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Brigáda s rybáři
ne 1.  října se 
konala  další  bri-

gáda,  pořádaná  místní 
rybářskou  organizací  v 
Kralupech nad Vltavou, 
zaměřená  na  čištění 
Zákolanského  potoka. 
Náš sbor se této brigády 
opět  aktivně  zúčastnil. 
Pomáhali  jsme  čistit 
úsek  potoka  vedle  ul. 
Riegrova.
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Z ČINNOSTI KRALUPSKÝCH HASIČŮ

                     číslo ● 4/2016

● Břeh potoka jsme vyčistili o náletové 
dřeviny, keře a poházené odpadky. 
Zároveň tyto brigády slouží i jako 
výcvik pro členy jednotky, neboť jsou 
využívány např. motorové pily, 
čerpadla, čímž je opakována obsluha a 
manipulace těchto zařízení.



 

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

Školení JPO III
ne 9. října 2016 proběhlo v dopoledních hodinách v Kralupech nad Vltavou a okolí školení jednotek 
požární ochrany III. kategorie (jednotky s územní působností mimo katastrální území obce, ve které jsou 

zřízeny). Utvořená  družstva  jednotek 
objížděla různá stanoviště, kde členové 
plnili  rozličné  úkoly,  se  kterými  se 
mohou setkat při skutečném zásahu.

D

2

ZÁSAHOVÁ ČINNOST A VÝCVIK JEDNOTKY

▪  Dne  6.  října,   21:56  hod.: 
ohlášený požár truhlárny, ul. 

Minická, Kpy. Jednalo se o 
planý poplach. Jednotka se 
vrátila zpět na základnu.

▪ Dne 8. října, 17:12 hod.: požár sazí v 
komíně, ul. Čechova, Kpy. Na místě již 
HZS Kralupy s výškovou technikou. Na 
příkaz velitele zásahu jsme vybírali saze 
a odnášeli je na předem určené místo.

▪  Dne  19.  října,  00:27  hod.:  požár 
králíkárny v obci Olovnice.  Doplňovali 

jsme vodu do CAS HZS Kralupy. Dále 
jsme rozhrabávali slámu. Použita byla i 
dýchací technika.

▪  Dne  9.  listopadu,  08:42  hod.: 
ohlášený  požár  v  bývalém  depu,  ul. 
Poděbradova, Kpy. Jednotka odvolána.

▪ 10.  listopadu,  01:43  hod.:  požár 
sporáku, ul. Štefánikova, Kpy. Jednotka 
odvolána.

▪ Dne 23. listopadu, 18:33 hod.:  požár 
izolace ve společných prostorách, Hůrka 

1060, Kpy. Jednotka odvolána.

▪ Dne  13.  prosince,  20:51  hod.: 
jednotka  byla  povolána  do  obce 
Olovnice,  kde  rozrušená  osoba  hrozila 
zapálením nemovitosti.

▪ Dne  29.  prosince,  10:20  hod.: 
vycházející dým z 1. patra, Hůrka 1053, 
Kpy.

VYHLÁŠENÉ POPLACHY pro JSDH Kralupy n. Vlt.

 Výcvik plavby na raftu a jeho ovládání. 
Nechyběly rovněž základy záchrany tonoucí osoby, 
včetně správného zacházení s házecím pytlíkem. 
Jeho rozvinutí na vodní hladině umožňuje zachycení 
tonoucím a jeho vytažení na loď či ke břehu. 

 Školení zahrnovalo i plnění 
protipovodňových pytlů. Na první 
pohled banální záležitost. Avšak 
správné utváření hráze z pytlů má svůj 
specifický postup, aby byla zajištěna 
stabilita a neprostupnost pro vodu.


