
Zápis z jednání KORR 

konaného dne 9. 1. 2023 – forma jednání: Per rollam 
Přítomni členové KOR represe: Petr Hepnar – TU, Petr Hanuš – RK,  
                                                         Luboš Stárek – JC ,Rudolf Jelínek – NÁ, Václav Bouz – HK  
 
Program:  1. Uvítání  
               2  Zpráva z vyšších orgánů 
                          3. Zadání úkolu vyplývajících z požadavků ÚORR 
  4. Naplánování účasti na IMZ Přibyslav 2023 
  5. Závěr 

 
Ad. 1 – Uvítání 
Vedoucí KORR Petr Hepnar přivítal přítomné a zahájil jednání. Zápisem z jednání byl prověřen Petr Hepnar, 

ověřovatel zápisu Hanuš Petr. 
Vzhledem k tomu, že je pracovní vytížení a vzdálenost členů KORR dosti značná, rozhodl jsem se jednání 
rady uskutečnit formou Per rollam.  
 

 
Ad. 2 - Zpráva z vyšších orgánů 
Dne 2. 12. 2022 se v Praze uskutečnilo poslední jednání ÚORR, ze kterého vznikla řada úkolů pro 
KORR. Jako přílohu k zápisu o jednání KORR přikládám zápis ze zmiňovaného jednání ÚORR. 
 
 
Ad. 3 - Zadání úkolu vyplývajících z požadavků ÚORR 
Stávající úkoly – připomínám Václavovi a Lubošovi nutnost mi konečně poslat vyplněnou tabulku, zaslanou 
již před relativně dlouhou dobou (pro jistotu jako přílohu onu tab. přikládám). 
 
Úkoly nové – pročíst zprávu z jednání ÚORR a předat do okrsků. 
 
Úkol pro členy rady: předat informaci o novelizaci metodického listu zkoušek odbornosti hasič na 
okresy a SDH, stejně tak jako aktualizovat znění na jednotlivých webových stránkách 
(s tímto nespěchejte, zatím jen oznámit a až bude V Praze schválen Metodický pokyn k Hasič I. – III. 
a s ním otázky zapracované do zkušebního prográmku, vše vám zašlu ke zveřejnění na stránkách a 
distribuci do sborů). 
S tímto bude souviset nutnost vytvořit tabulku pro potřeby KSH (čl. VI. Odstavec 2. Met. pok. - 
odznaky Hasič II. stupně uděluje po úspěšném složení zkoušek KSH a vede evidenci o udělených 
odznacích). 
Zasílám už teď a proveďte její vyplnění za vaše okresy, a to v termínu tak, abych já byl schopen vaše 
podklady sumarizovat a předat na stránky KSH HK do pololetí tohoto roku nejdéle. 
 
Všichni členové rad represe na všech stupních, provedou rozšíření povědomí o možnosti organizace 
kurzů pod záštitou ÚHŠ v jednotlivých krajích. ÚHŠ mohou organizovat kurzy přímo v místě potřeby 
školení nových funkcí. Kurzy mohou probíhat na okrskové, okresní či krajské platformě.  
 
Přenést do jednotlivých krajů, okresů a okrsků signál k nutnosti spoluorganizování praktických 
výcviků, seminářů a zaměstnání v součinnosti s HZS.  
 
 
 



Ad. 4 – Naplánování účasti na IMZ Přibyslav 2023 
Vzhledem k tomu, že se již vyjasnila situace okolo hotelu v Přibyslavi, je již schválen termín 17. březen 2023 
od 14:00: jednání rady represe + zkoušky odbornosti Hasič (od 16:00), 18. – 19. březen 2023 od 9:00 
seminář instruktážně metodické zaměstnání se uskuteční zde. 
V případě, že se někdo z vás rozhodne k absolvování zkoušek Hasič I., je nutné být na místě konání včas. Zde 
nabízím možnost dopravy na místo konání se mnou. Více po telefonu. Jak je výše uvedeno, zkoušky 
započnou od 16:00 v pátek 17. 3. V opačném případě stačí být na místě v sobotu 18. 3. 2023 do 8:00 na 
hotelu. Vlastní zaměstnání bude na sále na zámku. 
Dohodněte si tedy jako loni rozumný čas odjezdu od KOPISu v Hradci Králové. Zde budete mít dohodnuté 
odstavení vašich vozidel na uzavřeném parkovišti.  
V případě, že se nebudete z jakéhokoli vážného důvodu osobně zúčastnit tohoto IMZu, určete si 
náhradníka. 

 
 
Ad. 5 – ZÁVĚR 
Vedoucí KORR Petr Hepnar děkuje přítomným za dosavadní odvedenou práci, popřál mnoho zdaru 
do nové a ukončil jednání.  
 

 

Zapsal: Petr Hepnar 

 

 

Ověřovatel zápisu: Hanuš Petr 


