NAJ 2011
počas zásahovej činnosti v Trenčianskom kraji

Požiar s najvyššou škodou: pri požiari výrobnej haly firmy Leoni s.r.o. v Trenčíne
dňa 26.8.2011o 0:57 hod, zasahovalo 6 HS + 36 príslušníkov, OHZ Soblahov + 8
príslušníkov Výška škody bola vyčíslená na 2 000 000 € (60 125 000,- Sk).

Požiar s najviac uchránenými hodnotami: pri požiari nakladača Manitou v hale na
spracovanie odpadu v areály ZŤS Dubnica nad Váhom, okres Ilava dňa 10.12.2011
o 10:34 hod. Uchránené hodnoty boli vyčíslené na 3 000 000 € (90 378 000,- Sk).

Najviac evakuovaných a zachránených ľudí pri zásahu: najviac evakuovaných
osôb bolo 6.11.2011 o 5:17 pri požiari pivničných priestorov obytného domu na
Školskej ulici 189 v Partizánskom. Zasahujúci príslušníci evakuovali 9 osôb ( z toho 1
dieťa), z toho jedna osoba utrpela zranenie (intoxikovaná splodinami horenia).
Najväčší počet nasadenej techniky pri zásahu: najviac nasadenej techniky bolo
pri požiari výrobnej haly dňa 26.8.2011 vo firme Leoni s.r.o Trenčín, a to 7x CAS30
Iveco Trekker, 2x AR 30 IFA,1x PP40 Bronto, 1x Iveco Magirus, 1x CAS30 MB
Atego, 1x CAS 25 Š706, 1x Ford 350, 1x VW Crafter, 1x Peugeot, 1x Škoda Fábia
čo v sumáre činilo 17 vozidiel.

Najväčší počet jednotiek zúčastnených na jednom zásahu: najviac zúčastnených
jednotiek pri jednom zásahu bolo pri požiari senníka dňa 17.6.2011 v obci Lednica,
okres Púchov. Zúčastnili sa jednotky HS Púchov, HS Považská Bystrica, HS
Dubnica n/Váhom, OHZ Lednica, OHZ Horovce, OHZ Lednické Rovne, OHZ Horná
Brezenica, OHZ Zubák, OHZ Kvašov, čo v sumáre činilo 9 jednotiek.

Najväčší počet zasahujúcich počas jednej udalosti: jednalo sa o požiar výrobnej
haly vo firme Leoni s.r.o Trenčín dňa 26.8.2011, kde sa na likvidačných prácach
zúčastnilo 44 príslušníkov HaZZ.

Najdlhšie trvajúci zásah: jednalo sa o požiar motela v Belušských Slatinách dňa
25.11.2011, okres Púchov, kde príslušníci jednotiek HaZZ vykonávali likvidačné
práce nepretržite 13 hodín 44 minút.

Najviac použitého hasiva na likvidáciu požiaru: najväčšie množstvo hasiva sa
použilo pri hasení veľkokapacitného senníka dňa 17.6.2011 v obci Lednica, okres
Púchov, a to 334 000 l vody.

Najviac hlásených udalostí na operačné stredisko: najviac ohlásených udalostí
bolo na operačné stredisko OR HaZZ Trenčín a to 915 udalostí, z toho bolo 580 pre
jednotku OR HaZZ TN a 335 pre HS Dubnica nad Váhom.
Najmenej hlásených udalostí: najmenej hlásených udalostí v rámci kraja bolo na
ohlasovňu požiarov OR HaZZ Bánovce nad Bebravou (212 udalostí).
Požiar s najväčšou plochou: bol dňa 13.3.2011 v obci Krajné, okres Myjava. Išlo o
najväčší požiar trávnatého porastu na ploche 500 000 m2 spôsobený vypaľovaním.

Najkurióznejšie zásahy v roku 2011:
Týka sa to hlavne zásahov pri záchrane zvierat :
 dňa 14.6.2011 bola hasičská jednotka Nové Mesto nad Váhom povolaná na
vytiahnutia psa z odstrelovej steny v kameňolome v obci Čachtice. Pes bol
vytiahnutý pomocou lezeckej techniky;
 dňa 17.6.2011 bola vyžiadaná záchrana mláďaťa sokola mišiara ktoré
vypadlo z hniezda do okna bytu na Gavlovičovej ulici v Prievidzi. Zasahujúci
príslušníci v spolupráci s členmi sokoliarskeho združenia vyložili mláďa do
koruny stromu v blízkosti hniezda;
 dňa 8.7.2011 v Považskej Bystrici, pri budove SAD sa voľne pohybovali kone
po vozovke. Príslušníci kone zastavili, odviedli mimo vozovku a urobili
provizórnu lanovú ohradu;
 dňa 23.7.2011 bola nahlásená uviaznutá lesná zver v skalnatom zráze nad
potokom v Manínskej Tiesňave, v katastri obce Považská Teplá, okres
Považská Bystrica. Zasahujúci príslušníci vyslobodili vysilené mláďa muflóna
a odovzdali ho do rehabilitačnej stanice miestneho poľovníckeho združenia
Tiesňava;
 dňa 24.10.2011 v Považskej Bystrici na sídlisku Rozkvet bolo mačiatko
uviaznuté v teplovodnom potrubí. Príslušníci pomocou hydraulického náradia
zdvihli poklop šachty a vytiahli mačiatko;
 dňa 25.11. 2011 bol ohlásený výskyt hada v panelovom dome na Moravskej
ulici v Púchove. Zasahujúci príslušníci, hada odchytili a vložili do
uzatvárateľného vedra a odovzdali polícii. Had bol údajne Korálovka a nemal
by byť jedovatý.

Najviac použitého hadicového vedenia: najviac hadicového vedenia na likvidáciu
požiaru použili príslušníci jednotiek v dĺžke 300 m pri požiari skladu slamy v obci
Nová Bošáca, okres Nové Mesto nad Váhom dňa 22.8. 2011.

Naj zásah:
Dňa 26.8.2011 o 0:57 hod. bol ohlásený požiar výrobnej haly v areáli firmy Leoni
Autokabel Slowakia v Trenčíne. Príčina vzniku požiaru je v štádiu vyšetrovania.
Zasahovali príslušníci Okresného riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru
v Trenčíne (z hasičskej stanice v Trenčíne a hasičskej stanice v Dubnici nad Váhom),
z Okresného riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru v Novom Meste nad
Váhom, z okresného riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru v Bánovciach nad
Bebravou, z okresného riaditeľstva hasičského a záchranného zboru v Partizánskom
a Z okresného riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru v považskej Bystrice (z
hasičskej stanice v Púchove) pomocou ôsmich C prúdov a dvoma lafetami. Pri
požiari boli použité dýchacie prístroje. Následkom požiaru vznikla firme LAS s.r.o.
priama materiálna škoda vyčíslená na 2 000 000 €.

Najväčšia spotreba PHM a najazdených kilometrovom počas zásahu: najviac
kilometrov sa najazdilo počas likvidačných prác pri požiari výrobnej haly Leoni s.r.o
v Trenčíne dňa 26.8.2011, a to celkovo 667 km. Najviac benzínu (110l) , nafty
(967l) a oleja (4l) sa spotrebovalo pri požiari veľkokapacitného senníka v obci
Lednica, okres Púchov.
Najväčší výkon prúdov pri zásahu: bol pri likvidácii požiaru veľkokapacitného
senníka v obci Lednica výrobnej haly v obci Lednica, okres Púchov dňa 17.6.2011,
kde bolo nasadených 12 “C“ prúdov a dva „B“ prúdy, čo v sumáre činilo 3200 l/min.

Výjazdy k technickým zásahom podľa mesiacov: najviac technických zásahov
bolo zaznamenaných v mesiacoch júl, august (178) a najmenej v mesiaci február
(81).

Výjazdy k požiarom podľa mesiacov: najčastejšie horelo v mesiaci marec (260)
a najmenej v mesiaci január (42).

Počet požiarov podľa dní v týždni: najčastejšie horelo v sobotu (199), najmenej v
piatok (135).

Počet požiarov podľa časových úsekov: najčastejšie požiar vznikol medzi 15 – 16
hod. (84), najmenej horelo medzi 4 – 5 hod. (7).

Najčastejšia príčina požiarov: najčastejšou príčinou požiaru bolo vypaľovanie trávy
a suchých porastov, a to v 280 prípadoch.

Najnovšia technika: je automobilový rebrík AR 30 MB Atego z roku 2011 a je
pridelený na hasičskú stanicu v Dubnici nad Váhom.
Najstaršia technika: je cisternová automobilová striekačka CAS 32 T 148 z roku
1974 a je pridelená na hasičskú stanicu v Dubnici nad Váhom.

Najstarší zasahujúci príslušník: je mjr. Vladimír Čagan z OR HaZZ v Novom Meste
nad Váhom, ktorý má 58 rokov.

Najmladší zasahujúci príslušník (tzv. benjamínok): je z OR HaZZ v Trenčíne - HS
Dubnica nad Váhom, rtm. Martin Miko, ktorý má 21 rokov.

Najviac usmrtených osôb pri zásahu: bolo to v troch prípadoch a jednalo sa o dve
usmrtené osoby:
 pri dopravnej nehode osobného vozidla Volswagen Passat na št. ceste č.499
v obci Brestovec – Kopánky, okres Myjava, dňa 16.9.2011 o 5:42 hod.
 pri udusení v kúpelni rodinného domu, na Záhradnej ulici č.9 v Bojniciach,
okres Prievidza dňa 1.1.2011 o 20:40 hod. (smrť nastala pravdepodobne
30.12.2010, bola nameraná zvýšená hodnota CO, plynový spotrebič
ústredného kúrenia bol v poriadku.
 pri prevrhnutí lode na rieke Váh pri obci Horná Streda, okres Nové Mesto nad
Váhom dňa 23.7.2011 o 13:20 hod, zasahovali HS PN a HS TN, jedna osobu
bola mŕtva a jedna vyhlásená za nezvestnú.

Najviac zranených osôb pri jednom zásahu: jednalo sa o dopravnú nehodu
osobného vozidla Citroen Berlingo a nákladného vozidla A31 , v križovatke štátnych
ciest č. 1/50 a 2/507 pri obci Trenčianska Turná, okres Trenčín dňa 20.7.2011, pri
ktorej sa zranilo sedem osôb, z toho boli tri deti. Tri osoby mali zranenia ťažšieho
charakteru a štyri ľahšieho.

