
 

SHČMS – Sbor dobrovolných hasičů Veselí nad Lužnicí 
 

Zpráva o činnosti 
 

Vážení hosté, dámy a pánové, 
z pověření výboru SDH předkládám Valné hromadě Sboru dobrovolných hasičů ve Veselí nad 
Lužnicí následující zprávu o činnosti. 
 
ZÁSAHOVÁ JEDNOTKA 
Dvacet dva členů našeho sboru bylo po absolvování příslušného výcviku a zdravotních prohlídek 
zařazeno do Zásahové jednotky Sboru dobrovolných hasičů města Veselí nad Lužnicí. Zajištění 
funkčnosti a akceschopnosti této jednotky kategorie JPO III. je hlavní náplní činnosti našeho sboru. 
Letos se do její činnosti podařilo zapojit další čtyři nové mladé členy a pokračujeme tak v generační 
výměně. 
Školení členů zásahových jednotek probíhalo průběžně po celý rok, tak aby byl naplněn stanovený 
rozsah čtyřiceti hodin. Na jaře se uskutečnila dvě teoretická školení. Praktický výcvik, včetně účasti 
na nejrůznějších soutěžích, probíhal průběžně v letních měsících. Výcvik se řídil příslušnými pokyny, 
které vydává Generální ředitelství Hasičského záchranného sboru a bude zakončen závěrečnými 
testy v lednu příštího roku.  
Z řad členů našeho Sboru máme vyškoleny 4 velitele, 5 strojníků a 1 technika, kteří se dle platných 
předpisů zúčastňovali školení na Hasičském záchranném sboru. Zvláštní výcvik také v průběhu roku 
pravidelně jednou za čtvrt roku absolvovali nositelé dýchací techniky. V letošním roce byli také 
vyškoleni čtyři noví nositelé dýchací techniky, celkem jich tak máme deset. Oprávnění pro práci s 
motorovými pilami si letos obnovilo 13 členů zásahové jednotky a byli také vyškoleni tři noví nositelé 
této odbornosti. Devět členů zásahové jednotky je vyškoleno jako vůdce malého plavidla. 
 
VYBAVENÍ A TECHNIKA 
Nejdůležitější událostí v oblasti techniky bylo přidělení dotace z programu Generálního ředitelství 
Hasičského záchranného sboru „Dotace pro jednotky SDH – Pořízení cisternové automobilové 
stříkačky“. Obdobná dotace byla získána i od Jihočeského kraje. Během celého roku pak probíhala 
celá řada jednání, na jejichž konci bylo stanovení technických podmínek nového automobilu, 
vyhlášení veřejné zakázky na dodavatele a výběr tohoto dodavatele, kterým se stala firma WISS 
Czech. Teď nás čeká další řada jednání s vybraným dodavatelem. A celá anabáze by měla být 
zakončena nejpozději v červnu příštího roku, kdy by měla nová cisternová automobilová stříkačka na 
podvozku SCANIA stát v naší hasičské zbrojnici. 
Do výbavy zásahové jednotky v letošním roce přibylo dalších pět přileb Dräger včetně svítilen a 
kompletní vybavení ochrannými prostředky obdrželi čtyři noví členové zásahové jednotky. Provedena 
byla oprava spojky na zásahovém automobilu CAS-32 Tatra 815 a oprava brzd na CAS-32 Tatra 
148. Největším problémem, který jsme museli letos řešit, byla děravá nádrž na CAS-32 Tatra 815. 
Vzhledem k tomu, že na jejím místě snad od příštího roku bude stát nové auto, nemělo cenu dělat 
nějakou větší opravu nádrže a investovat tak zbytečně peníze. Ve hře bylo i vyřazení auta z výjezdu. 
Nakonec se díky velkému úsilí našich členů podařilo udělat provizorní opravu tak, že snad do června 
příštího roku budeme moci s CAS-32 Tatra 815 zasahovat. 
Samozřejmostí byla běžná údržba a příprava všech vozidel na STK a emise a některé drobné 
opravy. Technik zásahové jednotky zajišťuje pravidelné revize všech našich věcných prostředků, 
včetně dýchací techniky. 
 
HASIČSKÁ ZBROJNICE 
V hasičské zbrojnici byla letos provedena výměna zářivkových svítidel v garážích i v některých 
místnostech v patře. Ve velké klubovně byla vyměněna podlahová krytina a klubovna byla 
vymalována. Dále se prováděly jen různé drobné opravy a úpravy, vyplývající z běžného provozu. 
  
ZÁSAHY 
Z roku 2017 uplynulo teprve 24 minut, když se v tomto roce poprvé rozezněl v mobilních telefonech 
členů naší zásahové jednotky požární poplach. Oznamoval požár stodoly v Nítovicích. Asi to mělo 
být znamení, že letošní rok bude výjimečný. Zejména dva datumy, 19. srpna a 29. října, mají na 



svědomí na naše poměry velmi výjimečné číslo 65, což je nakonec celkový počet zásahů za uplynulé 
období. V tyto dny se přes naše město a jeho okolí přehnala větrná smršť a vždy způsobila velké 
množství technických zásahů. Celkem jsme zasahovali u 20 požárů, 40 technických pomocí, 
absolvovali jsme 2 taktická a prověřovací cvičení a ve statistice najdeme také 3 plané poplachy. 
Vedle obou zmíněných dnů patřil k největším zásahům již zmíněný novoroční požár stodoly 
v Nítovicích, požár pole s obilím a traktoru v Ponědraži a zajímavostí jistě byla i evakuace cestujících 
z vlaku, který projel návěstidlo jižního zhlaví železniční stanice ve Veselí nad Lužnicí. Podrobný 
seznam všech zásahů je přílohou této zprávy. 
 
MLÁDEŽ 
V kolektivu mladých hasičů pracovala v uplynulém období družstva mladších a starších žáků, která 
se zapojila do Hry Plamen a zúčastnila se i dalších soutěží. Schůzky se s výjimkou prázdnin, ledna a 
února konají každé úterý. Vzhledem ke generační výměně, které probíhala, byl počet soutěží menší 
než v předchozích letech a rovněž výsledky jsou velmi nevyrovnané. Celkem se postavilo družstvo 
mladých hasičů na start soutěže v uplynulém období šestkrát. Výsledky všech soutěží najdete v 
příloze této zprávy. Ve spolupráci s Místní organizací Českého rybářského svazu se členové našeho 
oddílu mladých hasičů na jaře zapojili do velkého úklidu Veselských pískoven. Velké poděkování za 
práci s mládeží náleží všem vedoucím. 
 
POŽÁRNÍ SPORT 
Okrskové kolo soutěže v požárním sportu pro náš okrsek v letošním roce pořádal Sbor dobrovolných 
hasičů ve Svinech. Na start se postavila celkem čtyři družstva našeho sboru. Družstvo mladších žen 
se představilo s několika nováčky v sestavě, nepovedlo se mu zopakovat loňské prvenství a skončilo 
čtvrté. Zkušenější ze dvou družstev mladších mužů skočilo uprostřed startovního pole na šestém 
místě, druhé si připsalo dvanácté místo. Družstvo starších mužů bralo stejně jako ženy místo čtvrté. 
Na začátku června náš sbor ve spolupráci s Okresním sdružením hasičů v Táboře uspořádal na 
stadionu TJ Lokomotiva okresní kolo soutěže v požárním sportu. Až na malé nedorozumění se 
stravováním soutěž proběhla bez zádrhelů a byla ze strany všech zúčastněných hodnocena jako 
výborně organizačně zvládnutá. 
Včetně pohárových soutěží se družstva dospělých postavila na start některé z disciplín požárního 
sportu celkem čtrnáctkrát a výsledky, které najdete v příloze této zprávy, lze hodnotit jako velmi 
nevyrovnané. Vyčnívají z nich dvě třetí místa mužů i žen na soutěži v Dolních Hořicích a rovněž třetí 
místo družstva mužů B na domácí soutěži ve Veselí nad Lužnicí. 
V letošním roce některé členky našeho sboru startovaly v požárním sportu i za jiné kolektivy. 
Karolína Fukalová nastupovala za Dorostenky Tábor, které dokázaly na krajském kole soutěže své 
věkové kategorie obsadit nádherné třetí místo. Tereza a Michaela Urbanovi posílily družstvo 
Dráchova na okresním kole soutěže v požárním sportu a získali s ním slušné páté místo. Tereza 
Urbanová pak reprezentovala Střední školu polytechnickou České Budějovice na Středoškolském 
mistrovství České republiky v požárním sportu a přivezla si z něj skvělé druhé místo. 
 
MEMORIÁL JOSEFA ŽAHOURA 
V září jsme uspořádali 18. ročník Memoriálu Josefa Žahoura v požárním útoku. Na start se postavilo 
celkem 43 družstev ve čtyřech kategoriích, z toho 16 družstev mužů, 8 družstev žen, 9 družstev 
starších žáků a 10 družstev mladších žáků. Po organizační stránce soutěž proběhla navzdory 
nepříznivému počasí bez jakýchkoliv problémů. 
Nedílnou součástí Memoriálu je i závěrečná akce pro členy našeho sboru, jejich rodinné příslušníky a 
přátele z družebního sboru z Miřetic, která se konala v prostorách stodoly v Arabele. Tam jsme 
Memoriál úspěšně zakončili. 
 
OSTATNÍ AKCE 
Z dalších akcí, kterých se náš sbor zúčastňuje, je potřeba zmínit řadu ukázek techniky pro mládež, 
například účast na projektovém dni mateřské školy z Blatského sídliště, na dětských dnech v 
Borkovicích a Mažicích, ukázka na letním dětském táboře v Roudné či den otevřených dveří 
v hasičské zbrojnici. Se zásahovým člunem jsme se společně s Krajským ředitelstvím Policie ČR 
podíleli na uspořádání závodu Šumaman na Lipně a také jsme poskytli asistenci při plaveckém 
závodu Veselská hodinovka a rekreačním triatlonu Betonový muž a žena na veselských pískovnách. 



Pomoc jsme poskytovali také při cyklokrosovém závodě ve Veselí nad Lužnicí a na hasičských 
soutěžích ve Frahelži a Zhoři u Tábora. V hasičárně jsme uspořádali tradiční „čarodějnické“ posezení 
s hudbou a občerstvením a také sportovní den spojený s pečením kuřat. 
Požární asistencí při ohňostroji jsme se podíleli na organizaci Veselských letních slavnostní. 
Úspěšně jsme se také třemi vozidly (ze čtyř přihlášených) zapojili do soutěžní disciplíny „Jízda z 
kopce na čemkoliv“. Se zásahovým vozidlem CAS-32 Tatra 148 z roku 1978, zvaným důvěrně 
„Bába“ jsme se zúčastnili 6. ročníku srazu, výstavy a jízdy historických vozidel Selské baroko, který 
se konal ve Veselí nad Lužnicí. Vyšperkovaná "Bába" byla také ozdobou dalších akcí, jako je Truck 
show v Lužnici, 135. výročí založení SDH a sraz T138 a T148 v Dolním Bukovsku nebo oslava 120. 
výročí založení SDH Přehořov. 
 
TROCHA STATISTIKY 
Na závěr jako vždy dovolte pár čísel, které ilustrují, kolik práce naši členové hasičům věnují. 

Údržba techniky, výzbroje a výstroje   233 hodin 

Správa a údržba hasičské zbrojnice   445 hodin 

Výcvik zásahové jednotky   1 328 hodin 

Zásahy   738 hodin 

Práci s mládeží 525 hodin 

Soutěže v požárním sportu dospělých   1 038 hodin 

Kulturní a společenské akce   940 hodin 

Podporu a propagaci PO   229 hodin 

Preventivní hlídky a dohledy   66 hodin 

Celkem to za loňský rok dělá 5 548 hodin, což je v průměru na jednoho dospělého člena (včetně 
těch, kteří již nejsou aktivní) přibližně 87 hodin. 
 
PODPORA 
Všechna tato naše činnost se neobejde bez financí i jiné podpory. Naštěstí se nám podařilo získat 
pochopení u mnoha institucí, firem i jednotlivců, kteří nás v naší činnosti podporují, a to nejen 
finančně. Dovolte proto, abychom touto cestou ještě jednou poděkovali za podporu v minulém 
období: Andy-auta Tábor s.r.o., Český červený kříž, místní organizace Veselí nad Lužnicí, Čevak 
a.s., efko cz s.r.o., Jihočeský kraj, Kulturní dům Veselí nad Lužnicí, Marek "Máca" Cihlář, Město 
Veselí nad Lužnicí, Restaurace Pivovarský dvůr Arabela, RM GASTRO CZ s.r.o., TJ Lokomotiva 
Veselí nad Lužnicí, Vesco mlýn s.r.o., Veselské služby s.r.o. a ZZN Pelhřimov a. s. 
  
ZÁVĚR 
Výbor Sboru dobrovolných hasičů děkuje členům za práci, kterou odvedli v letošním roce. Dále 
děkuje všem, kteří jakýmkoliv způsobem podporují naši činnost, kterou děláme ve prospěch obyvatel 
naší obce, a přeje všem jen to nejlepší do roku 2018. 
 

Ve Veselí nad Lužnicí 8. 12. 2017                                zpracoval Stanislav Kaisler, starosta SDH 



 

 

SHČMS – Sbor dobrovolných hasičů Veselí nad Lužnicí 
 

Zpráva o činnosti – seznam zásahů 
 

 

Datum Popis 
Doba 
trvání 

Počet 
zasahu-

jících Typ zásahu 

16.12.2016  Požár sila, Veselí nad Lužnicí 8,50 12 Požár 

20.12.2016  Požár půdy rodinného domu, Žíšov 1,50 4 Požár 

01.01.2017  Požár stodoly, Nítovice 2,00 4 Požár 

14.01.2017  Požár vagónu, Veselí nad Lužnicí 0,75 4 Požár 

24.02.2017  Technická pomoc, Veselí nad Lužnicí 0,75 5 Technická pomoc 

27.02.2017  Požár balíků slámy, Mokrá 1,00 4 Požár 

02.03.2017  Požár trávy, Drahov 1,75 8 Požár 

17.04.2017  Požár trávy, Soběslav 0,25 4 Požár 

18.05.2017  Taktické cvičení, Veselí nad Lužnicí 1,50 8 Takt. a prov. cvičení 

07.06.2017  Požár osobního automobilu, Horusice 1,00 4 Požár 

18.06.2017  Požár domu, Kardašova Řečice 2,50 5 Požár 

23.06.2017  Strom nad silnicí, Val-Hamr 1,25 4 Technická pomoc 

01.07.2017  Nakloněný strom, Vlkov 0,75 4 Technická pomoc 

03.07.2017  Planý poplach, Dráchov 0,25 11 Planý poplach 

04.07.2017  Stromy na silnici, Veselí nad Lužnicí (Horusice) 0,75 6 Technická pomoc 

06.07.2017  Požár kombajnu a pole, Vesce 2,25 7 Požár 

10.07.2017  Planý poplach, Kardašova Řečice-Řehořinky 1,50 8 Planý poplach 

30.07.2017  Evakuace cestujících z vlaku, Veselí nad Lužnicí 0,75 9 Technická pomoc 

31.07.2017  Požár odsavače strusky, Veselí nad Lužnicí 0,50 4 Požár 

31.07.2017  Požár pole s obilím, Veselí nad Lužnicí 1,00 5 Požár 

08.08.2017  Požár pole s obilím, Drahotěšice 2,00 5 Požár 

09.08.2017  Technická pomoc, Veselí nad Lužnicí 0,25 8 Technická pomoc 

10.08.2017  Požár lesní hrabanky, Val 1,00 4 Požár 

15.08.2017  Požár pole s obilím, Ponědraž 4,00 11 Požár 

19.08.2017  Likvidace následků vichřice 01, Veselí nad Lužnicí 11,00 11 Technická pomoc 

19.08.2017  Likvidace následků vichřice 02, Veselí nad Lužnicí 6,00 7 Technická pomoc 

19.08.2017  Likvidace následků vichřice 03, Veselí nad Lužnicí 1,00 7 Technická pomoc 

19.08.2017  Likvidace následků vichřice 04, Veselí nad Lužnicí 3,00 7 Technická pomoc 

19.08.2017  Likvidace následků vichřice 05, Veselí nad Lužnicí 3,00 4 Technická pomoc 

19.08.2017  Likvidace následků vichřice 06, Veselí nad Lužnicí 5,50 6 Technická pomoc 

19.08.2017  Likvidace následků vichřice 07, Veselí nad Lužnicí 1,25 7 Technická pomoc 

19.08.2017  Likvidace následků vichřice 08, Veselí nad Lužnicí 0,50 6 Technická pomoc 

19.08.2017  Likvidace následků vichřice 09, Veselí nad Lužnicí 0,50 4 Technická pomoc 

19.08.2017  Likvidace následků vichřice 10, Veselí nad Lužnicí 1,00 5 Technická pomoc 

19.08.2017  Likvidace následků vichřice 11, Veselí nad Lužnicí 0,50 4 Technická pomoc 

19.08.2017  Likvidace následků vichřice 12, Veselí nad Lužnicí 0,50 4 Technická pomoc 

19.08.2017  Likvidace následků vichřice 13, Veselí nad Lužnicí 1,75 10 Technická pomoc 

19.08.2017  Likvidace následků vichřice 14, Veselí nad Lužnicí 0,50 9 Technická pomoc 

19.08.2017  Likvidace následků vichřice 15, Veselí nad Lužnicí 0,50 4 Technická pomoc 

21.08.2017  Likvidace následků vichřice 16, Veselí nad Lužnicí 3,00 3 Technická pomoc 

21.08.2017  Likvidace následků vichřice 17, Veselí nad Lužnicí 0,50 4 Technická pomoc 

22.08.2017  Likvidace následků vichřice 18, Veselí nad Lužnicí 0,50 4 Technická pomoc 

23.08.2017  Likvidace následků vichřice 19, Veselí nad Lužnicí 1,00 6 Technická pomoc 

31.08.2017  Čerpání vody ze studně, Veselí nad Lužnicí 0,50 5 Technická pomoc 

13.09.2017  Pátrání po pohřešované osobě, Val 0,50 6 Technická pomoc 

21.09.2017  Požár ve sklepě rodinného domu, Veselí nad Lužnicí 1,50 4 Požár 

28.09.2017  Technická pomoc, Veselí nad Lužnicí 0,25 6 Technická pomoc 

30.09.2017  Požár lesa, Dráchov 1,50 7 Požár 

01.10.2017  Asistence při cyklokrosu, Veselí nad Lužnicí 8,50 6 Technická pomoc 

01.10.2017  Požár lesa, Dráchov 1,00 4 Požár 



28.10.2017  Planý poplach, Veselí nad Lužnicí 0,50 8 Planý poplach 

29.10.2017  Likvidace následků vichřice Herwart 1, Veselí nad Lužnicí a okolí 1,00 4 Technická pomoc 

29.10.2017  Likvidace následků vichřice Herwart 2, Veselí nad Lužnicí a okolí 0,50 6 Technická pomoc 

29.10.2017  Likvidace následků vichřice Herwart 3, Veselí nad Lužnicí a okolí 1,50 6 Technická pomoc 

29.10.2017  Likvidace následků vichřice Herwart 4, Veselí nad Lužnicí a okolí 0,50 6 Technická pomoc 

29.10.2017  Likvidace následků vichřice Herwart 5, Veselí nad Lužnicí a okolí 1,00 6 Technická pomoc 

29.10.2017  Likvidace následků vichřice Herwart 6, Veselí nad Lužnicí a okolí 1,00 4 Technická pomoc 

29.10.2017  Likvidace následků vichřice Herwart 7, Veselí nad Lužnicí a okolí 1,00 4 Technická pomoc 

29.10.2017  Likvidace následků vichřice Herwart 8, Veselí nad Lužnicí a okolí 1,00 4 Technická pomoc 

29.10.2017  Požár garáže, Sviny-Kundratice 1,00 8 Požár 

30.10.2017  Likvidace následků vichřice Herwart 9, Veselí nad Lužnicí a okolí 0,50 4 Technická pomoc 

02.11.2017  Likvidace následků vichřice Herwart 10, Veselí nad Lužnicí a okolí 1,50 4 Technická pomoc 

03.11.2017  Likvidace následků vichřice Herwart 11, Veselí nad Lužnicí a okolí 1,00 4 Technická pomoc 

26.11.2017  Požár zásuvky, Veselí nad Lužnicí 0,50 4 Požár 

06.12.2017 Taktické cvičení NET4GAS s.r.o., Žíšov 2,00 4 Takt. a prov. cvičení 

 



 

 

SHČMS – Sbor dobrovolných hasičů Veselí nad Lužnicí 
 

Zpráva o činnosti – seznam soutěží 
 

 

Datum Název soutěže a místo konání 
Kategorie a 
družstvo Umístnění 

Počet 
družstev 

20. 5. 2017 Okrskové kolo Sviny Muži I. A 6. 12 

  Muži I. B 10. 12 

  Muži II. 4. 5 

  Ženy I. 4. 6 

     

27. 5. 2017 Soutěž mladých hasičů Košice Mladší žáci 4. 6 

     

10. 6. 2017 Soutěž mladých hasičů Rybova Lhota Starší žáci 8. 13 

  Mladší žáci 12. 12 

     

8. 7. 2017 9. ročník srandamače Dolní Hořice Muži 3. 17 

  Ženy 3. 6 

     

5. 8. 2017 16. ročník soutěže O pohár starosty obce Miřetice Muži 5. 10. 

     

2. 9. 2017 9. ročník soutěže O pohár SDH Přehořov Muži 7. 14 

     

16. 9. 2017 18. ročník Memoriálu Josefa Žahoura Veselí n. L. Mladší žáci 10. 10 

  Starší žáci 5. 9 

  Ženy A 5. 8 

  Ženy B 7. 8 

  Muži A 10. 16 

  Muži B 3. 16 

  Muži C 7. 16 

     

7. 10. 2017 Podzimní kolo hry Plamen Slapy Starší žáci 24. 36 

  


