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PŘEHLÍDKA 2018, EVROPSKÁ TŘÍDA
STATICKÁ UKÁZKA TECHNIKY, LETNÁ
Témata TK:
• Představení zástupců zúčastněných složek
• Armáda ČR, 1. zástupce náčelníka Generálního štábu AČR generálporučík Ing. Jiří
BALOUN
• Policie ČR, policejní prezident generálmajor Tomáš TUHÝ
• Hasičský záchranný sbor ČR, generální ředitel generálmajor Drahoslav RYBA
• Zdravotnická záchranná služba hl. m. Prahy, náměstek ředitele Mgr. Zdeněk KŘIVÁNEK
• Městská policie hl. m. Prahy, ředitel Ing. Eduard ŠUSTER
• Celní správa ČR, 1. zástupce generálního ředitele Generálního ředitelství cel plukovník
Lumír ŠATRAN
• Magistrát HMP, radní hl. m. Prahy pro oblast bezpečnosti a prevence kriminality Bc.
Libor HADRAVA
• Dopravní podnik hl. m. Prahy, specialista odboru Řízení a kontroly provozu Miloš
TRNKA
• Městská část Praha 6, místostarosta Mgr. Jan LACINA

•
•

Základní informace o přehlídce
Dopravní a bezpečnostní opatření
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ARMÁDA ČR

Základní informace o přehlídce a statické ukázce
• Přehlídka 2018
• představí veřejnosti moderní armádu spolu s dalšími složkami IZS (Policie
ČR, Hasičský záchranný sbor ČR a Zdravotnická záchranná služba hl. m.
Prahy), Městskou policií hl. m. Prahy a Celní správou ČR;
• do přehlídky je zapojeno celkem 4357 osob a 236 kusů techniky;
• AČR - 3425 vojáků a 128 kusů techniky (103 ks pozemní a 25 ks letecké
techniky);
• celá příprava trvala 2 roky
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PŘEHLÍDKA 2018, EVROPSKÁ TŘÍDA
STATICKÁ UKÁZKA TECHNIKY, LETNÁ
Průběh Přehlídky 2018
• Slavnostní zahájení
• Přelet vzdušných sil
Letouny a vrtulníky Armády ČR
Letouny a vrtulníky y Ozbrojených sil SR
• Pochod vyčleněných jednotek
• Defilé techniky
• Ukončení slavnostní přehlídky
Přelet vrtulníků Armády ČR s dýmem v barvě trikolóry
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PŘEHLÍDKA 2018, EVROPSKÁ TŘÍDA
28. října 2018, 14.00 hod
Schéma pozemní trasy a důležitých bodů Přehlídky 2018
Čelo
techniky
Shromaždiště
armády
kasárna
17. listopadu

Čelo
pěších

Umístění
TRIBUN

Napojení do
pochodových
proudů všech
zúčastněných
složek

Tisk
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ARMÁDA ČR

• Statická ukázka
• představuje průřez vojenskou technikou a technikou IZS (Policie ČR,
Hasičský záchranný sbor ČR a Zdravotnická záchranná služba hl.m.Prahy),
Městské policie hl. m. Prahy a Celní správy ČR od roku 1918 do
současnosti;
• na statické ukázce se podílí 2000 osob, představí se 153 kusů techniky;

6
MINISTERSTVO OBRANY ČR

STATICKÁ UKÁZKA TECHNIKY, LETNÁ
26. – 28.října 2018
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STATICKÁ UKÁZKA TECHNIKY, LETNÁ
KLIDOVÁ ZÓNA
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POLICIE ČR
Přehlídka 2018
• v pochodovém proudu bude 130 policistů reprezentujících služby PČR, praporečníci,
psovodi, jezdci na koních, účastníci zahraničních misí (Irák), zásahové a speciální
pořádkové jednotky;
• defilé techniky je průřezem nejmodernějšími vozidly, zpravidla v barvách PČR, v počtu
24 kusů (od motorek přes čtyřkolky až po terénní vozidla s čluny), hlavními lákadly jsou
Tatra pyrotechniků, zásahové vozidlo se zásahovým týmem ÚRN a pyrotechnický
traktorbagr;

Statická ukázka
• statická ukázka techniky od historické až po současnou, doprovodný program,
dynamické ukázky;
• výstava mapující 100 let bezpečnostního sboru;

Služební slib na Hradčanském náměstí (27. 10. 2018) složí 240 policistů
- vzhledem k rozsahu a místu jde o výjimečnou záležitost;

Organizace znamenala měsíce příprav, stovky hodin jednání a nácviků,
k tomu neodmyslitelně patří i adekvátní zajištění bezpečnosti.
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POLICIE ČR
Situace
• stále platí 1. stupeň ohrožení terorismem;
• zejména v Praze se koná velké množství kulturních a společenských akcí;
• na všech se očekává účast řady chráněných osob;
• jsou oznámena shromáždění (např. Václavské náměstí, Národní třída, atd.)

Bezpečnostní opatření
• zvýšený výkon služby od 7:00 dne 26. 10. do 7:00 dne 29. 10. ;
• výkon služby je směřován především k tzv. „měkkým cílům“, mimo zmíněných
věnujeme pozornost také otevření Národního muzea 27. 10. v 15.30 h a Pietnímu aktu
na Vítkově 28. 10. v 10.30h;
• jde o preventivní opatření, celkem se na BO bude podílet až 2000 policistů prakticky
všech služeb a útvarů (min. okolo 500 denně nad běžný rámec);
• spolupráce s ostatními složkami a subjekty, rozdělení kompetencí, řídící štáb BO;
• stále aktivní metodická skupina PODPORA a linka 800 255 255;
• 28. 10. nad územím hl. m. Prahy BEZLETOVÁ ZÓNA včetně dronů;
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POLICIE ČR

Opatření v dopravě
• jsou nedílnou součástí bezpečnostního opatření;
• dopravní policisté jsou připraveni řídit provoz, urychleně řešit případné
dopravní nehody;
• uzavírky budou především v oblastech konání akcí (ul. Evropská, Svatovítská,
včetně některých přilehlých ulic a Vítězného náměstí, Hradčanské náměstí,
příp. magistrála), včetně generálních nácviků;
Žádáme o trpělivost, pochopení, respektování dopravního značení a pokynů
policistů.
Bližší informace včetně map a aktualit z BO naleznete na www.policie.cz
twitter.com/policiecz
facebook.com/policiecz
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HASIČSKÝ ZÁCHRANNÝ SBOR ČR
Hasičský záchranný sbor ČR je řídící složkou Integrovaného záchranného systému. Za
posledních 100 let se z hasičů stali univerzální záchranáři.
Přehlídka 2018
• představí síly a prostředky, kterými dnes a denně chrání životy, zdraví a majetek
občanů;
• do přehlídky je zapojeno 350 příslušníků;
Statická ukázka
• široké spektrum činností se představí technikou vystavenou na Letenské pláni i tou,
která pojede v proudu přehlídky – celkem 59 kusů;
• nejstarší technika – zápřahová ruční stříkačka z roku 1897;
• nejmodernější technika – zodolněná cisternová automobilová stříkačka Titan;
• nejzajímavější kuriozita – hasičský automobil Praga vyrobený v roce 1918;
• klidová zóna Letná pro děti i dospělé;
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ZDRAVOTNICKÁ ZÁCHRANNÁ SLUŽBA HL. M.
PRAHY
Zdravotnická záchranná služba hl. m. Prahy byla založena v roce 1857
a je nejstarší zdravotnickou záchrannou službou v Evropě. V ČR provozuje
zdravotnickou záchrannou službu 14 krajů. Hlavní náplní činnosti je poskytování
přednemocniční neodkladné péče na území hlavního města Prahy.
Přehlídka 2018
• přehlídky se zúčastní 14 vozů rychlé zdravotnické pomoci ze všech krajů;
• z techniky ZZS se představí modul Golem, terénní kamion Atego, záchranářské a
lékařské vozidlo;
Statická ukázka
• výstava 160 let ZZS
• výuka první pomoci, zdravotnické operační středisko, dynamické ukázky;
Od 26. do 28.10. dojde k posílení denních i nočních směn.
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MĚSTSKÁ POLICIE HL.M. PRAHA
Městská policie hl. m. Prahy je další bezpečnostní sbor působící na území metropole.
• hlavním úkolem je dohled nad veřejným pořádkem;
• v rámci celé ČR působí téměř 8,5 tisíc strážníků;
• zastupuje všechny městské a obecní policie, většina z nich oslavila v minulém roce 25.
výročí;

Přehlídka 2018 – v pochodovém proudu se představí čestná jednotka, služební
kynologové, jízdní skupina a různé druhy techniky včetně speciálních vozidel;
Statická ukázka - prezentační stánek, výstavní panely (průřez historií Městské policie hl.
m. Prahy), komentovaná ukázka výcviku služebních koní, prezentace nové techniky včetně
speciálních vozidel, doprovodné akce pro děti;
Jedinečnost Městské policie hl. m. Prahy – využívání starokladrubských koní (jediná živá
kulturní památka), profesionální záchranná kynologická skupina (USAR tým);
Městská policie hl. m. Prahy bude zajišťovat dohled nad veřejným pořádkem
a dopravou – Evropská, Letná, Vítkov, Hradčanské náměstí, atd.
+ běžný výkon služby v rámci metropole;
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CELNÍ SPRÁVA ČR
Celní správa České republiky je bezpečnostním sborem a její činnost je
součástí systému celního dohledu nad zbožím v rámci jednotného celního území EU.
Je výhradním správcem spotřebních a ekologických daní.
Přehlídka 2018
• zapojeno bude 42 pochodujících, 6 psovodů se psy a 15 vozidel;
• příslušníci představí ukázky výkonu služby celní správy;
• kromě standardních vozidel také prezentace mýtného, technologického a
kynologického vozidla;
Speciální ukázky:
• velkokapacitní mobilní rentgen (operativní kontrola bez fyzické vykládky);
• mobilní laboratoř (jediné zařízení v Evropě sloužící k odběru vzorků z cisteren se
spodním plněním);
• exkurz do historie v rámci ukázky na Letné;
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MAGISTRÁT HL. M. PRAHY

Magistrát hlavního města Prahy je fakticky obecním a krajským úřadem hlavního
města Prahy, jež plní úkoly uložené zastupitelstvem nebo radou města a vykonává
přenesenou státní působnost hlavního města.
Přehlídka 2018
• Magistrát bude zastoupen příslušným členem Rady hl. m. Prahy a současně
nadřízeným činitelem vybraných jednotek Integrovaného záchranného systému, které
se akce účastní. Za vystupování a reprezentaci těchto jednotek IZS nese zástupce
úřední výkonnou zodpovědnost.
• Kromě příslušných dopravních opatření zajišťuje magistrát také servis v tzv.
odpočinkové zóně pro návštěvníky a další účastníky z řad všech přítomných jednotek
a sborů.
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MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 6

DEJVICKÁ TŘÍDA, program v rámci oslav 100. výročí vzniku samostatného čs.státu
• 22. 10. – EXTERIÉROVÁ VÝSTAVA „STOLETÍ“
• rozmístění na Dejvické třídě od Vítězného náměstí po stanici metra Hradčanská
• 30 oboustranných nosičů mapujících průběh celého století v Československu s
akcentem na roky končící číslicí „8“
• 28. 10. – ODHALENÍ SOCHY T. G. MASARYKA
• od 10.00 hodin na Bachmačském náměstí
• 28. 10. – HUDEBNÍ PROGRAM NA DEJVICKÉ TŘÍDĚ
• od 15.30 do 22.00 hodin na třech pódiích
• zahraje Vojenská hudba Olomouc, swingový orchestr Zatrestband, Hudba Cizinecké
legie Francie, Michal Prokop & Framus Five a skupina Tatabojs
• 28. 10. – VLAK ČESKOSLOVENSKÝCH LEGIONÁŘŮ
• prohlídka historického vlaku Československých legií přistaveném
od 28. 10. do 18. 11. 2018 na vlakovém nádraží PRAHA-DEJVICE
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DOPRAVNÍ PODNIK HL. M. PRAHY
Přehlídka 2018 – uvedená opatření budou v platnosti při generálním nácviku v sobotu
27.10. v časovém rozmezí cca 20.00 – 24.00 hodin a při vlastní přehlídce v neděli 28.10.
v časovém rozmezí cca 9.00 – 18.00 hodin:
• provoz metra bude zachován a v neděli 28.10. posílen;
• omezení výstupu ve stanici metra Dejvická směrem do ulice Evropská (uzavření výstupů
k tramvajovým zastávkám a k hotelu Diplomat)
• přerušení provozu tramvají v ul. Evropská, Svatovítská a Jugoslávských partyzánů, změna
trasy pravidelných linek 8, 18, 20 a 26 ;
• nasazení náhradní autobusové dopravy X20 v úseku Divoká Šárka – Nádraží Veleslavín –
Bořislavka – Vozovna Střešovice – Prašný most – Hradčanská (náhradní autobusová
doprava nezajíždí do oblasti stanice metra Dejvická a Vítězného náměstí);
• v době přesunu techniky z kasáren 17. listopadu na seřadiště krátkodobá přidržení
provozu pravidelných autobusových linek na trase přesunu v závislosti na pohybu
konvoje, zavedeno zvláštní dopravní opatření zejména pro linky obsluhující Letiště V.
Havla pro preferenci autobusových spojů obsluhujících jednotlivé terminály;
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DOPRAVNÍ PODNIK HL. M. PRAHY

• v úseku Nádraží Podbaba – Dejvická bude náhradní doprava za tramvaje
zajištěna souběžnými autobusovými linkami;
• v úseku Bořislavka – Dejvická – Prašný most nebude náhradní autobusová
doprava zavedena (nutno využít metro);
• ze zastávky Prašný most odklon autobusových linek 143, 149 a 180 ke stanici
metra Hradčanská (nezajíždí ke stanici metra Dejvická);
Návštěvníkům Přehlídky 2018 doporučujeme k přepravě využívat zejména linek
metra a na lince A využít i možnosti výstupu ve stanici metra Bořislavka
s následnou docházkovou vzdáleností do místa akce.
Statická ukázka
• bez vlivu na provoz MHD
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PROSTORY PRO VEŘEJNOST A PRAKTICKÉ
INFORMACE
Přehlídka 2018
• prostory pro veřejnost - po obou stranách Evropské třídy, od křižovatky s ulicí
Gymnazijní směrem k letišti až po Kanadskou ulici ( čelo pochodového proudu),
nebo na Vítězném náměstí;
• doporučujeme přijít dostatečně včas, cca ve 13 hodin;
• provoz metra bude zachován a v neděli 28.10. posílen, doporučený výstup z
metra A ve stanici metra Bořislavka s následnou docházkovou vzdáleností do místa
akce;

Statická ukázka Letná
• doporučujeme využít MHD, tramvajové linky č.26, 1, 25 ve směru z centra, s
výstupem ve stanici Sparta;
• pro pohodlnější přístup jsou připraveny 4 vstupy do areálu;
• klidová zóna s atrakcemi a soutěžemi pro děti, výstavy a propagační stánky
armády a složek Integrovaného záchranného systému;
20
MINISTERSTVO OBRANY ČR

NEJZAJÍMAVĚJŠÍ TECHNIKA A UKÁZKY
Přehlídka
• kolová bojová vozidla PANDUR II. a lehká obrněná vozidla IVECO z výzbroje 4. brigády rychlého
nasazení;
• modernizovaný Tank T-72M4CZ z výzbroje 7. mechanizované brigády;
• letouny 5x JAS-39 GRIPEN, 5x L-159 ALCA, 3x L-39 ALBATROS z výzbroje 21. základny taktického letectva
Čáslav;
• víceúčelový vrtulník Mi-171Š a bitevní vrtulník Mi-24/35 z výzbroje 22. základny vrtulníkového letectva z
Náměšti nad Oslavou;

Statická ukázka Letná
• NEJSTARŠÍ AUTOMOBIL – Italský nákladní automobil FIAT 18 (čs.legie, v letech 1. světové války se stal
nejrozšířenějším automobilem italské armády);
• NEJCENNĚJŠÍ VOJENSKÁ TECHNIKA– TANK PROTI HITLEROVI, Československý lehký tank Škoda LT vzor
35 (v září 1938 jedna z nejdůležitějších součástí výzbroje naší armády připravené k obraně
Československa);
•TRANSPORTÉR, KTERÝ PŘEDBĚHL SVOU DOBU, Československý obrněný transportér OT-64 SKOT, 1965 (i
dnes, více než 50 let po zahájení výroby, odpovídají tvary OT-64 a jeho celková koncepce moderním
transportérům);
• Společná ukázka ČSOL a Sokola (ukázka vystoupení z posledního sokolského sletu, neděle 28.10, 16.30h
• Hudba Cizinecké legie Francie, sobota 27.10 v 9.00 a v 16.30 hodin a neděle 28.10. ve 12.00 hodin
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PŘEHLÍDKA 2018, EVROPSKÁ TŘÍDA
STATICKÁ UKÁZKA TECHNIKY, LETNÁ

Informace pro média a veřejnost:
• akreditace pro média do 25. 10. do 12.00 hodin na e-mailech:
info@army.cz, kangs@army.cz
• webové stránky http://www.army.cz/
• webové stránky http://prehlidka2018.army.cz/
• sociální sítě MO a zúčastněných složek
• články, reportáže, rozhovory, fotografie z přípravy, nácviků a
provedení jednotlivých akcí;
• informace organizačního charakteru , dopravní a bezpečnostní
opatření (v součinnosti s IZS);
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