
 
 
 
 
 
 

VÝSTAVIŠTĚ PRAHA HOLEŠOVICE 

29.8.2015 |  13:00 – 18:00 
 
 
 
 
 
  

Všechny složky záchranného systému na jednom místě – v areálu Výstaviště Praha Holešovice. Během 
akce návštěvníkům představíme vybavení a techniku v dynamických ukázkách, bude možné vidět a 
vyzkoušet mnohá zařízení, systémy a záchranné procesy. Ke zhlédnutí bude připraveno kompletní 
policejní vybavení, speciální hasičské vozy, vozidla zdravotnické záchranné služby a armádní technika. 
Budou zde také psovodi, jízdní policie, horolezci záchranáři a mnoho dalších specializovaných zařízení, 
oborů a odborníků.  Návštěvníci budou mít možnost srovnat historické vybavení záchranářů se současnou 
speciální špičkovou technikou.  
Celá expozice bude rozložena ve spodní části areálu tak, aby každý subjekt a obor měl svůj prostor, 
zároveň vám záchranáři předvedou svoji činnost ve společných ukázkách.  
Chceme lidem umožnit naučit se nové postupy, osvěžit si základy první pomoci, taktiku přežití a přesvědčit 
se, jak dobře jsou složky IZS připraveny na případné krizové situace. 
 

Harmonogram pro oficiální hosty: 
 
13:00   zahájení akce pro veřejnost – hlavní podium 
13:00 - 13:15 příchod hostů a organizace jejich vystoupení  
13:30  představení oficiálních hostů na podiu, pozvání na setkání s novináři 
14:00  setkání oficiálních hostů s novináři – Téma diskuze: Jak je realizována příprava obyvatelstva na 

krizové situace ze strany státní správy a složek IZS. Možnosti a nabídka preventivní a výchovné 
činnosti, branná připravenost obyvatel 

15:00  ukončení diskuse, následně možnost setkání s veřejností  
 
Od 13:00 do 18:00 na hlavní ploše probíhající ukázky činnosti složek 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kontaktní osoba pro hosty na místě: Tomáš Hübl, mobil: 737 400 234 
 

PROGRAM NA HLAVNÍ PLOŠE: 
 
13:00                  Zahájení akce 
13:10                  SDH - hasičský útok mládeže 
13:30                  Představení oficiálních hostů 
14:00                  MP Praha – ukázka výcviku služebních psů 
14:30                  PČR – ukázka zadržení prchající osoby 
14:40                  Speleologická záchranná služba – ukázka záchrany 
15:00                  MP Praha – ukázka výcviku služebních koní 
15:30                  PČR – ukázka zásahu proti davu agresivních fanoušků 
16:00                  PČR – ukázka zastavení a zadržení ujíždějícího řidiče 
16:10                  Speleologická záchranná služba – ukázka záchrany 
16:30                  SDH - hašení historickou koňskou stříkačkou 
16:50                  HZS – likvidace nebezpečné látky 
17:15                  SDH – použití hasicích přístrojů 
17:30                  HZS + SDH – vyproštění osob z havarovaného vozu,  
                            uhašení hořící osoby, uhašení hořícího vozu 
18:00    Oficiální ukončení akce 
 

PŘEDBĚŽNÝ SEZNAM POTVRZENÝCH HOSTŮ: 
 
MgA, Martin Stropnický, ministr obrany ČR 
Mgr. Ivana Cabrnochová, senátorka parlamentu ČR 
Ing. Bohuslav Chalupa, poslanec PSP ČR, Výbor pro obranu 
Adriana Krnáčová, primátorka HMP 
Bc. Libor Hadrava, radní HMP 
Ing. Radek Lacko, radní HMP 
Mgr. Jan Čižinský, starosta MČ Praha 7 
MgA. Petr Vilgus, Ph.D., zástupce starosty MČ Praha 8 
brig. Gen. Ing. Drahoslav Ryba, generální ředitel HZS ČR 
MUDr. Petr Kolouch, MBA, ředitel ZZS Praha 
Ing. Eduard Šuster, ředitel MP Praha 
Ing. Jaroslav Trávníček, viceprezident AOBP 
Ing. Pavel Šalanda, viceprezident AOBP 
Ing. Jaroslav Pecháček, CSc., viceprezident AOBP 
Mgr. Bohdan Frajt, ředitel Správy služeb HMP 
plk. Ing. David Fajkus, zástupce ředitele Celního úřadu pro HMP 

Členové krizových štábů MČ Praha 6,7 a 8 
 

 
 


