Z KRONIKY SDH LHOTY U POTŠTEJNA
Požár balíků sena ve skladovací hale
Šest jednotek profesionálních a dobrovolných hasičů bylo 13. července 2010 večer
přivoláno k požáru lisovaných kulatých
balíků sena ve skladovací hale Šaldových u
salaše ve Lhotách u Potštejna. Na místo
vyjeli profesionální hasiči z Rychnova nad
Kněžnou, dobrovolní hasiči obcí Lhoty u
Potštejna, Kostelec nad Orlicí, Vamberk,
Doudleby nad Orlicí a Choceň. Hasiči ze
Lhot u Potštejna natáhli hadice z nádrže na
návsi a začali hasit hořící balíky ještě před příjezdem první hasičské cisterny, čímž odchytili
požár v zárodku před rozhořením a rozšířením na větší část skladu. Hořící balíky sena
postupně

vyvážel

nakladačem

Jaroslav

Hájek

před

halu,

kde

byly

rozebírány

a dohašovány.
Požár byl nahlášen v 19.15 hod., v 19.20 hod. byli lhotečtí dobrovolní hasiči již na návsi
u nádrže s mašinou a teprve v 19.37 hod. přijeli první
posily - dobrovolní hasiči z Kostelce nad Orlicí.
Požár zjistil Jaromír Starý. Se lhoteckým zásahovým
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vozidlem (Avií) vyjeli Jan Havel, Václav
Morávek, Libor Provazník a Jan Růžička.
Potom dorazili Lukáš Horský, Milan Dědek,
Ladislav Matějka, Bohumil Zámečník a Li-bor
Hájek. Lhotečtí hasiči zůstali na místě až do
rána následujícího dne, kdy prováděli dohled
nad požářištěm. Během noci na po-žářiště
dohlíželi Jan Havel, Lukáš Horský, Libor
Hájek, Václav Morávek a Jan Růžička.
Požár poškodil celkem 24 lisovaných balíků
sena v hodnotě Kč 12 000,--. Včasným zásahem se podařilo uchránit majetek ve výši Kč 1 750 000,--.
Příčinou vzniku požáru bylo špatné (nedostatečné) slisování sena do balíků. Seno bylo příliš
vlhké a málo slisované. Balíky sena se ve spodní části haly zbortily, tudíž nezvnikly větrací
šachty při narovnání balíků do stohu, a tím došlo k zapaření a samovznícení sena.
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