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DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ NA ZŠ
ne 11. listopadu se konal den 
otevřených  dvěří  na  ZŠ 

Komenského  v  Kralupech  nad 
Vltavou. U této akce rovněž nechyběli 
naši  členové.  Všem  zájemcům  jsme 
přiblížili  zásahovou  techniku  a 
vybavení  hasičů.  Pro  děti  bylo 
připraveno  mnoho  aktivit  a  soutěží  s 
hasičskou  tématikou  se  získáním 
odměny.
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Z ČINNOSTI KRALUPSKÝCH HASIČŮ

                číslo ● 4/2017

  Celý den se unášel v rytmu dobré zábavy.



 

SPECIÁLNÍ KURZ VOHZ
e dnech  7.-8. října  a následně  14.-15. října,  absolvovala první skupina našich členů speciální kurz 
VOHZ (vyprošťování osob z havarovaných vozidel), který se konal v Berouně.  Naše jednotka bude v 

blízké  době  zařazena  do  kategorie  JPO  (jednotka  požární 
ochrany)  předurčených na  dopravní  nehody.  V průběhu  kurzu 
byli účastníci seznámeni s konstrukcí vozidel, problematikou a 
taktikou  zásahů  u  dopravních  nehod,  postupy  vyprošťování  a 
zdravotnickou pomocí.
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ZÁSAHOVÁ ČINNOST A VÝCVIK JEDNOTKY

▪ 12. října, 02:22 hod.:  požár 
nízké budovy, Veltrusy.

▪  12.  října,  16:02  hod.: 
dopravní  nehoda,  ul. 

Masarykova, Kpy. Jednotka 
odvolána  před  dojezdem  na  místo 
události.

▪  24.  října,  20:55  hod.:  technická 
pomoc, Hůrka 1055, Kralupy. Jednotka 
posléze odvolána. 

▪  29.  října,  po  celý  den:  vichřice 
Herwart.  Celkem  jsme  zasahovali  u  9 
událostí  (1x Zeměchy, 1x Olovnice,  7x 
Kralupy n.  Vlt.).  Jednalo se zejména o 

popadané  stromy  i  uvolněnou  střechu. 
Pohotovost byla ukončena v 22:00 hod.

▪  13.  října,  05:58  hod.:  Požár  sklady. 
Budova  u  čerpací  stanice  K-oil  v 
Kralupech.

▪  18.  listopadu,  20:45  hod.:  požár 
kontejneru,  ul.  Libušina  48.  Jednotka 
odvolána.

▪ 19. listopadu, 10:57 hod.: požár nízké 
budovy v obci Kamenný Most. Výbuch 
při svařování.

▪  21.  listopadu,  11:03  hod.:  požár 
bývalé garáže u obce Chvatěruby.

▪  12.  prosince,  22:05  hod.:  ohlášený 
požár  výškové  budovy,  Hůrka  1043. 
Zjištěno  použití  dýmovnice  za  účelem 
hubení škůdců.

▪  31.  prosince,  05:05  hod.:  požár 
kontejneru, ul. Komenského, Kpy.

VYHLÁŠENÉ POPLACHY pro JSDH Kralupy n. Vlt.



ŠKOLENÍ PRVNÍ POMOCI
ne 9. prosince se na hasičské stanici 
konalo  další  školení  v  poskytování 

první  pomoci  pro  členy  jednotky. 
Přednášejícími byli zástupci z Life RESCUE 
-  záchranáři  Praha.  Začátek  školení  byl 
opětovně věnován debatě, jak postupovat, a 
jakým  způsobem  ošetřovat  různá  poranění 
(zlomeniny,  krvácení,  popáleniny apod.).  V 
další  části  školení  jsme  si  prakticky 
nacvičovali  nácvik  KPR (kardiopulmonální 
resuscitace) - nepřímá srdeční masáž a dále 
si  vyzkoušeli  nasazení  krčního  límce  a 
uložení  pacienta  na  různé  druhy  nosítek.
Závěr  byl  věnován  ošetření  nasimulované 
otevřené zlomeniny holeně, popáleninám na 
rukou a poranění hlavy. 
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  Kurz úspěšně absolvovali, 
zleva:
Martin KAPLAN
Miroslav HLINOVSKÝ ml.
Lukáš PÁZLER
Lenka RICHTEROVÁ

Nácvik nasazení krčního límce.


