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Statistika výjezdů za rok 2012 
    

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

Požár    1   1 1       1 2 1 4   11 

Tech. pomoc 9               1 1     11 

Cvičení                             
Dopravní 

nehoda 1                       1 

Planný poplach                           

                              

Celkem    11   1 1       1 3 2 4   23 

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

rampouchů, včelí (sršní) báně 

 

 

 

 

23.11.2012 - Požár dřeva ve sklepě RD Svoboda nad Úpou 
                Ve 13:53 vyhlášen poplach "Poţár nízké budovy, Svoboda n.Ú,Černohorská ul., hoří 

dřevo ve sklepě RD + je tam uskladněný benzín". Ve 14:06 vyjíţdí na místo události 3 členné 

druţstvo. Při příjezdu jiţ poţár uhašen ručním hasicím přístrojem nájemníky domu. Bylo provedeno 

pouze nucené odvětrání sklepního prostoru a kontrola kotelny. Návrat na základnu ve 14:26. 

                                              Zúčastněné jednotky: HZS KHK PS Trutnov 

                                                                                   JSDH Svoboda nad Úpou 

                                                                                   PČR 

                                                                                                                         

 

20.11.2012 - Požár lesního porostu Svoboda nad Úpou 
                V 16:55 vyhlášení poplachu "Poţár lesní porostu, Svoboda n.Ú. - u vrakoviště, jsou vidět 

plameny - pruh cca. 10 aţ 15m". Při výjezdu 6ti členného druţstva je výjezd zrušen z důvodu 

ohlášeného a povoleného pálení klestí pod dozorem 

 

 

 

11.11.2012 – Požár Trutnov Kryblice 

             V 8:25 vyhlášen poplach "Poţár výškové budovy, Trutnov, Kryblice, ul. Svaţitá, prý jsou 

vidět plameny a kouř z bytu – 4patro od vrchu – 8mi patrový dům". Na místo události vyjíţdí 5 

členné druţstvo s CAS 20. Poţár elektromotoru digestoře lokalizován před příjezdem našeho 

druţstva – druţstvo 300m před místem události odvoláno zpět na základnu – tudíţ jsme 

nezasahovali. 

                                                     Zúčastněné jednotky: HZS KHK PS Trutnov 

                                                                                           JSDH Horní Staré Město 

                                                                                           JSDH Svoboda nad Úpou  

 



3.11.2012 – Kurz vyprošťování 

            V sobotu se ve Svobodě nad Úpou na místním auto vrakovišti konal speciální kurz 

vyprošťování při dopravních nehodách pod vedením zkušených profesionálních kolegů z centrální 

stanice v Hradci Králové. Tento kurz byl sice určen výhradně pro JPO II, ale po přímluvě byla 

umoţněna účast i naší jednotky jakoţto místní jednotce. Hlavním cílem tohoto kurzu bylo osvojit si 

co nejjednodušší a co nejméně náročný přístup do havarovaného vozidla s následným šetrným 

vyproštěním zraněné osoby a to v různých polohách vozidla. Samotnou práci s mechanickým 

nářadím pro vyprošťování jsme si taktéţ vyzkoušeli. Mechanické nářadí pro vyprošťování naše 

jednotka sice nevlastní, ale jelikoţ pomůcky k samotnému vyproštění osob bez nutnosti pouţití 

hydraulického nářadí vlastníme, tak byl tento kurz pro nás velkým přínosem. Můţe se totiţ stát, ţe 

se dostaneme k dopravní nehodě, kde nebude třeba stříhat, ale pouze šetrně vyprostit zraněnou 

osobu a to jsme se díky tomuto kurzu naučili. Tímto bych chtěl kolegům z Hradce Králové moc 

poděkovat za profesionálně vedený kurz a hlavně také za umoţnění účasti na tomto kurzu. 

 

 

 

2.11.2012 – Požár drobné skládky odpadů 

           12:58 vyhlášení poplachu "Poţár odpadu malého rozsahu, hoří pneumatiky, Rýchorské 

sídliště – naproti papírnám". Na místo události vyjíţdí v 13:07 3členné druţstvo. Při příjezdu zjištěn 

poţár malého rozsahu drobné skládky odpadu - hašeno vysokotlakým proudem. Návrat na základnu 

v 13:57. 

                                                 Zúčastněné jednotky: HZS KHK PS Trutnov 

                                                                                       JSDH Svoboda nad Úpou 

                                                                                       PČR 

                                                                                                                          

                                                                                               

 

18.10.2012 – Požár Dehtochema 

            8:32 vyhlášení poplachu "Poţár průmyslového objektu, Nádraţní ul, Svoboda nad Úpou, 

zahoření asfaltu v areálu ve výrobně lepenek". V8:452 vyjíţdí na místo události4clenné druţstvo. 

Průzkumem zjištěn poţár izolace kotle při sváření – hlavní poţár uhašen před příjezdem jednotek. 

Jednotka ve spolupráci s ostatními jednotkami provádí dohašení ohnisek poţáru vysokotlakým 

proudem, vytváří jeden proud na pěnu, odvětrání prostoru a zajištění místa události. Zásah 

v dýchací technice. Návrat na základnu v 10:54. 

 

                                                 Zúčastněné jednotky: HZS KHK PS Trutnov 

                                                                                       JSDH Svoboda nad Úpou 

                                                                                       JSDH Mladé Buky 

                                                                                       PČR 

                                                                                                              

 

9.10.2012 - Záchrana zraněné osoby 
         23:43 vyhlášení poplachu "Záchrana z hloubky, náměstí Svobody, Janské Lázně, pád muţe ze 

střechy". Ve 23:49 vyjíţdí na místo události 3členné druţstvo. Při našem příjezdu na místo je jiţ 

muţ v péči ZZS, naše pomoc jiţ není potřeba,  proto se vracíme zpět na základnu. 

                                            

                                                 Zúčastněné jednotky: HZS KHK PS Trutnov 

                                                                                       JSDH Svoboda nad Úpou 

                                                                                       JSDH Janské Lázně 

                                                                                       ZZSKHK PS Trutnov 

                                                                                       PČR 



                                                                                                  

 

25.9.2012 – Požár průmyslového objektu – Trutnov HSM 

         15:33 vyhlášení poplachu "Poţár průmyslového objektu, Trutnov HSM, Horská ul., poţár 

střechy-bývalý Elektrokov“. 

Pro časnou lokalizaci poţáru první jednotkou naše jednotka při výjezdu odvolána. 

  

 

 

24.9.2012 – Technická pomoc Kostelní ul. 

        15:25 jednotka poţádána PČR a obyvateli domu o kontrolu poţářiště po sobotním poţáru 

                                                                                                                

 

 

22.9.2012 – Požár bytu Svoboda n. Ú., Kostelní ul. 

       20:28 vyhlášení poplachu: "Poţár nízké budovy, Svoboda n. Ú., Kostelní ul., hořící plynové 

topení na propanbutan, 2 patrová bytovka“ Na místo události vyjíţdí ve 20:40 8mi členné druţstvo. 

Na místě jiţ HZS KHK. Vzápětí dojíţdějí i ostatní jednotky JSDH. Naše druţstvo vytváří jeden 

vysokotlaký proud a jeden proud „C“ a dále nasazuje odvětrávací ventilátor. Celý zásah probíhá 

v dýchací technice. Jednotka zůstává na místě události a provádí dohled nad poţářištěm aţ do 

ranních hodin. Návrat na základnu 23. 9. v 9:21hod. 

 

Z dosud zjištěných informací došlo pravděpodobně v jednom z horních bytů k zahoření propan 

butan lahve a následnému rozšíření poţáru aţ na střešní konstrukci. Dva okolní byty byly zasaţeny 

kouřem. Celkem 16 obyvatel, včetně dvou dětí, bylo z místa evakuováno. Celý objekt byl 

vyšetřovatelem z důvodu moţného rizika zřícení střešní konstrukce uzavřen a čeká se na vyjádření 

statika. Škoda na bytu a objektu předběţně vyčíslena na 950 000,- 

 

                                     Zúčastněné jednotky: HZS KHK PS Trutnov 

                                                                           JSDH Svoboda nad Úpou 

                                                                           JSDH Mladé buky  

                                                                           JSDH Horní Staré Město 

                                                                           JSDH Horní Maršov 

                                                                           PČR 

                                           

                                                                       

 

  21.8.2012 – Požár trafostanice Maršov 2 

       16:35 vyhlášení poplachu: "Poţár trafostanice, Pod Rýchorami 150, Svoboda nad Úpou – jsou 

vidět plamínky, nejde proud". V 16:44 vyjíţdí s CAS 20 na místo události 4členné druţstvo. Při 

příjezdu na místo zjištěn poţár el. pojistky v trafostanici. Jelikoţ došlo k samouhašení pojistky 

během našeho dojezdu, čekáme na příjezd pracovníků VČE, kteří odpojili el. proud od trafostanice 

a poté se vracíme zpět na základnu. Návrat na základnu v 17:33. 

 

                                    Zúčastněné jednotky: JSDH Svoboda nad Úpou 

                                                                          PČR 

                                                                          VČE    



                                                                                          

29.4.2012 – Požár lesa Zadní Libeč 

       14:40 vyhlášení poplachu: "Poţár, lesní, polní porost, tráva, 1st. Trutnov, Babí, od vypalování 

trávy hoří les 80 x 80 m". 4členné druţstvo vyjíţdí na místo události ve 14:49. Druţstvo likviduje 

několik ohnisek poţáru pomocí dvou proudů ,,C" a dţberové stříkačky. Návrat na základnu v 19:09 

 

                                      Zúčastněné jednotky: HZS KHK PS Trutnov 

                                                                           JSDH Svoboda nad Úpou 

                                                                           JSDH Horní Staré Město 

                                                                           JSDH Mladé buky 

                                                                           JSDH Ţacléř 

                                                                           PČR 

                                                                                                       

 

22.3.2012 – Požár Horní Staré Město 

      13:38 vyhlášen poplach: výškové budovy, 1st., Trutnov, Tovární ul., Horní Staré Město, tmavý 

dým z bytu v 8 patře. Ve 13:53 vyjíţdí na místo události 3členné druţstvo. Druţstvo je na místě 

události jako záloha. Jednalo se o poţár odpadků v 7 patře panelového domu. Na základnu se 

vracíme ve 14:30 

 

                                     Zúčastněné jednotky: HZS KHK PS Trutnov 

                                                                         JSDH Svoboda nad Úpou 

                                                                         JSDH Horní Staré Město 

                                                                         ZZS KHK stř. Trutnov 

                                                                         PČR 

                                                                                              

 

21.1.2011 - Požár bytu       

        23:24 vyhlášení poplachu: "poţár nízké budovy, 1st., Úpská ul, Svoboda nad Úpou, kouř ze 

zdi komína". 6ti členné druţstvo vyjíţdí ve 23:32. Po příjezdu HZS KHK a JSDH Svobody nad 

Úpou byl průzkumem zjištěn poţár většího rozsahu - přivolány další jednotky. Jednotky likvidovaly 

poţár podkrovního bytu. Kvůli skrytým ohniskům bylo třeba rozebrat mezistrop mezi bytem a 

půdním prostorem a dále bylo třeba rozebrat i dvojitou podlahu. Z důvodu velkého zakouření 

objektu probíhal zásah v dýchací technice a bylo třeba nasadit přetlakové ventilátory na odvětrání 

prostorů. Poţár se podařilo zlikvidovat v 02:40 hodin. Jedna nemohoucí osoba připoutaná na lůţko 

vynesena z bytu uţivateli bytu před příjezdem hasičů - předána ke kontrolnímu vyšetření ZZS. Dále 

bylo evakuováno dalších 5 osob. Při poţáru nebyl nikdo zraněn. Zásah a následná dohlídka 

probíhaly aţ do dopoledních hodin. .Na základnu se naše jednotka vrací v neděli v 09:21 hod. 

 

Poţárem bylo poškozeno: dřevěná příčka, stropní konstrukce, podlahy, elektroinstalace, nábytek, 

okna, osobní věci uţivatelů bytu apod. Hmotná škoda byla předběţně vyčíslena na 500 tisíc korun, 

uchráněné hodnoty na bytovém domě činí 6 milionů korun. 

 

Dle vyšetřovatele HZS bylo příčinou vzniku poţáru vznícení dřevěné příčky mezi krbem a 

komínem, která oddělovala obývací pokoj s další místností. Její vznícení způsobilo dlouhodobé 

působení povrchové teploty krbu a komínu. Během šetření byly zjištěny další nedostatky, jako 

přizděné nebo zazděné trámy krovu do komínového tělesa. 



 

                                        Zúčastněné jednotky: HZS KHK PS Trutnov 

                                                                            JSDH Svoboda nad Úpou 

                                                                            JSDH Horní Maršov 

                                                                            JSDH Trutnov - Horní Staré Město 

                                                                            ZZS KHK stř. Trutnov 

                                                                            PČR 

                                                                       

 

10.1.2012 - Technická pomoc – spadlý strom přes komunikaci 

       04:31 vyhlášení poplachu: „Technická pomoc, odstranění překáţek, 1st., Janské Lázně směr 

Svoboda nad Úpou, spadlý strom přes komunikaci“. Výjezd 3členné posádky v 04:43. Při výjezdu 

jednotka odvolána – návrat na základnu – druţstvo nezasahovalo. Ukončení v 04:43 

                                        

                                                                                                      

 

                - Technická pomoc – spadlý strom přes komunikaci 

      07:02 vyhlášení poplachu: „Technická pomoc, odstranění překáţek, 1st, strom přes cestu, 

parkoviště Duncan, směr Svoboda. 07:10 výjezd 3členné posádky. Druţstvo provádí rozřezání a 

odstranění spadlého stromu z komunikace. Návrat na základnu v 07:42. 

 

                                        Zúčastněné jednotky: JSDH Svoboda nad Úpou 

                                                                                                      

                

 7.1.2012  - Technická pomoc – spadlý strom přes komunikaci 

      01:17 vyhlášení poplachu: „Technická pomoc, odstranění nebezpečných stavů 1st., strom přes 

cestu cca. 1km od Lesanky v Janských Lázních směr Svoboda“. Výjezd 3členného druţstva 

v 01:24. Druţstvo provádí rozřezání a odstranění spadlého stromu z komunikace. Návrat na 

základnu v 01:43               

                 

                                     Zúčastněné jednotky: JSDH Svoboda nad Úpou  

                                                                                                             

              - Technická pomoc – spadlý strom přes komunikaci 

      06:30 vyhlášení poplachu: „Technická pomoc, odstranění nebezpečných stavů 1st., Svoboda 

nad Úpou, spadlý strom přes cestu“. V 6:38 výjezd 3členného druţstva. Druţstvo provádí rozřezání 

a odstranění spadlého stromu z komunikace. Návrat v 7:06                 

                 

                                    Zúčastněné jednotky: JSDH Svoboda nad Úpou  

                                                                                                          

 

             - Technická pomoc – spadlý strom přes komunikaci 

      16:23 vyhlášení poplachu: „Technická pomoc, odstranění překáţek, 1st., Svoboda nad Úpou, 

spadlý strom přes cestu - neprůjezdné“. Výjezd 3členného druţstva v 16:32. Druţstvo provádí 

rozřezání a odstranění spadlého stromu z komunikace. Návrat v 17:12.                

                 

                               Zúčastněné jednotky: JSDH Svoboda nad Úpou  

                                                                   JSDH Janské Lázně 



                                                                                                               

            - Dopravní nehoda 

  17:19 vyhlášení poplachu: „Dopravní nehoda, uvolnění komunikace, 1st., spadlý strom na 

automobilu na silnici z Janských Lázní“. Výjezd 4členného druţstva v 17:22. Druţstvo provádí 

rozřezání a odstranění stromu z automobilu. Událost bez zranění. Návrat na základnu v 17:53.  

 

                              Zúčastněné jednotky: JSDH Svoboda nad Úpou  

                                                                  JSDH Janské Lázně 

                                                                                                                                             

  

6.1.2012  - Technická pomoc – spadlý strom přes komunikaci 

      12:20 vyhlášení poplachu: „Technická pomoc, odstranění překáţek, 1st., z Janských Lázní směr 

Svoboda nad Úpou“. Výjezd 2členné posádky ve 12:33. Druţstvo provádí rozřezání a odstranění 

spadlého stromu z komunikace. Návrat na základnu ve 13:01 

               

                              Zúčastněné jednotky: JSDH Svoboda nad Úpou  

                                                                  PČR  

                                                                                                                

 

               - Technická pomoc – spadlý strom přes komunikaci 

      14:41 vyhlášení poplachu: „Technická pomoc, odstranění překáţek, 1st., spadlý strom přes 

cestu asi 500m. nad vlekem Duncan“. Výjezd 3členné posádky ve 14:51. Druţstvo provádí 

rozřezání a odstranění spadlého stromu z komunikace. Návrat na základnu v 15:30 

                          

                                 Zúčastněné jednotky: JSDH Svoboda nad Úpou  

                                                                     PČR                                                                                             

                                                                                                      

                 

              - Technická pomoc – spadlý strom přes komunikaci 

      23:09 vyhlášení poplachu: „Technická pomoc, odstranění nebezpečných stavů 1st., spadlý strom 

přes cestu nad sjezdovkou Duncan“. Ve 23:18 výjezd 3členného druţstva. Druţstvo provádí 

rozřezání a odstranění spadlého stromu z komunikace. Návrat na základnu ve 23:43.               

                   

                                   Zúčastněné jednotky: JSDH Svoboda nad Úpou  

                                                                                                            

 

 5.1.2012  Technická pomoc – spadlý strom přes komunikaci  

      16:02 vyhlášení poplachu: „Technická pomoc, odstranění nebezpečných stavů 1st., mezi 

Svobodou n. Úpou a Janskými Lázněmi“. 2členná posádka vyjíţdí v 16:12. Druţstvo provádí 

rozřezání a odstranění spadlého stromu z komunikace. Návrat na základnu v 16:52 

               

                                 Zúčastněné jednotky: JSDH Svoboda nad Úpou  

                                                                                                       

                                                                                                                 

 


