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Pozvánka na Přebor HZS ČR ve volejbalu 2021 
 

Ve dnech 3. a 4. listopadu 2021 se uskuteční Přebor HZS ČR ve volejbalu ve sportovní hale 
TJ JM Chodov, Mírového hnutí 2137, Praha 11-Chodov. 

V kalendáři hlavních sportovních soutěží na rok 2021 je uveden název „Mistrovství HZS ČR 
ve volejbalu“ toto se mění na „Přebor HZS ČR ve volejbalu“.  

V příloze jsou propozice včetně přihlášky na Přebor HZS ČR ve volejbalu.  

 

 

 
 
 genmjr. Ing. Vladimír Vlček, Ph.D., MBA 
 generální ředitel HZS ČR 

podepsáno elektronicky 
 

 
 
 
 
 
Vyřizuje: kpt. Ing. Lukáš Novák 
tel. č.: 778 547 561 
e-mail: lukas.novak@grh.izscr.cz      
  

Praha 15.10.2021 
Počet listů: 2 
Přílohy: 1/4 
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P Ř Í L O H A  k  č.  j.: MV- 31170-18/PO-IZS-2021 
 
 

PROPOZICE 
Přebor HZS ČR ve volejbalu 

Praha 3. a 4. listopadu 2021 

1. Pořádající organizace: MV – generální ředitelství HZS ČR, Česká hasičská sportovní 
federace, sportovní svaz hasičů, z.s., Sportovní klub pražských hasičů, z. s. 
 

2. Termín konání: 3. a 4. listopadu 2021. 
 

3. Místo konání: Sportovní hala TJ JM Chodov, Mírového hnutí 2137, Praha 11-Chodov 
 

4. Soutěžící: Přeboru se zúčastní příslušníci a občanští zaměstnanci HZS ČR, muži i ženy, 
které nominují ředitelé HZS krajů, velitel Záchranného útvaru HZS ČR, nebo ředitelé 
vzdělávacích, technických a účelových zařízení společně s MV – GŘ HZS ČR, a  dále 
zaměstnanci HZS podniků, které nominuje Asociace velitelů HZS podniků. Každý subjekt 
může reprezentovat pouze jedno družstvo o 12 hráčích a s nimi nejvýše 2 členové 
doprovodu (vedoucí, trenér, masér nebo řidič).  

5. Organizační pracovníci: 
 

Velitel soutěže    kpt. Ing. Lukáš Novák MV – GŘ HZS ČR 
Zástupce velitele soutěže   npor. Mgr. Jiří Musil  HZS hl. m. Prahy 
Vedoucí organizační skupiny  kpt. Bc. Bořivoj Černich MV – GŘ HZS ČR 
Vedoucí technické skupiny  plk. Ing. Jan Karl  MV – GŘ HZS ČR 
 

6. Technická skupina: Technický ústav požární ochrany 
 

7. Sbor rozhodčích:  4 rozhodčí s licencí rozhodčího Českého volejbalového svazu. 
 

8. Podání přihlášek: Přihlašovatelé zašlou přihlášky na adresu lukas.novak@grh.izscr.cz 
nejpozději do 27. října 2021. V přihlášce nutno vyplnit všechny údaje.  
 

9. Hygienicko-protiepidemické podmínky: dle SIAŘ GŘ 47/2021 a aktuálních opatření 
Ministerstva zdravotnictví. Každý účastník se musí při prezenci prokázat negativním testem 
na přítomnost SARS-CoV-2 RT-PCR né starším než 7 dní, nebo antigenním testem né 
starším než 72h, nebo očkovacím certifikátem.   
 

10. Prezence a příjezdy: 3. listopadu 2021 od 08:30 do 09:30 v místě turnaje. Každý hráč musí 
mít k případné kontrole služební průkaz nebo průkaz zaměstnance HZS ČR.  
 

11. Ubytování: je rezervováno 3. listopadu v Aureli hotel Globus, Gregorova 2115/10, Praha 4, 
je možné se ubytovat už 2. listopadu. Platba za hotel je v rámci cestovních náhrad HZS 
krajů.   
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12. Stravování: je zabezpečeno:  3. listopadu 2021  oběd (hala) + večeře (hala) 
     4. listopadu 2021 snídaně (hotel) + oběd (hala)  
Úhrada za stravování je v rámci cestovních náhrad HZS krajů. Objednaná strava v přihlášce 
je závazná a bude se hradit při prezenci.  
 

13. Startovné: není požadováno.  
 

14. Zdravotní zajištění: zdravotnickou službu v místě přeboru zajistí pořadatel. Za zdravotní 
stav soutěžících odpovídá přihlašovatel. 
 

15. Dotazy: případné otázky týkající se organizace přeboru – kpt. Ing. Lukáš Novák 
778 547 561. 
 

16. Herní systém: bude upraven dle počtu přihlášených družstev. Předpokládá se rozdělení do  
třech skupin, s nasazením do skupin („A“ HZS MSK, „B“ HZS JMK, „C“ HZS PHA), další 
družstva budou do skupin nalosována. Postupový klíč bude upřesněn před začátkem turnaje 
na poradě vedoucích družstev. 
 

17. Pravidla: turnaj bude odehrán podle aktuálně platných mezinárodních pravidel volejbalu. 
Bude upřesněno rozhodčími před začátkem turnaje. 
 

18. Rozlosování: proběhne 1. listopadu 2021 v budově MV – GŘ HZS ČR.  
  

19. Časový harmonogram: 
3. listopadu 2021 08:30 – 09:30 hod prezence, rozcvičení 
   09:30 – 09:45 hod porada vedoucích a rozhodčích 
   09:45 – 09:55 hod zahájení turnaje s nástupem družstev 
   10:00 – 18:00 hod zápasy prvního dne turnaje 
4. listopadu 2021 08:00 – 13:30 hod  zápasy o umístění v turnaji 
   14:00   vyhlášení výsledků a ukončení turnaje 
 

20. Tituly a ceny:  
Hodnocení: 

a) vítěznému družstvu náleží titul Přeborník HZS ČR 2021 
b) družstva na 1. – 3. místě obdrží pohár, diplom a věcné ceny 
c) nejužitečnější hráč a hráčka obdrží věcnou cenu.  
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P Ř I H L Á Š K A 
 

............................................................................................................. 
 

přihlašuje 
 

na Přebor HZS ČR ve volejbale 

v Praze dne 3. a 4. listopadu 2021 
následující příslušníky/zaměstnance: 

 

Jméno a příjmení Osobní evidenční 
číslo (OEČ) 

Strava 
ano/ne* 

GDPR souhlas 

ano/ne** 

1.    

2.    

3.    

4.    

5.    

6.    

7.    

8.    

9.    

10.    

11.    

12.    

Přihlašovatel stvrzuje, že výše uvedení příslušníci/zaměstnanci splňují zdravotní způsobilost.  

Masér-zdravotník∗  ……………………………       Řidič∗: …………………………………………. 
    jméno a příjmení           jméno a příjmení 

 
Vedoucí družstva: ……………………………       Trenér družstva∗: ……………………………… 

jméno a příjmení      jméno a příjmení  
Telefonní spojení ……………………………    …………………………….. 

(mobil vedoucího družstva)     (mobil trenéra družstva) 
 
 
 

V ........................... dne: ........................................    ....................................................………                   (razítko a podpis přihlašovatele) 
Poznámky:   

∗    Nehodící se škrtne. 
* * Do sloupce se u závodníků uvede, zda jmenovaný udělil souhlas se zpracováním osobních údajů v plném rozsahu.



Mapa umístění sportovní haly a hotelu pro Přebor HZS ČR ve volejbalu 2021 
 
Adresy: sportovní hala - Sportovní hala TJ JM Chodov, Mírového hnutí 2137, Praha 11-Chodov 
  hotel - Aureli hotel Globus, Gregorova 2115/10, Praha 4 
 
Vzdálenost mezi sportovní halou a hotelem je 2,5 km, cca 5 minut jízdy osobním automobilem.  
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