:  požár 
osobního automobilu v ul. Mostní. Požár 
uhašen  HZS  Kralupy.  Jednotka  od 
výjezdu odvolána.

▪ Dne 27. února, 22:26 hod.:  ohlášený 
požár  kravína v ul.  Velvarská 33,  obec 
Olovnice.  Na  místo  události  vyjela 
vozidla CAS 32 T-815 a CAS 20 T-815. 
Na  místě  byl  zjištěn  veliký  oheň 

uskladněných  palet  v  silážní  jámě  v 
těsné blízkosti kravína. Na hašení požáru 
se  celkem  podílelo  9  hasičských 
jednotek.

▪  Dne  28.  února,  17:47  hod.:  požár 
travního porostu v Kralupech n.  Vlt.  v 
části  obce Lobeč,  u vodárny.  Na místo 
události  vyjelo  vozidlo  CAS 20 T-815. 
Na  místě  již  byla  přítomna  jednotka 
HZS Kralupy, která prováděla likvidaci 
požáru pomocí jednoho „C“ proudu. 

▪ Dne 22. března, 19:43 hod.: ohlášený 
požár  lesního  porostu  v   oblasti 
Lutovníku,  Kralupy.  Žádné  detailnější 
informace nebyly k dispozici. Na místo 
vyjelo  vozidlo  CAS  20  T-815.  Byla 
prohledána  celá  přilehlá  oblast 
Lutovníku, avšak žádné známky požáru 
či  zakouření  nebyly  spatřeny  ani 
nalezeny.  Jednotka  byla  následně 
odvolána velitelem zásahu HZS Kralupy.

▪  Dne  30.  března,  16:30  hod.:  tech-
nická  pomoc  při  odstraňování 
poletujících  kusů  střechy  v  důsledku 
silného  větru,  ul.  Žižkova,  Kralupy,  v 
blízkosti  vlakového  nádraží.  Na  místo 
události  vyjelo  vozidlo  CAS 20 T-815. 
Přítomna byla již jednotka HZS Kralupy 
s  automobilovým  žebříkem.  Zjištěna 
byla  uvolněná  plechová  střešní  krytina 
na  někdejší  kompresorové  stanici  v 
areálu  bývalého  kralupského  pivovaru. 
Jednotky  provedly  odstranění  zbývající 
střešní  krytiny  včetně  izolace,  a  její 
situování na bezpečné místo k zamezení 
ohrožení kolemjdoucích osob. Přítomná 
hlídka PČR následně zajistila místo proti 
vstupu nepovolaným osobám.

▪ Dne 31. března, 06:43 hod.: ohlášený 
požár  garáží  za  kovošrotem,  směr 
Chvatěruby.  Na  místo  události  vyjelo 
vozidlo  CAS  20  T-815,  které  bylo 
později při jízdě k zásahu odvoláno.

VYHLÁŠENÉ POPLACHY pro JSDH Kralupy n. Vlt.

DN u Olovnice

požár Adriany

technická pomoc



ŠKOLENÍ PRVNÍ POMOCI

oskytování první pomoci patří neodmyslitelně k základním znalostem nejen profesionálních hasičů, ale i  
hasičů dobrovolných.P
Dne  14. února se na hasičské stanici konalo školení v poskytování první pomoci pro členy jednotky. 

Přednášejícími  byli  zástupci  z  Life  RESCUE  – 
záchranáři  Praha.  Začátek  školení  byl  věnován 
debatě,  jak  postupovat  a  jakým  způsobem 
ošetřovat  různá  poranění,  počínaje  klasickými 
odřeninami  a  konče  vážnými  poraněními  jako 
zlomeniny, krvácení, úrazy páteře a popáleniny. 

V  další  části  školení  jsme  si  prakticky 
nacvičovali  připojení  AED  (automatizovaný 
externí  defibrilátor)  a  nácvik  KPR  (kardio-
pulmonální resuscitace) – nepřímá srdeční masáž.

KONDIČNÍ JÍZDY A VÝCVIK U VODY

ne 29. března se konaly kondiční jízdy 
strojníků a řidičů s výjezdovými vozidly 

po  hasičském  obvodu.  Po  absolvování  jízd 
byla  veškerá  technika  ustavena u  břehu  řeky 
Vltavy, v blízkosti rybářské bašty na Střelnici, 
v městské části Kralupy n. Vlt. - Lobeček. Zde 
se  odzkoušela  funkčnost  agregátů  ve  výbavě 
jednotky, včetně dalšího technického vybavení 
automobilů  jako  jsou  rozbrušovací  pily  a 
motorové  pily.  Členové  jednotky  tak  měli 
možnost  zopakovat  si  manipulaci  a  obsluhu 
tohoto příslušenství.

D
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Kardiopulmonální resuscitace 
– oživování, kříšení
soubor výkonů sloužících k odvrácení klinické 
smrti a zajištění postiženému náhradní oběh 
okysličené krve v životně důležitých orgánech

praktický nácvik KPR
nepřímá srdeční masáž

připojení automatizovaného externího defibrilátoru
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► v popředí kalové čerpadlo PH – 2400. Slouží k 
doplnění cisternových stříkaček z volných 
přírodních zdrojů, včetně odčerpávání vody ze 
zatopených či zaplavených prostor Fo
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Defibrilátor
přístroj, který umožňuje průchod elektrického 
výboje vysoké energie srdečním svalem za účelem 
obnovení normálního srdečního rytmu



UZLOVANÁ
en 14. února byl ve znamení hasičských dovedností. V kulturním domě v Nelahozevsi proběhl již 14. 
ročník halové soutěže – Floriánkovo uzlování. Organizátorem této akce byl místní hasičský sbor.D

Celkem se zúčastnilo 14 sborů a soutěžilo se ve třech kategoriích (přípravka, mladší, starší) v následujících 
disciplínách:
1. uzlování
2. požární útok – spojování armatur na 2 proudy
3. určování technických prostředků
4. puzzle
5. sýrování.

    Kralupští soptíci se mohou pyšnit krásným druhým místem 
v kategorii přípravka.
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MLADÍ HASIČI „SOPTÍCI“

zvládnutí uvázání 5 uzlů se
zavázanýma očima

spojování armatur

▲ Disciplína puzzle. Vítězí hlídka, která správně složí 
puzzle za nejnižší čas.

▼ Disciplína sýrování. Všichni z družstva se 
postupně jeden za druhým snaží dostat míček (sýr) 
přes všechny díry koordinací pohybů provázkem až 
k myšce na čas. 


