
Zápis 

z jednání OORR okresu Trutnov konané dne 7. 12. 2022.  

 

Začátek jednání: 16:00 

 

Přítomni: 

Členové: Hepnar Petr, Pácha Milan, Vokrouhlík Josef, Vích Martin,   

               Krtička Pavel. 

 

Ostatní: Tereza Pelcová – pracovnice kanceláře, mjr. Jakub Horák – HZS TU 

               

 

Omluveni: Špůr Radek, Frynta Jaroslav, Černý Jan, Birtus Petr                          

 

Neomluveni: Materna Luboš 

Program: 

                   1. Kontrola zápisu 

                   2. Kalendář soutěží na rok 2023 

                   3. Příprava školení velitelů JPO 

                   4. Vyhodnocení práce členů rady 

                   5. Plán práce na rok 2023 

                   6. Různé – zprávy z vyšších orgánů 

 

 

 
Ad. 1. Uvítání, kontrola zápisu z minulého jednání  

Vedoucí rady Petr Hepnar provedl přivítání všech přítomných a kontrolu zápisu 

z minulého jednání. Zapisovatelem byl navržen Petr Hepnar, ověřovatelem  

zápisu Krtička Pavel.  

 

Úkolem z minulého jednání bylo nahlásit počty jednotlivých JPO v okrsku. 

Úkol nebyl písemně zadán. 

Dodal Jaroslav Frynta - II. – 1x, III. – 3 x, V – 4 x 

 

 

Ad. 2. Kalendář soutěží na rok 2023 

Kalendář soutěží je vyvěšen, u řady soutěží je již potvrzeno jejich uspořádání. 

Označené jsou ty, které se obvykle v daném roce konají, ale ještě není potvrzeno 

jejich uspořádání v r. 2023. 

I přes mnohonásobné upozornění nekonat nic v době termínů pořádání závodů 

OSH a krajem se opět toto v některých případech nesplnilo.  OORR navrhne VV 

toto řešit a vyvodit důsledky. 

 



Ad. 3. Příprava školení velitelů JPO 

Na HZS stanice TU dojde ke změně na postu velitele jednotek. Pana Matějku 

v této funkci nahradí pan Horák. Dle jeho ujištění na způsobu a provádění všech 

školení ze strany HZS TU se nic měnit nebude. 

 

 

Ad. 4. Vyhodnocení práce členů rady 

Vyhodnocení provedl Petr Hepnar, vedoucí OORR TU. 

 

Ad. 5. Plán práce na rok 2023 

Plán práce OORR je vypracován a po schválení VV bude „ umístěn“ na 

internetové stránky OSH TU. 

 

 

Ad.6. Různé 

- na příští jednání je nutné dodat počty jednotlivých JPO v okrsku a tím 

splnit úkol z minulého jednání. 

 

- v listopadu kurz a zkoušky rozhodčí TFA – 3 absolventi – Petr Hepnar,  

Krtička Pavel, Oldřich Hrubý 

 Rozhodčí – Instruktor PS - 1 absolvent – Hepnar Petr 

 

     - vyhlášení zkoušek Hasič III. a II. 

     - zkoušky jsou vyhlášeny na den 7. prosince 2022 od 17:00 hod. 

- dne 30. 11. již proběhlo jedno kolo zkoušek Hasič II. a III. Zkoušky se 

konaly v hasičské zbrojnici ve Vrchlabí 3 a zúčastnilo se 14 hasičů. 

Z tohoto počtu 10x Hasič III. a 4x Hasič II. Zde je nutné vyzdvihnout práci 

velitele okrsku č. 8. Jaroslava Frynty. Nejenže se zkoušek zúčastnil tak 

vysoký počet hasičů, ale i jejich připravenost na tyto zkoušku byla na vysoké 

úrovni. Výsledek – 100% úspěšnost. 

 

- v měsíci únoru 2023 bude vyhlášen seminář pro stávající rozhodčí PS a   

následně školení pro nové zájemce pro činnost rozhodčího PS. 

 

     - zprávy z vyšších orgánů  

     - zpráva z jednání dne 15. 10. 22 

     - v posledním jednání ÚORR proběhlo v Praze dne 2. 12. 2022. 

     - výcvikový rok 2023 – bude upřesněno v prosinci, až HZS vydá témata. 

  Nejnovější informace – hotel Přibyslav bude nakonec dál v provozu, tudíž 

odpadá problém pro další období, kde konat školení, přednášky atd. 

 

Jednání ÚORR, zkoušky Hasič I. a IMZ pro vedoucí odborných rad represe se 

bude konat ve dnech 17. – 19. března 2023 v Přibyslavi. 



 

Pyrocar – bude se konat v Přibyslavi ve dnech 18. a 19. srpna 2023.         

 

- byly akceptovány připomínky k novým  otázkám k odbornosti Hasič. 

Nový metodický pokyn k získání odznaku Hasič by měl být vydán do konce 

roku, včetně všech otázek. 

Z časové náročnosti nebude v první fázi k dispozici zkušební program – nutnost 

naplnit ho novými otázkami atd. 

Případní zájemci o získání odznaku HASIČ I. na zkouškách v březnu r. 2023 se 

musí připravit na tuto zkoušku pouze z vydaných otázek a nepoužívat zkušební 

program, který nebude ještě v této době aktualizován. 

 

Více bude v zápise z jednání ÚORR. 

 

 

Příští jednání 8. března 2023 od 16:00 hodin.  

 

Konec jednání:  17:00 

 

Od  17:00 – proběhly zkoušky Hasič II. a III. – úspěšnost  a znalost absolventů  

obdobná jako 30.11.  Zúčastnilo se 10 hasičů. 

 

 

Zapsal: Petr Hepnar                                    

                                                                     ……………………………….. 

 

 

 

Ověřil: Krtička Pavel 

                                                                      ……………………………….. 

              

 

               

                                                                     ………………………………. 
 

 

 

 

 

 


