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ZPRÁVA  
o stavu požární ochrany za rok 2017 v obci 

Velké Březno 
 
 
 
 
 

 



 
 

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 
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Zdroje pro hašení požárů 

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

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.  
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Početní stav jednotky dle zřizovací listiny činí nejméně 12 členů. Funkční a početní             

složení jednotky musí organizačně a personálně zajišťovat plnou akceschopnost         

jednotky po celou dobu její existence.  

 

 

 

Složení Jednotky:  

- velitel jednotky 

- zástupce velitele jednotky 

- velitel družstva 

- strojník 

- hasič 

- operátor 

 

 

 

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) 
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- 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 

 

- 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.  
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Na základě známých kontaktů jednotka v září 2017 absolvovala školení v Mladé          

Boleslavi ve firmě „Škoda“, kde měli k dispozici pro svou potřebu vyprošťování nové            

osobní automobily Škoda, které jsou určeny pro výcvik hasičů. 
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Školení a výcvik v Mladé Boleslavi září 2017 
 

Školení organizované HZS v roce 2017: 

- v lednu proběhlo školení hasičů na požární zbrojnici, 

- v únoru proběhla porada velitelů, 

- v únoru proběhlo školení vazačů, 

- v dubnu byl výcvik s motorovou pilou, 

- v dubnu proběhl výcvik v pivovaru ve vyproštění osoby z pivovarského tanku, 

- v dubnu proběhl výcvik a ukázka ve vyproštění osoby z havarovaného vozidla          

v areálu pivovar Velké Březno, ukázka byla zveřejněna na Regionální televizi          

Ústecka, - název akce:  

Cvičení hasičů v pivovaru - Den bezpečnosti 

Sbor dobrovolných hasičů Velké Březno hasil v pivovaru požár automobilu, ze           

kterého předtím vyprostil uvízlou osobu. Zákrok probíhal v rámci Dne         

bezpečnosti, který se v pivovaru Velké Březno pořádá už několik let. Jeho            

zaměstnanci díky tomu mají mimo jiné také možnost vidět sbory Integrovaného           
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záchranného systému v akci. I náročné situace jsou pro zkušené hasiče           

záležitostí jen několika minut. 

https://www.facebook.com/usteckatelevize/videos/1613088398701356/?hc_ref=A

RSYq3i00wI-kTDkdVyWJKM5cB2PKdq5VwXNVLF2xHNz7kbcNKRdQf0-hbwhkj

P53Iw 

- v červnu proběhla ukázka ve vyproštění osoby z vozidla a požár vozidla na           

dětském dnu ve Svádově, 

- v květnu proběhla kontrola HZS ČR Ústí nad Labem 

- v červnu proběhlo školení na CPS, 

- v září jednotka doplňovala vodu parní lokomotivě, 

- v září proběhlo školení a výcvik ve vyprošťování v Mladé Boleslavi, 

- 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), 

- školení motorových pil,  

- IMZ velitelů na Sněžníku, porady velitelů apod.  

- v říjnu jednotka absolvovala další výcvik v polygonu Litoměřice 

-  Polygon je složen z klecí, které jdou různě přestavovat. Laik si ho může            

představit jako labyrint, ve kterém překonává překážky – šikmé plochy, sestupy          

po žebříčku, zúžený profil roury, nechybí ani slepá cesta. 

- Jakmile hasiči projdou za tmy, kouře a zvukových a světelných efektů do            

jakéhosi bytového jádra, musí vypnout hlavní uzávěr plynu, elektrorozvaděč,         

uzávěr přívodu vody, topení a sporák. Na místě vyhledají osobu (figurínu), kterou            

berou s sebou stejnou cestou zpět. 

- Ještě než jsou hasiči vpuštěni do klecového polygonu, absolvují pořádnou          

fyzickou zátěž. Nejprve musejí vystoupat po nekonečném žebříků - 6. Pater          

domu. Poté zamíří do posilovny, kde 80× zvedají závaží. Výcvik probíhá vždy ve             

dvojici a samozřejmě s kompletní hasičskou výstrojí s aktivním dýchacím        

přístrojem. 
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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 jako je např. „Založení SDHO Roudnice nad Labem“ výročí 100            

let, ukázka na dětském dni ve Svádově, dětský den v Rýdeči apod.  
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Občané Velkého Března jsou informováni o chodu jednotky prostřednictvím          

„Velkobřezenského zpravodaje“, kde jsou upozorňováni na případné nebezpečné stavy         

či situace a jak jim předejít. Také mohou nahlédnout na webové stránky            

http://www.hasici-vbrezno.cz a facebook   

https://www.facebook.com/Hasi%C4%8Di-Velk%C3%A9-B%C5%99ezno-14791367860

1090/, kde je aktuální dění jednotky.  
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Vybavení a svěřený majetek: 

 

 

Hydraulické vyprošťovací 
zařízení Holmatro k 
vyproštění osob z 
havarovaných vozidel 

Hydraulické vyprošťovací 
zařízení Lukas 
k vyproštění osob 
z havarovaných vozidel 

 

Zachytávač airbagů řidiče 
používá se při vyproštění 
osob z havarovaných vozidel 

Pilka na řezání lepených 
autoskel 
používá se při 
vyprošťování osob 
z havarovaných vozidel 

 

Nafukovací Člun s motorem 
Tohatsu 20 HP 
používá se na zásahy na 
vodě 

Záchranářská brašna 
s vybavením pro první 
pomoc 

 

Plovoucí čerpadlo Cyklon 1 
k čerpání čisté - lehce 
znečištěné vody 

Kalové čerpadlo   Honda 
WT40X 
k čerpání znečištěné vody 

 

Plovoucí čerpadlo Honda 
GCV 190 
k čerpání čisté - lehce 
znečištěné vody 

Plovoucí čerpadlo Honda 
GXV 390 
k čerpání čisté - lehce 
znečištěné vody 

 

Plovoucí čerpadlo Aquafast 
Macximum 
k čerpání čisté - lehce 
znečištěné vody 

Přenosné čerpadlo 
Tohatsu VC 85 BS 
k čerpání čisté vody 

 

Přetlakový ventilátor Papin 
350, používá se k odvětrání 
zakouřených prostor 

Motorová pila Stihl MS 390 
k řezání popadaných 
stromů, a jiné 
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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 

 

Proudnice C52 
používá se především 
k hašení požárů 
 
 
 
 
 

Proudnice C52 
používá se především 
k hašení požárů 

 

Pager 
používá se pro svolání hasičů 
 
 
 
 
 

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 

Svítilna Survivor 
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Fireport 
svolávací systém pro hasiče 

Termokamera 
používá se k vyhledání 
osob či skrytých ohnisek 
při požáru 

 

 

 

Fireport – je informační a svolávací systém pro hasiče, který byl pořízení začátkem             

roku 2017 a  je naplno využíván a plní své očekávání. 

Dochází k rozeslání SMS o vyhlášeném poplachu a zároveň dochází         

k volání FIREPORTu na cílová čísla hasičů. Všichni jsou informování v jeden okamžik          

najednou (týká se volání i SMS). 

 

 

  
 

Z reproduktorů na stanici FIREPORT hlásí informace o události. 

Na tiskárně FIREPORT vytiskne oboustranně mapu s vyznačenou trasou. Na první        

straně obecný náhled, na druhé straně detail posledních 5-ti zatáček pro přesnou            

navigaci k místu události. 
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Celá správa FIREPORTu se provádí přes jednoduché webové rozhraní. 

 

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 

- 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 

 

V roce 2017 JPOII obdržela finanční dar od pivovaru Heineken, za který byl pořízen             

Multifunkční detektor plynu ve výši 26.953 Kč. 

 

Dále zakoupili drobné vybavení, jako jsou Svítilny pro JPO, řetězy na motorové pily,             

pilník, revize apod.  

V roce 2017 byly obnoveny lékařské prohlídky členů jednotky. 
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Od září 2017 jednotka    

disponuje s automatickým   

defibrilatorem (AED)  

LIFEPAK 1000, který slouží    

k první pomoci před   

příjezdem rychlé záchranné   

služby. Naši hasiči prošli    

kurzem, ve kterém se hodlají     

dále zdokonalovat. 

 

 

 

 

 

 

Zásahová technika: 

   

DA VW Transporter 
Dopravní automobil 

   

CAS 27 Dennis 
Cisternový automobil 

   

TKA 4 Liaz 
Technický automobil 
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Každý rok je prováděna STK zásahových vozidel. Došlo k nezbytně nutným opravám 

na VW Transporter.  

 

Údržba vozidel: 

- pravidelná 

- průběžná 

- revize  

- STK 

 

 

 

 

Zásahová činnost v roce 2017: 

V roce 2017 vyjela jednotka k různým událostem v celkovém počtu 85 výjezdů.  

 

Z toho: 

1. Velké Březno 17x 

2. Malé Březno

11x 

3. Zubrnice  1x 

4. Homole u Panny, Suletice, Nová Ves u Pláně, Haslice, Byňov 10x 

5. Svádov, Olšinky, Olešnice, Budov             6x 

6. Březí, Horní Zálezly, Malečov, Rýdeč, Čeřeniště  4x 

7. Střekov, Kojetice  5x 

8. Děčínsko  4x 

9. Ostatní, město Ústí nad Labem, pohotovost na CPS 27x 
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Typy událostí: 

u kterých hasiči Velké Březno v roce 2017 zasahovali 

 

1. Technická pomoc 47x 

2. Ostatní pomoc   5x 

3. Požár 24x 

4. Planý poplach   0x 

5. Dopravní nehoda silniční   9x 

6. Dopravní nehoda železniční   0x 
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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 

 

 

2. Ostatní pomoc: 

- pomoc zdravotnické záchranné službě 

- záchrana srnky v plotě, záchrana kočky z vysoké výšky stromu 

 

 

3. Požár: 
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-  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 

 

Fotodokumentace – výčet fotodokumentace, pro interní účely  

 

 
 
 
Dětský den ve Svádově červen 2017 
Ukázka vyproštění osoby z havarovaného vozidla 
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Odstraňování škod po vichřici 

 

 

Předání daru Ústeckého kraje v Děčíně 
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Tematická kontrola 

6. června 2017 proběhla tematická kontrola dodržování povinností stanovených         

předpisů o požární ochraně a to Hasičským záchranným sborem Ústeckého kraje.           

Zjištěné nedostatky a jejich odstranění. 

 

- Neplatná technická kontrola u vozidla OA VW Transportér RZ 5U5 9771 – technická              

kontrola je provedena 

 

- Není provedeno uchycení veškerého požárního příslušenství, které je součástí výbavy           

požární zásahové techniky, v souladu s požadavky uvedenými v bodě 33 přílohy 3          

vyhlášky č. 35/2007 Sb., - příslušenství bylo úplné, pouze nebylo uchyceno           

předepsaným způsobem. Vozidlo není uzpůsobeno, proto je nutné provést dílčí          

úpravy odbornou firmou zabývající se hasičskou technikou – stále v řízení 
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- Nebyly doloženy záznamy o provádění školení a výcviku dýchací techniky – probíhá             

v souladu s platnými právními předpisy PO 

 

- Nebyly doloženy záznamy o použití dýchací techniky a jejích pravidelných kontrolách -             

probíhá v souladu s platnými právními předpisy PO 

 

- Chybí revize tlakové láhve na kyslík – byla provedena 

 

- Nejsou řádně vedeny záznamy o evidenci prostředků TS - probíhá v souladu            

s platnými právními předpisy PO 

 

- Chybí záznam o pravidelné kontrole zásahových přileb a zásahových obleků           

v souladu s návodem výrobce – kontrola přileb byla provedena 31.05.2017 a          

zásahových obleků 06.08.2017 

 

- Řád ohlašovny požárů obce Velké Březno obsahuje řadu neaktuálních či chybných            

údajů – byl aktualizován 31.07.2017 

 

- Dokumentace k zabezpečení preventivně výchovné činnosti v obci Velké Březno         

neobsahuje plán preventivně výchovné činnosti zpracovaný zpravidla na roční období a           

ani následné vyhodnocení těchto preventivně výchovných akcí – Dokumentace je          

zpracována, vyhodnocení proběhne koncem tohoto roku. 

 

- Dokumentace obce k zabezpečení úkolů PO pro období stavu ohrožení státu a            

válečného stavu obsahuje neaktuální záznamy osob určených do JSDHO – provedena           

aktualizace 
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