
„Landestag“ v Ingolstadtu s účastí naší IPA ÚS 

 

 

Na pozvání IPA Vbst. Neuburg an der Donau se v sobotu dne 6. července 2019 zúčastnil 
delegát naší ÚS Plzeň prap. Petr Windšedl, příslušník dopravního inspektorátu 
Územního odboru Plzeň-venkov v hornobavorském Ingolstadtu celodenní dopravně–
bezpečnostní akce, zaměřené zejm. na prevenci „Landestag der Verkehrsicherheit“. 
Spolu s ním IPA ze Západních Čech reprezentoval ještě npor. v. v. Štěpán Thomayer z ÚS 
Domažlice. Oba splnili i jedno z přání našich kolegů a přátel z Neuburgu, tedy aby přijeli 
v uniformách Policie ČR. 

„Landestag“ spolupořádalo Bavorské ministerstvo vnitra pod záštitou policejního 
prezidenta Oberbayern Nord pana Günthera Gietla, který účastníky osobně pozdravil. 
Hlavní téma této akce „Férovost a ohled“ realizovaly a dále rozvíjely všechny složky 
integrovaného záchranného systému, dislokované na celém spádovém území 
policejního presidia Ingolstadt. 

Protože je v Německu samozřejmostí, že je IPA považována za nedílnou součást státní 
policie, měla na akci svůj stánek také IPA Vbst. Neuburg a/d Donau. Její vedoucí, 
policista Thomas Reindel (nám známý z návštěvy delegací v Plzni a Neuburgu), 
veřejnost seznamoval s významem IPA, její činností a mezinárodní strukturou. 
Spolupráci národních sekcí IPA pak názorně vysvětlovali a dokumentovali, spolu s 
našimi reprezentanty i další přítomní zástupci IPA až z Estonska nebo Švýcarska. Ve 
stánku se samozřejmě prezentovalo rovněž mnoho zemských skupin IPA z celé SRN. 
Všichni zde vystupovali v uniformách příslušných policejních složek, což u veřejnosti 
budilo oprávněnou pozornost a kladný ohlas. Delegáti se poutavě vyjadřovali k 
dopravní situaci ve svých zemích. Mnohé návštěvníky IPA stánku tyto informace velice 
zajímaly. 

Naše delegace byla na akci výrazně vidět, o čemž svědčí i to, že Štěpán Thomayer byl 
požádán místní televizní stanicí o rozhovor, ve kterém objasnil význam IPA pro policisty 
na celém světě. 

Po uzavření IPA stánku si zahraniční účastníky vyzvedli jejich němečtí kolegové a odvezli 
je na hradní slavnost do Neuburgu a/d Donau, na které mezi stovkami obyvatel města 
v historických kostýmech tento svátek policie a IPA oslavovali až do pozdních nočních 
hodin. 

Úspěšná účast Petra se Štěpánem rozhodně přispěla k navázání nových přátelských 
kontaktů jak policejních, tak i v IPA. 

 

podle poznámek Štěpána Thomayera sepsal Jarda Antoš – sekretář 

 



 

 



 


