Naj požiare za rok 2018 za KR HaZZ Trenčín.
Dňa 6.05.2018 o 00:22 hod. bol na KOS IZS Trenčín ohlásený požiar dosiek, stromu a
trávy vo dvore rodinného domu v Ilave, na Pivovarskej ulici. Na ohlásené miesto udalosti
odišla jednotka z HS Dubnica nad Váhom v čase 00:24 hod. s technikou MB-Atego 1+3 a
Iveco Trakker s 1 príslušníkom. Počas jazdy na zásah bolo jednotke oznámené rozšírenie
požiaru aj na rodinný dom. na miesto zásahu sa jednotka dostavila v čase 00:30 hod.

Po príjazde na miesto
udalosti

bolo

zistené,

že

požiarom je zasiahnutá celá
strecha na jednej budove a
požiar

bol

rozšírený

z

vnútornej časti dvoru aj na
ďalšiu budovu. Požiarom bolo zasiahnuté veľké množstvo uskladneného materiálu na dvore,
drevené schodisko na budove, strecha na budove v časti od dvora a jednopodlažná prístavba k
budove.
Veliteľ zásahu prostredníctvom OS KR HaZZ Trenčín ihneď po príchode na miesto
vyžiadal posilové jednotky a výškovú techniku. Na miesto zásahu sa postupne dostavili
jednotky: OR HaZZ Trenčín, HS Púchov, OR HaZZ Považská Bystrica, DHZO Ilava, DHZO
Košeca, DHZO Pruské, DHZO Trenčianska Teplá.
Na lokalizáciu a následnú likvidáciu požiaru bolo celkovo nasadených 8 „C“ prúdov, 1
„B“ prúd a 1 vysokotlaký prúd.
Požiarisko bolo postupne kontrolované termokamerou, ohniská boli dohášané a
rozhrabávané za pomoci jednoduchých hasiacich prostriedkov.
Požiar bol lokalizovaný o 1:56 hod. a úplne zlikvidovaný o 6:01 hod.
Následkom požiaru vznikla odhadovaná celková škoda vo výške cca 150 000 €.
Uchránené hodnoty boli ohodnotené na 100 000 €. Pri požiari nedošlo k zraneniu ani k
usmrteniu osôb.

Dňa 21.8.2018 v presne nezistenom čase, približne okolo 00:40 hod. vznikol požiar
strešnej konštrukcie kaplnky svätej Heleny na sídl. Rozkvet v Považskej Bystrici.
Požiar spozorovala a na linku tiesňového volania č. 112 tento požiar ohlásila o 00:44
hod. náhodná osoba.

Požiar

úplne

konštrukciu,

zničil
strešnú

drevenú

strešnú

krytinu, drevenú

strešnú konštrukciu a strešnú krytinu veže
kaplnky, drevené okná a splodinami
horenia boli zasiahnuté vnútorné priestory
kaplnky.
Príslušníci Hasičského a záchranného zboru z Hasičskej stanice v Považskej Bystrici
sa na miesto požiaru dostavili v čase 00:54 hod. s technikou Mercedes Sprinter, CAS 30 Iveco
Trakker a CAS 30 T 815-7 v celkovom počte 5 príslušníkov. Na výpomoc bola povolaná
technika z HS v Púchove CAS 30 Iveco Trakker v počte 1+1, z HS v Trenčíne CAS 30 Iveco
Trakker v počte 1+1 a zo ZB HaZZ v Žiline CAS 30 Iveco Trakker v počte 1+1. Pri likvidácii
požiaru vypomáhali členovia DHZO Papradno s technikou CAS 32 T 148 a členovia DHZO
Považská Teplá s technikou CAS 32 T 148.
Na likvidáciu požiaru bol nasadené 2 vysokotlakové a 3 „C“ prúdy.
Požiar bol lokalizovaný o 02:51 hod. a úplne zlikvidovaný 06:04 hod.
Priama materiálna škoda bola predbežne vyčíslená na 150 000 €, uchránené hodnoty
boli vyčíslené na 350 000 €.
Pri požiari nedošlo k usmrteniu ani k zraneniu osôb.

Dňa 8.12.2018 v čase 00:05 hod. bol ohlásený požiar v obci Valaská Belá, časť
Škrípov.
Na ohlásené miesto udalosti odišla jednotka z OR HaZZ v Prievidzi s technikou MB Vario
1+3 a Iveco Trakker 1+1.
Ako prvá sa na miesto udalosti dostavila jednotka DHZO Valaská Belá s T-148 a Avia
počtom 1+14. Neskôr bola na miesto požiaru povolaná aj jednotka DHZO Nitrianske Rudno
s technikou T815 CAS32, T138 CAS32.

Prieskumom bolo zistené, že sa jedná o požiar rodinného domu využívaného ako
víkendová chata. Dom sa nachádzal v odľahlej časti obce, v málo obývanej časti-lazy, tzv.
„Javorčekov".
V čase príjazdu jednotky HaZZ bola strecha domu o rozmeroch cca 10x5m v
plameňoch.
Podľa veliteľa zásahu bola priama škoda vyčíslená na 30 000,-€ a uchránené hodnoty
tiež vyčíslené na 30 000,-€.
Na lokalizáciu, ktorá bola ohlásená v čase 2:14 hod. a následnú likvidáciu požiaru,
v čase 4:56 hod., boli použité 2 „D“ prúdy a 1 vysokotlaký prúd.
Pri požiari došlo k zraneniu 3 osôb. Následne začali príslušníci s vyhľadávaním osoby,
ktorá sa mala podľa zistených informácií v čase požiaru nachádzať v horiacom dome.
Hľadaná osoba bola neskôr nájdená v podkrovnej časti domu, bez známok života.
Po likvidácii požiaru bol celý dom skontrolovaný pomocou termokamery a požiarisko
odovzdané DHZO Valaská Belá.

Dňa 13.04.2018 bolo na KOS IZS Trenčín nahlásené dymenie z CO krytu pod
budovou bývalých kasární na Štúrovej ulici v Dubnici nad Váhom.
Na ohlásené miesto udalosti odišla jednotka HS Dubnica nad Váhom o 7:26 hod. s
technikou MB-Atego a na miesto sa dostavila v čase 7:28 hod.
Po príchode hasičskej jednotky na ohlásené miesto, nebolo v priestoroch CO krytu
zistené prebiehajúce plamenné horenie. Obhliadkou bolo zistené, že priestory bývalého CO
krytu sú silne zadymené splodinami horenia.
V pivničných priestoroch CO krytu boli nájdené dve usmrtené osoby.
Následkom požiaru vznikla odhadovaná celková škoda vo výške 0 €. Uchránené
hodnoty boli takisto vyčíslené na 0 €.
Požiar bol lokalizovaný a úplne zlikvidovaný pred príchodom hasičskej jednotky.

