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VVH 2017
ne 25.  února proběhla  ve  vinárně  Hotelu  Sport  Výroční  valná  hromada  SDH Kralupy n.  Vlt.  Po 
úvodním slově starosty SDH Kralupy Milana Krejzy a přivítání všech přítomných hostů, delegátů, bratrů 

a  sester  z  ostatních  sborů,  jsme 
minutou  ticha  uctili  památku 
zesnulých  členů.   Pokračovalo  se 
čtením zprávy o činnostech sboru za 
uplynulý rok 2016, stavu techniky, 
výjezdech a v neposlední řadě jsme 
byly seznámeni  s  plánem aktivit  a 
akcí pro rok 2017.
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Závěrem  čekalo  na  přítomné 
hosty  chutné  občerstvení  v  podání 
výborného  guláše  připraveného 
naším  velitelem  jednotky  Jirkou 
Vachalcem.
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Z ČINNOSTI KRALUPSKÝCH HASIČŮ

                číslo ● 1/2017

Medaile „za práci v jednotce III. stupeň“.
Zleva Jiří PALUKA, Ivana ROSENKRANCOVÁ, Tomáš MĚKOTA, 
Miroslav HLINOVSKÝ ml.

  Na letošní VVH nás opět velmi příjemně 
překvapili „dobráci“ z SDH Žďár u Kumburku. Na 
loňské výroční valné hromadě nás obdarovali 
dortem vytvořeným z uzenin a sýrů. Letos nám 
udělali radost sladkým dortem ztvárňujícím 
zásahové vozidlo Ford transit, které dlouhou dobu 
sloužilo v Jsdh Kralupy nad Vltavou.



Společné foto členů SDH Kralupy nad Vltavou
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VYZNAMENÁNÍ ČLENŮ SDH

čestné uznání SDH
Lucie KALACHOVÁ

čestné uznání OSH
František ŠPIČKA

medaile „za věrnost – 10 let“
Josef BAŠTA, Denisa HONCOVÁ 

medaile „za práci v jednotce III. stupeň“
Miroslav HLINOVSKÝ ml., Tomáš MĚKOTA, Ivana ROSENKRANCOVÁ, Jiří PALUKA 

medaile „za zásluhy“
Pavel MACHEK, Bohuslav KURDIOVSKÝ, Jiří VACHALEC

záslužná medaile hasičstva
Václav JANKŮ, Bohumil KOBERA, Marie DOUBRAVOVÁ, František ŠPIČKA

medaile „za mezinárodní spolupráci III. stupeň“
Tim ABRAHAM, Mario HOSENFELDER, Stefan BARTOSHIK, Peggy MEVES, Enrico MULLER



 

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
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ZÁSAHOVÁ ČINNOST A VÝCVIK JEDNOTKY

▪ Dne 1. ledna, po 18:00 hod.: 
monitoring  a  asistence  při 

městském ohňostroji.

▪  11.  ledna,  08:20  hod.: 
ohlášený  požár,  Sídl. 

Hůrka,  Kralupy.  Zjištěn 
planý poplach. Unikající pára u vaření.

▪ Dne 13. ledna, 12:35 hod.:  technická 
pomoc,  společně  s  jednotokou  HZS 
Kralupy.  Uvolněná  plechová  střecha 
hrozící  pádem  na  bývalém  hotelu 
Adriana, ul. Cesta brigádníků, Kpy. 

▪  Dne  17.  ledna,  18:34  hod.:  požár 
sklepních  prostor  v  budově  bývalého 
mlýna, u Technoparku, Kralupy.

▪ Dne 18. ledna, 21:50 hod.: požár v 1. 
NP  v  budově  bývalého  mlýna,  u 
Technoparku, Kralupy.

▪ Dne 24. února, 08:44 hod.: technická 
pomoc, pád zlomeného stromu v areálu 
Kralupského gymnázia.

▪  Dne  04.  března,  09:50  hod.:  požár 
dutého  stromu  v  ul.  Ke  Kocandě, 
Kralupy.  Poblíž  stanice  HZS  SŽDC, 
Kralupy.

▪  Dne  6.  března,  16:48  hod.:  požár 
trávy v Zeměchách.

▪  Dne  10.  března,  14:31  hod.: 
nahlášený požár stromu v ul. Lutovítova. 

Zde  však  nebyl  žádný  požár  spatřen. 
Tento  byl  nalzene  v  ul.  U  Studánky, 
Kralupy.

▪  Dne  13.  března,  15:52  hod.:  požár 
trávy v Minicích, Kpy.

VYHLÁŠENÉ POPLACHY pro JSDH Kralupy n. Vlt.

OPAKOVÁNÍ ZÁKLADŮ POHYBU PO LANĚ
Dne 21. února se členové lezeckého družstva sešli na stanici, 
aby si opětovně zopakovali základní principy a  problematiku 
práce a záchrany ve výškách. Setkání bylo zahájeno teoretickou 
přípravou a uvazováním zakladních uzlů a dále diskuzí, pro jaký 
účel se daný uzel nejvíce hodí, k čemu slouží, zda je využitelný 
jako kotvící bod apod.
Po kontrole lezeckého vybavení následovala praktická část.  Pro 
tyto účely nám posloužil vnitřní prostor věže hasičské stanice, 
který je primárně určen k sušení hadic. Zde se členové věnovali 
především  základům  pohybu  po  laně,  překonávání  uzlů, 
překážek a sebejištění.

měj na paměti:

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)



ŠKOLENÍ PRVNÍ POMOCI
ne  19.  března se  na  hasičské  stanici  konalo 
školení v poskytování předlékařské první pomoci. 

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  jsou  zlomeniny,  krvácení, 
úrazy páteře a popáleniny.
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   V další  části  školení  jsme si  prakticky nacvičovali 
připojení  AED (automatizovaný  externí  defibrilátor)  a 
nácvik  KPR (kardiopulmonální  resuscitace)  –  nepřímá 
srdeční masáž.
  Úplný  závěr  byl  věnován  ošetření  nasimulované 
otevřené zlomeniny holeně a popáleninám v obličeji a 
na rukou.
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Praktický  nácvik  připojení  automatizovaného 
externího defibrilátoru.

 Věrohodné nasimulování otevřené 
zlomeniny holeně. Možnost si téměř reálně 
vyzkoušet ošetření tohoto úrazu.


