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1. Úvodní slovo předsedy ČHSF 

Vážení členové, partneři, přátelé a podporovatelé České hasičské sportovní federace, 

sportovního svazu hasičů, z.s. (dále jen “ČHSF”), předkládám Vám zprávu o činnosti 

ČHSF za rok 2021.  Přestože byl uvedený rok ovlivněn omezeními a negativními dopady 

způsobenými pandemií onemocnění Covid-19, podařilo se nám společně realizovat celou 

řadu sportovních akcí, podpořit vnitřní činnost jednotlivých členských sportovních klubů 

hasičů ( dale jen “SKH”), rozvíjet podmínky k realizaci sportovních aktivit a naplnit tak 

základní poslání ČHSF.  

Dovolte mi poděkovat všem aktivním členům ČHSF, kolegům z předsednictva a dozorčí 

rady a předsedům nebo prezidentům členských SKH. Poděkování patří také Ministerstvu 

vnitra Generálnímu ředitelství Hasičského záchranného sboru České Republiky za 

dlouhodobou spolupráci v oblasti sportu a dotační podporu a také našim partnerům, kteří 

finančně podpořili naši činnost.       

 

 

2. Identifikační údaje 

Název spolku:   Česká hasičská sportovní federace, sportovní svaz hasičů, z.s. 

Sídlo:     nábřeží U Přívozu 122/4,  500 03 Hradec Králové 3 

IČO:    266 493 22 

Právní forma:  spolek 

Datová schránka:  5k4jkyq 

 

 

3. Poslání ČHSF   

a) podporovat sport a sportování hasičů a jejich rodinných příslušníků; 

b) přispívat k vytváření podmínek pro udržování a zvyšování fyzické zdatnosti hasičů; 

c) rozvíjet jejich mezinárodní sportovní kontakty; 

d) podílet se a podporovat organizování mezinárodních sportovních akcí; 

e) podporovat členské sportovní kluby v organizování sportovních akcí. 
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4. Předsednictvo 

Předsednictvo je statutárním orgánem ČHSF. 

Složení Předsednictva k 31. 12. 2021 

Předseda:     Ing. David Pouč 

Sekretář:        Ing. Sabina Hloušková 

Místopředseda:    Bc. Pavel Zámečník 

Člen:     Mgr. Václav Svach 

Člen:      Ing. Lukáš Novák 

Jednání Předsednictva se v roce 2021 uskutečnila dne 22. 4. v zasedací místnosti 

Hasičského záchranného sboru Královéhradeckého kraje, nábřeží U Přívozu 122, Hradec 

Králové a dne 4. 11. ve sportovní hale TJ JM Chodov, Mírového hnutí 2137, Praha 11 – 

Chodov. 

 

 

5. Dozorčí rada 

Dozorčí rada je kontrolním orgánem ČHSF. 

Složení dozorčí rady k 31. 12. 2021 

Předseda:     Ing. Zdeněk Borovička 

Člen:      Ing. Miloš Černý 

Člen:      Mgr. Jan Dvořák 

Zasedání Dozorčí rady ČHSF se v roce 2021 neuskutečnilo z důvodu pandemie Covid 19.  

 

 

6. Shromáždění delegátů 

Shromáždění delegátů je nejvyšším orgánem ČHSF. 

Shromáždění delegátů ČHSF se v roce 2021 neuskutečnilo z důvodu pandemie Covid 19. 

 

 

 

7. Členská základna 

V roce 2021 bylo v ŠHSF registrováno celkem 16 členských klubů. Stav členské základny k 31. 

12. 2021 činí 1 530 členů. Oproti roku 2020, došlo v roce 2021 k snížení členské základny o 14 

členů.  
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8. Sportovní činnost 

V roce 2021 ČHSF pořádala nebo spolupořádala 18 sportovních soutěží republikového 

charakteru a 15 sportovních soutěží nebo sportovních akcí SKH regionálního charakteru. 

• Přebor HZS ČR, PČR v orientačním běhu 

• 25. ročník Memoriálu Františka Fraita – adventure race 

• Hasičský pětiboj – Firefighter Combat Challenge Telč 2021 

• Přebor HZS ČR v kopané 

• Závod horských kol – Velká cena Lafarge – Sayfyho memoriál 

• Běh Kunratickým lesem 

• Podzimní běh do vrchu 

• Přebor HZS ČR v plážovém volejbalu 

• MTB Jičínská „50“ 

• City Run Jičín 

• Dřevěnický Rykot 

• Dobrušský pohár v nohejbale trojic 

• Přebor ČR záchranných a bezpečnostních složek v půlmaratonu 

• Přebor HZS ČR v badmintonu 

• Hanácké pilař 

• Závod v běhu do vrchu Totman 

• Mistrovství HZS ČR ve stolním tenise 

• Přebor HZS ČR ve volejbale 

• Sportovní klub hasiči Zlín, z.s. – Turistické soustředění - Jesníky 

• Hasičský sportovní klub okresu Jihlava, z.s. - Cyklistické soustředění HSK okresu 

Jihlava 

• SK pražských hasičů, z.s - Přechod Orlických hor 

• Sportovní klub Libereckého kraje, z. s. - Turnaj SKH Libereckého kraje a HZS 

Libereckého kraje v badmintonu 

• Sportovní klub hasičů Královéhradeckého kraje, z.s - Hokejové soustředění SKH 

Královéhradeckého kraje v Náchodě, Lanové centrum, Podzimní soustředění 

Krkonoše 
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• Jihočeský Hasičský sportovní klub, z.s. - Sportovní soustředění Jihočeského SKH, 

z.s. – Trhovky 2021. 

• ČAATS, z.s. Klub technických sportů – Studentský klub požárního sportu, p.s. - 

Sportovní kurz – vodácký výcvik na tekoucí a stojaté vodě 

• Sportovní klub HZS Olomouckého kraje, z.s - Turnaj o pohár ředitele ÚO Přerov 

v nohejbalu, Turnaj v nohejbalu, Turnaj v badminton, Soutěž „O pohár prezidenta 

SKH Olomouckého kraje“ ve víceboji 

• Sportovní klub Hasičského záchranného sboru Moravskoslezského kraje, z.s - 

Sportovní tenisové aktivity 

• Hasičský sportovní klub Plzeň, z.s. - Vícedenní sportovní aktivity SKH Plzeň 

 

 

9. Dotované projekty 

ČHSF obdržela dotaci v oblasti podpory 7, dotační program s názvem “Podpora tělesné 

přípravy pro zvýšení fyzické zdatnosti nebo soutěže pro získání specifických dovedností 

pro výkon služby příslušníků, zaměstnanců a členů jednotek požární ochrany nebo 

soutěže pro získání specifických dovedností členů nestátních neziskových organizací“, 

pro projekt s názvem: 

• „Rozvoj soutěží Firefighter Combat Challenge“ ve výši 315 000 Kč. Dotace byla 

vyčerpána v plné výši.  

• „Soutěže v ostatních sportech – soutěže republikového a regionálního 

charakteru“ ve výši 300 000 Kč. Dotace byla vyčerpána v částce 252 652 Kč.  

• „Sportovní aktivity členských sportovních klubů hasičů“ ve výši 174 454 Kč. 

Dotace byla vyčerpána v částce 152 104 Kč. 

 

 

10. Propagace  

ČHSF používá jako základní zdroj propagace své činnosti webové stránky www.chsf.cz. 

Název a logo spolku je také uváděn v propagačních materiálech sportovních akcí, které 

ČHSF pořádá, nebo spolupořádá. V rámci webové prezentace a v propagačních 

materiálech jsou uvedeny spolupracující organizace a partneři ČHSF.  

 

 

 

http://www.chsf.cz/
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