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Usnesení: 

       po rozpravě k tomuto bodu a po projednání jeho doplňků Výkonný výbor       

SH  ČMS  S CH V A L U J E  „Souhrn soutěží SH ČMS 2021 muži – ženy“, a ukládá 

Kanceláři SH ČMS zpracovat a předložit dubnovému jednání výkonného výboru 

"Organizační zabezpečení" uvedených akcí včetně rozpočtu na tyto akce, termín 

16. dubna 2021. 

 



Organizace celostátních soutěží mužů a žen 
SH ČMS v hasičském sportu v roce 2021 
 

Dne 8. 2. 2021 bylo svoláno jednání mezi HZS ČR a SH ČMS s programem mezinárodní 
spolupráce v PS v roce 2021. Přítomni: gen.por. Ing. Drahoslav Ryba a brig.gen. Ing. František 
Zadina, Lubomír Janeba, Ing. Monika Němečková, Ing. Tomáš Lefner. V průběhu jednání bylo 
řešena i spolupráce při MČR v PS v roce 2021. Výsledek jednání:  

· HZS ČR nebude v roce 2021 pořádat MČR družstev v požárním sportu  

· HZS ČR nabídla spolupráci při zajištění dopravy na MS v PS v Kazachstánu  

· HZS ČR nabídla pomoc při zajištění testování na významných akcích konaných SH ČMS  

· HZS ČR bude apelovat na krajské ředitele, aby poskytli součinnost při uvolňování příslušníků 
pro potřeby reprezentace ČR dospělých  

· HZS ČR chápe snahu SH ČMS uspořádat samostatná MČR a nabídla pomoc při jejich zajištění 
v rámci svých možností  

Na základě výše uvedených skutečností projednala ÚORHS 23. 2. 2021 možnosti uspořádání 
celostátních soutěží v hasičském sportu se závěrem, že MČR družstev mužů a žen SH ČMS v 
PS v klasické podobě se v roce 2021 konat nebude.  

Níže uvedené návrhy vycházejí z možností pořadatelů soutěží a z předpokladu uvolnění proti 
epidemiologických opatření.  

MČR v požárním útoku 

8. 8. 2020 – Hradec Králové – MČR v požárním útoku 

   Účast na MČR – 30 družstev žen, 30 družstev mužů  

Postupový klíč – každý kraj má právo vyslat 1 družstvo v každé kategorii. Způsob určení 

postupu je na KSH, a to buď přes krajskou soutěž nebo určením soutěže v kraji, která je 

nominační na MČR, popř. seriál soutěží. Rozhodnutí o postupu je plně v kompetenci každého 

kraje. Dalším klíčem je přepočet počtu družstev v závislosti na počtu družstev, které se 

zúčastnily postupových kol v roce 2019. 

 

Kraj Muži Ženy 

Jihočeský 3 3 

Jihomoravský 1 1 

Praha 1 1 



Vysočina 4 3 

Liberecký 1 2 

Ústecký 1 1 

Plzeňský 3 3 

Pardubický 3 3 

Zlínský 2 2 

Olomoucký 2 2 

Moravskoslezský 2 2 

Středočeský 3 3 

Královéhradecký 3 3 

Karlovarský 1 1 
 

MČR v běhu na 100m s překážkami 

21. 8. 2021 – Ostrava – MČR v běhu na 100m s překážkami 

   Postupový klíč - 60 nejlepších závodníků z celkového hodnocení ČP v 

kategoriích mužů a žen. Dále pak 4 jednotlivci z každého KSH v kategorii muži a ženy. 

Celkem tedy 116 účastníků MČR v každé kategorii. KSH si určují samostatně systém 

nominace na MČR. Doporučuje se uspořádat nominační soutěže/soutěž.  

 

MČR ve výstupu na cvičnou věž 

22. 8. 2021 – Široký Důl - MČR ve výstupu na cvičnou věž 

   Otevřené MČR uspořádané na základě přihlášek v kategoriích mužů a 

žen.  

Český pohár 2021  

- do celkového hodnocení seriálu Českého poháru se budou započítávat výsledky 

uskutečněných závodů mínus jedna. Což znamená, že uskuteční – li se 5 závodů, započítávají 

se nejlepší dosažené výsledky na 4 závodech, při uskutečnění 4 závodů se započítávají 3 atd. 

10. 7. 2021  Ostrava               

17. 7. 2021 Praha                   

24. 7. 2021 Třebíč                  

31. 7. 2021 Bludov                 

7. 8. 2021 Kamenec     

 

Liga CTIF 



Do celkového hodnocení ligy budou zařazeni účastníci, kteří se zúčastní alespoň dvou závodů. 

Pokud by se v roce 2021 uskutečnil pouze jeden závod, liga nebude hodnocena. Dosažené 

výsledky na lize a na MČR jsou stejně jako v uplynulém roce vyhodnocovány jako nominační 

kritéria pro hasičskou olympiádu 2022 ve Slovinsku. 

17. 4. 2021  Vlčnov       

9. 5. 2021 Praha                                     

11. 9. 2021  Velké Meziříčí                   

 

MČR v disciplínách TFA 

28. 8. 2021 – Svitavy – MČR v disciplínách TFA 2020 

Postup - na toto mistrovství již postupové soutěže proběhly v roce 2020 a 

budou akceptovány poslané přihlášky z krajských sdružení hasičů.   

 

MČR družstev JSDH ve vyprošťování 

11. – 12. 9.- Praha - MČR družstev JSDH ve vyprošťování  

  Postup – na toto mistrovství budou probíhat krajské soutěže a nebo se budou  

delegovat od KSH jednotky SDH.  Toto mistrovství se bude spolupořádat s HZS hl. města Praha 

a MSH Praha. Zatím probíhají jednání s HZS hl. města Praha, zda se soutěž vůbec uskuteční a 

na jakém místě.  

MČR v tradičních disciplínách CTIF  

25. září 2021, Dvůr Králové nad Labem  

Otevřené MČR uspořádané na základě přihlášek v kategoriích mužů a žen. Možnost účasti 

zahraničních účastníků.  

 

Zahraniční soutěže  

Srpen – září 2021  Čakovec – Chorvatsko  - X. mistrovství světa chlapců a junioré a VI. 

mistrovství světa dívek a juniorek 

Srpen – září 2021  Karaganda – Kazachstán – XVI. mistrovství světa mužů a  VII. mistrovství 

světa žen   

 

 

 


