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ANKETA DOBROVOLNÍ HASIČI ROKU 2017 

 
Cílem ankety je ocenit jednotky za jejich provedené zásahy a sbory za jejich 

preventivní činnost a jejím prostřednictvím ukázat činnosti dobrovolných hasičů 

široké veřejnosti a motivovat je a podpořit je v jejich další činnosti. 

 

- posuzované období 1. 7. 2016 - 30. 6. 2017 

- přihlašování končí 15. 7. 2017 

- oceněno bude 15 JSDHO, 15 SDH a 5 kolektivů mladých hasičů 

- veřejné hlasování probíhá v období září - říjen 

- slavnostní vyhlášení 25. listopadu  

 

KATEGORIE 

1. JEDNOTKA SBORU DOBROVOLNÝCH HASIČŮ OBCE 
 
Hlavním hodnoceným kritériem je profesionalita provedeného zásahu. 
 
2. SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ HASIČSKÝ SBOR 
 
Hlavním hodnoceným kritérií je preventivní činnost sboru a práce s mládeží. 
 

3. KOLEKTIV MLADÝCH HASIČŮ 
 
Mimořádná kategorie pro rok 2017, vypsaná u příležitosti 45. výročí hry Plamen 
- je určena pro kolektivy mladých hasičů SH ČMS, MHJ, ČHJ. V této kategorii mohou 

být podány projekty ve třech tématech : 
 

A. Historie hry Plamen v naší obci 

B. Osobnost hry Plamen z našeho okolí 

C. Akce konané u příležitosti oslav 45. výročí hry Plamen 

 

Více se dočtete v Pravidlech na www.adhr.cz 

 

http://www.adhr.cz/
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CENY 

V rámci VII. ročníku ankety Dobrovolní hasiči roku získají finalisté v kategoriích 

JSDHO a SDH, kteří se umístí na 1. - 3. místě, finanční prostředky na rozvoj své 

činnosti a nákup nového hasičského vybavení v celkové výši 1.750.000 Kč a tyto 

věcné ceny: 

RADIOSTANICE 
30 profesionálních vysílaček HYTERA pro finalisty jednotek i sborů dobrovolných 
hasičů, kteří se umístí na 1. - 3. místě. 
 

ŘEZACÍ TECHNIKA STIHL 
20 motorových pil značky STIHL pro finalisty jednotek i sborů dobrovolných hasičů, 
kteří se umístí na 1. - 2. místě. 
 
 

ZÁSAHOVÉ SYSTÉMY GINA 
5 zásahových systémů GINA pro finalisty z okresů využívající tento systém. 
 

JAK  A KDE SE PŘIHLÁSIT ? 
 

Přihlášení je velmi snadné. Časově zabere maximálně 15 minut a provádí se 

prostřednictvím webového formuláře. Stačí si jen zvolit zásah nebo činnost, kterou 

chcete prezentovat. 

Všechny informace (pravidla, přihlášení i hlasování naleznete na www.adhr.cz 

 

Složení Odborné poroty 
 

Předseda poroty  genmjr. Ing. Drahoslav Ryba, GŘ HZS ČR 
Místopředseda poroty brig. gen. Mgr. Bc. Slavomír Bell, MSc., HZS ČR 
Člen poroty   plk. Ing. Radim Kuchař, HZS ČR 
Člen poroty   plk. Ing. Roman Vyskočil, HZS ČR 
Člen poroty   Ing. Monika Němečková, SH ČMS 
Člen poroty   Zdeněk Milan, MHJ 
Člen poroty   Vasil Silvestr Pekar, ČHJ 
Člen poroty   Ing. Pavel Káčer, GridServices, s. r. o. 
Člen poroty   Ing. Radek Benčík, NET4GAS, s.r.o. 

http://www.adhr.cz/

