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

Požár        2 1       3         6 

Tech. pomoc     1     1         2   4 

Cvičení             1             1 

Dopravní nehoda                           

Planný poplach                           

Marný výjezd                           

                              

Celkem        3 1   2   3     2   11 

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

včelí (sršní) báně 

 

 

 

15.11.15 - Technická pomoc - pomoc ZZS se snesením pacienta 

                  V 17:51 je jednotce vyhlášen poplach"Technické pomoc - pomoc ZZS se snesením 

pacienta - Rýchorské sídliště". Výjezd je nahlášen v době, kdy jednotka nemá poklizené věci 

z předešlého zásahu a není na nový zásah připravena. Z důvodu urychlení pomoci dochází k 

dohodě s JSDH Horní Maršov, která je již k novému výjezdu připravena, že tento výjezd 

provedou oni. 

 

15.11.15 - Technické pomoc - vyčištění koryta potoka 

                  V 16:24 vyhlášen poplach "Pomoc, nebezpečný stav, pod kolonádou v Janských 

Lázních - od Svobody směr Vesna, osoba na invalidním vozíku v potoce". V 16:34 vyjíždíme 

v počtu 5 na místo události. Po příjezdu zjištěno zanesené koryto potoka od pokácených 

stromů a větví. Při hlášení události na KOPIS došlo k nedorozumění a osoba na invalidním 

vozíku se v potoce nenalézá ani nenalézala. Vlivem zanesení koryta došlo ke zvednutí hladiny 

potoka a vyplavení přilehlého domu. Družstvo spolu s ostatními zúčastněnými jednotkami 

kmeny a větve z potoka vytahali a poté rozřezali. Návrat na základnu v 17:51.  

                                     Zúčastněné jednotky: HZS KHK Ps.Trutnov 

                                                                           JSDH Svoboda nad Úpou 

                                                                           JSDH Horní Maršov 

 



12.8.15 - Požár porostu Rudník 

                   Ve 13:33 vyhlášen poplach "Požár porostu, Rudník sm. Hostinné, požár pole - 

více jak 20m2, v kopci". Ve 13:42 vyjíždí na místo události 5ti členné družstvo. Po příjezdu 

na místo jsme pro dostatek sil a prostředků odvoláni zpět na základnu. Návrat na základnu v 

14:33. 

                                      Zúčastněné jednotky: HZS KHK Ps.Trutnov 

                                                                            JSDH Svoboda nad Úpou 

                                                                            JSDH Mladé Buky 

                                                                            JSDH Rudník Arnultovice 

                                                                                                                

 

8.8.15 - Požár bytového domu Žacléř 

                 V 15:03 vyhlášení poplachu "Požár výškové budovy, Žacléř, Mírová ul, kouří se z 

okna 3 podlažního byt.domu, uvnitř asi osoba". 4členné družstvo vyjíždí v 15:13. 2min po 

výjezdu bylo družstvo vráceno zpět na základnu s tím, že se jedná pouze o připaléné jídlo na 

plotně. Návrat na základnu v 15:24 

                                     Zúčastněné jednotky: HZS KHK Ps.Trutnov 

                                                                           JSDH Svoboda nad Úpou 

                                                                           JSDH Mladé Buky 

                                                                           JSDH Žacléř 

                                                                           JSDH Trutnov - Horní Staré Město 

                                                                           ZZSKHK 

                                                                           PČR 
                                                                                                                         

 

1.8.15 - Požár lesního porostu Černá hora 

                 Ve 14:23 vyhlášení poplachu "Požár porostu mezi Černou horou a Černou boudou, 

50m nad Černou boudou, 4-5m vlevo od silnice kouř z kořenů". Ve 14:25 vyjíždí na místo 

3členné družstvo. Po příjezdu na místo události zjištěno, že kouř od kořenů 1 stromu byl 

oznamovatelem zlikvidován zalitím z PET lahve. Družstvo tak nezasahuje a po příjezdu HZS 

Trutnov odjíždí zpět na základnu. Návrat na základnu v 15:38. 

                                    Zúčastněné jednotka: HZS KHK Ps.Trutnov 

                                                                          JSDH Svoboda nad Úpou 

                                                                          JSDH Horní Maršov 

                                                                                                                     

 

 



12.6.15 - Spadlý strom přes vozovku 

                 Vyhlášení poplachu v 17:13 " Technická pomoc - překážka, spadlý strom přes 

vozovku, za odbočkou na Malou Úpu, 150m od křižovatky, jednosměrný provoz". V 17:20 

vyjíždí na místo události 2členné družstvo, které pomocí motorové pily, žebříku a lana 

odstranilo spadlý strom přes vozovku. Návrat na základnu v 18:20.  

Mimo náš zásahový rajon vyjíždíme vlivem chybně nahlášené události 

                                    Zúčastněné jednotky: JSDH Svoboda nad Úpou 

                                                                          PČR 

 

4.6.15 - Požár domu s pečovatelskou službou (Alzheimer centrum) S. n/Ú - taktické cvičení 

               15:05 vyhlášení poplachu "požár výškové budovy, Lázeňská 317, Svoboda n/Ú, 

Alzheimer centrum, hoří ve 3 patře, osoby uvnitř - taktické cvičení ". Hlavními úkoly bolo 

tvoření hadicového vedení do vyšších pater, vyhledávání osob v objektu a jejich následná 

evakuace 

                                     Zúčastněné jednotky: HZS KHK Ps Trutnov 

                                                                           JSDH Svoboda nad Úpou 

                                                                           JSDH Horní Maršov 

                                                                           JSDH Mladé Buky                                 

 

10.4.15 - Požár kůlny D.S.Město 

                   V 05:49 vyhlášení poplachu "Požár nízké budovy, Trutnov D.S.Město-Nové 

Dvory, hoří kůlna 5m od rodinného domu". V 05:48 vyjíždí na místo požáru 6ti členné 

družstvo. Po příjezdu na místo události zjištěn rozsáhlý požár kůlny, a jiných zemědělských 

stavení v blízkosti rodinné dobu. Členové jednotky se rozdělují na 2 skupiny. 1 skupina se 

podílí na hasebních pracech v dýchací technice a druhá skupina provádí kyvadlovou dopravu 

vody. Příjezd na základnu v 07:48. Vyčíslená čkoda činí cca. 500 000,-, uchráněné hodnoty 

cca. 3 000 000,- 

                                   Zúčastněné jednotky: HZS KHK Ps Trutnov 

                                                                         JSDH H.S.Město 

                                                                         JSDH Mladé Buky 

                                                                         JSDH Svoboda nad Úpou 

                                                                         JSDH Hajnice 

28.3.15 - Požár sazí v komíně Mladé Buky 

                 V 15:01 vyhlášen poplach "Požár nízké budovy, Mladé Buky, saze v komíně". 

V 15:08 vyjíždíme v počtu 3. Po příjezdu na místo události je již požár uhašen. Odjíždíme 

zpět na základnou bez nutnosti našeho zásahu. Návrat na základnu v 15:31. 

                                  Zúčastněné jednotky: HZS KHK Ps Trutnov 

                                                                       JSDH Mladé Buky 

                                                                       JSDH Svoboda nad Úpou 



 11.3.15 - Požár horské chaty Horní Malá Úpa 

                Ve 13:47 vyhlášen poplach "Požár nízké budovy, Horní Malá Úpa, požár chalupy" 

Ve 13:56 vyjíždíme v počtu 3 na místo události. Po příjezdu na místo se podílíme na 

hasebních a poté úklidových pracích. Dále provádíme s CAS kyvadlovou dopravu vody. 

Návrat na základnu v 19:29. 

                                 Zúčastněné jednotky: HZS KHK Ps Trutnov 

                                                                       JSDH Svoboda nad Úpou 

                                                                       JSDH Velká Úpa - Pec 

                                                                       JSDH Horní Maršov 

                                                                       JSDH Mladé Buky 

                                                                       ZZS KHK - Trutnov 

                                                                       PČR 

                                                                                                                                                                                     

 3.3.15 – Únik nebezpečné látky 

                 V 17:02 vyhlášen poplach "Únik nebezpečné látky do vody, Úpská ul., areál 

bývalých papíren, mastné skvrny na řece“. Na místo vyjíždí 5ti členné družstvo. Po příjezdu 

na místo události družstvo provádí průzkum, kterým byly zjištěny mastné skvrny ve výtoku z 

náhonu. Po příjezdu jednotky HZS Trutnov společně rozložily nornou stěnu. Následně byl na 

místo povolán správce vodní elektrárny a terénní pracovník z životního prostředí k odběru 

vzorku unikajících látek. Družstvo dále vyhledává zdroj úniku ropných látek. Po příjezdu 

správce elektrárny bylo zjištěno, že dnes dolévaly olej do turbíny vodní elektrárny a 

pravděpodobně došlo k jeho přelití. Velitel zásahu infoformoval, že olej je biologicky 

rozložitelný a tudíž ekologický. Po odebrání vzorku byla norná stěna složena a jednotka se 

poté vrátila zpět na základnu.  

                                   Zúčastněné jednotky: HZS KHK Ps Trutnov 

                                                                         JSDH Svoboda nad Úpou 

                                                                         PČR 
 

 


