
 

 

  

TISKOVÁ ZPRÁVA 

21. červenec 2019 

 

 
 

Anketa Dobrovolní hasiči roku  /  Svatý Florián – Dobrovolní hasiči roku, z. s.  /  M 606 644 732  /  M 724 180 100 / www.adhr.cz 
 

   

POROTA VYBÍRÁ NEJPROFESIONÁLNĚJŠÍ ZÁSAHY A ČINY 

JEDNOTEK A SBORŮ DOBROVOLNÝCH HASIČŮ 

V průběhu prázdnin se budou členové odborné poroty Ankety Dobrovolní hasičů roku 

seznamovat se 134 přihláškami jednotek a sborů dobrovolných hasičů, kteří se přihlásili do 

IX. ročníku této ankety. Celkem 48 jednotek a 86 sborů dobrovolných hasičů z celé České 

republiky se uchází o titul Jednotka sboru dobrovolných hasičů roku nebo Sbor 

dobrovolných hasičů roku. Finalisté díky partnerům ankety a dlouhodobým 

podporovatelům dobrovolných hasičů společně s tímto prestižním oceněním také získají 

finanční a věcné dary v hodnotě přes 2.000.000 korun, určených na obnovu a pořízení nové 

hasičské techniky.  

 

Do devátého ročníku Ankety se dobrovolní hasiči hlásili od 10. dubna. Jednotky sborů 
dobrovolných hasičů se mohly přihlásit se zásahem, který provedly v období od 1. 7. 2018 do 30. 
6. 2019. Porota bude hodnotit především profesionalitu provedeného zásahu a míru zapojení při 
počátečním řešení události. Rozdílný pohled je u Sborů dobrovolných hasičů, které se hlásí se 
svojí výchovnou, společenskou, kulturní nebo sportovní aktivitou. Zde se porota při svém 
hodnocení zaměřuje na preventivní charakter akcí, jejich originalitu a místní přínos.   
 

Od dubna do 10. července, kdy bylo ukončeno přihlašování, pořadatelé Ankety navštívili přes 45 
akcí dobrovolných hasičů ve všech krajích České republiky, na kterých seznamovali uchazeče o 
toto ocenění s pravidly a hodnotícími kritérii letošního ročníku. V červnu pak dvojici patronů ankety, 
kterými jsou Ilona Csáková a Ondřej Vetchý, posílil herec, moderátor a bavič Petr Rychlý, který 
bude současně moderátorem slavnostního vyhlášení výsledků Ankety Dobrovolní hasiči roku 
2019. 
 

Před předáním přihlášek členům poroty čeká pořadatele ověření správnosti a pravdivosti všech 
uvedených údajů, kterou provádí ve spolupráci s Hasičskými záchrannými sbory krajů celé ČR a 
se zástupci sdružení dobrovolných hasičů SH ČMS, MHJ a ČHJ. Nominace odborná porota 
vyhlásí po svém zasedání 18. září. Výsledné pořadí, o kterém rozhodne veřejnost svým 
hlasováním, bude vyhlášeno na slavnostním večeru, který se bude konat 20. listopadu v Brně.  
 
Přehled přihlášených jednotek a sborů z vašeho kraje najdete na www.adhr.cz  nebo přímo zde 

http://www.adhr.cz/pocty-prihlasenych/ .  
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Po celou dobu udělování mimořádného ocenění hasičům je jeho generálním partnerem společnost  
GridServices, člen innogy. Hlavními partnery Ankety dobrovolní hasiči roku 2019 jsou společnosti 
Net4Gas, Lesy ČR, Nadace ČEZ, Ford Motor Company a společnost DCom. Partnerskou strukturu 
pak doplňují společnosti Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra, GINA Software, E.ON Česká 
republika, Požární bezpečnost, Brnocar, Techsport, Teleskopické stožáry, Rescop a Víno Prokeš. 
Mediálními partnery je Deník, Rádio Impuls, Rádio Český impuls, Časopis 112, Požáry.cz, Fire TV. 
Anketa se koná pod záštitou Ministra vnitra Jana Hamáčka, Ministryně financí JUDr. Aleny 
Schillerové, Ph.D., Ministra zemědělství Ing. Miroslava Tomana, CSc. a generálního ředitele HZS 
ČR genmjr. Ing. Drahoslava Ryby. 
 
Zástupce Grid Services, generálního partnera ankety, jsme se zeptali, proč dodává svoji pomoc a 
energii právě dobrovolným hasičům: „Při zajišťování spolehlivých dodávek plynu se naši 
montéři potkávají i s jednotkami dobrovolných hasičů. Vzájemně spolupracujeme například 
při obnovách dodávek, u kterých je jejich pomoc neocenitelná. Jsme rádi, že můžeme 
dobrovolným hasičům prostřednictvím Ankety vyjádřit svůj respekt k jejich každodenní 
obětavé práci,“ uvedl Pavel Káčer, jednatel společnosti GridServices a člen odborné poroty.  
 
Spolupráci s dobrovolnými hasiči si pochvaluje i Radek Benčík, jednatel společnosti NET4GAS a 

člen odborné poroty, který zmínil: „Hasiči jsou naším hlavním partnerem při zajištění 

bezpečnosti přepravy zemního plynu. My jsme již sedmým rokem hlavním partnerem 

Ankety. Jejím prostřednictvím můžeme hasičům vyjádřit poděkování za práci a přínos nejen 

našemu podnikání, ale i celé společnosti.“ 

 
 
Jiří Bezděk 
prezident spolku 

 
Svatý Florián-Dobrovolní hasiči roku, z. s. 
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Posláním ankety Dobrovolní hasiči roku je propagovat celospolečenský přínos dobrovolných hasičů široké 
veřejnosti prostřednictvím již provedených zásahů a preventivní činnosti. Během uplynulých osmi let Ankety 
Dobrovolní hasiči roku bylo uděleno 206 ocenění doprovázené dary finančními a věcnými dary ve výši 
17 milionů korun. Hlavním symbolem ocenění, které získávají finalisté na prvních místech, je již několik 
ročníků skleněná helma – kopie  zásahové ve skutečné velikosti, která je dílem českých sklářů. V České 
republice působí přes osm tisíc jednotek a sborů dobrovolných hasičů, ve kterých aktivně působí přes 360 
tisíc členů, díky kterým se jedná o největší profesní sdružení u nás. 
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