NAJ 2016 počas zásahovej činnosti v TN- kraji
Požiar s najvyššou škodou : požiar výrobnej haly – lakovne na výrobu kotlov na
drevené pelety, v Považskej Bystrici dňa 25.10.2016, výška škody bola vyčíslená na
500 000 € .
Požiar s najviac uchránenými hodnotami : požiar výrobnej haly miešiarne na
gumu vo firme Continental Matador Rubber s.r.o. v Púchove. Uchránené hodnoty
2 000 000 € .
Najviac evakuovaných a zachránených ľudí pri zásahu : 41 osôb dňa 20.04.2016
pri dopravnej nehode autobusu a osobného motorového vozidla na diaľnici D1 140
km smer Bratislava.
Najväčší počet nasadenej techniky pri zásahu: pri požiari pneumatík v zbernom
dvore v obci Beluša časť Hloža 16/89 dňa 15.5.2016, a to : 1x MB Atego, 5x CAS 30
Tatra-7, 4x Iveco Trakker, 1x CAS 32 Tatra 815, 1x UDS, 1x UN JCB, 1x Setra, 1x
chemické vozidlo, 1x nákladný automobil LRD, 3 x Skoda Fabia, 2 x Kia Sportage, 1
x Skoda Octavia, 1x Nissan Xtrail, 1x Peugeot, 1 x osobný automobil MB Sprinter, čo
v sumáre činilo 25 vozidiel HaZZ a 1x CAS 32 T 148, CAS 32 T 815, 1x CAS Iveco
Daily a 2x CAS 25 Skoda 706, čo v sumáre činilo 5 vozidiel DHZO.
Najväčší počet jednotiek zúčastnených na jednom zásahu: pri požiari pneumatík
v zbernom dvore v obci Beluša časť Hloža 16/89, kde sa zúčastnilo 12 jednotiek,
z toho 7 jednotiek HaZZ (jednotky HS Trenčín, HS Dubnica nad Váhom, HS Púchov,
HS Považská Bystrica, HS Nové Mesto nad Váhom, ZB HaZZ Žilina) a 5 jednotiek
DHZO (jednotky DHZO Beluša, DHZO Košeca, DHZO Lednické Rovne, DHZO
Mojtín a DHZO Púchov.
Najväčší počet zasahujúcich počas jednej udalosti: pri požiari pneumatík
v zbernom dvore v obci Beluša časť Hloža 16/89. Príčina vzniku požiaru je úmyselné
zapálenie neznámou osobou. Zasahovali príslušníci z HS v Trenčíne, z HS Dubnici
nad Váhom, z HS Púchove, z HS Považskej Bystrici, z HS Novom Meste nad
Váhom, zo ZB HaZZ Žilina a členovia DHZO Beluša, DHZO Košeca, DHZO Lednické
Rovne, DHZO Mojtín a DHZO Púchov, kde sa na likvidačných prácach zúčastnilo 44
príslušníkov HaZZ a 41 členov DHZO čo v sumáre činilo 85 zasahujúcich.
Najdlhšie trvajúci zásah: požiar pneumatík v zbernom dvore v obci Beluša časť
Hloža 16/89, kde príslušníci jednotiek HaZZ vykonávali likvidačné práce nepretržite
42,0 hodín.
Najviac použitého hasiva na likvidáciu požiaru: požiar pneumatík v zbernom
dvore v obci Beluša časť Hloža 16/89, kde príslušníci jednotiek HaZZ použili na
likvidáciu požiaru 737 500 l vody.
Najviac hlásených udalostí na operačné stredisko: najviac ohlásených udalostí
bolo na operačné stredisko KR HaZZ Trenčín dňa 13.07.2016 ( od 6:00 hod 13.07 do

6:00 hod 14.07.2016) a to 22 udalostí, z toho bolo 14 udalostí hlásených na TL 150
a 8 na TL 112. Z celkového počtu 22 hlásení bolo 17 hlásení súvisiace s búrkovou
činnosťou a 5 hlásení iného charakteru. V súvislosti s búrkovou činnosťou pre
jednotku:
OR HaZZ Bánovce nad Bebravou
10 x
OR HaZZ Trenčín
4x
OR HaZZ Nové Mesto nad Váhom
2x
HS Handlová
1
Jednalo sa o odstraňovanie spadnutých stromov a konárov na miestnych
komunikáciách a chodníkoch, elektrických vedeniach, strechy materskej školy a
rodinných domov. Celkom zasahovalo 47 príslušníkov Hasičského a záchranného
zboru a bolo nasadených 20 ks hasičskej techniky.
Požiar s najväčšou plochou: bol dňa 25.07.2016 nahlásený požiar slamy na radoch
v katastri obci Čachtice, okres Nové Mesto nad Váhom. Išlo o najväčší požiar na
ploche 150 000 m2 .
Najkurióznejšie zásahy v roku 2016 :
Týka sa to hlavne zásahov pri záchrane zvierat:
Dňa 30.08.2016 bol ohlásený zakliesnený pes (Francúzsky Buldoček) medzi
výťahovou šachtou a kabínou v Trenčíne na ulici Duklianskych hrdinov 26.
Zasahujúci príslušníci Okresného riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru
v Trenčíne pomocou páčidla oddialili kabínu výťahu od šachty, čím vznikla
dostatočná medzera na uvoľnenie psíka.

Najviac kyvadlovej dopravy vody : Najviac kyvadlovej dopravy vody na likvidáciu
požiaru použili príslušníci jednotiek v dĺžke 363 km pri požiari pneumatík v zbernom
dvore v obci Beluša časť Hloža 16/89
Naj zásah :
Požiar výrobnej haly – lakovne na ulici Robotnícka, Považská Bystrica. Zasahovali
príslušníci Okresného riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru v Považskej
Bystrici (z hasičskej stanice Považská Bystrica a Púchov), z Okresného riaditeľstva
Hasičského a záchranného zboru Trenčín (z hasičskej stanice Dubnica nad Váhom a
Trenčín), zo Záchrannej brigády Hasičského a záchranného zboru v Žiline a členovia
Dobrovoľného hasičského zboru obce Považská Teplá troma B prúdmi a šiestimi C
prúdmi za súčasného rozoberania konštrukcie strechy výrobnej haly. Následkom
požiaru vznikla priama materiálna škoda vyčíslená na 500 000 €.

Najväčšia spotreba PHM a najazdených kilometrovom počas zásahu :
Najviac kilometrov sa najazdilo počas záchranných prác pri požiari pneumatík v obci
Beluša, miestna časť Hloža, okres Púchov a to celkovo 1643 km. Najviac benzínu
(78,8 l) a nafty (1567 l) sa spotrebovalo pri požiari výrobnej haly – lakovne, na ulici
Robotnícka, v Považskej Bystrici.
Najväčší výkon prúdov pri zásahu : požiar výrobnej haly v Považskej Bystrici na
Robotníckej ulici, kde bolo nasadených 6 “C“ prúdov a 3 “B“ prúd, čo v sumáre
činilo výkon 2 610 l/min.
Počet požiarov podľa dní v týždni :
v stredu (95).

najčastejšie horelo v sobotu (164), najmenej

Počet požiarov podľa časových úsekov : najčastejšie požiar vznikol medzi 18 –
19 hod. (50) , najmenej horelo medzi 05 – 06 hod. (10).
Najviac usmrtených osôb pri zásahu : dňa 31.10.2016 pri požiari rodinného domu
v obci Hrabovka, okres Trenčín bola usmrtená jedna osoba.
Za rok 2016 v Trenčianskom kraji bola pri výjazdoch usmrtená najviac jedna osoba.
Najviac zranených osôb pri jednom zásahu: jednalo sa o dopravnú nehodu
dodávkového a nákladného motorového vozidla na štátnej ceste II. Triedy č. 515
v Novom Meste nad Váhom 19.04.2016 pri ktorej sa zranilo päť osôb.

Dokumenty nájdete v elektronickej podobe na internetovej stránke:
http://www.minv.sk/?rozbory-a-statistiky-rok-2016

