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HZS krajů
HZS hl. m. Prahy
Ústředí Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska, Blanická 13, Praha 2
Česká asociace hasičských důstojníků

Informace o přípravě VI. ročníku Mistrovství České republiky jednotek sboru dobrovolných
hasičů obce ve vyprošťování u dopravních nehod
Vyřizuje: kpt. Mgr. Ondřej Werich, tel. 950 819 809, ondrej.werich@grh.izscr.cz

Jelikož nebyl v kalendáři hlavních sportovních soutěží na rok 2021 uveřejněn termín
VI. ročníku Mistrovství České republiky jednotek sboru dobrovolných hasičů obce ve
vyprošťování u dopravních nehod (dále jen MČR), zasíláme vám bližší informace k pořádání
této akce.
MČR bude pořádáno HZS hl. m. Prahy ve spolupráci se Sdružením hasičů Čech,
Moravy a Slezska, Českou asociací hasičských důstojníků a Ministerstvem vnitra generálním ředitelstvím HZS ČR. Termín konání MČR byl stanoven na 25. září 2021 a
proběhne souběžně s XXVII. ročníkem memoriálu JUDr. Františka Kohouta ve vyprošťování
u dopravních nehod.
Vzhledem k epidemiologické situaci bylo rozhodnuto, že MČR proběhne v jednom dni
a doprovodná konference, která se obvykle konala den před samotnou soutěží, proběhne již
18. září 2021 formou videokonference. Z tohoto důvodu nebude pro účastníky soutěže
zajišťováno ubytování centrálně, ale individuálně po dohodě s organizátorem MČR.
Žádám ředitele HZS krajů:
a) seznámit s obsahem tohoto dopisu dotčené příslušníky a velitele jednotek SDH obcí
ve své územní působnosti, kteří mohou být nominováni na uvedenou soutěž,
b) na MČR nominovat jedno soutěžní družstvo jednotky SDH obce a zabezpečit,
v součinnosti se zřizovatelem jednotky SDH obce, jeho účast na soutěži,
c) nominaci provést zpravidla (není podmínkou) na základě výsledků dosažených
v regionálním kole, kterého se zúčastní jednotky SDH obcí předurčené na dopravní nehody,
pokud to však dovolí protiepidemická opatření.
Veškeré bližší informace a pokyny, včetně propozic soutěže, budou prostřednictvím
MV – GŘ HZS ČR sděleny HZS krajů a dalším organizačním složkám HZS ČR
v dostatečném časovém předstihu.
brig. gen. Ing. František Zadina
náměstek generálního ředitele HZS ČR
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