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Turnaj pořádá:

Obec Albrechtice v Jizerských horách

468 43 Albrechtice v Jizerských horách 226
e-mail: podatelna@albrechtice-jh.cz
www.albrechtice-jh.cz

Albrechtice 
v Jizerských horách

Velké 
Albrechtice

 
Lesní Albrechtice

Albrechtice 
nad Vltavou

Albrechtice 
u Českého Těšína
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Naše obec má tu čest Vás přivítat na tradičním setkání
Albrechtic z  České republiky. Letos máme možnost 
spojit dvě významné akce a oslavit je společně. 
Výročí 350 let od  založení obce a  47.ročník Štítu 
Albrechtic.
Chci Vám popřát příjemný pobyt v našich Albrechticích 
uprostřed Jizerských hor.

Jaroslav Zeman
starosta obce

Vážení sportovní přátelé, vážení spoluobčané.
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Obec ALBRECHTICE V JIZERSKÝCH HORÁCH
 ZAJÍMAVOSTI

Kostel sv. Františka z Pauly 
kulturní památka ČR
Tento římskokatolický kostel je dominan-
tou obce a pro svoji historickou hodnotu je 
uznán chráněnou kulturní památkou. Zá-
kladní kámen byl položen 15. června 1779 
a za pomoci státní podpory Marie Terezie 
a  další sbírky byl 10. září 1784 vysvěcen. 
Patrony kostela se stali postupně Josef II., 
Leopold II., František I. a po nich Desfour-
sové, šlechtický rod, jenž vlastnil místní 
panství spolu s  Albrechticemi. Kostel byl 
zasvěcen sv. Vavřinci a  poté Františku de 
Paula. Interiér kostela je barokní a  krásný 
lustr je důkazem bohaté sklářské tradice 
této oblasti. Jediný zachovalý zvon pochá-
zí ze 17. stol. a byl přenesen r. 1784 z Mladé 
Boleslavi.  Na hřbitově je mohutné mauzo-
leum s kopulí a skleněnou mozaikou. Mau-
zoleum nechal postavit v  roce 1935 syn 
podnikatele Johanna Schowanka, který 
v sousedním Jiřetíně pod Bukovou založil 
firmu na výrobu dřevěných perel a hraček.

Kaplička Panny Marie
Již od  16.  století byla zbudována kaple 
pro  sošku Panny Marie nalezenou býva-
lým domorodcem panem Bittnerem. Od té 
doby byla vroucně uctívána zdejšími oby-
vateli z  celého okolí. V  nedávných deseti-
letích však nastalo období, kdy se na úctu 
k Panně Marii na tomto místě zapomnělo. 
V  roce 1990  však byla obnovena tradi-
ce pouti ke  kapličce na  Mariánské Hoře. 
V  květnu 1994  byla kaplička poničena 
a  milostná soška Panny Marie odcizena. 
Místními farníky byla zrekonstruována 
nová socha Panny Marie a  při  následující 
Mariánské pouti v roce 1995 byla kaplička 
znovu vysvěcena.
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Protržená přehrada  
kulturní památka ČR

Přehrada na řece Bílé Desné, v nadmořské 
výšce 806 m n.m. byla postavena v  letech 
1912 – 1915. Dne 18. 9. 1916 došlo k pro-
tržení přehrady, jež mělo katastrofické ná-
sledky. Povodňová vlna způsobila nejen 
obrovské materiální škody, ale vyžádala 
si i 67 lidských životů. Jedná se o unikátní 

zbytky protržené přehrady, jejíž nevhodná 
technologie stavby po  katastrofě sloužila 
pro bezpečnější výpočty dalších přehrad-
ních konstrukcí budovaných po roce 1916. 
24. 5. 1996 byla prohlášena za kulturní pa-
mátku. Dnes je toto místo vyhledávaným 
cílem návštěvníků Jizerek.
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Tanvaldský Špičák (831 m n.m.)
Významný vrchol na úpatí Albrechtic s roz-
hlednou.  Je významným lyžařským centrem,
na jehož vrcholu je další z jizerskohorských 
rozhleden, která byla  postavena v roce 1909. 

V roce 2017 zde byl vybudován pro cyklisty 
„Bike park Tanvaldský Špičák“. Stezky jsou 
určeny pro širokou cyklistickou veřejnost, 
ale užijí si ho i zkušení bikeři.

Rozhledna na Světlém vrchu
Rozhledna na  Světlém vrchu bude vyso-
ká 22,2 m a  je navržena jako dřevostavba 
z lepeného dřeva. Půdorys rozhledny bude 
pravidelný osmiúhelník, uvnitř bude toči-

té schodiště. Rozhledna bude umístěna 
na vrcholu Světlý vrch nad obcí Albrechtice 
v Jizerských horách nedaleko trasy Hřebe-
novky a dalších turistických tras. Dokončení 
stavby se plánuje na září 2020.
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PROGRAM ŠTÍTU ALBRECHTIC 2020
Datum a místo konání:

14. 8. – 15. 8. 2020
Albrechtice v Jizerských horách

  Program pátek 14. 8. 2020
 9:30 Sraz starostů a jejich manželek nebo partnerek v kavárně firmy DETOA
  10:00 – 11:00 Exkurze výrobou a zrekonstruovaných prostor firmy
  11:30 – 12:30 Prohlídka Protržené přehrady s malým občerstvením
  13:00 – 13:30 Prohlídka nově budované rozhledny na Světlém vrchu
  14:00 – 17:00 Volno
  17:00 – 18:00  Zasedání Stálého výboru Štítu Albrechtic na Obecním úřadě
  v Albrechticích v J. h.
  18:00 – 21:00 Sraz starostů, společné jednání a občerstvení na Obecním úřadě
  v Albrechticích v J. h.

  Program sobota 15. 8. 2020
 7:45 Sraz účastníků ve sportovním areálu u Kamenice
  v Albrechticích v Jizerských horách
    8:00 – 8:15 Slavnostní zahájení
 8:45 Začátek zápasu v Albrechticích v J. h.
 16:30 Zápas o 3. místo na hřišti v Albrechticích
 18:00 Finálový zápas o putovní pohár Štítu Albrechtic
 19:00 – 20:00 Večeře v prostorách sportovního areálu, popř. na penzionech
 19:30 Zahájení kulturně společenského večera ve velkém stanu
  na hřišti v Albrechticích
 20:00 Vyhlášení vítězů fotbalového turnaje
  21:00 – 23:00 Taneční zábava a host večera Bohuš Matuš. Ukončení Štítu 2020.
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Časový program fotbalového turnaje 
Štít Albrechtic 2020

SKUPINA hřiště FK Albrechtice u Kamenice
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VÝSLEDKOVÁ LISTINA 
ŠTÍTU ALBRECHTIC – 2020

číslo

1.
Albrechtice
u Českého

Těšína

Albrechtice
v Jizerských

horách

Albrechtice
nad Vltavou

Velké
Albrechtice

Lesní
Albrechtice

Albrechtice
u Č. Těšína

Albrechtice
n. Vltavou

Velké
Albrechtice

Lesní
Albrechtice

Albrechtice
v Jiz. horách

2.

3.

4.

5.

body skóre pořadídružstvo

Albrechtice 
v Jizerských horách

Velké 
Albrechtice

 
Lesní Albrechtice

Albrechtice 
nad Vltavou

Albrechtice 
u Českého Těšína
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PROPOZICE 47. ročníku fotbalového turnaje
Štít Albrechtic 2020

Všeob ecná ustanovení

1. Pořadatel: Albrechtice v Jizerských horách

2. Termín: 15. 8. 2020

3. Místo: Albrechtice v Jizerských horách

4. Vedoucí turnaje: Karel Soldát / Albrechtice v Jizerských horách

5. Účastníci: Albrechtice v Jizerských horách Jablonec nad Nisou 

  Albrechtice nad Vltavou  Písek

  Velké Albrechtice  Nový Jičín

  Albrechtice u Č. Těšína  Český Těšín

  Lesní Albrechtice  Opava

6. Losování: provedeno v Lesních Albrechticích dne 19. 6. 2020

7. Informace: Michal Bělohlávek 

  mob.: 777 212 734

  e-mail: michal.belohlavek@seznam.cz
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Technická ustanovení

1. Předpis: Hraje se podle tohoto rozpisu, platného
  soutěžního řádu a pravidel kopané s některými 
  změnami vyhrazenými pořadatelem:

Změny pravidel:

1. Hrací doba:
• ve skupinách se hraje 2x15 minut
• o 3. - 4. místo se hraje 2x20 minut
• „Finále“ se hraje 2x30 minut

2. Pokutové kopy:
• po nerozhodném výsledku ve skupině se kopou pomocné
 pokutové kopy po 3 na každé straně a pak po jednom
 až do rozhodnutí 
• po nerozhodném výsledku v utkáních o 3. místo a ve 
 finále se kopou ihned pokutové kopy po 5 na každé straně
 a pak po jednom až do rozhodnutí
• hráči se musí při penaltách střídat 
• penalty kopou pouze hráči, kteří byli v době ukončení 
 zápasu na hrací ploše

3. Start hráčů:
• hráči hrají na základě soupisky jednotlivých mužstev
 (registrace u FAČR)
• soupisky jednotlivých družstev předloží vedoucí  
 družstva organizátorům turnaje 
• hráči Lesních Albrechtic hrají na základě soupisky 
 TJ Vítěz Březová
• v mužstvu mohou hrát nejvýše tři hráči zapsaní 
 na soupisce jiných klubů 

4. Střídání:
• střídání během turnaje je neomezené
• střídat může kterýkoliv hráč uvedený na předložené soupisce

5. Body:
• vítězi utkání se udělují 3 body
• při remíze získává vítěz rozstřelu pokutových kopů 1 bod + 
 1 pomocný bod
• poražený z rozstřelu získává 1 bod
• poražený v normální hrací době nezískává žádný bod

6. Postupový klíč:
• větší počet dosažených bodů
• lepší výsledek ze vzájemného zápasu (v případě remízy
 vítězství ve střelbě pok. kopů)
• v případě více družstev se stejným počtem bodů rozhodne
 tabulka sestavena ze vzájemných výsledků těchto družstev
• zde rozhodne: - větší počet bodů
  - větší brankový rozdíl
  - větší počet vstřelených branek
  - los

7. Pořadí:
• ve skupině je dáno dle postupového klíče (viz bod 6)
• o celkovém vítězi turnaje rozhodne finálový zápas
 mezi týmy umístěnými na 1. a 2. místě v tabulce 
• o 3. místo se utkají týmy, které skončili na 3. a 4. místě 
 v tabulce
• tým, který skončí v tabulce na posledním místě,
 automaticky končí v turnaji na 5. místě

8. Zápis o utkání
• bude se psát pouze v případě zranění některého hráče

9. Vyloučení hráče
• má  za následek stop na jedno utkání v rámci „Štítu
 Albrechtic“

10. Námitky:
• proti porušení rozpisu lze podat ihned po skončení utkání 
 u vedoucího turnaje protest s vkladem 200,- Kč 
• toto řeší okamžitě stálý výbor „Štítu Albrechtic“ a proti jeho
 rozhodnutí není odvolání

2. Časový pořad: Je uveden na straně 8

3. Rozhodčí: Deleguje KR OFS

4. Vybavení: Každé družstvo bude vlastnit minimálně
  2 sady dresů odlišné barvy.

5. Stravování: Na organizačním výboru bylo dohodnuto,
  že každá výprava se stravuje dle  vlastního
  uvážení a na vlastní náklady. Stravu je
  možné si zajistit v místě ubytování.

  Na sportovištích pořadatel nabízí občerstvení
  formou bufetu, stánkového prodeje
  a v místních přilehlých pohostinstvích.     
 
   V areálu FK Albrechtice bude v provozu
  bufet s masnými výrobky z udírny, gulášem, 
  včetně nápojů. Posezení bude zajištěno
  ve velkoplošném vyhřívaném pivním
  stanu Albrechtická aréna.



Obec Albrechtice v Jizerských horách
468 43 Albrechtice v Jizerských horách 226
e-mail: podatelna@albrechtice-jh.cz
www.albrechtice-jh.cz


