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Časový harmonogram akce 

 

*uvedené časy se mohou dle potřeby měnit  

  

Prezentace složek a jejich činnost 

Hasičský záchranný sbor LK – preventivně výchovná činnost v oblasti požární ochrany „Hasík“ 

(stanoviště č. 1), ukázka techniky a vybavení  

Policie ČR – prevence v oblasti kriminality, ukázka kriminalistické techniky a ohledání místa činu 

(stanoviště č. 2), ukázka techniky služby dopravní policie, ukázka služebního plavidla, kynologie 

Městská policie Liberec – prevence v oblasti kriminality a dopravy (stanoviště č.3), ukázka 

techniky, výzbroje a výstroje strážníků MP 

Zdravotnická záchranná služba LK – ukázka vybavení vozidla ZZS LK 

Složka IZS Druh ukázky Čas Stanoviště 

Město Frýdlant a Policie ČR Zahájení akce 9:00  

Městská policie Liberec 
Zadržení pachatele TČ strážníky MP 
s využitím služebního psa + ukázka 

sebeobrany 
9:15 

2 
 

Hasičský záchranný sbor LK 
stanice Liberec, stanice Raspenava  

Použití speciálního hasícího a 
řezacího zařízení Cobra + hašení  

požáru v domácnostech 
9:45 1 

Policie ČR – Oddělení služební 
kynologie 

Skupina speciálních kynologických 
činností 

Praktická ukázka výcviku služebních  
psů dle specializace 10:15 2 

Jednotka SDH Frýdlant, HZS LK,  
Zdravotnická záchranná služba LK, 

PČR, ČČK   

Vyprošťování osob z havarovaných 
vozidel + ošetření pacienta 10:45 1 

Četnická pátrací stanice Praha  /  
Policie ČR  

Ukázka dobové práce četnictva / 
ukázka zákroku pořádkové jednotky 

PČR 
11:15 2 

Celní správa ČR 
Výcvikové zařízení služební 

kynologie 

Vyhledávání předmětů pomocí  
služebního psa 11:45 1 

Armáda ČR 
Ukázka činnosti  31. pluku radiační, 
chemické a biologické ochrany   12:15 2 

Veškeré účinkující složky  Ukázka techniky s komentářem 12:30  
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Armáda ČR – ukázka techniky, vybavení, výstroje a výzbroje (stanoviště č.4) 

Celní správa ČR – služební kynologie 

Jednotka sboru dobrovolných hasičů Frýdlant – ukázka současné i historické techniky, 

prostředky ve výbavě jednotky SDH 

Horská služba ČR – ukázka terénního vozidla a prostředků pro záchranářské práce 

Český červený kříž – praktická ukázka poskytování první pomoci (stanoviště č. 5) 

Vodní a potápěčská záchranná služba Liberec (stanoviště č. 6)  – ukázka potápění , 

vybavení pro potápění a záchranu osob z vodních ploch 

Tým silniční bezpečnosti – prezentace dopravní bezpečnosti  (stanoviště č. 7) 


