
MINISTERSTVO VNITRA 
generální ředitelství Hasičského záchranného sboru České republiky 

Kloknerova 26, pošt. přihr. 69, 148 01 PRAHA 414 
 

 
Č. j. MV- 55282-6/PO-IZS-2021 Praha 9. srpna 2021 
 

Počet listů: 1 
Přílohy: 3/6 

Ředitel HZS hl. m. Prahy 
Ředitelé HZS krajů 
Ústředí Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska 
Česká asociace hasičských důstojníků 
 
Mistrovství ČR jednotek SDH obcí ve vyprošťování u dopravních nehod 
Vyřizuje: kpt. Mgr. Ondřej Werich, tel.: 950 819 809, e-mail: ondrej.werich@grh.izscr.cz 
 
 V souladu s pokynem GŘ HZS ČR č. 11/2018, kterým se vydává „Řád sportovních 
soutěží tělesné přípravy Hasičského záchranného sboru České republiky“, pořádá Ministerstvo 
vnitra - generální ředitelství HZS ČR, HZS hlavního města Prahy a Sdružení hasičů Čech, 
Moravy a Slezska ve spolupráci s Českou asociací hasičských důstojníků dne 25. září 2021 
VI. mistrovství ČR jednotek SDH obcí ve vyprošťování u dopravních nehod (dále jen 
„VI. mistrovství ve vyprošťování“). 
 Žádám ředitele odboru IZS a výkonu služby MV- generálního ředitelství HZS ČR 
a ředitele HZS hlavního města Prahy o zajištění přípravy a provedení VI. mistrovství ČR ve 
vyprošťování v souladu s propozicemi. 

Dále žádám ředitele HZS hl. m. Prahy a HZS krajů v souladu s propozicemi 
a s informacemi o přípravě mistrovství ČR ve vyprošťování (č.j. MV- 55282-2/PO-IZS-
2021): 

a) seznámit s obsahem těchto propozic dotčené příslušníky a velitele jednotek SDH obcí 
ve své územní působnosti, 

b) nominovat na VI. mistrovství ve vyprošťování 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, 

d) nominaci na VI. mistrovství vyprošťování dle odst. 8. a) propozic oznámit MV- 
generálnímu ředitelství HZS ČR a zástupci za organizační tým HZS hl. m. Prahy 
nejpozději do 27. srpna 2021.  

 
 V přílohách zasílám propozice, přihlášku na soutěž a doplňkové informace určené pro 
odborný komentář soutěže. 

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