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18.12.2010      Požár plastového kontejneru 

          V 11:40 vyhlášen jednotce poplach – Požár popelnice, plastový kontejner, odpad, Svoboda nad 

Úpou. V 11:45 vyjíždí na místo události 2členné družstvo. Na místo doráží v 11:49. Uhašení kontejneru 

s komunálním odpadem provádí družstvo pomocí proudu C. Po uhašení je odpad z kontejneru vysypán, 

prolit vodou a poté uklizen zpět do kontejneru. Ve 12:07 odjíždí družstvo zpět na základnu. Ukončení 

akce ve 12:12.   

                           Zúčastněné jednotky:  JSDH Svoboda nad Úpou – 1x CAS 

                                                                PČR                                                                                                                                                                                                                    

 

7. 10. 2010      Požár sazí v komíně 

          20:34 vyhlášen jednotce poplach – Požár nízké budovy, Svoboda nad Úpou: Úpská 492, hořící saze 

v komíně. Ve 20:42 na místo události vyjíždí 7mi členné družstvo s CAS 24. Po příjezdu zjištěno 

zahoření sazí v komíně na tuhá paliva. Družstvo provádí měření teploty komínového tělesa, zasypání 

komínu pískem, vyčištění hořících sazí z komína a kotle. Po vychladnutí a kontrole komínového tělesa 

odjíždí družstvo ve 22:17 zpět na základnu. 

                         Zúčastněné jednotky:  HZS KHK - PS Trutnov – 1x CAS 

                                                             JSDH Svoboda nad Úpou – 1x CAS 

                                                             PČR 

 

 

17.9.2010             Odchyt sršní    

        Na žádost spoluobčana vyjíždíme na likvidaci sršní báně a odchyt sršní obtěžující obyvatele domu. 

Pomocí el. vysavače jsou sršni vysáti a poté na odlehlém místě vypuštěny zpět do volné přírody. Sršní 

báň byla z půdních prostor odstraněna a poté zničena. 

 

 

26. 1. 2010        Požár na Luční boudě 

          20:16 vyhlášení poplachu – odstranění nebezpečných stavů, zakouřené prostory: Pec pod Sněžkou 

– Luční Bouda. Ve 20:26 vyjíždí 6ti členné družstvo s CAS 24, které je doprovázeno 2člennou posádkou 

doprovodného automobilu ARO. Již při výjezdu bylo všem jasné, že prvním těžkým úkolem bude 

samotná cesta z Pece na Luční Boudu. Při příjezdu do Pece jsme byli směřováni na parkoviště Zelený 

potok, kde jsme s ostatním jednotkami museli přeložit své potřebné vybavení do již připravených rolb a 

sněžných skútrů, které zajistila PČR s Horskou službou od místních chatařů. Již samotná jízda na 

skútrech v tuhých mrazech nebyla moc příjemná. Při našem příjezdu jsou již na místě kolegové z Velké 



Úpy. V objektu Luční Boudy byl zjištěn požár odpadků uskladněných v místní čističce odpadních vod. 

Tento požár se místní usedlíci snažili uhasit přenosnými hasicími přístroji, ale bohužel bez úspěchu. 

Požár byl lokalizován několika proudy C okolo 21:30hod. Voda na hašení byla čerpána plovoucím 

čerpadlem z přilehlého pramene Bílého Labe (nebýt tohoto potůčku, asi by bouda lehla popelem). Zásah 

probíhal po celou dobu v dýchacích přístrojích. Po uhašení byl objekt odvětrán a jednotky začali nakládat 

své vybavení zpět do rolb a skútrů. Ve 22:44 odjíždí naše družstvo zpět na základnu, kam doráží ve 23:14 

Požár zničil kalovou nádrž, elektrickou instalaci a poškodil nádrž na čištění vody. Šetřením na místě bylo 

zjištěno, že příčinou vzniku požáru byla nedbalost obsluhy kotelny, která do prostoru čistírny odpadních 

vod sypala popel z kotelny. Působením povrchové teploty popela došlo ke vznícení uskladněného 

odpadu. Přímá škoda způsobená požárem byla předběžně odhadnuta na 300 tisíc korun, uchráněné 

hodnoty činí 3 miliony korun. Při požáru nebyl nikdo zraněn.     

Luční bouda patří mezi nejstarší a nejznámější krkonošské hotely. Má kapacitu asi 160 lůžek a její 

restaurace je nejvýše položenou v zemi. Boudu poznamenal požár už v roce 1938, během dalších dvou let 

byl hotel přestavěn do současné podoby.    

                         Zúčastněné jednotky:  HZS KHK - PS Trutnov – 1x CAS 

                                                             JSDH Svoboda nad Úpou – 1x CAS, 1x DA 

                                                             JSDH Horní Maršov – 1x CAS, 1x DA 

                                                             JSDH Velká Úpa – 1x CAS 

                                                             JSDH Špindlerův Mlýn – 1x CAS 

                                                             PČR 

                                                             Horská služba 

 

 

1. 1. 2010          Požár v obytném domě 
        06:02 vyhlášen poplach – požár budovy, Svoboda nad Úpou: u hlavní silnice u prádelny. V 06:17 na 

místo události vyjíždí 2členné družstvo. Při příjezdu na místo zjištěno zahoření elektroinstalace a od ní 

závěsů a elektrospotřebičů v jedné z obydlených místností. Jelikož byl požár uhašen majitelem objektu 

ještě před příjezdem všech zúčastněných jednotek, provádí naše družstvo průzkum objektu a řízení 

provozu na komunikaci. V 06:39 se družstvo vrací na základnu. Kolegové z Horního Maršova provedli 

odvětrání přetlakovým ventilátorem. Jelikož se 2 obyvatelé domu při hašení požáru nadýchali kouře, 

musela na místě zasahovat i Zdravotnická záchranná služba KHK.  

                          Zúčastněné jednotky: HZS KHK - PS Trutnov – 2x CAS 

                                                             JSDH Svoboda nad Úpou – 1x CAS 

                                                             JSDH Horní Maršov – 1x CAS, 1x DA 

                                                             JSDH Mladé Buky – 1x CAS, 1x DA 

                                                             ZZS KHK – PS Trutnov 

 

 

 

 

 



Statistika výjezdů za rok 2010

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

Požár 2 1 1 4

Tech. pomoc 1 1

Cvičení

Celkem 2 1 1 1 5

 


