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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 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.  

 

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.  
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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) 

 

- 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 v roce 2018: 

- proběhla porada velitelů, 

- v květnu proběhl IMZ velitelů na Sněžníku 

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

dětském dnu ve Svádově viz. příloha 

- v červnu proběhla ukázka techniky na dětském dni ve Valtířově, viz. příloha 

- v červenci proběhlo školení motorových pil v Doubravicích 

- 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), 

- proběhly taktické cvičení viz. příloha 
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-  Nový hasiči prodělali školení na NDT – nositel dýchací techniky a absolvovali 

zkoušku v Polygonu. 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. 

 

 

 

 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. dětský den v Rýdeči, Svádově 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. 
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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 

 

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 
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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 

- 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 defibrilatorem 

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

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

 

 

 

 

 

 

 

 

Zásahová technika: 

 

 

DA VW Transporter 
Dopravní automobil 

  

CAS 27 Dennis 
Cisternový automobil 

Během roku 2018 obec Velké Březno požádala o bezúplatný převod CAS Tatra 815, 

kdy vedení HZS rozhodlo v náš prospěch. Technický automobil Liaz, byl koncem roku 

vyřazen z provozu. 
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Každý rok je prováděna STK zásahových vozidel.   

 

Údržba vozidel: 

- pravidelná 

- průběžná 

- revize  

- STK 

 

Zásahová činnost v roce 2018: 

 

V roce 2018 vyjela jednotka k různým událostem v celkovém počtu 83 výjezdů. 

  

Z toho: Název obce   typ události    celkem hodin 

 

1. Velké Březno   Dopravní nehoda silniční  2.40 

      Dopravní nehoda železniční  3.23 

      Planý poplach    0.37 

      Požár      3.27 

      Technická pomoc            11.17 

 

2. Homole u Panny   Požár      7.37 

      Technická pomoc    1.41 

 

3. Malé Březno    Dopravní nehoda silniční  14.36 

      Planý poplach    0.23 

      Požár      1.52 

      Technická pomoc    1.18 

 

4. Malečov    Planý poplach    0.03 

      Technická pomoc    4.38 

      Únik plynu     1.24 

 

5. Prackovice nad Labem  Požár      10.13 
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6. Tašov     Požár      1.25 

 

7. Těchlovice    Požár      2.41 

      Technická pomoc    1.03 

 

8. Ústí nad Labem   Dopravní nehoda silniční  3.28 

      Dopravní nehoda železniční  0.53 

      Ostatní mimořádné události   0.51 

      (epidemie, nákazy a jiné) 

      Ostatní pomoc    2.49 

      Planý poplach    0.35 

      Požár      34.28 

      Technická pomoc    11.17 

 

9. Zubrnice    Dopravní nehoda silniční  3.52 

      Požár      1.13 

      Technická pomoc    1.12 

 

 

 

Počet výjezdů v roce 2018

dopravní nehoda silniční - 8x

dopravní nehoda želez. - 3x

ost.mimořádné události - 1x

ostatní pomoc - 3x

planý poplach - 4x

požár - 34x

technická pomoc - 29x

únik plynu - 1x
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Součtová tabulka JSDH Velké Březno 

 

Typ události Počet Celkový čas 

Dopravní nehoda silniční 8 24.36 

Dopravní nehoda železniční 3 4.16 

Ostatní mimořádné události (epidemie, nákazy) 1 0.51 

Ostatní pomoc 3 2.49 

Planý poplach 4 1.38 

Požár 34 62.57 

Technická pomoc 29 28.36 

Únik plynu 1 1.24 

 

 

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 

0
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Technická pomoc
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- únik CO v domě 

- výbuch plynového kotle v domě 

 

2. Ostatní pomoc: 

- pomoc zdravotnické záchranné službě 

- 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, odpadu 

- bytů, chat 

 

5. + 6. Dopravní nehody: 

- osobní, nákladní automobily 

- střet v kolejišti 

 

Účast členů u zásahů za rok 2018 

 

Velitel jednotky   68 

Zástupce velitele jednotky  62 

Strojník 1    48 

Strojník 2    38 

Hasič 1    48 

Hasič 2    4 

Hasič 3    3 

Hasič 4    18 

Hasič 5    1 

Operátoři se zásahů nezúčastňují 
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Fotodokumentace – výčet fotodokumentace, pro interní účely  
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Příloha – akce 

DĚTSKÝ DEN VE VALTÍŘOVĚ – U BUNKRU 

Dne 03.06.2018 se jednotka zúčastnila dětského dne ve Valtířově.  Účastníci si mohli 

prohlédnout zásahovou techniku včetně výkladu a vybavení. Zastříkali si vodou jako 

velcí, tak malí návštěvníci. Děti si vyzkoušely houkat sirénou, nasazovat přilbu, kdy tyto 

nejvíc vyžadovaly. Dospělí si mohli prohlédnout a vyzkoušet vyprošťovací zařízení, 

dýchací přístroje, vybavení vozidla a jiné. Účast byla hojná. Dle slov pořadatele víc jak 

1000 návštěvníků. V tomto horkém dni, voda přišla vhod ☺.  

Viz. složka – dětský den Valtířov, menší ukázka 
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Poděkování p. Málka 

Jan Málek Jenda.Malek@seznam.cz 

Komu: 

HasiciVelkeBrezno@seznam.cz 

Poděkování 
Dovolte, abych tímto poděkoval jménem Muzea ČSLO Valtířov z.s. za účast na 
"Dětském dni" ve Valtířově. 
 
Akce se zúčastnilo přes 400 soutěžících dětí a odhadem celkem s doprovodem okolo 
tisícovky lidí. 
 
Mám přislíbeno i odvysílání na Regionální televizi Ústecka - TV tam natáčela. 
 
Zasílám odkaz na krátké video z akce a odkaz na fotoalbum. 
 

http://jendaul.rajce.idnes.cz/Detsky_den_ve_vojenskem_stylu_3.cervna_2018#IMG_20
180603_114707.jpg 
https://www.youtube.com/watch?v=Alv_j3S1cxk&t=6s 
 

 

DĚTSKÝ DEN VE ve Svádově 

Dne 09.06.2018 se jednotka zúčastnila dětského dne ve Svádově.  Účastníci si mohli 

prohlédnout zásahovou techniku včetně výkladu a vybavení. Jednotka provedla ukázku 

vyproštění zraněné osoby z havarovaného osobního automobilu. Dětského dne se 

zúčastnilo cca 300 účastníků.  
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140. Výročí SDHO  Velké Chvojno 

Dne 01.09.2018 se pozvaná jednotka zúčastnila oslav 140. Výročí SDHO  Velké 
Chvojno, kde proběhla spanilá jízda hasičských vozů. Při této příležitosti slavnostech si 
mohli návštěvníci prohlédnout hasičskou techniku, která byla na místě. 

https://www.facebook.com/tereza.kaczynska/videos/2044058515644392/?t=29  
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EXKURZE DĚTÍ ze Svádova 

Dne 07.02.2018 byla provedena na hasičské zbrojnici ve Velkém Březně exkurze a 

preventivně  výchovná  přednáška, názorná ukázka techniky a vybavení , tak aby se 

děti seznámili s problematikou hasičského sboru.  

Zodpovídali se dotazy a názorně předvedli. Jednalo se o děti z hasičského kroužku 

Svádov.  

 

PIVOVARSKÉ SLAVNOSTI 

Dne 08.09.2018 proběhl „Den otevřených dveří“ v pivovaru ve Velkém Březně, kde 

jednotka měla požární dozor. Při této příležitosti slavnostech si mohli návštěvníci 

prohlédnout hasičskou techniku, která byla na místě. 

 

 

Dne 25.10.2018 proběhlo Taktické cvičení „Požár střechy zemědělské usedlosti – 

statku Zubrnice č.p. 61“.  

Cílem cvičení: 

• Prověřit organizační schopnosti velitelů a zúčastněných jednotek PO při zdolávání 

požáru. 

• Ověřit dovednosti a znalosti zasahujících hasičů HZS ÚK a JSDHO. 

• Ověřit součinnost zasahující JPO. 

• Prověřit přístupu k vodním zdrojům, vydatnosti vodních zdrojů hasební vody a 

funkčnosti hydrantové sítě. 

• Ověřit dojezdové časy jednotek HZS ÚK JSDHO. 

• Prověřit funkčnost komunikace mezi VZ, KOPIS. 

• Ověřit postupy dle Metodických listů Bojového řádu P 1 zdolávání požáru, P 2 

požární útok, P 3 požární ochrana, P 4 zásobování vodou, P 13 hašení požáru 

podkroví a v půdním prostoru, P 15 požáry střešních konstrukcí, P 22 požáry 

v muzeích, knihovnách, archivech a na výstavách. 

• Ověřit postupy dle metodických listů Konspekty odborné přípravy jednotek PO – 

Požární taktika. 
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• Prověřit dodržování zásad BOZP při zásahu. 

• Prověřit funkčnost spojení v dané oblasti.  

Námětem bylo: v dopoledních hodinách, došlo vlivem zatékání dešťové vody střešní 

krytinou k závadě na elektroinstalaci. Tento elektrický zkrat měl za následek vznik 

požáru v půdním prostoru. Docházelo k volnému šíření požáru v půdním prostoru a 

následně i na střechu objektu. Požár je zpozorován a ohlášen pracovnicí Národního 

památkového ústavu, která telefonicky nahlašuje požár na linku č. 112. V době příjezdu 

první jednotky (Velké Březno) byly zahájeny hasební práce, které jsou prioritně 

zaměřeny na podkroví a střechu objektu. V objektu nešlo vyloučit přítomnost cizích 

osob a proto, byl proveden podrobný průzkum objektu. Byla prováděna součinnost 

hasičů při provádění hasebních prací na jednotlivých úsecích. K zajištění dodávky vody 

byla provedena kyvadlová doprava k vodnímu zdroji (rybník) v obci Leština, případně 

použit podzemní hydrant, který se nacházel cca 800 metrů od objektu ve směru na 

obec Týniště.  

Taktického cvičení se zúčastnili: 

HZS ÚK, JSDHO Malé Březno, JSDHO Velké Březno, počet výjezdové techniky na 

místě 8. 

Plán taktického cvičení zpracoval nprap. Bc. Jiří Vlček, VD směny „C“ 
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Dne 12.10.2018 proběhlo Taktické cvičení „Požár osobního vozidla zaparkovaného 

na nádvoří Zámku ve Velkém Březně“. Pro účel cvičení byl využit areál Zámku.  

Cílem bylo prověřit organizační a praktické schopnosti příslušníků JSDH obcí Velké a 

Malé Březno. Ověření akceschopnosti jednotek a dojezdové časy jednotky HZS ÚO 

Ústí nad Labem a seznámení se s prostředím areálu a ověření hydrantové sítě.  

Námětem bylo: v areálu státního zámku došlo k požáru osobního vozidla, které je 

poháněno alternativním pohonem na CNG. Při požáru vozu docházelo k ohřívání 

nádrže na CNG a hrozil následný výbuch tlakové nádoby a možné rozšíření požáru na 

objekt zámku. 

Plán taktického cvičení zpracoval nprap. Michal Nejedlý, zaměstnanec HZS Ústí nad 

Labem. Hodnotil Bc. Miloš Hanuš. 
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