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Článek 1 

Úvodní ustanovení 

1. Soutěžní řád sportovních soutěží organizovaných v rámci HZS ČR (dále jen „soutěžní 

řád”) v souladu s § 38 vyhlášky č. 247/2001 Sb., o organizaci a činnosti jednotek PO, ve 

znění pozdějších předpisů,  stanovuje systém a organizaci sportovních soutěží (dále jen 

„soutěží“) ve sportech, disciplínách a cvičeních zařazených do tělesné přípravy 

příslušníků HZS ČR 1 (dále jen „služební sporty“). 

2. Systém a organizaci soutěží ve sportech, disciplínách a cvičeních nezařazených do služeb-

ní tělesné přípravy (dále jen „ostatní sporty“) stanovuje pořadatel. Jsou-li soutěže v ostat-

ních sportech organizovány v rámci HZS ČR, zpravidla je-li spolupořadatelem HZS kraje 

nebo MV-generální ředitelství HZS ČR (dále jen „MV-GŘ HZS ČR“) a vydá-li organi-

zační pokyny k provedení soutěže příslušný služební funkcionář HZS kraje nebo MV-GŘ 

HZS ČR, vztahuje se soutěžní řád i na takové soutěže.  

3. Pro posuzování problematiky související se služebními i ostatními sporty zřizuje generální 

ředitel HZS ČR a náměstek ministra vnitra poradní orgán - komisi tělesné přípravy a spor-

tu. 

 

 

Článek 2 

Zavedení pojmů 

Pro účely tohoto soutěžního řádu se definují následující pojmy: 

     a)  obecné pojmy 
 

mistrovství - vrcholná celorepubliková soutěž, přístupná účastníkům podle vyhlášených  

   postupových podmínek pořadatelem, 

přebor - celorepubliková, regionální, krajská nebo místní soutěž s vymezenou účastí  

    pořadatelem a vlastním postupovým klíčem, 

memoriál, velká cena, liga, samostatná soutěž, závod apod. - celorepubliková, regionální,  

    krajská nebo místní soutěž, vymezená propozicemi, s vlastním postupovým  

    klíčem nebo otevřená všem účastníkům; 
 

      b)   soutěže, které se organizují v rámci HZS ČR 
 

mistrovství ČR - vrcholná celorepubliková soutěž v oficiálních sportech organizovaných 

sportovními svazy v Českém svazu tělesné výchovy. V rámci HZS ČR lze mis-

trovství ČR pořádat jen ve sportech a cvičeních zařazených do speciální tělesné 

přípravy hasičů 2, ale jen za předpokladu, že mistrovství je otevřené, tj. že 

systém a postupový klíč soutěže umožňuje již v základních kolech účast všem 

jednotlivcům nebo družstvům, splňujícím obecné a zákonné podmínky účasti  

i jiných subjektů než HZS ČR, podle platných pravidel vydaných MV-GŘ HZS 

ČR. Těmito sporty jsou požární sport, vyprošťování zraněných osob z havaro-

vaných vozidel a disciplíny TFA (z anglického „Toughest Firefighter Alive“, 

volně přeloženo „Nejtvrdší hasič přežívá“),  

 

 
 

                                                 
1   Pokyn generálního ředitele HZS ČR a náměstka ministra vnitra č. 10/2002 k tělesné přípravě a zkouškám fy- 

     zické způsobilosti příslušníků Hasičského záchranného sboru ČR, ve znění Pokynu generálního ředitele HZS  

     ČR a náměstka ministra vnitra  č. 27/2002. 

2    § 38 odst. 1 vyhlášky č. 247/2001 Sb., o organizaci a činnosti jednotek požární ochrany. 
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mistrovství HZS ČR - vrcholná celorepubliková soutěž pro soutěžící HZS ČR a případně pro 

vybrané kategorie účastníků ve služebních a ostatních sportech, vyhlášená MV-

GŘ HZS ČR. Mistrovství HZS ČR se pořádá jen ve sportech, vyhlášených na 

daný kalendářní rok, 
 

mistrovství profesionálních hasičů ČR - vrcholná celorepubliková soutěž v rámci hasičských 

záchranných sborů České republiky ve služebních a ostatních sportech, vyhla-

šovaná a pořádaná výhradně pro profesionální hasiče, tj. příslušníky HZS ČR, 

zaměstnance HZS podniků a případně členy jednotek SDH obcí vykonávající 

službu jako své zaměstnání, 
 

mistrovství dobrovolných hasičů ČR - vrcholná celorepubliková soutěž v rámci sborů dobro-

volných hasičů ve služebních a ostatních sportech, vyhlašovaná a pořádaná 

výhradně pro dobrovolné hasiče, tj. členy jednotek SDH obcí a podniků,   
 

mistrovství „…..“ (vždy s příslušným označením vyhlašovatele) - vrcholná soutěž ve služeb-

ních i ostatních sportech v rámci dalších subjektů vyhlašovaná a pořádaná např. 

občanskými sdruženími (SH ČMS, ČHJ, MHJ, AVHZSP, ČAHD, ČHSF 3) aj.) 

podle vlastního systému a postupového klíče pro vlastní členy nebo i další 

osoby, 
 

přebor HZS ČR nebo HZS kraje - celorepubliková, regionální nebo krajská soutěž ve služeb- 

                    ních a ostatních sportech vyhlášená MV-GŘ HZS ČR nebo HZS kraje anebo  

                    s jiným subjektem pro vybrané kategorie účastníků. Přebory se konají zpravidla  

                    ve sportech, ve kterých nejsou vyhlašována mistrovství, případně v mezidobí  

                    pořádání mistrovství HZS ČR, 
 

přebor „…..“ (vždy s příslušným označením vyhlašovatele) - vrcholná soutěž stanoveného 

rozsahu ve služebních i ostatních sportech, vyhlašovaná a pořádaná dalšími 

subjekty (např. občanskými sdruženími SH ČMS, ČHJ, MHJ, AVHZSP, ČAHD, 

ČHSF) podle vlastního systému a postupového klíče pro vlastní členy nebo  

i další osoby, 
 

memoriál, velká cena, liga, samostatná soutěž, závod apod. „…..“ (vždy s příslušným 

označením vyhlašovatele nebo doplňujícím názvem soutěže) - celorepubliková, 

regionální, krajská nebo místní soutěž, vymezená propozice s vlastním postupo-

vým klíčem nebo otevřená všem účastníkům; 

 

c)  mezinárodní soutěže, které navazují na soutěže HZS ČR 
 

- Mistrovství světa a Evropy v požárním sportu podle propozic Mezinárodní sportovní  

   federace hasičů a záchranářů (MSFHZ), 

-  Mezinárodní soutěž v požárním sportu podle soutěžního řádu mezinárodních hasičských  

   soutěží Mezinárodního technického výboru pro prevenci a hašení požárů (CTIF), 

- Mistrovství Evropské hasičské sportovní federace (ESF) v kopané, sálové kopané,  

    volejbalu, stolním tenisu, plavání, tenisu, atletice a triatlonu. 

 

                                                 
3) SH ČMS = Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska, ČHJ = Česká hasičská jednota, MHJ = Moravská hasič- 

    ská jednota, AVHZSP = Asociace velitelů hasičských záchranných sborů podniků, ČAHD = Česká asociace  

    hasičských důstojníků, ČHSF = Česká hasičská sportovní federace. 



Sbírka interních aktů řízení generálního editele HZS ČR a NMV - částka 7/2006                         Strana 

 

   

 

5 

 

Článek 3 

Systém soutěží 

1. Soutěže organizované jako nominační na mistrovství HZS ČR a mezinárodní soutěže 

probíhají na těchto úrovních:  

a) I. kolo - základní kolo 

- je organizováno v rámci územních odborů HZS kraje nebo SOŠ PO a VOŠ PO 

MV ve Frýdku-Místku nebo MV-GŘ HZS ČR, 

- podle místních podmínek, možností a zájmu jednotlivých subjektů je možné 

pořádat libovolný počet základních kol bez předepsaného postupového klíče,  

- pro nominaci do II. kola je podkladem výsledek základního kola na úrovni 

územního odboru HZS kraje, SOŠ PO a VOŠ PO MV ve Frýdku-Místku a MV-

GŘ HZS ČR; 

b) II. kolo - krajské nebo regionální kolo 

- pravidla pro účast družstev a jednotlivců stanoví pořadatel v propozicích soutěže; 

účast nemusí být podmíněna účastí v základním kole, 

- výsledky tohoto postupového kola jsou podkladem pro nominaci na mistrovství; 

c) mistrovství HZS ČR 

- pravidla pro účast družstev a jednotlivců na mistrovství HZS ČR stanoví pořadatel 

v propozicích soutěže,  

- výsledky mistrovství HZS ČR jsou podkladem pro nominaci na mezinárodní 

soutěž. 

2.  Další soutěže: 

       a)   mezinárodní soutěž 

- soutěž družstev nebo jednotlivců reprezentujících své státy nebo hasičské sbory 

svých států (zemí, svazů apod.) za podmínek stanovených pořadatelem v propozi-

cích soutěže, 

b)  jiná soutěž 

- soutěž družstev nebo jednotlivců za podmínek stanovených pořadatelem v pro-

pozicích soutěže (přebory, pohárové soutěže, memoriály, velké ceny, ligy nebo 

jednotlivé závody, turnaje nebo soutěže aj.). 

3. Pokud se soutěží uvedených v čl. 3 odst. 1 písm. a) až c) a v odst. 2 písm. b) zúčastní 

soutěžící ze zahraničí, jedná se současně o soutěž s mezinárodní účastí. Pořadatel 

v propozicích takové soutěže stanoví, zda zahraniční soutěžící budou v soutěži hodnoceni 

společně s ostatními soutěžícími nebo samostatně. 

4. Všechny soutěže mohou být organizovány také jako otevřené. Takto označených soutěží 

se mimo příslušníků a občanských zaměstnanců HZS ČR mohou účastnit také družstva 

nebo jednotlivci uvedení pořadatelem v propozicích soutěže například:  

- příslušníci, zaměstnanci a členové bezpečnostních sborů a složek IZS,  

- zaměstnanci Ministerstva vnitra, 

- zaměstnanci jednotek HZS podniků,  

- členové sportovních klubů hasičů nebo policie, 

- členové jednotek sborů dobrovolných hasičů, 

- příslušníci,zaměstnanci nebo členové hasičských jednotek a bezpečnostních  

                sborů ze zahraničí, 

- všichni zájemci. 

Statut takové soutěže a způsob hodnocení výsledků uvede pořadatel v propozicích 

soutěže. 
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5. Reprezentaci HZS ČR a profesionálních hasičů ČR ustavuje MV-GŘ HZS ČR a její 

přípravu zabezpečuje ve spolupráci s HZS krajů a jinými subjekty. MV-GŘ HZS ČR 

nominuje a přihlašuje soutěžící reprezentující HZS ČR, popř. profesionální hasiče ČR, na 

mezinárodní soutěže, popř. společně nebo po dohodě s jiným garantem. 

 

Článek  4 

Časové uspořádání soutěží 

1. MV-GŘ HZS ČR stanoví každoročně do 30. listopadu sporty, ve kterých bude uspořádáno 

mistrovství HZS ČR v následujícím kalendářním roce (období). Současně stanoví 

nejpozdější termíny konání II. (krajských nebo regionálních) kol, budou-li výsledky těchto 

kol podkladem pro nominaci na mistrovství HZS ČR. 

Mistrovství HZS ČR se zpravila koná v soutěžním roce, který předchází roku konání 

navazující mezinárodní soutěže.  

2. Konkrétní termíny konání I. a II. kol stanoví pořadatelé tak, aby mezi jednotlivými koly 

soutěže byla zachována přestávka minimálně 14 dní. 

3. Pořadatelé II. (krajských nebo regionálních) kol a případně jiných soutěží, které jsou 

otevřené pro soutěžící z území většího než jeden kraj, ohlásí termín a místo konání takové 

soutěže na MV-GŘ HZS ČR nejpozději do konce ledna. 

4. MV-GŘ HZS ČR zveřejní termíny a místa konání mistrovství HZS ČR a ohlášených 

soutěží ve služebních i ostatních sportech nejpozději do konce února v kalendáři hlavních 

sportovních soutěží, který se zpracovává na soutěžní období od 1. března do konce února 

následujícího roku.  

 

Článek 5 

Pořadatelé soutěží 

1. MV-GŘ HZS ČR je garantem mistrovství HZS ČR, které vyhlásilo na daný kalendářní 

rok. Uspořádáním mistrovství může pověřit HZS kraje nebo jiný subjekt. Ten je potom 

pořadatelem nebo spolupořadatelem mistrovství HZS ČR. 

2. Garantem II. a I. kol ve služebních sportech je příslušný HZS kraje nebo jiný subjekt, 

pověřený HZS kraje (ten je potom pořadatelem nebo spolupořadatelem tohoto kola). Pořa-

datelé mohou soutěže zabezpečovat ve spolupráci s dalšími subjekty, např. sportovními 

kluby hasičů apod. 

3. Garantem mistrovství dalších subjektů nebo jiných celorepublikových soutěží ve služeb-

ních sportech a v ostatních sportech a příp. postupových kol na tato mistrovství, je jejich 

vyhlašovatel. Pokud je mistrovství nominačním závodem na mezinárodní soutěž nebo je 

uspořádání soutěže v zájmu HZS ČR, může být MV-GŘ HZS ČR nebo HZS kraje jeho 

spolupořadatelem. 

 

Článek  6 

Organizační zabezpečení soutěží 

1. Garant soutěže zajistí přípravu a provedení soutěže jako pořadatel nebo zabezpečí 

zejména: 

a) výběr pořadatele nebo spolupořadatele soutěže,  

b) stanovení termínu, místa konání příslušné soutěže a předání potřebných informací 

MV-GŘ HZS ČR ke zveřejnění podle čl. 4 odst. 3, 

c) schválení a vydání propozic soutěže (u mistrovství nejméně 5 týdnů před jeho zaháje-

ním), 

d) kontrolu přípravy příslušné soutěže. 
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2. Pořadatel soutěže zabezpečí zejména: 

a) přípravu a provedení soutěže tak, aby proběhla organizovaně, bezpečně, v souladu 

s propozicemi soutěže a pravidly příslušného sportu, 

b) zpracování návrhu propozic soutěže v dostatečném časovém předstihu, 

c)  odpovídající sportoviště a materiál k provedení jednotlivých disciplín nebo cvičení, 

d) sbor kvalifikovaných rozhodčích, 

e) možnost stravování a ubytování pro účastníky soutěže, 

f) pořadatelskou službu a zdravotní zabezpečení, 

g odpovídající propagaci, 

h) závěrečné vyhodnocení a vyúčtování soutěže,  

i) zpracování výdejních listin věcných cen, 

j)  zpracování výsledků a jejich zveřejnění, 

k) zaslání výsledků v elektronické podobě na MV-GŘ HZS ČR, jde-li o celorepubliko-

vou  soutěž. 

3. Nemůže-li pořadatel z jakýchkoliv důvodů uskutečnit již zveřejněnou soutěž, je povinen 

její zrušení nebo odložení neprodleně vhodným způsobem zveřejnit a oznámit přímo již 

přihlášeným účastníkům soutěže. 

 

Článek 7 

Účast na soutěžích 

1. Soutěží se mohou účastnit příslušníci a občanští zaměstnanci HZS ČR 4 a další soutěžící 

(dále jen „soutěžící“) uvedení v propozicích soutěže, kteří jsou zdravotně způsobilí. Pokud 

příslušníky a občanské zaměstnance HZS ČR na soutěž vyšle služební funkcionář, je účast 

na soutěži služební (pracovní) činností 5 s náležitostmi služební (pracovní) cesty. 

2. Přihláška do příslušné soutěže se podává písemně a soutěžící se soutěže účastní na základě 

přijetí této přihlášky nebo výběru, provedeného na základě pravidel uvedených 

v propozicích soutěže. Přihlášku do soutěže může podat příslušný služební funkcionář 

nebo jiný oprávněný přihlašovatel. Soutěžící může přihlášku podat sám jen v soutěžích, 

kde to pravidla a propozice připouštějí.  

3. Na mezinárodní soutěž může soutěžící přihlásit jen ten, kdo tyto soutěžící nominuje (viz 

čl. 3 odst. 5). 

4. Přihlašovatelé podáním přihlášky zároveň stvrzují, že jimi přihlášení soutěžící splňují 

zdravotní způsobilost a ostatní podmínky stanovené v pravidlech příslušného sportu  

a v propozicích soutěže. 

 

Článek 8 

Oceňování výsledků 

1. Jako ocenění výsledků dosažených na soutěžích udělují pořadatelé soutěže nejlepším 

soutěžícím a družstvům diplomy a medaile. Soutěžícím a družstvům může pořadatel udělit 

také poháry nebo jiné věcné ceny. Je-li spolupořadatelem soutěže i jiný subjekt než HZS 

ČR, může udělit i peněžitou cenu. Pořadatelem mohou být odměněni i další účastníci sou-

těže, uvedení zpravidla v propozicích soutěže jako organizační pracovníci nebo rozhodčí. 

 

 

                                                 
4   Viz část II Věstníku Ministerstva vnitra čá. 12/1999 – Oznámení ředitele kanceláře ministra vnitra – Věcné  

      zaměření sociálního programu pro příslušníky a zaměstnance Policie České republiky a pro zaměstnance    

      Ministerstva vnitra. 
5    Čl. 4 odst. 2 a 3 Pokynu generálního ředitele HZS ČR a náměstka ministra vnitra č. 10/2002. 
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2. Soutěžící, kteří v postupových kolech získají 1. až 3. místo, obdrží nejméně diplom. 

3. Soutěžící, kteří na mistrovství získají 1. až 3. místo, obdrží nejméně diplom a medaili.  

4. Soutěžící, kteří na soutěžích splní výkonnostní limity, stanovené v pravidlech vydaných 

MV-GŘ HZS ČR pro jednotlivé výkonnostní třídy, obdrží o tom potvrzení a výkonnostní 

stužku (viz přílohu soutěžního řádu). 

5. Nejlépe umístěnému příslušníkovi nebo občanskému zaměstnanci HZS ČR a družstvu 

HZS ČR na mistrovství HZS ČR přísluší titul Mistr HZS ČR v příslušném sportu. Titul 

Mistr HZS ČR udělí generální ředitel HZS ČR, pokud se soutěže ve vypsané kategorii 

(disciplíně) zúčastní nejméně 4 soutěžící (příslušníci nebo občanští zaměstnanci HZS ČR) 

v soutěži jednotlivců nebo nejméně 3 družstva (štafety) z HZS ČR v soutěži družstev 

(štafet). Jde-li o družstvo (štafetu), uděluje tento titul všem jeho členům, zařazeným v sou-

ladu s pravidly do startovní listiny mistrovství nebo soupisky pro finálovou soutěž (utkání). 

Mistr HZS ČR obdrží o získání titulu potvrzení a stužku podle přílohy soutěžního řá-

du. Mistru HZS ČR může být udělena také věcná cena. 

6. MV-GŘ HZS ČR vyhlašuje a oceňuje nejlepšího sportovce a nejlepší sportovní družstvo 

HZS ČR za příslušný kalendářní rok. 

 

Článek 9 

Úhrada výdajů 

1. Ekonomické zabezpečení soutěží ze řídí příslušnými právními předpisy a interními akty 

řízení. Výdaje spojené s organizováním sportovních soutěží nese ten, kdo soutěž orga-

nizuje 6, tj. pořadatel nebo spolupořadatelé. 

2. Pořadatel soutěže ve služebních sportech zpravidla hradí: 

  - náklady spojené s přípravou a provedením soutěže, 

  - ubytování a stravování v rozsahu uvedeném v propozicích soutěže, 

  - pojištění účastníků soutěže, pokud to uvede v propozicích soutěže, 

- výdaje spojené s oceněním soutěžících, případně dalších účastníků soutěže, podle  

čl. 8 odst. 1 až 6. 

3.   Organizační složky HZS ČR si při plnění svého předmětu činnosti navzájem neposkytují 

peněžitá plnění a navzájem si neúčtují část výdajů spojených s organizováním soutěže.  

U subjektů mimo organizační strukturu HZS ČR mohou pořadatelé nebo spolupořadatelé 

soutěže požadovat úhradu části nákladů (např. za pronájem stadionu formou startovného), 

pokud to uvedou v propozicích soutěže. 

   

 

Článek 10 

Reklama a propagace 

1. Reklamu a propagaci pořadatel zaměřuje zejména na pořádání vlastní soutěže, propagaci 

požární ochrany a IZS. 

2. Reklamu a propagaci sponzorů v souvislosti s pořádáním soutěže povoluje pořadatel. 

3. Reklama, její provedení a umístění musí odpovídat příslušným právním předpisům  

a nesmí narušovat regulérnost a bezpečnost soutěže.  

4. Reklama nesmí být umístěna na stejnokroji příslušníků HZS ČR. Tento zákaz se netýká 

sportovního oděvu soutěžících. 

 

                                                 
6    § 38 odst. 3 vyhlášky č. 247/2001 Sb. 
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Článek 11 

Sportovní soustředění 

1. Před mistrovstvím HZS ČR a významnou mezinárodní soutěží může ten kdo soutěžící, 

případně rozhodčí, do takové sportovní soutěže vysílá, pořádat soustředění nominovaných 

účastníků. Náklady na uspořádání sportovního soustředění nese ten, kdo soustředění 

organizuje. Cestovní náležitosti nominovaných účastníků hradí jejich zaměstnavatel. 

2. Příprava soutěžících, případně rozhodčích, nominovaných k reprezentaci HZS ČR na 

mezinárodní soutěži se provádí zpravidla ve spolupráci se vzdělávacími zařízeními MV-

GŘ HZS ČR nebo školícími a rekreačními zařízeními HZS krajů.  

 

 
Článek 12 

Závěrečná ustanovení 

 

1. Soutěžícím se zakazuje používat alkohol,  zakázané látky a zakázané metody 7 (dále jen 

„doping“). Pořadatel soutěže může nařídit kontrolu použití alkoholu i dopingu a zajistit 

provedení antidopingové kontroly oprávněným komisařem. Pozitivní nález použití alko-

holu nebo dopingu nebo nedostaví-li se soutěžící k testu na alkohol nebo k antidopingové 

kontrole ve stanovené lhůtě, bude považováno za nepřístojné chování a soutěžící bude ze 

soutěže vyloučen. Toto nepřístojné chování může dále řešit komise tělesné přípravy  

a sportu s přihlédnutím k příslušným pravidlům a kázeňsky příslušný služební funkcionář. 

2. Přihlašovatel, který soutěžící na soutěž vysílá, je povinen seznámit je se zněním pravidel 

a propozic soutěže. 

3. Přihlašovatel odpovídá za vystupování a kázeň soutěžících v průběhu soutěže i za plnění 

pokynů pořadatele. Tuto povinnost deleguje přihlašovatel buď na určeného vedoucího 

soutěžního družstva nebo přímo na vyslaného jednotlivce. 

 

 

 

                                                 
7   Zakázané látky a zakázané metody jsou uvedeny ve „Směrnici pro kontrolu a postih dopingu ve sportu  

       v České republice“, kterou zveřejňuje a každoročně upravuje Antidopingový výbor České republiky. 
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                                                       Příloha  

soutěžního řádu  

 

 

 

Potvrzování výkonnostních tříd  

a stužky udělované za výkonnostní třídy a titul Mistr HZS ČR  

 

 

1. V pravidlech soutěží ve služebních sportech, která vydává MV-GŘ HZS ČR, mohou být 

individuální nebo kolektivní výkony zařazeny podle stanovených limitů do III. až I. vý-

konnostní třídy v daném služebním sportu. Příslušníkovi a občanskému zaměstnanci HZS 

ČR (dále jen „soutěžící“), který splní výkonnostní limit a veškerá další ustanovení uve-

dených pravidel, bude předáno potvrzení o splnění výkonnostní třídy (viz odstavce 2 a 5) 

a současně mu bude udělena příslušná výkonnostní stužka. 

2. Předání potvrzení o splnění výkonnostní třídy (dále jen „potvrzení“) podle příslušných 

pravidel a evidenci o tom zabezpečuje příslušný služební funkcionář, kterým je zpravidla 

ředitel HZS kraje. Podkladem pro vydání potvrzení a udělení výkonnostní stužky (dále jen 

„stužky“) jsou výsledkové listiny, vydané pořadateli příslušných soutěží. Potvrzení a stuž-

ky se předávají po vyhodnocení sportovního roku (sezóny). Soutěžícímu se předá 

potvrzení a stužka odpovídající nejvyšší výkonnostní třídě, které dosáhl v příslušném 

sportu nebo disciplíně v hodnoceném roce, pokud mu již nebyla udělena v předchozím 

období. Příslušný služební funkcionář může odpovídající stužku udělit též soutěžícímu, 

který získal výkonnostní třídu podle pravidel vydaných MV- GŘ HZS ČR před účinností 

tohoto soutěžního řádu a bylo mu o tom již vydáno potvrzení.  

  Potvrzení a stužky mohou být předávány také dalším soutěžícím, pokud tak stanoví 

pravidla vydaná MV- GŘ HZS ČR. Pravidla pro jejich předávání, umisťování na stejno-

kroj apod., se pak řídí předpisem platným pro další soutěžící (např. předpisem vydaným 

občanským sdružením SH ČMS pro své členy).  

3. Potvrzení o získání titulu Mistr HZS ČR a stužka Mistr HZS ČR (viz čl. 8 odst. 5 soutěž-

ního řádu), které uděluje generální ředitel HZS ČR, se předávají zpravidla při slavnostním 

setkání nejúspěšnějších sportovců HZS ČR (viz čl. 8 odst. 6 soutěžního řádu), které 

organizuje MV-GŘ HZS ČR.  

4. Výkonnostní stužky a stužka Mistr HZS ČR se nosí na saku stejnokroje podle pravidel pro 

upevňování a řazení vyznamenání, medailí, odznaků a dalších dekorací 8 a podle těchto 

zásad: 

a) soutěžící může na saku stejnokroje nosit nejvýše jednu výkonnostní stužku příslušného 

sportu nebo disciplíny, odpovídající nejvyšší výkonnostní třídě, která mu byla udělena, 

b) mistr HZS ČR může na saku stejnokroje nosit nejvýše jednu stužku Mistr HZS ČR.   

I v případě, že titul získal opakovaně, v jednom nebo více sportech, může nosit jen 

jednu stužku Mistr HZS ČR, označenou zpravidla nejaktuálnějším rokem jejího udě-

lení. 

 

 

 

 

                                                 
8   Např.  čl. 17 Pokynu generálního ředitele HZS ČR a NMV č. 5/2006 o služebním stejnokroji příslušníků  

   a příslušnic Hasičského záchranného sboru České republiky (stejnokrojový předpis). 
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5. Vzor potvrzení  (bez konečné grafické úpravy) 

 

 

 

 

 

 

6.  Výkonnostní stužky a stužky Mistr HZS ČR se předávají v etuji s průhledným víkem.  

      Stužky mají textilní povrch a standardní rozměr 32 x 11 mm.  Počet pruhů v textilním po- 

      vrchu stužky vyznačuje nejvýše splněnou výkonností třídu.  Emblém nebo logo bronzové  

      barvy připevněné na textilní povrch stužky a barva stužky odlišuje důvod jejího udělení  

      takto: 
 

 
 

 

 
 

 

 

HASIČSKÝ  ZÁCHRANNÝ  SBOR  KRAJE 

 
……………...................................................................................................  

          Evid. číslo: 

                           

vydává 

P O T V R Z E N Í 
         

Jméno, příjmení: ..………........................................................................... 

 

Datum narození: ..........……….......................................…......................... 
 

 

o  splnění podmínek 
                     

III. výkonnostní třídy v požárním sportu 

v disciplíně 

výstup  do 4. podlaží  cvičné věže 
                                           

podle pravidel požárního sportu 
 

 
           …………           .………………………………………………………..   

            výkonem                       název soutěže, místo a datum konání                                                            
 
           V  ............................................ 
    
             dne  .....................................…                                      

                         

        

                                               ………...…......……..........................                                                     

                                                  podpis ředitele HZS kraje 
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a)  stužka Mistr HZS ČR je tmavě červené barvy. Na oválném emblému upevněném ve 

středu stužky je nápis „MISTR HZS ČR“ a případně rok, za který byl titul Mistr HZS 

ČR udělen, 
 

 

b) výkonnostní stužky udělované v požárním sportu v disciplíně běh na 100 m s překáž-

kami jsou červené barvy a v disciplíně výstup do 4. podlaží cvičné věže jsou zelené 

barvy.  Pruhy vyznačující výkonnostní třídu mají žlutou barvu. Na stužce je připevněn 

emblém  s logem příslušné disciplíny 

 

 

 

 

 

 

 

c) výkonnostní stužky udělované v disciplínách TFA  jsou modré barvy. Pruhy vyznaču-

jící výkonnostní třídu mají barvu žlutou. Na stužce je připevněn emblém s nápisem 

TFA.  

 

 

 

 

 

 

MISTR 
HZS ČR   

  

  

  

bronzový emblém  

s nápisem MISTR HZS ČR 

  

 

 

 

  

 

 

 

 

bronzový emblém s logem 

disciplíny 

TFA 

TFA 
 

TFA 
  

bronzový emblém 

s nápisem  TFA 


