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TTeecchhnniicckkoooorrggaanniizzaaččnníí  ppookkyynnyy  pprroo  ddeemmoonnssttrraaccii  „„SSttoopp  

vvlláádděě““  2211..  44..  22001122  vv  PPrraazzee  
 
Za účelem koordinace činností při organizaci demonstrace vydává ČMKOS pokyny pro 
účastníky demonstrace 21.4.2012 na Václavském náměstí v Praze. 
  

Doprava 
 
Autobusy jednotlivých OS využijí parkoviště v Praze a záchytná parkoviště v okrajových 
částech Prahy. Vzhledem k předpokládaným vysokým počtům objednaných autobusů je 
nutné při plánované dojezdové době počítat s větší časovou rezervou. Ve spolupráci 
s policií bude možno účastníky z autobusů vysazovat v Italské ulici ústící na nám. W. 
Churchilla (s následným odjezdem k zaparkování). 
 

UPOZORNĚNÍ: 
Příjezd autobusů do ulice Italská bude možný pouze do 11:00 hodin!!! 

 

Řazení pochodu 
Účastníci pochodu se budou řadit dle propozic organizátorů v okolí DOS Praha: 
Ulice Siwiecova, U Rajské zahrady, nám. W. Churchilla, Seifertova – viz plánek  
 

Řazení protestního pochodu od budovy DOS 21. dubna 2012 
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SEKTOR A SEKTOR D 

 OS KOVO  

 ČMOS pracovníků školství 

 Vysokoškolský OS 

 OS pracovníků vědy a výzkumu 

 OS zdravotnictví a sociální péče ČR 

 OS státních orgánů a organizací 

 

 

 OS TOK 

 OS UNIOS 

 NOS PPP 

 OS pracovníků peněžnictví a pojišťovnictví 

 OS pracovníků obchodu 

 ČMOS civilních zaměstnanců armády 

 Severočeské sdružení odb. organizací důlního 

průmyslu  

 Kulturní OS (UNIE – profesní a OS 

orchestrálních hudebníků ČR, Herecká asociace, 

UPZ ČR, OS pracovníků výrobních a účelových 

organizací kultury, OSPKOP, OS PKZ) 

 OS pracovníků knihoven 

 ČMOS pohostinství, hotelů a cestovního ruchu 

 OS zaměstnanců letectví 

 DOSIA 

SEKTOR B SEKTOR E 

 OS PHGN 

 OS ECHO 

 OS ZPTNS 

 OS DLV 

 Občanské iniciativy 

 Svaz pacientů ČR 

 Sympatizanti 

 Občanská veřejnost  

 SEKTOR C 

 OS STAVBA ČR 

 OS dopravy 

 Svaz Odborářů Služeb a Dopravy 

 OS hasičů  

 Nezávislý odborový svaz policie ČR 

 UBS MV ČR 

 Koalice dopravních OS 

 
 
Řazení bude organizováno od 10.00 – 11.55 hodin.  
 

Upozornění k zahájení průvodu: Průvod zahájí sektor A, B, C směrem po ulici 

Seifertova ve 12:00h, jakmile konec  sektorů   A, B, C  projde světelnou křižovatkou viz 
značka semaforu, připojí se na pokyn pořadatelské služby z ulice Italská sektor E a D, 
který bude průvod uzavírat. 
 
 
 
Gastronomické služby na DOS Praha zajistí občerstvení (do vyčerpání zásob): 

- Ze Seifertovy ulice gril v přízemí budovy DOS a jídelna v 1. patře (vstup 
po schodech z grilu), kde bude v prodeji guláš, párky  

- Stánek před budovou DOS – bagety, řízky, párky 
 
 
 
Jednotlivé OS budou opět využívat svých stánků k vydávání materiálu při řazení kolem 
budovy DOS (viz plánek).  
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Pochod 
 

Čelo pochodu vyjde ze Seifertovy ulice ve 12 hodin z křižovatky ulic Italská a Seifertova 
směrem na křižovatku U Bulhara, kde podejde ulici Wilsonovu (magistrála) a bude 
pokračovat přivaděčem na ulici Wilsonovu (magistrálu) směrem k Václavskému náměstí. 
Na křižovatce Wilsonova a Politických vězňů zabočí doprava a půjde směrem 
do Jindřišské ulice, po zabočení doleva, dále pak na Václavské náměstí. Průvod půjde 
nahoru Václavským náměstím směrem k soše sv. Václava, kde se bude řadit za 
ochrannou barieru vymezeného sektoru pro účastníky „vozíčkáře“. Konec pochodu je 
plánován na 13.00 hod.  Pochod bude doprovázen   2 sanitními vozy a 2 radiovozy. Jeho 
plynulost budou koordinovat pořadatelé v reflexních vestách, kteří rovněž zajistí pohyb 
pouze v jednom pruhu na magistrále. 

 
 

Shromáždění 
Program shromáždění  (vystupování řečníků z tribuny) bude zahájen ve 13.00 hodin. Jeho 
ukončení se předpokládá ve 14.00 hodin. Účastníky pochodu vyzýváme k respektování 
vymezeného prostoru z kovových zábran před tribunou pro osoby na vozíčkách. Tento 
sektor a sektor tribuny bude přísně střežen pořadateli a bude přístupný pouze 
vystupujícím osobám.   

 

Mobilní WC 
V místě řazení (před VŠE a v Siwiecově ul.) a na Václavském náměstí bude umístěno po 
20 mobilních WC.  
 

Pitný režim 
V průběhu řazení bude před budovou DOS a v Siwiecově ulici vydávána zdarma voda pro 
účastníky demonstrace (do vyčerpání zásob). V žádném případě není možné garantovat 
vodu pro každého účastníka.  
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Koordinátorská služba  
Řešení případných problémů při řazení, pochodu i shromáždění se bude provádět přes 
pořadatele, kteří budou mít kontakt na koordinátorskou službu (vždy jedna určená osoba 
pro součinnost v daném místě s policejními a zdravotnickými složkami).  
 
 
 
Za Krizový a technickoorganizační štáb ČMKOS 
Václav Pícl, Radka Sokolová, Jiří Klepáč, Miroslav Kosina 
 
 
V Praze 16.4. 2012 


