Rozsiahly požiar výrobnej haly v obci Bošany
Dňa 07. mája, krátko po jedenástej hodine v noci bol ohlásený
požiar strechy objektu drevovýroby na Továrenskej ulici v obci
Bošany, v okrese Partizánske.
Na zásah boli vyslaní piati príslušníci Hasičského a záchranného
zboru z Partizánskeho na vozidlách AHZS MB Atego a CAS 30
Iveco Trakker.
Po príchode hasičov na miesto udalosti bolo prieskumom
zistené, že ide o rozsiahly požiar prízemnej budovy o rozlohe
cca 90x15x4 metre, ktorý sa šíril od kotolne a v medzi strešnom
priestore objektu. V postihnutom objekte sa nenachádzali žiadne
osoby.
Príslušníci Hasičského a záchranného zboru zasahujúci v
dýchacích prístrojoch nasadili za účelom lokalizácie požiaru
postihnutej haly dva hasebné prúdy.
Vzhľadom na rozsah požiaru veliteľ zásahu prostredníctvom
operačného dôstojníka požiadal o navýšenie síl a prostriedkov,
ktoré sa postupne dostavili na miesto udalosti v počte: 2
príslušníci HaZZ z HS v Partizánskom s technikou AHZS MB
Vario, 2 z HS v Bánovciach nad Bebravou s technikou CAS 30
Iveco Trakker, 2 z HS v Topoľčanoch s technikou CAS 30
Iveco Trakker a 5 príslušníci HaZZ z HS v Prievidzi s technikou
AHZS MB Atego. Po ich príchode bolo nasadených spolu osem
hasebných prúdov za súčasného rozoberania a ochladzovania
horiacej stropnej a strešnej konštrukcie.
Počas zásahu sa na miesto udalosti dostavil aj riadiaci dôstojník
z KR HaZZ v Trenčíne a následne bol zriadený riadiaci štáb.
Požiar sa hasičom podarilo lokalizovať krátko po pol tretej
nadránom a po uhasení skrytých lokálnych ohnísk bol požiar
napokon zlikvidovaný o piatej hodine ráno.
Po ukončení hasebných prác príslušníci Hasičského a
záchranného zboru požiarisko opätovne skontrolovali
prostredníctvom termovíznej kamery a následne miesto udalosti
odovzdali konateľovi spoločnosti.
Na základe vyššie uvedených skutočností a zistení možno konštatovať, že príčinou vzniku požiaru bola
technická závada na technologickom zariadení.

Rozsiahly požiar skladu v Považskom Podhradí
Dňa 07. júna, krátko po polnoci bol ohlásený požiar veľkoskladu
drogérie, ku ktorému došlo v priemyselnej zóne v Považskej
Bystrici, časť Považské Podhradie.
Na zásah boli vyslaní piati príslušníci Hasičského a záchranného
zboru z Považskej Bystrice na vozidlách AHZS MB Atego a CAS
30 Iveco Trakker.
Po príchode hasičov na miesto udalosti bolo prieskumom zistené,
že ide o požiar neznámych látok v sklade o rozlohe cca 100 x 30
metrov, umiestneného v objekte na úrovni 1. poschodia.
Príslušníci Hasičského a záchranného zboru zasahujúci v dýchacích
prístrojoch nasadili za účelom lokalizácie požiaru dva hasebné
prúdy.
Vzhľadom na rozsah požiaru však veliteľ zásahu prostredníctvom
operačného dôstojníka požiadal o navýšenie síl a prostriedkov,
ktoré sa postupne dostavili na miesto udalosti v počte: 1 príslušník
HaZZ s vozidlom CAS 32 T-148 z HS v Považskej Bystrici, 1
príslušník HaZZ z HS v Púchove s vozidlom CAS 30 Iveco
Trakker, 1 príslušník HaZZ z HS v Dubnici nad Váhom s vozidlom
CAS 30 Iveco Trakker, 11 príslušníci HaZZ z HS v Trenčíne s
technikou CAS 30 Iveco Trakker, AHZS MB Atego, AR 39 MB
Metz a DA VW Crafter a 7 príslušníci HaZZ zo Záchrannej brigády HaZZ v Žiline s technikou CAS 30 Iveco
Trakker a TA Nissan Navara.
Na miesto udalosti sa dostavili aj zástupcovia postihnutej
spoločnosti, ktorí pomocou vysokozdvižného vozíka vynášali z
okolia objektu sudy s horľavými látkami. V požiarom zasiahnutom
sklade sa nachádzalo veľké množstvo rôznych horľavých látok,
riedidlá, rozpúšťadlá ako aj iný drogistický tovar. Po príchode
riadiaceho dôstojníka z KR HaZZ v Trenčíne bol zriadený štáb
hasenia požiaru a na požiarisku boli vytvorené dva zásahové úseky,
na ktorých boli nasadené dva prúdy ťažkej peny a ďalšie tri C prúdy.
Súčasne bola vykonávaná kyvadlová doprava vody na hasenie
požiaru a priebežná evakuácia materiálu z objektu. Počas hasebných
prác hasiči objekt priebežne ochladzovali a postupne vnikali do
uzavretých priestorov.
Po likvidácii požiaru (po druhej hod. poobede) bolo požiarisko skontrolované a miesto udalosti odovzdané
zástupcovi spoločnosti a expertíznej skupine z Požiarnotechnického a expertízneho ústavy z Bratislavy.

Na základe uvedených skutočností je príčina predmetného požiaru nezistená.

Rozsiahly požiar v areáli ZŤS v Dubnici nad Váhom
Dňa 20. augusta, krátko po šiestej hodine ráno bol ohlásený
požiar haly v areáli ZŤS v Dubnici nad Váhom, okres Ilava.
Na zásah boli vyslaní šiesti príslušníci Hasičského a záchranného
zboru z Dubnice nad Váhom s technikou AHZS MB Atego, CAS
30 Iveco Trakker, a AR 30 MB Atego.
Po príchode hasičov na miesto udalosti bolo prieskumom zistené,
že ide o rozsiahly požiar skladu tuhých alternatívnych palív a
plastového odpadu.
Príslušníci Hasičského a záchranného zboru zasahujúci v
dýchacích prístrojoch nasadili za účelom zabránenia ďalšieho
šírenia sa požiaru dovnútra postihnutej budovy dva hasebné
prúdy. Na miesto udalosti sa dostavili aj riadiaci dôstojník KR
HaZZ v Trenčíne a zástupca majiteľa objektu. Na mieste udalosti
boli zriadené dva zásahové úseky. V prvom zásahovom úseku
vykonávali príslušníci HaZZ hasebné práce pomocou výškovej
techniky zo strechy budovy, v druhom úseku ochraňovali priľahlú
trafostanicu, ktorú od prívodu elektrickej energie odpojili
privolaní pracovníci elektrárni. Na meranie čistoty a kvality
ovzdušia bola povolaná chemická a environmentálna jednotka zo
ZB HaZZ v Žiline. Vzhľadom na rozsah požiaru veliteľ zásahu prostredníctvom operačného dôstojníka požiadal
o navýšenie síl a prostriedkov, ktoré sa postupne dostavili na miesto udalosti v počte: siedmi príslušníci HaZZ z
Trenčína s technikou 2 x CAS 30 Iveco Trakker a AR 39 MB Atego, dvaja príslušníci HaZZ z Púchova s
technikou CAS 30 Iveco Trakker a jeden príslušník HaZZ z HS v Považskej Bystrici s technikou Iveco Magirus.
Na zabezpečenie kyvadlovej dopravy boli postupne povolané aj jednotky DHZ Ilava (CAS 25 Š-706), DHZ
Trenčianske Teplice (CAS 32 T-148) a DHZ Dúlov (CAS 32 T-148).
Zasahujúci hasiči nasadili na lokalizáciu požiaru štyri hasebné prúdy a ďalšie dva prúdy použili na
ochladzovanie trafostanice. Počas výkonu hasebných prác bol taktiež vykonávaný monitoring ovzdušia. Z
objektu bol pomocou nakladača priebežne vynášaný uskladnený materiál, ktorý bol dohášaný pred budovou haly
a vo vnútri haly bol nasadený traktorbáger na odstraňovanie lisovaných balíkov, čím sa zabezpečilo uhasenie
skrytých, lokálnych ohnísk. Príslušníci HaZZ pokračovali v zalievaní rozhrabávaného materiálu, ktorý bol
vynášaný na voľné priestranstvo.
Príslušníci zo ZB HaZZ v Žiline a pracovníci KCHL Banská Bystrica vykonávali priebežný monitoring ovzdušia
na výskyt nebezpečných látok. Monitoring bol vykonávaný v areáli ZŤS, ako aj na ďalších určených bodoch v
meste Nová Dubnica a miestnej časti Kolačín, pričom namerané hodnoty ani v jednom prípade nepreukázali
prekročenie maximálnych povolených limitov.
Po ukončení hasebných prác, krátko pred ôsmou hodinou večer (21.08.) príslušníci Hasičského a záchranného
zboru požiarisko opätovne skontrolovali prostredníctvom termovíznej kamery a následne miesto udalosti
odovzdali zástupcovi majiteľa objektu.
Po vylúčení preverovaných verzií príčin vzniku požiaru, je príčina vzniku požiaru tuhého alternatívneho paliva v
priestoroch haly „DS 37“ - areál ZŤS Dubnica nad Váhom, zo dňa 20.8.2014, úmyselné zapálenie neznámou
osobou.

