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Prevence požární ochrany obce je dána Obecně závaznou vyhláškou č. 6/2016 – 

„Požární řád“, která byla vydaná na základě § 29 odst. 1 písm. o), bod 1. zákona č. 

133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů a v souladu s § 10 

písm. d) a § 84 odst. 2, písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších 

předpisů 

 

Obecně závazná vyhláška č. 6/2016 – Požární řád, vymezuje činnosti osob pověřených 

zabezpečováním požární ochrany v obci a to: 

- zastupitelstvo obce  

- starosta obce 

- preventista požární ochrany 

 

 

Na základě OZV jsou zřízeny ohlašovny požárů: 

Hasičská zbrojnice, Klášterní 172, 403 23 Velké Březno 

Tel. 475 228 880 
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Dále v areálu fy Heineken s.r.o. – vrátnice, Pivovarská 116, 403 23 Velké Březno 

Tel. 475 309 111 

 

 

Zdroje pro hašení požárů 

Požární hydrant v ulici Litoměřická, místopisně: silnice č. III/25847, p.p.č. 200/1 

v     k. ú.  Velké Březno – nad železničním přejezdem a zastávkou autobusové dopravy 
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Dalšími záložními zdroji vody pro rozsáhlejší požáry a jiné události jsou: řeka Labe, 

Homolský potok. 

 

JPO II 

Sbor dobrovolných hasičů obce Velké Březno 

Klášterní 172, 403 23 Velké Březno 

 

 

 

Obec Velké Březno v roce 1997 zřídila jednotku požární ochrany kategorie II, která je 

zařazena do integrovaného záchranného systému Ústeckého kraje. V požárním 

poplachovém plánu je zařazena do I. stupně a je předurčena mimo jiné na 

dopravní nehody a před lékařskou pomoc. 

 

Početní stav jednotky dle zřizovací listiny činí nejméně 12 členů. V roce 2019 činil počet 

členů 19. Funkční a početní složení jednotky musí organizačně a personálně zajišťovat 

plnou akceschopnost jednotky po celou dobu její existence.  
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Složení Jednotky:            počet 

- velitel jednotky    1 

- zástupce velitele jednotky   1 

- velitel družstva    1 

- strojník     2 

- hasič      11 

- operátor     3 

 

 

Hlavní účel a předmět činnosti jednotky: 

 

- provádí požární zásah podle příslušné dokumentace požární ochrany nebo při 

soustředění a nasazování sil a prostředků 

- provádí záchranné práce při živelních pohromách a jiných mimořádných 

událostech 

 

- podává neprodleně zprávy o svém výjezdu a zásahu územně příslušnému 

hasičskému záchrannému sboru kraje 

 

- spolupracuje při zdolávání požáru a záchranných pracích, při živelních 

pohromách a jiných mimořádných událostech s ostatními Jednotkami PO, Policií 

ČR, zdravotnickou záchrannou službou a ostatními složkami integrovaného 

záchranného systému 

 

- plní úkoly na úseku civilní ochrany a ochrany obyvatelstva (základní úkoly 

jednotky jsou zakotveny v § 70 Zákona o požární ochraně) 

 

- při zásahové činnosti spolupracuje Jednotka s Policií ČR, Zdravotnickou 

záchrannou službou a ostatními složkami integrovaného záchranného systému a 

dalšími orgány podle obecně závazných právních předpisů 

 

- jednotka vykonává svoji činnost v souladu s obecně závaznými právními 

předpisy 
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- činnost v jednotce při hašení požáru, provádění záchranných prací při živelných 

pohromách a jiných mimořádných událostech se považuje za výkon občanské 

povinnosti  

 

- činnost v jednotce při nařízeném cvičení, nebo nařízené odborné přípravě je 

jiným úkonem v obecním zájmu   

 

- činnost vykonávaná jednotkou je hrazena z prostředků Obce Velké Březno (§ 29, 

odst. 1., písmeno d) Zákona o požární ochraně)   

 

- jednotka plní úkoly především na území obce Velké Březno. Na území jiných 

obcí plní tyto úkoly podle poplachového plánu nebo na základě povolání 

operačním střediskem Hasičského záchranného sboru Ústeckého kraje  

 

- jednotka je nařízením kraje zařazena v dokumentaci zabezpečení plošného 

pokrytí kraje jednotkami požární ochrany Hasičského záchranného sboru 

Ústeckého kraje a plní úkoly jako JPOII/1. 

 

Zástupce velitele JSDHO Velké Březno v rámci zdokonalovací a povinné činnosti 

v jednotce organizuje školení v pravidelných intervalech. V letních měsících jsou školení 

prováděna ve venkovních prostorech a to formou teorie a praxe. Poskytují pravidelné 

informace prostřednictvím Velkobřezenského zpravodaje a Facebooku. 

 

Školení a akce v roce 2019: 

- proběhla porada velitelů na HZS 

- v květnu proběhl IMZ velitelů na Sněžníku 

- v červnu účast na dětských dnech, viz příloha č. 1 

- v září proběhl požární dozor na Pivovarských slavnostech a školní akademii, 

- školení ve vyprošťování zraněných osob (na centrální požární stanici Ústí nad 

Labem), 

- školení ve zdravovědě (na centrální požární stanici Ústí nad Labem, 

- celodenní stáž na CPS (společné výjezdy s jednotkou HZS), 

- proběhla taktická cvičení viz příloha č. 1 
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 Na pozvání jednotka provádí ukázky své techniky a vybavení na dětských dnech a 

jiných kulturních akcí. Jednotka bývá zvána i na společenské akce okolních sborů 

dobrovolných hasičů apod. V letních měsících je „den otevřených dveří“, kdy 

návštěvníci, turisti, ale i místní mohou nahlédnout do zákulisí hasičské zbrojnice, 

prohlédnout si tak techniku a vybavení jednotky. Viz. příloha č. 1. 

 

V rámci bezpečnosti byl zveřejněn informační leták vydaný HZS 

 

Informační leták „Bezpečnostní desatero“ 

Cílem vydání je fakt, že každý rok dochází v domácnostech po celé ČR k více 

než 1000 požárů, při kterých umírají desítky lidí a stovky jsou zraněny. Smyslem 

a účelem informační kampaně je zacílit na konkrétní problém, který souvisí 

s bydlením, ve snaze snížit počet obětí a výši škody na majetku. 

 

 

 

Některé vybavení jednotky: 

 

 

 

Nářadí na otvírání bytů  
používá se vždy za 
přítomnosti Policie ČR 

 

Rozbrušovací pila Stihl TS 
420 
určena na záchranné 
práce 

 

Kapesní radiostanice GP340 
slouží ke spojení hasičů 
převážně u zásahu 
 
 
 

 

Vysavač Stihl SH 85 
na odchyt obtížného 
hmyzu 

 

Izolační dýchací přístroj MSA 
AUER 
používá se převážně 
v zakouřených prostorách 
 
 
 
 

 

Kapesní radiostanice 
slouží ke spojení hasičů 
převážně u zásahu 

http://www.hasici-vbrezno.cz/img/4b8c1ac02b83e.jpg
http://www.hasici-vbrezno.cz/img/4d1497f2b344f.jpg
http://www.hasici-vbrezno.cz/img/4b65663cc7850.jpg
http://www.hasici-vbrezno.cz/img/4b1bc2028b999.jpg
http://www.hasici-vbrezno.cz/img/4b881d97af919.jpg
http://www.hasici-vbrezno.cz/img/58a03a992a4ea.jpg
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Proudnice C52 
používá se především 
k hašení požárů 
 
 
 
 
 

 

Proudnice C52 
používá se především 
k hašení požárů 

 

 
Svítilna Survivor 
 
 
 
 

 

Zásahová přilba GALLET 
se svítilnou 
používá se téměr při 
každém zásahu či cvičení 

 

Nářadí na otvírání plastových 
oken 
používá se pro vniknutí do 
uzavřeného prostor bez 
poškození 
 
 
 

 

  
Vyváděcí masky 
používá se k vyhledání 
osob či skrytých ohnisek 
při požáru 

 

Rescuenavigátor 
jedná se o speciální navigační 
systém 

   

 

Fireport 
svolávací systém pro hasiče 

 

Termokamera 
používá se k vyhledání 
osob či skrytých ohnisek 
při požáru 

 

 

 

 

Ochranné pomůcky: 

Všichni členové JSDHO jsou vybaveny ochrannými oděvy a pomůckami.  

- Zásahový oblek Fireman (těžký) 

- Zásahový oblek Bushfire (lehký) 

- Zásahová obuv 

- Zásahová přilba Gallet F1 SF 

- Zásahové rukavice 

http://www.hasici-vbrezno.cz/img/4eff7480d8ba2.jpg
http://www.hasici-vbrezno.cz/img/4eff74a30ab60.jpg
http://www.hasici-vbrezno.cz/img/58a03d0fd6e2f.jpg
http://www.hasici-vbrezno.cz/img/4b6c46bdaede3.jpg
http://www.hasici-vbrezno.cz/img/58a03b2f3254f.jpg
http://www.hasici-vbrezno.cz/img/58a03d93b6bec.jpg
http://www.hasici-vbrezno.cz/img/58a03c9e897e5.jpg
http://www.hasici-vbrezno.cz/img/58a0ce5c8c9a5.jpg
http://www.hasici-vbrezno.cz/img/58a0cdce14a5c.jpg
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- Pracovní rukavice 

- Pracovní stejnokroj PSII 

- Mikina s nápisem Hasiči Velké Březno 

- Polohovací pás (opasek) 

- Svítilna na přilbu led Peli bateriová 

- Svítilna Survivor led atex s akumulátorem 

- Kukla Nomex 

- Tričko šedé 2x 

- Tričko s nápisem Hasiči Velké Březno černé 1+1 

- Reflexní vesta s nápisem Hasiči 

- Čepice zimní 

- Čepice kšiltovka 

- Hasičský univerzální klíč 

- Klíč stranový 10/13 

 

Jednotka dále disponuje s Multifunkční detektor plynu a automatickým 9efibrilátorem 

(AED) LIFEPAK 1000, který slouží k první pomoci před příjezdem rychlé záchranné 

služby. Naši hasiči prošli kurzem. AED byl již při zásahu použit. 

 

 

AED 
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09.10.2019 byla učiněna objednávka na 5 ks zásahových obleků GoodPRO FR3 

FireHorse v celkové pořizovací ceně 90.690,- Kč. Obleky byly pořízeny z dotačního 

titulu, kdy obec zaplatila podíl ve výši 10% z celkové pořizovací ceny. Obleky dodány 

začátkem roku 2020. 

 

 

Zásahová technika: 

 

DA VW Transporter 

Dopravní automobil 

 

CAS 27 Dennis 

Cisternový automobil 

 

Tatra 815 
Cisternový automobil-
záložní vozidlo 

http://www.hasici-vbrezno.cz/img/4b1aa84fcacf9.jpg
http://www.hasici-vbrezno.cz/img/58a038e9abfbd.jpg
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Každý rok je prováděna STK zásahových vozidel.   

 

Údržba vozidel: 

- pravidelná 

- průběžná 

- revize  

- STK 

 

 

Zásahová činnost v roce 2019: 

 

V roce 2019 vyjela jednotka k různým událostem v celkovém počtu 94 výjezdů. 

  

Z toho: Název obce   typ události     

 

1. Velké Březno   Dopravní nehoda silniční   

      Požár       

      Technická pomoc  

      Ostatní pomoc 

   

2. Homole u Panny   Požár       

      Technická pomoc  

      Ostatní pomoc    

 

3. Malé Březno    Dopravní nehoda silniční   

      Planý poplach     

      Požár       

      Technická pomoc     

 

4. Malečov    Dopravní nehoda silniční    

      Technická pomoc     

      Požár 
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5. Staňkovice    Technická pomoc      

 

6. Tašov     Požár       

 

7. Třebušín    Požár        

 

8. Ústí nad Labem   Dopravní nehoda silniční   

      Ostatní pomoc     

      Planý poplach     

      Požár       

      Technická pomoc  

      Únik plynu/aerosolu  

   

9. Zubrnice    Požár   

 

10. Žitenice    Požár     

         

 

 

 

Počet výjezdů v roce 2019

dopravní nehoda silniční - 8x

ostatní pomoc - 8x

planý poplach - 5x

požár - 21x

technická pomoc - 50x

únik plynu - 2x
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Součtová tabulka JSDH Velké Březno 

 

Typ události Počet 

Dopravní nehoda silniční 8 

Ostatní pomoc 8 

Planý poplach 5 

Požár 21 

Technická pomoc 50 

Únik plynu 2 

 

 

1. Technická pomoc: 

- strom přes cestu, silnici, odstranění po vichřici 

- čerpání vody z objektů 

- likvidace hmyzu, zmije, sršní 

- odstranění nebezpečných stavů 

- záloha na centrální požární stanici (CPS) 

- otevření bytů 

- odklid sněhu ze střech a jiných nebezpečných míst 

- únik CO v domě 

- výbuch plynového kotle v domě 

0
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40
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50

Typy událostí

Technická pomoc

Ostatní pomoc

Požár

Planý poplach

Dopravní nehoda silniční

Ostatní mimořádná událost

Únik plynu

Dopravní nehoda železniční
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2. Ostatní pomoc: 

- pomoc zdravotnické záchranné službě 

- předlékařská pomoc, defibrilátor 

- záchrana zvěře a jiné 

 

3. Požár: 

-  v objektech, lesa 

- trafostanic 

- bývalých objektů např. loděnice Olšinky 

- nízkých a výškových budov 

- vozidel osobních i nákladních 

- kabelů 

- sazí 

- bytů, chat 

 

5. + 6. Dopravní nehody: 

- osobní, nákladní automobily 

- střet v kolejišti 

 

PŘEHLED ÚČASTI NA ZÁSAHU v roce 2019 
 

Funkce v jednotce Počet účastí 

Velitel jednotky 89 

Velitel družstva 87 

strojník 59 

strojník 25 

hasič 26 

hasič 40 

hasič 28 

hasič 17 

hasič 13 

hasič 15 

hasič 12 

hasič 0 

hasič 0 

 



Zprava o stavu požární ochrany   čj. OUVB-1623/2020 

 
15 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

rozpočet skutečnost %

100,99

100,44

101,93

100,92

137,17

80,87

99,66

107,42

102,56

101,23

98,48

102,61

41,80

133,33

92,19

97,83

99,09

89,25

101,16

100,00

100,00

100,09

100,655512 Požární ochrana - dobrovolná část 2 039 000,00 Kč 2 052 330,53 Kč

5512 5361 Nákup kolků 1 500,00 Kč 1 500,00 Kč

5512 6122 Stroje, přístroje a zařízení 197 000,00 Kč 197 169,50 Kč

5512 5171 Opravy a udržování 264 500,00 Kč 267 563,79 Kč

5512 5199 Ostatní výdaje související s neinvestičními nákupy 5 000,00 Kč 5 000,00 Kč

5512 5168 Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol 15 000,00 Kč 14 864,00 Kč

5512 5169 Nákup ostatních služeb 40 000,00 Kč 35 699,41 Kč

5512 5166 Konzultační, poradenské a právní služby 10 500,00 Kč 9 680,00 Kč

5512 5167 Služby školení a vzdělávání 23 000,00 Kč 22 500,00 Kč

5512 5161 Poštovní služby 500,00 Kč 209,00 Kč

5512 5162 Služby elektronických komunikací 3 000,00 Kč 4 000,00 Kč

5512 5154 Elektrická energie 20 000,00 Kč 19 695,00 Kč

5512 5156 Pohonné hmoty a maziva 40 000,00 Kč 41 042,00 Kč

5512 5139 Nákup materiálu j.n. 70 000,00 Kč 71 794,00 Kč

5512 5153 Plyn 31 000,00 Kč 31 382,56 Kč

5512 5134 Prádlo, oděv a obuv 91 000,00 Kč 90 689,50 Kč

5512 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 40 000,00 Kč 42 969,50 Kč

5512 5039 Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem 4 000,00 Kč 5 486,87 Kč

5512 5132 Ochranné pomůcky 3 000,00 Kč 2 426,00 Kč

5512 5031 Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan 200 000,00 Kč 203 865,00 Kč

5512 5032 Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění 75 000,00 Kč 75 693,00 Kč

5512 5019 Ostatní platy 16 000,00 Kč 16 158,40 Kč

5512 5021 Ostatní osobní výdaje 889 000,00 Kč 892 943,00 Kč

Přehled   nákladů   na provoz    jednotky   JPO II Velké Březno    za  rok  2019

zdroj: výkaz FIN 2-12 M  sestavený k  12 / 2019

FIN 2-12 M
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Fotodokumentace – výběr z fotodokumentace ze zásahu JSDHO Velké Březno 
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Příloha č 1. - Vyhodnocení preventivně výchovných akcí 
 

Velitel a zástupce JSDHO Velké Březno poskytují pravidelné informace prostřednictvím 

Velkobřezenského zpravodaje a Facebooku. Uskutečnili se dozory na obecním plesu, 

na školní akademii a na dni otevřených dveří v pivovaře. 

 

DĚTSKÝ DEN v Homoli u Panny 

Dne 08. 06. 2019 se na pozvání jednotka zúčastnila dětského dne v Homoli u Panny.  

Účastníci si mohli prohlédnout zásahovou techniku včetně vybavení a výkladu o chodu 

jednotky. Dětského dne se zúčastnili i jiné záchranné složky jako je Policie ČR a 

Záchranná služba. Děti se celé akce skvěle užily. 
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DĚTSKÝ DEN VE VALTÍŘOVĚ – sportovně relaxační areál 

Dne 09.06.2019  se jednotka zúčastnila dětského dne ve Valtířově.  Účastníci si mohli 

prohlédnout zásahovou techniku, včetně vybavení a výkladu o chodu jednotky. 

Zastříkali si vodou jak velcí, tak malí návštěvníci. Děti si vyzkoušely houkat sirénou, 

nasazovat přilbu. Dospělí si mohli prohlédnout a vyzkoušet vyprošťovací zařízení, 

dýchací přístroje a ostatní vybavení vozidel. Účast byla hojná. Pro děti byla vytvořena 

pěna, kdy voda a pěna v tomto horkém dni, přišly vhod . Celková akce byla vydařená. 
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DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ PIVOVARU VELKÉ BŘEZNO – konaného 

dne 31. 08. 2019, od 13 hodin 

Dne 31. 08. 2019 se jednotka zúčastnila Dne otevřených dveří pivovaru ve Velkém 

Březně, jako požární dozor a kontrola ohňostroje.  

Návštěvníci si mohli, mimo jiné, prohlédnout zásahovou techniku včetně vybavení a 

prezentace o chodu jednotky. 

 

Při této akci, která proběhla od 12 – 23h, ošetřila hasičská jednotka 3 poraněné osoby.  
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TAKTICKÉ CVIČENÍ DOMOV SOCIÁLNÍ PÉČE 

 

Dne 3. 6. 2019 proběhlo Taktické cvičení „Domov sociální péče Skalice“ za součinnosti 

jednotky HZS Litoměřice. 

 

V 09:06h bylo jednotce Velké Březno oznámeno, že hoří 5. oddělení, 2 patro v 

plamenech, uvnitř osoby – 11, že se jedná o ústav pro tělesně nebo smyslově 

postižené. Cílem cvičení byla evakuace takto zdravotně postižených lidí. Jednotka 

vyjela oběma zásahovými vozidly CAS Dennis Sabre a CAS Tatra 815. Na zásahu se 

podílelo 6 povolaných jednotek zařazených do II. poplachového stupně. 

 

Domov sociální péče Skalice je zařízení pro muže a ženy se zdravotním postižením 

(kombinovaným postižením a mentálním postižením) od 18 let věku, kteří mají sníženou 

soběstačnost z důvodu zdravotního postižení a potřebují poskytování pobytových 

sociálních služeb, pravidelnou pomoc jiné osoby a ošetřovatelskou péči a tato péče jim 

nemůže být zajištěna členy rodiny, pečovatelskou službou nebo jinými službami sociální 

péče. 

 

Velitelé po cvičení byli provedeni celým areálem a seznámeni s místními poměry. 
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