
                           2016 
     Statistika výjezdů za rok 

2016 

    

               

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

Požár      1 1 1 1 2    1 7 

Tech. pomoc   1       1   2 

Cvičení       1       1 

Dopravní nehoda             

Planný poplach             

Marný výjezd              

               

Celkem     1 1 1 2 1 2  1  1 10 

               

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

rampouchů, včelí (sršní) báně 

 

 

 

 

12.12.2016 - Požár odpadu Rýchorské sídliště 

                   Ve 14:43 vyhlášení poplachu " Požár - bývalé papírny na Rýchorském sídlišti ". Ve 14:50 

vyjíždí na místo události 3 členné družstvo. Po příjezdu na místo zjištěno neohlášené pálení dřevního 

odpadu v plechovém sudu. Vyřešeno domluvou. Návrat na základnu v 15:21. 

                             Zúčastněné jednotky: HZS Ps Trutnov 

                                                                   JSDH Svoboda nad Úpou 

                                                                                                                                             

19.10.2016 - Únik nebezpečné látky Svoboda n/Ú 

                    Ve 14:45 vyhlášení poplachu "únik neb. látky, Janský potok, Svoboda n/Ú, u mateřské 

školky". Ve 14:48 na místo události vyjíždí 3 členné družstvo. Na místě zjištěn úniku zhruba dvou 

kubíků betonu do místního potoka při betonářských pracích, který se podařil pracovníkům zlikvidovat 

ještě před příjezdem jednotek HZS. Hasiči došlo ke kontrole vodního zdroje, zda nedošlo k ohrožení 

životního prostředí což se neprokázalo a jednotky se tak mohly vrátit zpět na své základny. Návrat na 

základnu v 15:24 

                             Zúčastněné jednotky: HZS Ps Trutnov 

                                                                   JSDH Svoboda nad Úpou 

                                                                                                                     

 

 

 

 



16.8.2016 - Požár travního porostu J. Lázně 

                   v 11:07 vyhlášen poplach "pod lanovkou na Černou horu - čtyřsedačka, 3 sloup od spodu - 

na mýtince doutnají větve a kořeny po těžbě". 3členné družstvo vyjíždí v 11:16. Po příjezdu na místo 

události zjištěno doutnající klestí po neohlášeném pálení klestí po těžbě. Místo prolito vodou.  Návrat 

na základnu v 12:12. 

                             Zúčastněné jednotky: HZS Ps Trutnov 

                                                                   JSDH Svoboda nad Úpou 

                                                                   JSDH Horní Maršov 

                                                                                                                                                                    

                   

11.8.2016 - Požár travního porostu J. Lázně 

                  v 15:45 vyhlášení poplachu "hořící tráva Hoffmanky Expres, asi po vypalování trávy, více 

se neví". Výjezd 3členného družstva v 15:52. Po příjezdu na místo události zjištěn doutnající kořen 

stromu po nahlášeném pálení klestí - místo prolito vodou. Návrat na základnu v 17:38. 

                                 Zúčastněné jednotky: HZS Ps Trutnov 

                                                                       JSDH Svoboda nad Úpou  

                                                                       JSDH Horní Maršov 

                                                                                                             

 

6.7.2016 - Požár dřeva J. Lázně 

                 v 18:49 vyhlášení poplachu "požár chalupy, kouř zevnitř, hoří dřevo v 1.patře - Krkonošská 

ul, J. Lázně". Po výjezdu 5ti členného družstva v 18:55 je výjezd zrušen a družstvo se vrací na 

základnu. Jednalo se o požár dřeva, které bylo narovnané u stěny roubené chalupy. Požár uhašen 

hasícím přístrojem před příjezdem jednotek  

                                 Zúčastněné jednotky: HZS Ps Trutnov 

                                                                       JSDH Svoboda nad Úpou (odvoláni při výjezdu) 

                                                                       JSDH Horní Maršov 

                                                                       JSDH Černý důl (odvoláni při výjezdu) 

                                                                                                            

 

21.6.2016 - Požár automobilu J.Lázně 

                   v 10:10 vyhlášen poplach "požár dopravní, Janské Lázně, vlek Anděl, po pravé straně od 

lanovky, auto v plamenech 10m od lesa". Výjezd 5ti členného družstva v 10:20. Po příjezdu na místo 

události zjištěn požár mulčovacího traktůrku Reform u dolní stanice vleku Anděl v nepřístupném 

terénu 600 m od nejbližší komunikace. Na dopravní vedení bylo použito 30ks požárních hadic. Návrat 

na základnu ve 12:32 

                                 Zúčastněné jednotky: HZS Ps Trutnov 

                                                                       JSDH Svoboda nad Úpou 

                                                                       JSDH Horní Maršov 

                                                                       JSDH Černý důl ( po dojezdu odesláni zpět ) 

                                                                                                               

 

 



7.6.2016 - Výcvik jednotky s Bambi vakem 

                    Jednotka se společně s kolegy z Mladých Buků, Žacléře, Horního Starého města a 

profesionálními hasiči z Trutnova zúčastnila cvičení za použití bambi vaku, který se používá k hašení 

buď nedostupných nebo rozsáhlých, lesních požárů. 

                                                                                                           

 

 

28.5.2016 - Požár lesa Mladé Buky 

                    V 18:29 vyhlášení poplachu "Požár porostu, Mladé Buky - Požár lesa o rozloze cca. 20 x 

20m, plameny 10m vysoké, za řekou nad statkem". Při výjezdu v 18:35 je 4 členné družstvo odvoláno 

- nedovolené pálení klestí. 
                                                                                                                               
 

 

21.4.2016 - Požár porostu Svoboda nad Úpou 

                    Ve 12:47 vyhlášen poplach "Požár porostu Svoboda nad Úpou - stará fabrika po levé 

straně směrem z Pece pod Sněžkou, vysoké plameny od pálení dřeva". 

Na místě události zjištěn požár travního porostu na ploše cca 10x20m v těsné blízkosti jedné z 

přilehlých hal. Další šíření požáru již nezjištěno. Jednotka provádí prolití požářiště vodou z CAS. 

Jelikož nevznikla žádná škoda, osobě provádějící pálení bylo pouze domluveno. 

                                           Zúčstněné jednotky: JSDH Svoboda nad Úpou 

                                                                               HZS KHK - Ps. Trutnov 

                                                                               JSDH Horní Maršov 
                                                                                                             
 

18.3.2016 - Nebezpečný stav Svoboda nad Úpou 

                  Ve 20:17 vyhlášení poplachu "Nebezpečný stav" Kostelní ul. Svoboda nad Úpou, únik 

páry z kotle, v kotli vysoký tlak - nebezpečí výbuchu, uvnitř 3 osoby. Po příjezdu 5ti členné posádky 

na místo události zjištěno špatné uživatelské nastavení kotle. Správným nastavením kotle došlo k 

úpravě tlaku v kotli. událost beze škod 

                                             Zúčstněné jednotky: JSDH Svoboda nad Úpou 

                                                                                 HZS KHK - Ps. Trutnov 
                                                                                                                

 

 

 

 


