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Dobrovolní hasiči budou soutěžit o milion korun od RWE 

 RWE v rámci oslav 10. výročí vstupu na českých trh věnuje 10 x 100 

tisíc korun do soutěže dobrovolných hasičů z celé republiky 

 Soutěž navazuje na úspěchy akce z uplynulého roku a je 

doprovázená fotografickou soutěží pro veřejnost 

 

V Brně 15. března 2012 – Dnešním dnem startuje soutěž RWE Dobrovolní 

hasiči roku 2012, určená pro všechny sbory a jednotky dobrovolných hasičů 

Čech, Moravy a Slezska. Hasičské sbory, které nahlásí své akce a zásahy za 

období od 1. července 2011 do 31. června 2012, a které budou vyhodnoceny 

jako nejlepší, získají od RWE finanční dary v souhrnné výši jednoho milionu 

korun. 

 

Patrony soutěže, jež vítězům jednotlivých kategorií v součtu uvedenou částku 

věnují, se staly společnosti RWE Distribuční služby a Jihomoravská plynárenská. 

„Na základě velkého úspěchu soutěže, která v  loňském roce probíhala pouze na 

Moravě, jsme se letošní ročník rozhodli vypsat pro dobrovolné hasiče z celé 

České republiky. Jsme také velice rádi, že jsme účastí na této soutěži v roli 

partnera našli způsob, jak alespoň symbolicky ocenit záslužnou činnost 

dobrovolných hasičů.  Z pohledu energetické společnosti nás bude samozřejmě 

nejvíce zajímat, jakou preventivně výchovnou činnost v oblasti bezpečného 

provozování energetických zařízení pro vytápění jednotlivé sbory dobrovolných 

hasičů prováděly v daném období,“ řekl Jan Valenta, jednatel a CEO RWE 

Distribuční služby. 

 

Role odborných garantů soutěže se ujali zástupci generálního ředitelství 

Hasičského záchranného sboru ČR, Hasičského záchranného sboru 

Moravskoslezského kraje, Hasičského záchranného sboru Jihomoravského kraje, 

Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska, České hasičské jednoty a Moravské 

hasičské jednoty. Soutěž je vypsána pro pět oblastí: sever Moravy, jih Moravy, 

střed - sever Čech, východ Čech a  jih - západ Čech, zahrnujících všechny kraje 

ČR. 



Tisková zpráva 

 

Mapa rozdělení ČR na soutěžní území 

 

 

„Již v loňském roce jsme ocenili, že se činnosti dobrovolných hasičů dostalo 

takové pozornosti. Ta je jistě zasloužená a v mnoha ohledech bezpochyby 

nenahraditelná, proto jsme rádi, že akce nebyla jednorázová, ba naopak byla 

ještě rozšířena. Zapojení subjektů z celé České republiky je samozřejmě 

organizačně i administrativně velmi náročné, z hlediska odborného posuzování 

však jako členové hodnotící komise budeme ke všem přihlášeným přistupovat 

naprosto profesionálně a s maximální objektivitou,“ doplnil jménem Hasičského 

záchranného sboru ČR brig. gen. Ing. Miloš Svoboda.  

 

Přihlašování bude ukončeno 6. července 2012, a poté odborná porota v každé 

kategorii nominuje pět nejlepších sborů a jednotek sborů dobrovolných hasičů.  

O absolutních vítězích soutěže však rozhodne svým hlasováním na webu 

www.dobrovolnihasiciroku.cz až veřejnost. 

 
Na oficiální část soutěže, do které se v roce 2011 přihlásily desítky soutěžících a 

z níž nakonec vítězně vyšly SDH Vlčnov, SDH Lobodice, JSDH Brno – Bohunice 

a JSDH Prlov, navazuje také doprovodná soutěž pro veřejnost o nejlepší 
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fotografii s hasičskou tematikou. Autor nejzdařilejšího snímku obdrží poukaz na 

nákup fotografických potřeb od firmy Nikon v hodnotě 10 tisíc korun. 

 

Jiří Bezděk 
regionální mluvčí RWE  

T 532 227 414, M 606 644 732, E jiri.bezdek@rwe.cz 

 
Mezinárodní energetická skupina RWE řídí své obchodní aktivity v České republice 
prostřednictvím společnosti RWE Transgas. Prodej zemního plynu a elektřiny více než dvěma 
milionům konečných zákazníků RWE zabezpečuje prostřednictvím regionálních společností RWE 
Energie, Jihomoravská plynárenská, Severomoravská plynárenská a Východočeská plynárenská. 
Celkem skupina RWE v ČR čítá 17 společností.  
RWE letos slaví 10. výročí vstupu na český trh. 
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RWE DOBROVOLNÍ HASIČI ROKU 2012 
SOUTĚŽNÍ KATEGORIE 
 
 
První kategorie - PRO JEDNOTKY SBORŮ DOBROVOLNÝCH HASIČŮ OBCE 
 
a) Nejlepší jednotka sboru dobrovolných hasičů obce na území „sever 

Moravy“, tj. Moravskoslezského, Olomouckého a Zlínského kraje 
 
b) Nejlepší jednotka sboru dobrovolných hasičů obce na území „jih Moravy“, 

tj. Jihomoravského kraje a kraje Vysočina 
 
c)  Nejlepší jednotka sboru dobrovolných hasičů obce na území „východ 

Čech“, tj. Libereckého, Královéhradeckého a Pardubického kraje 
 
d Nejlepší jednotka sboru dobrovolných hasičů obce na území „střed – 

sever Čech“, tj. Ústeckého, Středočeského kraje a Prahy 
 
e) Nejlepší jednotka sboru dobrovolných hasičů obce na území „jih – západ 

Čech“, tj. Karlovarského, Plzeňského a Jihočeského kraje 
 
 
Druhá kategorie – PRO SBORY DOBROVOLNÝCH HASIČŮ  
 
a) Nejlepší sbor dobrovolných hasičů nebo hasičský sbor na území „sever 

Moravy“, tj. Moravskoslezského, Olomouckého a Zlínského kraje 
 
b) Nejlepší sbor dobrovolných hasičů nebo hasičský sbor na území „jih 

Moravy“, tj. Jihomoravského kraje a kraje Vysočina 
 
c)  Nejlepší sbor dobrovolných hasičů nebo hasičský sbor na území „východ 

Čech“, tj. Libereckého, Královéhradeckého a Pardubického kraje 
 
d Nejlepší sbor dobrovolných hasičů nebo hasičský sbor na území „střed – 

sever Čech“, tj. Ústeckého, Středočeského kraje a Prahy 
 
e) Nejlepší sbor dobrovolných hasičů nebo hasičský sbor na území „jih – 

západ Čech“, tj. Karlovarského, Plzeňského a Jihočeského kraje 
 


