POŽIARE S NAJVÄČŠOU VÝŠKOU ŠKODY ZA ROK 2016
V TN–KRAJI

Požiar miešacej linky č.6 v objekte výrobnej haly č. 4 – miešiarne zmesí v areáli
spoločnosti Continental Matador Rubber s.r.o. na ulici T. Vansovej 1054 v Púchove.

Požiar miešacej linky č.6 v objekte výrobnej haly č. 4 – miešiarne zmesí v areáli spoločnosti
Continental Matador Rubber s.r.o. vznikol dňa 3.2.2016 približne okolo 2330 hod.
Ako prvá vykonala výjazd na požiarisko jednotka ZHÚ Falck Fire Services a.s., s technikou
Renault Midlum a CAS 32 T815. Následne bola na výpomoc privolaná jednotka HS Púchov s
technikou Mercedes Atego a CAS 30 Iveco Trakker.
Požiar bol lokalizovaný v čase o 0016 hod. a zlikvidovaný v čase o 0023 hod.
Budova je samostatne stojaca a je napojená na infraštruktúru spoločnosti. Je prepojená
spojovacími chodbami. Jedná sa o viacpodlažnú stavbu s murovanými obvodovými stenami a
mierne zošikmenou strechou, ktorá je zhotovená zo železobetónových prvkov. Miešacia linka
sa využíva na automatizované miešanie gumárenských zmesí používaných následne pre
výrobu osobných a nákladných auto plášťov. Je umiestnená v samostatnom objekte 04
„Výroba zmesí“. Výroba gumárenských zmesí spočíva v miešaní kaučuku so sadzami,
práškovými plnivami, voskami a olejmi (zmäkčovadlami) a ďalšími drobnými chemikáliami
podľa vopred stanovených pomerov pri teplote 160oC v miešači.

Požiar dreveného kostola v k.ú. obce Horná Mariková m.č. Ráztoka zo dňa 12.8.2016.
Dňa 12.8.2016 v presne nezistenom čase medzi polnocou až 0342 hod. vznikol požiar
dreveného kostola v k.ú. obce Horná
Mariková m.č. Ráztoka, okres Považská
Bystrica. Požiar úplne zničil drevenú vežu
kostola, drevenú stropnú ako aj strešnú
konštrukciu, hliníkovú strešnú krytinu,
vnútorné omietky a interiérové vybavenie
a poškodil drevenú obvodovú konštrukciu.
Ako prví na mieste zasahovali členovia
DHZO Horná Mariková s technikou CAS
32 T 148.
Pri požiari zasahovala aj jednotka Okresného riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru
v Považskej Bystrici s technikou Mercedes Vario, CAS 30 Iveco Trakker a CAS 32 T 815-7.
Na likvidáciu požiaru bol nasadený 1 vysokotlaký a 1 C prúd vody. Požiarom bola najviac
zasiahnutá drevená veža kostola, predná vonkajšia strana drevenej obvodovej konštrukcie pod
vežou (juhozápadná strana), drevený strop ako aj strešná konštrukcia a interiérové vybavenie
kostola a sakristie.
Požiar úplne zničil vnútorné
vybavenie

kostola,

ktoré

pozostávalo z : hlavného oltára,
obetného

stola,

kazateľnice,

stoličiek pre slúžiacich, drevených
lavíc pre veriacich, harmónia, (v
sakristii to bola drevená almara,
dve kreslá a diván). Na stene
kostola sa pôvodne nachádzali
nástenné maľby a dva obrazy,
ktoré požiar zničil. Rovnako boli
zničené

aj

všetky

liturgické

predmety (kalich, patény, cibórium
a oblečenie).

Požiar výrobnej haly na Mládežníckej ulici č. 68 v Považskej Bystrici zo dňa 25.10.2016.
Požiar výrobnej haly vznikol dňa 25.10.2016 pred 1849 hod. Požiarom došlo k poškodeniu
konštrukcie haly a k poškodeniu zariadenia, strojov a materiálu. Na požiarisku zasahovali
príslušníci z OR HaZZ Považská Bystrica, HS Trenčín, HS Púchov, HS Dubnica nad Váhom
a HS ZB Žilina.

Požiarom bola zasiahnutá prízemná halu, o vonkajších rozmeroch 20 x 100 m. Konštrukciu
haly tvoril železobetónový skelet vyplnený murovanými bočnými stenami z tvárnic.

Vplyvom požiaru a pôsobenia sálavého tepla došlo k termickému poškodeniu priestorov
prevádzky a konštrukcie haly. Jednalo sa o prevádzku na výrobu kotlov a zostáv na drevené
pelety.

