
  Sbor

  Dobrovolných

  Hasičů
Kralupy nad Vltavou

www.sdhkralupy.cz

BRIGÁDA S RYBÁŘI

 

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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Z ČINNOSTI KRALUPSKÝCH HASIČŮ

        číslo ● 4/2015

▪  Dne  2.  října,  19:26  hod.: 
ohlášený požár odpadu v ul. 

J.  Wolkera,  Kpy.  Po 
příjezdu  vystřídala  JSDH 
Kpy jednotku HZS Kpy na 
útočném proudu „C“.

▪  Dne  6.  října,  13:47  hod.:  ohlášený 
požár  polního  porostu  v  Minicích. 
Jednotka byla následně odvolána.

▪  Dne  8.  října,  13:12  hod.: požár 
popelnice na Sídl. Hůrka, Kpy. Jednotka 
byla z výjezdu odvolána.

▪  Dne  8.  října,  14:39  hod.:  požár 
popelnice  v  ul.  Gen.  Klapálka  v 
Kralupech.  Jednotka  byla  následně 
odvolána.

▪  Dne 24.  října,  16:51 hod.:  ohlášený 
požár podzemních prostor v ul. Školní, v 
Kralupech,  Mikovicích.  Na  místo 
události vyjela vozidla CAS 20 T-815 a 

CAS  32  T-815.  Po  příjezdu  na  místo 
události  byla  vozidla,  po  domluvě  s 
velitelem  zásahu,  odvolána  zpět  na 
základnu. 

▪  Dne  13.  listopadu,  18:08  hod.: 
ohlášený  požár  kontejneru  na  odpad  v 
ul.  Šafaříkova,  Kralupy.  Likvidaci 
požáru  již  prováděla  jednotka  HZS 
Kralupy.

▪  Dne  22.  listopadu,  06:10  hod.: 
vozidlo  CAS  32  T-815  vyjelo  na 
ohlášený požár  rybářské chaty do obce 
Blevice.  Na  povel  velitele  zásahu 
prováděla  jednotka  rozebírání 
konstrukce a dohašovací práce. Vozidlo 
CAS  20  T-815  zůstalo  na  stanici  jako 
záloha.

▪ Dne 4. prosince, 08:02 hod.: ohlášený 
požár  administrativní  budovy  na 
Palackého  náměstí.  Na  pokyn  velitele 
zásahu  byl  proveden  průzkum  3.  a  4. 

nadzemního  podlaží.  Byl  použit  2x 
dýchací přístroj a přetlaková ventilace.

▪ Dne 5. prosince, 17:00 – 20:00 hod.: 
technická  pomoc  –  monitoring  města 
Kralupy nad Vltavou.

▪ Dne 5. prosince, 17:37 hod.: ohlášený 
požár rodinného domu na křižovatce ul. 
Krakovská a Boženy Němcové, Kralupy. 
Po  příjezdu  jednotky  byl  proveden 
vizuální průzkum objektu a zjištěn pouze 
kouř  vycházející  z  komína.  Jednotka 
setrvala jako záloha na místě zásahu.

▪ Dne 28. prosince, 00:33 hod.: čerpání 
vody z prasklého potrubí na Sídl. Hůrka, 
Kpy.  Na  pokyn  velitele  zásahu  zůstala 
jednotka jako záloha na místě události.

▪  Dne  31.  prosince,  17:31  hod.: 
ohlášený požár zahradního domku v ul. 
Palackého,  Veltrusy.  Část  jednotky 
prováděla  rozebírání  konstrukce  chatky 
a  část  setrvala  jako  záloha  na  místě 
události.

VYHLÁŠENÉ POPLACHY pro JSDH Kralupy n. Vlt.

ZÁSAHOVÁ ČINNOST A VÝCVIK JEDNOTKY

ne 29. listopadu 2015 se uskutečnila poslední brigáda s kralupskými rybáři v tomto roce. Tentokrát 
jsme se zaměřili na čištění břehu Knovízského potoka v blízkosti hřiště Slavoj. K odstranění dřevin byly 

použity i motorové pily.
D



LEZECKÝ VÝCVIK

Ve dnech 1. - 4. října 2015 absolvovalo lezecké družstvo výcvik se zaměřením nejen na zvládnutí lanové 
techniky, ale především na záchranu osob. K výcviku nám tradičně posloužila lávka pro pěší v Kralupech nad 
Vltavou, kde se nacvičovalo slaňování do lodi, dále záchrana tonoucí osoby a její vytažení na loď. V lomech 
Mexiko a Velká Amerika byl uskutečněn nácvik záchrany osoby z nepřístupného terénu a učení se slaňování v 
nejrůznějších terénech. 

Fotogalerie z lezeckého výcviku:
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 Cvičení na lávce pro pěší v 
Kralupech.
Nácvik záchrany tonoucí osoby a její 
vytažení na loď.
A v neposlední řadě nácvik slaňování do 
lodi.

  Nácvik záchrany osoby z nepřístupného terénu.
Zraněné osobě byla nejprve poskytnuta předlékařská první 
pomoc a uložena do evakuačních nosítek SKED. Ta poskytují 
dokonalou fixaci osoby. Umožňují zároveň manipulaci v 
horizontální i vertikální poloze.
Po přípravě transportu nosítek se zraněnou osobou následovalo 
její vytažení po skalní stěně.

  Pokračování transportu zraněné 
osoby obtížně přístupným terénem.


