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SHČMS – Sbor dobrovolných hasičů Veselí nad Lužnicí 
 

Zpráva o činnosti 
 

Z důvodu vládních opatření proti šíření nákazy koronavirem SARS CoV-2 se nemohla uskutečnit Valná 
hromada SHČMS – Sboru dobrovolných hasičů Veselí nad Lužnicí. Zpráva o činnosti je tak předkládána 
pouze k projednání ve Výboru SDH. 
 
ÚVOD 

Činnost Sboru ve všech oblastech ovlivnily opatření vlády proti šíření nákazy koronavirem SARS CoV-2. 
Byla omezena veškerá spolková činnost, nebylo možné se scházet, pořádat soutěže. Velmi se zkomplikovala 
možnost školení zásahové jednotky. Vzhledem k výbornému fungování Českého červeného kříže a Rescue 
Teamu v našem městu nevyplynuly pro členy našeho sboru, potažmo zásahové jednotky, žádné úkoly navíc, 
které by souvisely se zvládání pandemie. 
 
ZÁSAHOVÁ JEDNOTKA 

Členy Zásahové jednotky Sboru dobrovolných hasičů města Veselí nad Lužnicí je dvacet čtyři členů 
našeho sboru, kteří absolvovali příslušný výcvik a zdravotní prohlídky. Zajištění funkčnosti a akceschopnosti 
této jednotky kategorie JPO III je hlavní náplní činnosti našeho sboru. Také v loňském roce došlo k doplnění 
zásahové jednotky o dva mladé členy. 

Školení členů zásahových jednotek probíhalo průběžně po celý rok, tak aby byl naplněn stanovený 
rozsah čtyřiceti hodin. Na jaře se uskutečnila dvě teoretická školení. Další příprava byla vzhledem k vládním 
opatřením spíše individuální, omezena byla i účast na soutěžích. Výcvik se řídil příslušnými pokyny, které 
vydává Generální ředitelství Hasičského záchranného sboru a byl zakončen prosincovými závěrečnými testy.  

Na Hasičském záchranném sboru či u externích firem se podle svých specializací školili všichni stávající 
velitelé, strojníci, technik, nositelé dýchací techniky i obsluha motorových pil. Z řad členů našeho Sboru tak 
máme vyškoleno celkem 5 velitelů, 7 strojníků, 2 techniky, 16 nositelů dýchací techniky, 8 vůdců malých 
plavidel a 15 členů s oprávněním pro práci s motorovou pilou. 
 
VYBAVENÍ A TECHNIKA 

V oblasti vybavení a techniky nebyly prováděny žádné větší investice. Noví členové zásahové jednotky 
byli vybaveni osobními ochrannými pomůckami a byla provedena obměna výstroje u některých členů, kteří je 
již měli opotřebované či za hranou živostnosti. Byla provedena výměna pneumatik CAS-32 Tatra 148 a u 
tohoto vozidla bylo svépomocí provedeno vyvedení výfuku do horní části nástavby. Byla zakoupena nová 
sekačka pro údržbu trávníků v hasičské zbrojnici. 

Samozřejmostí byla příprava všech vozidel na STK a emise, garanční prohlídky byly provedeny u CAS 
Scania a DA Iveco. Průběžně byla prováděna běžná údržba a některé drobné opravy. Technici zásahové 
jednotky zajišťují pravidelné revize všech našich věcných prostředků, včetně dýchací techniky, žebříků či 
hasicích přístrojů. 
 
HASIČSKÁ ZBROJNICE 

V hasičské zbrojnici byla prováděna běžná údržba a různé drobné opravy a úpravy, vyplývající z 
běžného provozu. Byly instalovány nové LED reflektory na osvětlení dvora. 
  
ZÁSAHY 

Statistika počtu zásahů se v loňském roce zastavila na čísle 40, o čtyři zásahy méně než v roce 
předchozím. V kontextu posledních let se jedná o průměrný počet. Celkem jsme vyjížděli ke čtrnácti požárům, 
dvaceti dvěma technickým a jiným pomocem a zaznamenali rovněž čtyřikrát planý poplach.  

Největšími zásahy byly únorová likvidace následků vichřice Sabine, dubnový požár lesa v Brandlíně, 
červencový požár rodinného domu v Drahově, spojený bohužel s úmrtím majitelky a listopadový požár budovy 
v Nedvědicích. Úplný seznam všech zásahů je přílohou této zprávy. 
 



 

2 / 5 

MLÁDEŽ 
V kolektivu mladých hasičů pracovala v uplynulém období družstva mladších a starších žáků. Vzhledem 

k platným opatřením se bohužel se mohlo uskutečnit pouze pět schůzek. Na soutěži se naši mládežníci objevili 
pouze jednou, doma na Memoriálu Josefa Žahoura. Velký úspěch zaznamenali mladší žáci, kteří dosáhli na 
třetí místo. Za práci s mládeží náleží všem vedoucím velké poděkování. 
 
POŽÁRNÍ SPORT 

Postupové soutěže se v loňském roce v celé republice neuskutečnili a odpadlo tak i okrskové kolo, 
které bylo plánované do Řípce.  Stejně tak bylo omezeno i konání jiných soutěží. Vzhledem k tomu jsme tak v 
loňském roce měli pouze dva soutěžní dny. Na začátku srpna se dvě družstva mužů zapojila do soutěže 
v Komárově a jedno kombinované mužstvo o čtyřech členech stejný den i do soutěže v Miřeticích. Druhou 
soutěží pak byl námi pořádaný Memoriál Josefa Žahoura. 

Po roce opět musíme samostatnou kapitolu věnovat v této části Karolíně Fukalové, která se začala 
věnovat soutěžím TFA. Podařilo se jí dosáhnout velkého úspěchu, když vyhrála jihočeskou kvalifikaci, která se 
konala v Milevsku, a vybojovala si tak postup na Mistrovství České republiky v TFA. To však muselo být také 
nakonec odloženo a snad se uskuteční v náhradním termínu. 
 
MEMORIÁL JOSEFA ŽAHOURA 

Ještě před úplným lockdownem se nám v září povedlo uspořádat 21. ročník Memoriálu Josefa Žahoura 
v požárním útoku. Protože situace s opatřeními vypadala všelijak, účast byla nakonec menší než v předchozích 
letech, ale i tak jsme na startu mohli přivítat celkem 38 družstev ve čtyřech kategoriích, z toho 14 družstev 
mužů, 8 družstev žen, 8 družstev starších žáků a 8 družstev mladších žáků. Po organizační stránce soutěž 
proběhla za krásného počasí bez jakýchkoliv problémů. 
 
OSTATNÍ AKCE 

I ostatní akce byly v loňském roce omezeny, ale alespoň něco jsem stihli v době letního uvolnění. Sem 
patří ukázky techniky pro děti z mateřské školy Blatské sídliště, účast na Horusických slavnostech, na letním 
dětském táboře Šumík, na akci Cestomejdan v Dráchově či účast v závodě automobilových veteránů Selské 
baroko. Se zásahovým člunem jsme již tradičně poskytli asistenci při závodu Šumaman na Lipně, který se 
netradičně konal až v září, a také při plaveckém závodu Veselská hodinovka a rekreačním triatlonu Betonový 
muž a žena na veselských pískovnách. 

Ze společných akcí členů našeho sboru a jejich rodin se v loňském roce uskutečnilo jen pečení kuřat a 
sportovní den na konci prázdnin.  
 
TROCHA STATISTIKY 
Na závěr jako vždy dovolte pár čísel, které ilustrují, kolik času naši členové práci pro hasiče věnují. 

Údržba techniky, výzbroje a výstroje  130 hodin 

Správa a údržba hasičské zbrojnice  80 hodin 

Výcvik zásahové jednotky   1093 hodin 

Zásahy  349 hodin 

Práci s mládeží 144 hodin 

Soutěže v požárním sportu dospělých  420 hodin 

Kulturní a společenské akce  579 hodin 

Podpora a propagace PO  116 hodin 

Preventivní hlídky a dohledy  156 hodin 

Administrativa a schůze 554 hodin 

Celkem to za loňský rok dělá 3 621 hodin, což je v průměru na jednoho dospělého člena (včetně těch, kteří již 
nejsou aktivní) přibližně 60 hodin a je to přibližně polovina toho, co v předchozích letech. 
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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 těmto 
sponzorům: Andy-auta s.r.o. Tábor, Český červený kříž, místní skupina Veselí nad Lužnicí, Čevak a.s., efko cz 
s.r.o. Veselí n. L., Fontea a.s. Veselí n. L., Jihočeský kraj, Kulturní dům Veselí nad Lužnicí, Město Veselí nad 
Lužnicí, Partner in Pet Food CZ s.r.o. Veselí n. L., Restaurace Pivovarský dvůr – Arabela, RM GASTRO CZ s.r.o. 
Veselí n. L., VESCO spol. s r.o. Veselí n. L., Veselské služby s.r.o. a ZZN Pelhřimov a.s.. 
  
ZÁVĚR 

Dne 17.ledna 2020 byla předána starostovi našeho Sboru dobrovolných hasičů, panu Stanislavu 
Kaislerovi, Cena města Veselí nad Lužnicí za rok 2019 za celoživotní obětavou a dobrovolnou práci pro město 
Veselí nad Lužnicí a jeho občany v oblasti požární ochrany. Pan Stanislav Kaisler byl také na Shromáždění 
delegátů Sborů dobrovolných hasičů okresu Tábor, které se konalo 5. září 2020 v Jistebnici, zvolen náměstkem 
starosty Okresního sdružení hasičů v Táboře. 

Výbor Sboru dobrovolných hasičů děkuje členům za práci, kterou odvedli v loňském roce. Dále děkuje 
všem, kteří jakýmkoliv způsobem podporují naši činnost, kterou děláme ve prospěch obyvatel naší obce, a 
přeje všem jen to nejlepší v roce 2021. 
 
 
Ve Veselí nad Lužnicí 17. 1. 2021                                   zpracoval Stanislav Kaisler, starosta SDH 
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SHČMS – Sbor dobrovolných hasičů Veselí nad Lužnicí 
 

Zpráva o činnosti – seznam zásahů 
 

 

Datum Popis Druh zásahu 
Počet 

zasahujících Doba trvání 

4.2.2020 Větve popadané na silnici, Veselí nad Lužnicí Technická pomoc 3 1,0 

10.2.2020 Likvidace následků vichřice Sabine 1, Řípec Technická pomoc 6 1,0 

10.2.2020 Likvidace následků vichřice Sabine 2, Horusice Technická pomoc 6 1,0 

10.2.2020 Likvidace následků vichřice Sabine 3, Horusice Technická pomoc 6 2,0 

10.2.2020 Likvidace následků vichřice Sabine 4, Veselí nad Lužnicí Technická pomoc 5 1,0 

10.2.2020 Likvidace následků vichřice Sabine 5, Veselí nad Lužnicí Technická pomoc 6 1,0 

11.2.2020 Likvidace následků vichřice Sabine 6, Řípec Technická pomoc 5 1,0 

11.2.2020 Likvidace následků vichřice Sabine 7, Borkovice Technická pomoc 5 1,0 

11.2.2020 Likvidace následků vichřice Sabine 8, Zlukov Technická pomoc 5 1,0 

11.2.2020 Likvidace následků vichřice Sabine 9, Zlukov Technická pomoc 6 1,0 

14.2.2020 Požár lesa, Veselí nad Lužnicí Požár 8 2,0 

17.2.2020 Transport pacienta, Soběslav Technická pomoc 3 1,0 

23.2.2020 Požár hranice dřeva, Ponědrážka Požár 10 2,0 

24.2.2020 Strom spadlý na silnici, Veselí nad Lužnicí Technická pomoc 4 1,0 

24.2.2020 Strom spadlý na silnici, Veselí nad Lužnicí Technická pomoc 6 1,0 

6.3.2020 Transport osoby, Veselí nad Lužnicí Technická pomoc 4 1,0 

17.3.2020 Planý poplach, Veselí nad Lužnicí Planý poplach 6 1,0 

8.4.2020 Požár lesa, Brandlín Požár 6 8,0 

23.4.2020 Požár lesa, Drahov Požár 8 2,0 

28.5.2020 Požár krovu, Soběslav Požár 8 3,0 

6.6.2020 Planý poplach, Ponědrážka Planý poplach 6 1,0 

21.6.2020 Velká větev na silnici, Horusice Technická pomoc 5 1,0 

23.6.2020 Záchrana tonoucí osoby, Veselí nad Lužnicí Technická pomoc 11 1,0 

25.6.2020 Neohlášené pálení, Veselí nad Lužnicí Planý poplach 8 1,0 

4.7.2020 Požár pilin, Vlkov Požár 6 1,0 

13.7.2020 Požár rodinného domu, Drahov Požár 7 1,0 

26.7.2020 Požár garáže (skladu, dílny), Myslkovice Požár 6 2,0 

8.8.2020 Požár auta a pole, Řípec Požár 6 1,0 

8.8.2020 Vyhledávání osoby, Dráchov Technická pomoc 7 3,0 

9.8.2020 Požár autodílny, Pleše Požár 8 2,0 

9.8.2020 Nalomená větev nad silnicí, Veselí nad Lužnicí Technická pomoc 5 1,0 

9.8.2020 Asistence Veselská hodinovka, Veselí nad Lužnicí Ostatní pomoc 2 9,0 

22.8.2020 Asistence Betonový muž a žena, Veselí nad Lužnicí Ostatní pomoc 3 4,0 

17.9.2020 Požár trávy u silnice, Řípec Požár 6 1,0 

1.11.2020 Spadlý strom na silnici, Veselí nad Lužnicí Technická pomoc 6 1,0 

7.11.2020 Požár budovy, Nedvědice Požár 8 4,0 

14.11.2020 Neohlášené pálení, Veselí nad Lužnicí Požár 4 1,0 

15.12.2020 Požár budovy, Dráchov Požár 6 1,0 

21.12.2020 Planý poplach – pálení, Val Planý poplach 6 1,0 

24.12.2020 Transport zraněné osoby, Veselí nad Lužnicí Ostatní pomoc 8 1,0 
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SHČMS – Sbor dobrovolných hasičů Veselí nad Lužnicí 
 

Zpráva o činnosti – seznam soutěží 
 

 

Datum Název soutěže a místo konání 
Kategorie a 
družstvo Umístnění 

Počet 
družstev 

1. 8. 2020 19. ročník soutěže O pohár starosty obce Miřetice Muži 9. 10. 

     

1. 8. 2020 O Blatský pohár, 7. ročník, Komárov Muži A 8. 9 

  Muži B 5. 9 

     

19. 9. 2020 21. ročník Memoriálu Josefa Žahoura Veselí n. L. Starší žáci 7. 8 

  Mladší žáci 3. 8 

  Muži A 9. 14 

  Muži B 4. 14 

  Muži C 13. 14 

 


