
Výjezdy 2013 

 

 
    

Statistika výjezdů za rok 2013 
     

                 Měsíc   I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX. X. XI. XII. Celkem 

  Požár   2   3 1         1 1 2   10 

  Tech. pomoc         1 3             4 

  Cvičení                   1       1 

  Dopravní nehoda                           

  Planný poplach   1                   1 2 

  
 

                            

  Celkem   2 1 3 1 1 3     2 1 2 2 17 

  

                 Technická pomoc:  Spadlé stromy (větve), čerpání vody, úklid po dopr.nehodě, odstranění nebezpečných rampouchů, včelí (sršní) báně 

 

 

26.12.13 - Požár lesní porost Rýchorské sídliště - planný poplach 

                   14:54 vyhlášen poplach: "Poţár lesního porostu ve svahu nad prodejnou JIP". V 15:03 

vyjíţdí 5ti členné druţstvo. Po příjezdu na místo události zjištěno, ţe se jednalo o neohlášené pálení 

klestí. Návrat na základnu v 15:17. 

                           Zúčastněné jednotky: HZS KHK ps. Trutnov 

                                                                 JSDH Svoboda nad Úpou 

 

13.11.13 – Požár kůlny Maršov 2 

                  22:08 vyhlášení poplachu: "Poţár nízké budovy, Pod Rýchorami, Svoboda n/Ú – 

plameny z přístřešku na dříví za domem“. Výjezd 7mi členného druţstva ve 22:16. Na místě 

události spolupráce s ostatními jednotkami - provedení průzkumu - nataţení 1x proudu C a hašení 

poţáru.  Jednalo se o poţár kůlny za rodinným domkem – uhašeno 1x vysokotlakým proudem a 1x 

proudem C – kůlna poţárem zničena. Návrat na základnu v 00:30.                           

                           Zúčastněné jednotky: HZS KHK ps. Trutnov 

                                                                 JSDH Svoboda nad Úpou  

                                                                 JSDH Horní Maršov 

                                                                 JSDH Mladé Buky 

                                                            

12.11.13 – Požár sazí v komíně Svoboda nad Úpou 

                  08:34 vyhlášení poplachu: "Poţár nízké budovy, Horská ul., Svoboda n/Ú, z náměstí 

směr Úpavan, dým a plameny z komína“. 3 členná posádka CAS vyjíţdí v 08:43. Po příjezdu na 

místo události je komínové těleso zasypáno pískem a komín vyčištěn kominickým nářadím. Návrat 

na základnu v 12:00.  

                           Zúčastněné jednotky: HZS KHK ps. Trutnov 

                                                                 JSDH Svoboda nad Úpou 

                                                                                                                          

 



30.10.13 - Požár skladu sena Fořt 

                01:09 vyhlášení poplachu: "Poţár průmyslového objektu - Černý Důl Fořt - velký poţár 

seníku". Jednotky vyjely na likvidaci poţáru skladovací haly na seno a slámu. Škoda a příčina 

poţáru jsou v šetření. Naše 5ti členné druţstvo vyjíţdí v 01:23. Po příjezdu na místo události 

ochlazujeme jedním útočným proudem ,,C" konstrukci plechové haly a druhým proudem ,,C" 

jistíme okolí poţářiště. Dále jsme prováděli kyvadlovou dopravu vody. Návrat na základnu v 07:27. 

                         Zúčastněné jednotky: HZS KHK ps. Trutnov 

                                                               HZS KHK ps. Vrchlabí 

                                                               JSDH Svoboda nad Úpou 

                                                               JSDH Hostinné 

                                                               JSDH Rudník - Arnultovice 

                                                               JSDH Černý Důl - Čistá 

                                                               PČR 

                                                                                      

 

29.9.13 – Požár Čistá v Podkrkonoší 
                01:25 vyhlášení poplachu: "Poţár odpadu, Černý Důl - Čistá v Podkrkonoší, přímo u 

cesty dole na křiţovatce hoří seník“. Výjezd 4členného druţstva v 01:36. Jednotky likvidovaly 

poţár skladu sena. Návrat na základnu v 03:15. Předběţně vyčíslená škoda 660 000,-, uchráněné 

hodnoty cca. 1 000 000,-. 

                                      Zúčastněné jednotky: HZS KHK ps. Vrchlabí 

                                                                            HZS KHK ps. Trutnov 

                                                                            JSDH Svoboda nad Úpou 

                                                                            JSDH Hostinné 

                                                                            JSDH Černý Důl 

                                                                          JSDH Horní Lánov 

                                                                          PČR 

                                                                                                   

26.9.13 – Požár diagnostického ústavu Horní Maršov 

                17:37 vyhlášení poplachu: "Poţár výškové budovy, Horní Maršov – Temný Důl, dětský 

výchovný ústav, zakouřené prostory, osoby uvnitř“. 3 členné druţstvo vyjíţdí v 17:46. Po příjezdu 

na místo události provádí druţstvo evakuaci dvou osob z prvního patra budovy za pomoci ţebříku a 

evakuaci další jedné osoby ze zakouřených prostor budovy za pomoci dýchací techniky. Návrat na 

základnu v 18:45 

                                      U tohoto zásahu se jednalo o prověřovací cvičení 

                                      Zúčastněné jednotky: HZS KHK ps.Trutnov 

                                                                            JSDH Svoboda nad Úpou 

                                                                            JSDH Horní Maršov 

                                                                            JSDH Pec pod Sněţkou 

                                                                                                                

 

25.6.13 - Strom v kolejišti Mladé Buky 

           05:15 vyhlášen poplach "Odstranění nebezpečných stavů, spadlý strom v kolejišti u zastávky 

Mladé Buky". Jednotka provedla rozřezání a odstranění spadlého stromu z kolejiště 

                                    Zúčastněné jednotky: HZS KHK ps.Trutnov 

                                                                          JSDH Svoboda nad Úpou 

                                                                          SŢDC Liberec 



2.6.13 – Povodně ve Svobodě 

             03:04 vyhlášen poplach "Monitorace řeky Úpy". Vyjíţdíme monitorovat hladinu řeky Úpy, 

Černohorského a Janskolázeňského potoka. Vlivem vydatných dešťů došlo k vylití Černohorského 

a Janskolázeňského potoka ze svých koryt. Vylití těchto do této doby neškodných potůčků 

způsobilo ve Svobodě nad Úpou a Rýchorském sídlišti katastrofální škody, které jsou odstraňovány 

aţ do dnešních dnů. V době záplav byla neprůjezdná silnice sm. Pec pod Sněţkou a Janské Lázně, 

vytopeno mnoho sklepů, poničeno několik dalších cest a domů. Nejen Svobodští hasiči, ale i hasiči 

a dobrovolníci z různých koutů republiky čerpali vodu ze sklepů a odstraňovali následky ničivé 

povodně. Za obětavou pomoc a práci všem zúčastněným velice děkujeme. 

                                    Zúčastněné jednotky, firmy......: jelikoţ zde pomáhalo nesčetné mnoţství 

JSDH, HZS, firem, institucí a dobrovolníků a nerad bych tak někoho opomenul, nebudu jmenovat. 

Všem ještě jednou moc děkujeme za pomoc a obětavou práci. 

Jelikoţ na internetu lze nalézt nesčetné mnoţství odkazů k této události, přikládám jen pár odkazů 

na fotografie 

 

10.5.13 – Jiskřící sloup el. vedení 

                   15:36 vyhlášení poplachu "Technická pomoc-odstranění nebezpečných stavů, asi druhý 

dům od autobusové zastávky Mladé Buky-Prádelna“. V 15:45 vyjíţdí 3členné druţstvo. Po příjezdu 

na místo a následném průzkumu zjištěn jiskřící sloup el. vedení – jednotka zabezpečila místo 

události a poté jej předala VČE. Odjezd na základnu v 16:04 

                                       Zúčastněné jednotky:  JSDH Svoboda nad Úpou                                         

                                                                             VČE 

                                                                                                                        

20.4.13 - Požár kůlny Mladé Buky 

               14:11 vyhlášení poplachu "Poţár nízké budovy, Mladé Buky za Intopem, dřevěná kůlna 

hořící plamenem, neví se co je uvnitř". Ve 14:19 vyjíţdí na místo události 4členné druţstvo. Po 

příjezdu na místo události zjištěn poţár řadových kůlen o rozloze cca 40x10 m. Naše druţstvo se 

podílí na hašení vysokotlakým proudem, rozebírání konstrukcí a odvětrávání přetlakovým 

ventilátorem. Práce v dýchací technice. Návrat na základnu v 15:28. 

                                     Zúčastněné jednotky:  HZS KHK ps Trutnov 

                                                                            JSDH Svoboda nad Úpou 

                                                                            JSDH Mladé Buky 

                                                                            JSDH Horní Staré Město                               

                                                                                                       

30.3.13 – Požár skladovací haly Čistá 

               23:33 vyhlášení poplachu "Poţár průmyslového objektu, Černý Důl – Čistá v Krkonoších, 

skladovací hala na obilí cca. 400m
2
, hlavní cesta na Černý Důl“. Na místo události vyjíţdí 6ti 

členné druţstvo ve 23:48. Téměř při dojezdu na místo události jsme odvoláni – druţstvo 

nezasahuje. Návrat na základnu v 00:25 hod. Jednalo se o poţár haly na seno. Po dohodě s 

majitelem se nechává seno kontrolovaně vyhořet. 

 

 



27.3.13 - Požár kůlny Rýchorské sídliště 

         14:34 vyhlášení poplachu "Poţár nízké budovy, Svoboda n. Ú., Rýchorské sídliště, vedle 

oranţového paneláku u starého domu hoří kůlna cca. 5x3m". Ve 14:45 vyjíţdí na místo 4členné 

druţstvo. Jednalo se o poţár staré kůlny. Při příjezdu jednotek kůlna jiţ ve 3 fázi hoření, kůlna 

včetně věcí uvnitř poţárem zcela zničena. Návrat na základnu v 15:14 hod. 

                                    Zúčastněné jednotky:  HZS KHK ps Trutnov 

                                                                           JSDH Svoboda nad Úpou 

                                                                           JSDH Horní Maršov 

                                                                                                              

 

11.1.13 – Požár penzion Klárka 

       13:08 vyhlášen poplach: „Poţár nízké budovy, Horní malá Úpa, penzion Klárka“. Ve 13:13 

vyjíţdí na místo události s CAS 20 5ti členné druţstvo. Po příjezdu na místo nasazuje druţstvo další 

vysokotlaký proud a podílí se na hašení poţáru. Dále nasazujeme přetlakový ventilátor a v dýchací 

technice se společně s ostatními jednotkami podílíme na rozebírání podhledů a stropní konstrukce 

z důvodu skrytých ohnisek poţáru.  Poţár pod kontrolu dostali Hasiči kolem třetí hodiny 

odpoledne. Na základnu se druţstvo vrátilo v 16:15. 

Poţár poničil část prvního nadzemního podlaţí, kde je byt majitele penzionu, dále chodbu s pěti 

pokoji pro hosty a stropní konstrukce. Hmotná škoda byla předběţně odhadnuta na 

2,5 milionu korun. 

                                   Zúčastněné jednotky: HZS KHK ps Trutnov 

                                                                         JSDH Svoboda nad Úpou 

                                                                         JSDH Velká Úpa 

                                                                         JSDH Horní Maršov 

                                                                         JSDH Mladé Buky 

 

 

20.1.13 – Požár (TP) hotel Sport Svoboda nad Úpou 

               20:21 vyhlášení poplachu: „Poţár nízké budovy, hotel Sport u nádraţí, poţár elektrického 

vedení“. Ve 20:29 vyjíţdí na místo události 6 ti členné druţstvo. Po příjezdu dochází k odpojení el. 

proudu a kontrole bytového rozvaděče s jističi, kde došlo pouze k malému zajiskření. Ve 21:02 

odjíţdíme zpět na základnu. 

                          Zúčastněné jednotky:  HZS KHK ps Trutnov 

                                                                 JSDH Svoboda nad Úpou 

 

20.2.13 - Planý poplach 

            21:39 vyhlášení poplachu "Poţár nízké budovy, chatka Pod Javorem, Pec pod Sněţkou, ve 

sklepě došlo k výbuchu, v objektu jsou lidé". První jednotka na místě události průzkumem zjistila, 

ţe došlo pouze k  úniku páry z pojistného ventilu od bojleru, výjezd tedy klasifikován jako planý 

poplach a naše jednotka tudíţ nevyjíţdí - odvolána před výjezdem. 

 



16.3.13 – Požár sazí v komíně, Svoboda n. Ú. 

            14:43 vyhlášení poplachu "Poţár nízké budovy, RD Svoboda nad Úpou, Kostelní ul., saze 

v komíně“. Ve 14:51 vyjíţdí na místo události 4 členné druţstvo. Jednalo se o zahoření sazí 

v komíně. K uhašení došlo samovolně před příjezdem jednotek, naše druţstvo provádí pouze 

průzkum a kontrolu komínového tělesa. V 15:06 odjíţdíme zpět na základnu.         

                           Zúčastněné jednotky:  HZS KHK ps Trutnov 

                                                                  JSDH Svoboda nad Úpou 

 


