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Statistika výjezdů za rok 
2017 

    

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

Požár      1 1     1 1           4 

Tech. pomoc           3       1 1   5 

Cvičení           1         1     2 
Dopravní 

nehoda                           

Planný poplach               1         1 

Marný výjezd                           

                              

Celkem      1 1   1 4 1 1   2 1   12 

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

rampouchů, včelí (sršní) báně 

 

18.11.2017 - Vyproštění vozidla z příkopu 

                     Na žádost spoluobčana Svobody vyprostili členové jednotky pomocí 

automobilového navijáku vozidlo, které sjelo do příkopu  

                                              Zúčastněné jednotky: JSDH Svoboda nad Úpou 
                                                                                                                                       

 

29.10.2017 - Spadlý strom v potoce 

                    Ve 14:29 ohlášen telefonicky spadlý strom v Janskolázeňském potoce. 3 členné 

družstvo vyjíždí ve 14:29. Po příjezdu na místo události je strom pomocí automobilového 

navijáku vytažen z koryta potoka, poté byl rozřezán a špalky odneseny do dostatečné 

vzdálenosti od toku. Návrat na základnu v 15:34 

                                          Zúčastněné jednotky: JSDH Svoboda nad Úpou 
                                                                                                                                     

10.10.2017 - Taktické cvičení Černá Hora 

                     V úterý 10.10.2017 se naše jednotka zúčastnila taktického cvičení v Janských 

Lázních na Černé hoře, zaměřené na využití zasněžovacího systému k přímému hašení požáru 

nebo k doplňování vody do cisteren 

                                         Zúčastněné jednotky:  HZS KHK Ps. Trutnov 

                                                                                JSDH Svoboda nad Úpou 

                                                                               JSDH Horní Maršov 

                                                                               JSDH Mladé Buky 

                                                                               JSDH Pec pod Sněžkou - Velká Úpa 

                                                                               JSDH Černý Důl 

                                                                               JSDH Malá Úpa 

                                                                                                                        



 

14.7.2017 - Požár střechy rodinného domu 

                   V 17:53 vyhlášen poplach "Požár nízké budovy, hoří střecha u rodinného domu, 

Pod Rýchorami - Svoboda nad Úpou". Výjezd 5ti členného družstva v 18:00. Po příjezdu na 

místo události zjištěn požár střešní konstrukce obytné přístavby rodinného domu, který se do 

příjezdu hasičů sousedé snažili hasit zahradní hadicí. Svobodská jednotka provedla ve 

spolupráci s jednotkou Horního Maršova rozebrání střešní konstrukce pomocí motorové pily a 

motorového rozbrusu. Po rozebrání části střechy došlo k nalezení ohniska požáru, které bylo 

pomocí vysokotlaké vody z cisterny jednotky H.M. uhašeno. Po lokalizaci požáru zůstávají 

Svobodští hasiči ještě 2hod. na místě, kde dohlíží na požářiště. Návrat na základnu v 21:02. 

                                        Zúčastněné jednotky: HZS KHK Ps. Trutnov 

                                                                               JSDH Svoboda nad Úpou 

                                                                               JSDH Horní Maršov 

                                                                               JSDH Mladé Buky 

                                                                                                            

 

27.6.2017 - Pomoc při hledání pohřešované osoby 

                   V 16:12 vyhlášení poplachu "POMOC SPOLUPRÁCE, pohřešovaná osoba v lese 

- požadavek na psovody a hasiče, Trutnov H.St.Mesto, K Bělidlu". Výjezd 3 členného 

družstva v 16:19. Po příjezdu na místo události se podílíme na hledání pohřešované osoby, 

která byla poté jinou jednotkou nalezena v pořádku. Návrat na základnu v 18:30. 

                                         Zúčastněné jednotky: HZS KHK Ps. Trutnov 

                                                                               JSDH Svoboda nad Úpou 

                                                                               JSDH Horní Maršov 

                                                                               JSDH Mladé Buky 

                                                                               JSDH H.S.Město 

                                                                               JSDH Žacléř 

                                                                                                                                            

 

22.6.2017 - Pořár střechy Horní Malá Úpa 

                  V 18:11 vyhlášení poplachu "Požár nízké budovy, hoří střecha od blesku, Horní 

Malá Úpa". V 18:19 vyjíždí na místo události 4 členné družstvo. Požár uhašen místní 

jednotkou před příjezdem ostatních jednotek, Svobodská jednotka tak nezasahuje a drží 

pohotovost na místě. Návrat na základnu v 19:40. 

                                         Zúčastněné jednotky: HZS KHK Ps. Trutnov 

                                                                               JSDH Svoboda nad Úpou 

                                                                               JSDH Horní Maršov 

                                                                               JSDH Pec pod Sněžkou 

                                                                               JSDH Horní Malá Úpa 

                                                                               JSDH Mladé Buky 



                                                                                                                             

12.6.2017 - Únik nebezpečné látky 

                  V 10:23 vyhlášen poplach "Únik nebezpečné látky do ovzduší, Stará alej, Svoboda 

nad Úpou". Jednotka nevyjíždí - odvolána před výjezdem 

 

6.6.2017 - Překážka na silnici 

                   Ve 20:29 vyhlášen poplach "Technická pomoc, strom přes cestu, silnice průjezdná 

jednou půlkou, silnice č. 297-ze Svobody nad Úpou na Janské Lázně". Ve 20:38 vyjíždí na 

místo události 6ti členné družstvo, které po příjezdu na místo události strom rozřezalo a 

komunikaci uklidilo. Příjezd na základnu ve 20:59. 

                                    Zúčastněné jednotky: JSDH Svoboda nad Úpou 

                                                                          PČR 

                                                                                                       

 

17.5.2017 - Taktické cvičení Luční bouda 

                   V 16:03 vyhlášen poplach " Taktické cvičení, požár na Luční boudě - zadní část 1 

a 2 patro budovy". 6ti členné družstvo vyjíždí v 16:12. Na místě události se jednotka účastní 

na hašení fiktivního požáru - konkrétně provedení útoku za pomocí plovoucího čerpadla s 6ti 

hadicemi C52. Návrat na základnu v 16:42.  

                                     Zúčastněné jednotky: HZS KHK Ps. Trutnov 

                                                                           JSDH Svoboda nad Úpou 

                                                                           JSDH Horní Maršov 

                                                                           JSDH Pec pod Sněžkou 

                                                                           JSDH Mladé Buky 

                                                                                            

 

24.3.2017 - Požár kontejneru Svoboda nad Úpou 

                    V 16:09 vyhlášení poplachu " Požár odpadu - kouří se z kontejneru na odpad, 

vedle dalších 6 kontejnerů. Stará alej, Svoboda nad Úpou). Výjezd 2 členné posádky v 16:16. 

Po příjezdu na místo události zjištěn hořící kontejner na komunální odpad - uhašeno 

vysokotlakým proudem. Po uhašení byl zbytek kontejneru vysypán a dohašeny doutnající 

zbytky a místo uklizeno. Návrat na základnu v 16:42 

                                    Zúčastněné jednotky: JSDH Svoboda nad Úpou 

                                                                          PČR 
                                                                                                                                                         

 

 

 

 

 

 



22.2.2017 - Požár odpadu Pod Rýchorami 

                   V 05:39 vyhlášení poplachu " Požár odpadu - hořící kontejner na běžný odpad v 

blízkosti ostatních kontejnerů - Svoboda n/Ú, Pod Rýchorami ". 5ti členné družstvo vyjíždí v 

05:47. Po příjezdu na místo události zjištěn hořící kontejner na komunální odpad - uhašeno 

vysokotlakým proudem. Po uhašení byl zbytek kontejneru vysypán a dohašeny doutnající 

zbytky a místo uklizeno. Při hašení bylo třeba použít dýchací techniku. Návrat na základnu v 

06:29.  

                                     Zúčastněné jednotky: JSDH Svoboda nad Úpou 

                                                                           PČR 

 
                                                                                                             


