
Policie ČR

Dynamické ukázky:

 Pořádková jednotka PČR Středočeského kraje, skupina Příbram

- vytlačování davu, zadržení osoby v davu, rozmělnění davu při pasivním odporu, 
použití donucovacích prostředků zásahová výbuška a vrhač

 Poříční oddělení Slapy

Kajutový člun nízkoponorný člun, Auto s potápěčským  vybavením, chrání pořádek
na vodních plochách (možnost projížděk dětí na člunech)

 Dva drony BRUS (bezpilotní rotorový universální systém)

Je  to  moderní  bezpilotní  prostředek  s  kolmým startem a  přistáním.  Používá  se  v
náročných  podmínkách,  kdy  nelze  použít  klasickou  leteckou  techniku,  nebo  je  to
ekonomicky nevýhodné. Prověří velké plochy území, je prioritně určen pro chráněnou
krajinnou oblast Brdy. Šest rotorů o průměru 70 cm poskytuje letadlu velikou stabilitu
a dostatek výkonu pro plnění náročných úkolů. Dosahuje velmi nízké hlučnosti. Pro
snadnou přepravu a manipulaci byl navržen jako skládací, vejde se do kufru běžného
auta. (60x70x90).

 Jízdní policie Krajské ředitelství hl.m. Prahy

Jízdní policie vykonává hlídkovou službu zejména v těžko přístupných a ekologicky
citlivých  lokalitách.  Často  jsou  koně  nasazováni  při  demonstracích  či  velkých
společenských  akcích,  protože  budí  dostatečný  respekt.  Osvědčují  se  při  pátracích
akcích, ale také při ochraně veřejného pořádku. Výcvik trvá přibližně rok a připraví
koně i jezdce na situace, do kterých se oba mohou dostat.

Ukázka – prorážení sudů, plachty, použití pyrotechniky, ohně

Vystavovaná technika:

 VW Crafter s drátěným programem přímo určený pro zákroky pořádkové jednotky

 Vybavení prvosledových hlídek – kompletní balistická ochrana policisty sloužícího 
PSH + balistický štít, zastavovací pás, dlouhé zbraně SA Steyr AUG, včetně vozidla

 VW Passat v civilním provedení

 nový motocykl - BMW F800 GT nové barevné provedení

 Tinnsilver 870 Cabin max. rychlost 55-60 km/h, 2 motory, max. počet osob 12



 Alunautic LC 7,50 -2 motory, max. počet osob 10

 Ford Ranger 

 Volkswagen s pyrotech. úpravami 

 pyrotechnický oblek 

 trofejní munice od 2. světové války až po současnost 

 detektor kovu

 2x čtyřkolka Gladiator X8

 Hyundai ix35

 Dron BRUS průměr120 cm, výška 50 cm, prázdná hmotnost 4,5 Kg, max. zátěž 2 kg, 
letová výdrž 40 min (náhradní baterie), sám se vrátí po vyhodnocení nedostatečného 
nabití, letové podmínky- vítr do 10 m/s

 Upomínkové a preventivní materiály – ve stánku veteránů PČR

HZS

Dynamické ukázky:

 Dopravní nehoda s vyproštěním
 Záchrana z vodní hladiny
 Hašení osobního vozidla
 Práce sacího bagru
 Práce automobilového bagru UDS
 Slanění z koše plošiny

Vystavovaná technika:

 CAS 20 T 815 
 CAS 20 T 815
 Záchranné saně RS 5
 Sací bagr, MAN TGS 6x6

 Tatra 815 UDS 214

 AP 37 Volvo 

 Seskoková matrace 

 AP 37



 NA T 518-7

 CAS 30

 CAS 20

ZZS

Dynamické ukázky:

 Vyproštění z havarovaného vozu s poskytnutím PNP (součinnost s HZS)

Vystavovaná technika:

 Sanitní vůz RZP, mobilní operační středisko záchranné služby, modul pro likvidaci 
následků HN (stan) modely pro nácvik

AČR

Dynamické ukázky:

 Vrtulníku W-3A Sokol

Vystavovaná technika:

 RBS-70; RVR 

 Dingo obrněné vozidlo

 Aparatura vzdušného pozorovatele 

 152 mm ShKH
 LOV-Pz 
 Tatra 815

Celní úřad pro Středočeský kraj

Dynamické ukázky:

 Dynamická ukázka zásahu jednotky proti pachateli



 Psovod s ukázkou vyhledání skrytých  tabákových výrobků

Vystavovaná technika:

 Mobilní rentgen pro kontrolu nákladních vozidel

 Technologické vozidlo CS (kontrolní vážení vozidel, laboratoř atd.)

 Vozidlo uzpůsobené na kontrolu mýtného systému 

 Vozidlo CS uzpůsobené pro přepravu služebního psa

 Služební vozidla CS

 Laserový střelecký trenažer/simulátor

Městská policie hl. města Prahy

Dynamické ukázky:

 Ukázka výcviku jízdní skupiny Městské policie hl. města Prahy

Vězeňská služba ČR
věznice  Příbram

Dynamické ukázky:

 Ukázka zákroku operační skupiny Věznice Příbram

 Veřejný výcvik sl. psů

Vystavovaná technika:

 Volkswagen LT 46 Speciální eskortní

 Ringo oblek, pomůcky pro výcvik psů



JSDHO Příbram - Březové Hory

Dynamické ukázky:

 jízda na motorovém, gumovém člunu

Vystavovaná technika:

 historická stříkačka, koňka 

MS VZS ČČK Příbram

Dynamické ukázky:

 Záchrana tonoucího 

Vystavovaná technika:

 Ambulance, zdravotnické vybavení

Oblastní nemocnice Příbram a.s.

 výuka hygieny rukou a ošetření/první pomoc

OS ČČK

 nácvik resuscitace

 maskování poranění

 obvazová technika

 zdravotní testy

Asociace dobrovolných záchranářů ČR z.s.



 autobus se simulátorem resuscitace

 vybavení záchranářů

 ukázka práce záchranářské kynologie

 prevence a osvěta první pomoci


