
 

 

XVIII. mistrovství ČR seniorek 

v odbíjené v Chabařovicích 

11.6-12.6.2022 

Město Chabařovice (německy Karbitz) se nachází v okrese Ústí nad Labem, kraj 

Ústecký, u soutoku Ždírnického a Podhorského potoka pod východní částí 

Krušných hor. 
 

Počátky stálého osídlení se datují do 11. století. Za nejstarší 
písemnou zmínku o osídlení místa je považován seznam farních 
kostelů pražské arcidiecéze z roku 1352, kde je uvedena ves  Kagrnitz 
jako poddanská ves panství Rýzmberg. 

 

Název Chabařovice se ustálil koncem 15. století, německý název byl 
Karbitz. V roce 1520  byly Chabařovice zmiňovány jako  městečko     s 
právy vaření piva a výroby sladu. Ferdinand I. Habsburský v září 1549 
udělil právo užívání městského znaku (lva na skále mezi dvěma 
branami) a pečetění zeleným voskem. 

 

Město    postihla     třicetiletá     válka,     zejména     v     souvislosti   s 
napoleonskou bitvou u Chlumce roku 1813. Brzy se však z krize 
zotavilo. 

 

Již před vznikem Československa byla v Chabařovicích jedna ze dvou 
českých škol na Ústecku. Za první republiky tvořili Češi asi třetinu 

chabařovického obyvatelstva, převládalo německé obyvatelstvo. 
 

Uhlí  bylo   v   okolí   města   objeveno v 
roce 1774. Zpočátku pomáhalo 
prosperitě města, v poslední čtvrtině 
dvacátého století však kvůli těžbě uhlí 
bylo naplánováno zrušení Chabařovic k 
roku 1997. V roce 1991 však vládní 
rozhodnutí tento záměr zrušilo. 

 

K 1. lednu 1986 byly Chabařovice spolu 
s obcí Chlumec a městem Neštěmice 
připojeny k městu Ústí nad Labem. 
Důvodem bylo, že Ústí nad Labem se 
snažilo dosáhnout limitu  100 000 
obyvatel, aby splnilo tehdejší 
podmínku pro zřízení městského 
národního výboru. Chabařovice 
a Chlumec se od Ústí opět odtrhly v roce 1990. 
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Zajímavosti: 
 

KOSTELÍK SV. JANA KŘITELE (JANSKÝ VRCH) 
 

Na místě zbořené kaple byl v roce 1822 postaven kostelík sv. Jana Křtitele s grottou (podzemní jeskyní), která 
zde stojí dosud. Podle pověsti vede od grotty podzemní chodba ke kostelu sv. Vavřince, který stával na 
rozhraní katastru Hrbovice - Předlice. Jeskyně je údajně obdařena schopností uzdravovat nemocné podle 
jejich přání, při vložení svíce k jejímu vstupu. Kostelík sv. Jana Křtitele spolu s farou u kostela na náměstí 
získala do pronájmu pravoslavná církev od církve římskokatolické. Od kostelíka je možné spatřit panorama 
Chabařovic s pozadím Krušných hor. 

 

PAMÁTNÍK BITVY NA BĚHÁNÍ (Janský vrch) 
 
Památník je připomenutím bitvy, kterou svedlo v roce 1426 husitské vojsko pod vedením Prokopa Holého s 
přesilou křižáckých vojsk. 

 

V roce 1925 byl položen základní kámen prvnímu památníku, který měl být tmelícím prvkem původně 
národnostní menšiny Čechů v této oblasti. Ten byl 21. června 1941 odstřelen nacisty. Výstavba druhé varianty 
památníku byla realizována v letech 1952 až 1953 s částečným využitím zdiva původní stavby. Památník, 
který se nacházel asi 800 m jihovýchodně od tohoto místa na katastru obce Hrbovice byl snesen z důvodu 
postupu Lomu Chabařovice. V roce 2000 byla postavena replika druhé verze památníku s využitím původních 
darovacích kamenů, které mají připomínat významná místa husitského hnutí. Stavba byla vybudována z 
finančních prostředků státu s přispěním města Chabařovice. Vlastní realizaci zajišťoval kamenosochař 
Bartoloměj Štěrba z Kozojed. 

 

MUZEUM KÁVOMLÝNKŮ 
 

V soukromém domku čp. 322 na náměstí je umístěno muzeum kávomlýnků pana Ladislava Prunera. Jedná 
se o největší sbírku v republice, která obsahuje 327 exemplářů, přičemž každý je funkční a vypovídá svým 
tvarem a charakterem o době jeho vzniku. Muzeum je možné navštívit v době od 8,00 do 17,00 hod. 

 

VYKLICKÁ CUKRÁRNA 
 

V západní části Husova náměstí se nachází jako vzpomínka na zaniklou obec Vyklice, „Vyklická cukrárna".  Ta 
nepřipomíná Vyklice jenom svým názvem ale i tím, že je v ní umístěno soukromé muzeum obce. To na své 
náklady vybudoval a udržuje bývalý občan Vyklic, nyní provozovatel cukrárny, pan Jiří Vaněk. Kromě dobrého 
občerstvení zde můžete spatřit rozsáhlou sbírku fotografií Vyklic, kroniku ale i další historické předměty 
vypovídající o lidech, architektuře a životě zaniklé obce. 

 

SPORTOVNÍ AREÁL CHABAŘOVICE 
 

V severozápadní části Chabařovic při Ždírnickém potoku se nachází rozsáhlý sportovní areál. Výstavba areálu 
vyplynula ze širokých sportovních aktivit města a byla realizována za spolupráce místních průmyslových 
závodů a to především dolů Milada Petri, 5. květen, Státní traktorové stanice, Ocelárny a pily Severočeských 
hnědouhelných dolů. O výstavbu se především zasloužil chabařovický občan Antonín Mikeš, který zastával 
funkci předsedy Tělovýchovné jednoty Chabařovice pouze s tříletou přestávkou v letech  1956 až 1983. 

 

Součástí sportovního areálu jsou volejbalové a tenisové kurty a fotbalové hřiště. V letech 1967 až 1983 byl 
sportovní areál vybaven rovněž přírodním kluzištěm, na jehož místě bylo vybudováno a v roce 2002 dáno do 
provozu hřiště s umělým povrchem, kde je možné hrát současně na třech kurtech tenis, volejbal, nebo 
nohejbal, případně na celém povrchu 48 x 29 m fotbálek, nebo házenou. Součástí sportovního areálu je 



proslavený minirestaurant „Budník". Výhodou je i jeho sousedství s koupalištěm. Jelikož se obdobné 
sportoviště na Ústecku nenachází je o jeho využití velký zájem i z řad mimochabařovických sportovců. 

 

PERSPEKTIVY MĚSTA 
 

Doba, kdy slovo Chabařovice představovalo město obklopené doly, chemickou haldou, o které se říkalo, že 
je časovanou bombou, prachem a rámusem, je pryč. Život ve městě se stabilizoval, probíhá celková 
revitalizace území. 

 

Obyvatelé města po dvaadvacetileté stavební uzávěře získali jistotu pro svou budoucnost. Město se mění. 
Rozvíjí se spolkový život. Vyčleňuje se skupina aktivních obyvatel, která má zájem uspíšit proces přetváření 
životních podmínek. V mládeži prostřednictvím spolků a školy je budován zdravý patriotismus k městu. To je 
pro budoucnost města velmi důležité. Vždyť nejlepší vztah je pak k věcem a místům, jejichž přetváření jsme 
mohli sami ovlivnit. 

 

Město v minulosti dokázalo pojmout 7 500 obyvatel. K dnešnímu dni jich zůstalo pouhých 2 300. Příčin je 
několik, poválečný odsun obyvatel hlásících se k německé národnosti, nejistota v další osud města, plánovaná 
likvidace okolních obcí, včetně celé východní části Chabařovic. Po rozpačitých začátcích však nastal zlom. 
Město má šanci, má prostor a velké ambice. To je důležité. Byla nastartována výstavba rodinných domů. 
Zájem o bydlení stále stoupá. 

 

Území Chabařovic a Roudníků na své zhodnocení však zatím čeká. To nastane po dokončení dvou největších 
staveb. Halda Spolku je přetvářena v pomyslnou horu Říp, vzniká rekreační zóna v okolí budovaného jezera 
Milada. To je šance nejen pro místní obyvatele ale především pro ty, kteří budou hledat svůj nový domov. 

 

Buďte proto vítáni do města budoucnosti. 
 

Zdroj: http://www.chabarovice.cz/pruvodce-mestem 
 
 
 
 

http://www.chabarovice.cz/pruvodce-mestem


Propozice 
 
 

A. VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ 
 

Ubytování si prosím zajistěte sami co nejdříve. 

Odkazy na nejbližší ubytování: 
https://motorest-penzion-na-bojisti.hotel.cz                 
 www.restauracepodkastany.cz 

www.restauracechlumec.cz 

http://www.penzionuzin.cz            

https://www.megaubytko.cz/ubytovani-strekov-arena    

https://skm.ujep.cz/main.php?iddata=64             

 
Možnost postavit si stany v areálu 

Možnost přespání v nedaleké sportovní hale na žíněnkách 

V případě zájmu o spaní ve stanu nebo v hale – napište počet osob. 

 

Děkuji. 
 
 

B. TECHNICKÁ USTANOVENÍ 
1. Předpis: Hraje se podle platných mezinárodních pravidel volejbalu, soutěžního řádu volejbalu, soutěžního 

řádu ČVS a v souladu s těmito Propozicemi. 

2. Herní systém soutěže: Stanoví turnajová komise před losováním podle počtu zúčastněných družstev. 

3. Registrace a losování: V sobotu 11.6.2022 v 9:15h v klubovně za přítomnosti vedoucích družstev. 

4. Startují: Ve finále startují vítězná družstva krajů/družstvo Prahy/, družstvo pořadatele a vítěz minulého 

ročníku. Družstva nesmí být výběrem okresů, měst, či krajů. Umožňuje se však start všem hráčkám, které jsou 

či byly členkami příslušného (VK/VO/TJ, mají zájem za něj hrát, ale jejich stávající (bývalý) VO (VK,TJ) v soutěži 

nehraje. Všechny hráčky musí být uvedeny na soupisce příslušného VO (VK, TJ) od začátku soutěže. 

5. Kategorie: Startují hráčky, které v r. 2022 dosáhnou věku 40 let a starší. V utkání však mohou být na hřišti 

maximálně dvě hráčky v rozmezí věku 35-39 let, označené na levém rukávu 8 cm vysokým písmenem „M“ 

(mladší), barevně odlišeným od barvy dresu. Tímto písmenem budou hráčky označeny i v zápise o utkání. 

6. Podmínky účasti: 

a. přihláška podaná do termínu určeného rozpisem příslušné soutěže 

b. soupiska, která obsahuje: 

• přesný název klubu, VO a mateřské TJ, 

• jméno trenéra – vedoucího družstva, adresu bydliště, telefonní spojení - mobil, e-mail 

• jména hráček s přesným datem narození (hostující hráčky uvést na konec seznamu) 

• prohlášení, že všechny hráčky jsou zdravotně způsobilé absolvovat soutěž 

• razítko a podpis předsedy VO /VK/TJ. 

 

Soupisky se uzavírají dnem konání I.kola soutěže. Po tomto datu lze soupisku doplnit maximálně o dvě hráčky, a to seniorky 

(ne „M“), které nebyly uvedeny na soupisce jiného VO/VK/TJ této soutěže. 
 

c. hráčky musí mít u sebe k prokázání totožnosti platný občanský průkaz/platný pas 

d. družstvo musí mít stejné dresy,(pro libero odlišné),a alespoň 1 vlastní míč odpovídající pravidlům 

e. družstva startují na vlastní náklady a nebezpečí 

7. Rozhodčí: Deleguje KSVV s KR ČVS. 

8. Čekací doba: Je 5 minut po vyhlášení každého utkání, jinak družstvu, jež včas nenastoupí, hrozí kontumace. 

9. Námitky: Písemné námitky se podávají v souladu s ustanovením soutěžního řádu volejbalu do 15 min. po 

skončení předmětného utkání hlavnímu rozhodčímu s finančním vkladem 300 Kč. O námitce rozhodne 



turnajová komise. Při zamítnutí propadá vklad pořadateli. 

10. Titul a ceny: Vítěz získává titul Mistr ČR ve volejbale seniorek 2013, družstva na 1. až 3. místě poháry, medaile 

a diplomy, věcné ceny od pořadatele a dary sponzorů pro nejlepší hráčky, pro ostatní družstva drobné 

upomínkové dárky. 

11. Změny a doplňky: Pořadatel finále si vyhrazuje právo eventuálních změn v těchto propozicích v případě 

nutnosti. 

12. Turnajový vklad: 1000,- Kč 
 

Vlastimil Pabián, TJ Slovan Chabařovice, ředitel turnaje 

Garant soutěže: Ing. Dagmar Bártová, členka KSV 

 

 

Akci podpořili 

 

Město Chabařovice 

 
 

  

                        Krajský volejbalový svaz  
 
 
 

Těšíme se na vás. 
 


