
Výjezdy 2014 

     

          
 Statistika výjezdů za rok 2014 

     

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

 Požár    1 1 2         1   1   2 8 

 Tech. pomoc     2       1   1       4 

 Cvičení                     1     1 

 Dopravní 

nehoda                           

 Planný poplach                           

 Marný výjezd   1                     1 

                               

 Celkem    1 2 4       1 1 1 2   2 14 

 

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

 

 

18.12.14 - Požár domu Mladé Buky 

                 V 19:49 vyhlášen poplach "Požár nízké budovy, Mladé Buky, na obecním úřadě v 

kancelářích ve 2 patře jsou vidět plameny". Na místo vyjíždí v 19:59 6ti členné družstvo. Po 

příjezdu na místo události průzkumem zjištěno, že od zapálené svíčky na stole došlo k 

malému požáru věcí na stole okolo svíčky. Požár uhašen ručním hasicím přístrojem, naše 

jednotka nezasahuje a vrací se zpět na základnu. Příjezd na základnu ve 20:26 

                                                Zúčastněné jednotky: HZS KHK Ps. Trutnov 

                                                                                      JSDH Svoboda nad Úpou 

                                                                                      JSDH Mladé Buky 

 

9.12.14 – Požár RD Mladé Buky 

            Ve 4:12 vyhlášen poplach "Požár nízké budovy, Mladé Buky, opuštěný penzion za 

stavebninami směr Svoboda n. Úpou, plameny ze střechy“. V 04:25 vyjíždí na místo události 

6ti členné družstvo. Po příjezdu provádí společně s ostatními jednotkami průzkum půdních 

prostor, kde bylo zjištěno ohnisko požáru v blízkosti komínového tělesa. Bylo provedeno 

odvětrání prostor a zahájení hašení. Z důvodu šíření požáru po celé střeše bylo zapotřebí 

rozebrat část podlahy a odhalit střešní konstrukci. Návrat na základnu v 6:54. Příčina požáru 

v šetření. Majitel penzionu škoda na střeše a vnitřním vybavení vyčíslena na tři miliony 

korun, uchráněné hodnoty činí také tři miliony korun. Při požáru nebyl nikdo zraněn. 

                                               Zúčastněné jednotky: HZS KHK Ps. Trutnov 

                                                                                     JSDH Svoboda nad Úpou 

                                                                                     JSDH Horní Maršov 

                                                                                     JSDH Mladé Buky 

                                                                                     JSDH Trutnov – Horní Staré Město 

                                                                                     PČR   



23.10.14 – Požár lesního porostu u Sokolské boudy 

               14:55 vyhlášen poplach "Požár porostu, J. Lázně – kouř a plameny v kleči u 

Sokolské boudy“. 14:55 vyhlášen poplach "Požár porostu, J. Lázně – kouř a plameny v kleči u 

Sokolské boudy“. Na místo události ve 14:59 vyjíždí 6ti členné družstvo. Po příjezdu na místo 

události zjištěno, že se jedná o námětové cvičení. Družstvo provádí na místě čerpání vody z 

umělého vodního zdroje a následně dálkovou dopravu vody hadicemi typu "B". Poté rozvíjí 

dva útočné proudy a s jednotkami Horní Maršov a Černý Důl-Čistá provádí obchvatný útok 

na "hořící kleč". Návrat na základnu v 17:55. 

                                              Zúčastněné jednotky: HZS KHK Ps. Trutnov 

                                                                                    JSDH Svoboda nad Úpou 

                                                                                    JSDH Horní Maršov 

                                                                                    JSDH Černý Důl – Čistá 

 

10.10.14 – Požár nákladního automobilu J. Lázně  

                  10:09 vyhlášen poplach "Požár Tatry u Zátiší pod lanovkou, janské Lázně“. Na 

místo vyjíždí v 10:16 3členné družstvo. Na místě zásahu družstvo hasí motorový prostor a 

kabinu vozu za pomoci vysokotlaku. Dále spolupracujeme s ostatními jednotkami. Příčina 

vzniku požáru v šetření – zřejmě technická závada. Návrat na základnu v 11:36. 

                                            Zúčastněné jednotky: HZS KHK Ps. Trutnov 

                                                                                  JSDH Svoboda nad Úpou 

                                                                                  JSDH Horní Maršov 

                                                                                  PČR 

 

3.9.14 – Technická pomoc Úpská ul. Svoboda n.Ú. 

              04:11 vyhlášen poplach "Pomoc-nebezpečný stav, Úpská ul, Svoboda n. Ú, včera 

hořeli saze v komíně, dnes je cítit kouř". V 04:23 vyjíždí 6ti členné družstvo. Po příjezdu na 

místo družstvo provádí průzkum. Průzkumem zjištěno zakouření půdních prostor. Pro 

odvětrání zakouřených prostor nasazen přetlakový ventilátor. Poté je provedeno vyhledání 

ohniska požáru. V půdních prostorech byla rozebrána podlaha okolo kouřovodu, v 3.NP byl 

pomocí bourací sekery odkryt kouřovod. Ohnisko požáru nalezeno u kouřovodu mezi 1. a 

2.NP. Ohnisko požáru bylo uhašeno pomocí vysokotlaku. Po lokalizaci požáru provedena 

dohlídka objektu. Návrat na základnu v 8:55  

                                          Zúčastněné jednotky: HZS KHK Ps. Trutnov 

                                                                                JSDH Svoboda nad Úpou 

 
 

19.8.14 – Požár hotel Réva Janské Lázně 

                00:04 vyhlášen poplach "Požár výškové budovy, Lesní 27, Janské Lázně, Hotel 

Réva, uvnitř 40 lidí – rozhoukal se požární alarm". V 00:14 vyjíždí na místo události s CAS 

5ti členný tým. Jednotka ve spolupráci s ostatními jednotkami provedla průzkum a evakuaci 

osob ze čtvrtého patra budovy. Po zjištění závady požárního hlásiče na pokoji č. 44 se 

jednotka v 00:53 vrátila na základnu. 

                                        Zúčastněné jednotky: HZS KHK Ps. Trutnov 

                                                                              JSDH Svoboda nad Úpou 

                                                                              JSDH Horní Maršov 

                                                                              JSDH Černý Důl 

                                                                              PČR 

                                                                            



 3.7.14 - Požár kontejneru Horská ulice   

 

               Jednotka vyjíždí na dohašení kontejneru, který shořel v noci ze 2.7.na 3.7. 

                                        Zúčastněné jednotky:  JSDH Svoboda nad Úpou 

                                                                                                           

 

28.3.14 - Pátrání po ztracené osobě 

                v 09:14 vyhlášení poplachu "Pomoc, spolupráce - vyhledávání ztracené osoby, sraz 

v 9:45 na OO PČR Svoboda". Výjezd 3členného družstva v 9:30. Jednotka pomáhá při 

hledání pohřešované osoby. Návrat na základnu v 12:46. 

 

                                       Zúčastněné jednotky: HZS KHK Ps Trutnov 

                                                                            JSDH Svoboda nad Úpou 

                                                                            JSDH Horní Maršov 

                                                                            JSDH Pec pod Sněžkou 

                                                                            JSDH Mladé Buky 

                                                                            JSDH Trutnov Horní Staré město 

                                                                            JSDH Černý Důl - Čistá 

                                                                            Horská služba 

                                                                            PČR 

                                                                            HZS KHK ps.Trutnov 

                                                                                                                 

                 

13.3.14 - Lesní požár, Trutnov-Peklo 

               15:43 vyhlášení poplachu " Lesní požár, Trutnov - Peklo ". Na místo v 15:53 vyjíždí 

5ti členné družstvo, které po příjezdu na místo provádí ve spolupráci s ostatními složkami 

dálkovou dopravu vody (cca. 20 000 l vody), hašení lesní hrabanky, lokalizaci, dohašování a 

vyhledávání skrytých ohnisek. Jednalo se o požár lesní hrabanky a paseky o rozloze cca. 

100x400m. Návrat na základnu v 18:46. 

                                        Zúčastněné jednotky: HZS KHK Ps Trutnov 

                                                                              JSDH Svoboda nad Úpou 

                                                                              JSDH Mladé Buky 

                                                                              JSDH Trutnov Horní Staré město 

                                                                              JSDH Vlčice 

                                                                           

 

11.3.14 - Požár RD Maršovská ul. Svoboda nad Úpou 

               8:43 vyhlášení poplachu " Požár nízké budovy, Maršovská ul. Svoboda nad Úpou, 

požár rod.domu, úmyslné zapálení ". Na místo vyjíždí 6ti členné družstvo. Jednotka po 

lokalizaci požáru provádí dohlídku. Návrat na základnu ve 12:29. 

                                         Zúčastněné jednotky: HZS KHK Ps Trutnov 

                                                                               JSDH Svoboda nad Úpou 

                                                                               JSDH Mladé Buky 

                                                                               PČR 

                                                                               ZZSKHK Ps Trutnov 

                                                                 



6.3.214 - Únik nebezpečné látky do Černohorského potoka 

                12:04 vyhlášení poplachu " Únik nebezpečné látky do vody, v potoce mezi 

Svobodou a Janskými Lázněmi teče šedivá látka ". Na místo vyjíždí ve 12:12 7mi členné 

družstvo. Po příjezdu na místo události zjištěno a upřesněno, že se nejspíše jedná o únik 

většího množství cementu ze stavby v Janských Lázních. Jednotka spolupracuje s HZS. 

Návrat na základnu v 13:21. 

                     Zúčastněné jednotky: HZS KHK Ps Trutnov 

                                                           JSDH Svoboda nad Úpou 

                                                           PČR 

                                                           Zástupce místní organizace Českého rybářského svazu 

                                                           Zástupce z životního prostředí 

                                                        

 

26.2.14 - Požár domu Mladé Buky 

                15:22 vyhlášení poplachu " Požár nízké budovy, Mladé Buky, oznamovatel cestou 

ze Svobody vidí černý dým vycházející z budovy po pravé straně". 4členné družstvo vyjíždí 

v 15:30 hod. Při příjezdu na místo události v Kalné Vodě zjištěno neohlášené pálení klestí. 

Výjezd klasifikován jako marný výjezd. 

                          Zúčastněné jednotky: JSDH Svoboda nad Úpou 

                                                                PČR 

                                                                                                 

Při návratu na základnu jednotka odvolána k požáru velkoobjemového kontejneru u hřbitova 

ve Svobodě nad Úpou. Jednotka rozřezala zbytky kontejneru, dohasila zbytky hořícího 

materiálu a uklidila.  

                           Zúčastněné jednotky: JSDH Svoboda nad Úpou 

                                                                 PČR 

 

 

26.1.14 - Požár domu Trutnov Poříčí 

                V 00:34 vyhlášen poplach " Požár nízké budovy, Trutnov Poříčí, hořící 

jednopatrový dům, nejsou vidět plameny, jen kouř v dílně". Jednotka nevyjíždí a tudíž 

nezasahuje 

 

 

 

 


