
2011 
 

21.11.2011   Požár Rudník 

              19:28 vyhlášen poplach: „Požár nízké budovy 1st, Trutnov Rudník, hoří kůlna v těsné blízkosti 

RD, uvnitř kůlny osobní automobil. V 19:38 vyjíždí na místo události 2členné družstvo. Při příjezdu je 

velitelem zásahu rozhodnuto, že naše družstvo zůstane na místě události jako záloha – družstvo tedy 

nezasahuje. Požárem byl zasažen částečně i rodinný dům. Škoda způsobená požárem byla vyčíslena na 

500 000,-. Na základnu se družstvo vrací ve 21:30. 

                          Zúčastněné jednotky: HZS KHK - PS Vrchlabí 

                                                         JSDH Svoboda nad Úpou 

                                                         JSDH Hostinné 

                                                         JSDH Rudník 

                                                         JSDH Černý Důl 

                                                         PČR 

  

14.11.2011   Požár Černý Důl (planý poplach) 

             12:26 vyhlášení poplachu: „Požár průmyslové, zemědělské objekty, sklady 1st, okr. Trutnov, 

Černý Důl – MILETA „. Během jízdy na místo události výjezd zrušen – kvalifikováno jako Planý 

poplach. 

 

26.10.2011   Požár Trutnov Voletiny - chata Vébrovka 

             13:56 vyhlášení poplachu: „ Požár nízké budovy 1st, Trutnov Voletiny, chata Vébrovka „. 

4členné družstvo vyjíždí ve 14:08. Při příjezdu na místo události ve 14:24 zjištěno, že se  opět jedná o 

taktické cvičení na téma požár chaty s evakuací většího počtu osob. Naše družstvo zajišťuje doplňování 

vody do cisterny, na kterou jsou napojeny útočné proudy. Na základnu se vracíme v 15:06. Příjezdem na 

základnu v 15:39 je výjezd ukončen. 

                                  Zúčastněné jednotky: HZS KHK - PS Trutnov   - 1x CAS + Plošina 

                                                                 JSDH Svoboda nad Úpou   - 1x CAS 

                                                                 JSDH Mladé Buky   - 1x CAS 

                                                                 JSDH Horní Staré město   - 1X CAS + DA 

                                                                 JSDH Úpice   - 1x CAS 

 

 



19.10.2011   Požár Horní Albeřice - hotel Vápenka 

               V 15:00 je naší jednotce vyhlášen poplach - " Požár nízké budovy, 1stupně, Horní Albeřice, 

hořící pokoj a chodba, 73dětí v objektu ". V 15:09 vyjíždí na místo události 3 členné družstvo. Při 

příjezdu na místo zjištěno, že se jedná o taktické cvičení, jehož námětem je požár rekreační chaty s 

nutnou evakuací většího počtu osob. Naše družstvo zajišťuje útok nasazením proudu C do druhého patra 

přes balkon budovy. Po vyhodnocení celé akce odjíždíme v 16:08 zpět na základnu. V 16:28 je výjezd 

ukončen.                                   

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

                                                                 JSDH Svoboda nad Úpou   - 1x CAS  

                                                                 JSDH Horní Maršov   - 1x CAS + DA  

                                                                 JSDH Pec pod Sněžkou   - 1 CAS 

 

9.9.2011   Taktické cvičení Broumov 

         Naše družstvo v počtu 3+1 zajišťuje dálkovou dopravu vody k požáru kotelny pomocí plovoucího 

čerpadla z přilehlé říčky Stěnava. Po uhašení kotelny se naše dálková doprava vody přemisťuje k plnění 

protipovodňových vaků proti hrozící druhé povodňové vlně. 

    Dále jsme pomáhali nafouknut záchranný stan, který slouží k poskytnutí neodkladné přednemocniční 

péče raněným.  

    Při tomto cvičení jsme bohužel zjistili, že naše stávající plovoucí čerpadlo nedosahuje potřebný výkon 

a tlak potřebný k dálkové dopravě vody, tak i k plnění vaků. Tento nedostatek nám byl vytknut i při 

závěrečném vyhodnocen cvičení. 

Cvičení se zúčastnily jak složky profesionálních, tak i dobrovolných jednotek HZS z Čech a Polska, 

ZZSKHK a PČR. 

 

15.6.2011     Taktické cvičení Polsko 

                Ve středu 15.6.2011 ve 11hod. proběhlo taktické cvičení v rámci projektu Česko-Polské 

příhraniční spolupráce. Cvičení proběhlo na Polské straně ve městě Polanica Zdroj. Tématem cvičení byla 

srážka autobusu s cisternou obsahující neznámou nebezpečnou chemickou látku. V autobusu bylo 

zraněno 8 fanoušků cestujících na fotbalové utkání a z cisterny po nárazu začalo unikat velké množství 

chemické látky. Naše družstvo v počtu 1+5 se podílelo na doplňování vody ostatních cisteren 

vytvářejících vodní clonu a v dýchacích přístrojích na transportu raněných z autobusu do evakuačního 

stanu. Po zhodnocení celé akce se vracíme zpět domů. 

                                                                                                                                                                                                                               

17.3.2011    Nahlášený požár kůlny ve Velké Úpě 

                V 9:05 vyhlášen jednotce poplach: „ Požár nízké budovy - hořící kůlna ve Velké Úpě „. Během 

dojezdu jednotky do HZ nahlášeno, že se jedná o předem ohlášené pálení staré, již nepotřebné kůlny. 

Toto pálení bylo nahlášeno na HZS Tu, událost, že hoří, však někdo nahlásil na 112 do Hradce Králové, 

kde o ničem nevěděli. Jednotka nevyjíždí, kvalifikováno jako planý poplach. 



16.3.2011    Požár v budově ZŠ Horní Maršov 

                V 16:21 vyhlášení poplachu: „ Požár výškové budovy, základní škola HM, kouř z podkroví „. V 

16: 29 vyjíždí na místo události 4 členná posádka. Těsně před dojezdem nahlášena lokalizace požáru 

místní jednotkou SDH. Při příjezdu na místo je naše jednotka velitelem zásahu odvolána zpět na 

základnu. Návrat na základnu a ukončení akce v 17:02. Jednalo se o menší požár kuchyňské linky od 

rychlovarné konvice. 

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

                                                                  JSDH Svoboda nad Úpou   - 1x CAS 

                                                                  JSDH Horní Maršov   - 1x CAS + 1x DA 

                                                                  JSDH Pec pod Sněžkou   - 1x CAS 

                                                                  PČR 

  

 

 Statistika výjezdů za rok 2011

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

Požár 1 1 2

Tech. pomoc

Cvičení 1 1 2 4

Planný poplach 1 1 2

Celkem 2 1 1 2 2 8

               


