
 
 

Dovolujeme si Vás pozvat na 

 
 

XII. ročník výstavy  
 

Občan a 
bezpečnost, 

 
 

která se uskuteční dne 

 

10. června 2016 
 
 

v budově Územního odboru 
 Policie ČR,  

U Výstaviště 18, Přerov 
a v přilehlém okolí 

 

 
 plk. JUDr. Martin Lebduška 

 vedoucí ÚO Přerov 

 

 
 

Harmonogram akce „Občan a bezpečnost“ 

 
 
Pátek 10. 6. 2016 
 
09:00 zahájení akce 

09:05 judo – SKUP Olomouc 
09:15 PČR – výcvik služebních psů   
09:30 PČR – výcvik nováčků VZ Brno 

09:50 vojenská policie – zadržení osob podezřelých z 
obchodování s vojenskými zbraněmi 

10:05 vojenská policie – ukázka výcviku služebních psů – 

vyhledávání zbraní a drog 
10:20 složky IZS – simulovaná dopravní nehoda 
10:40 PČR - ukázka hipologie - jízdní policie ČR Zlín 

11:00 celní správa – ukázka mýtného vozidla  
11:05 celní správa – prezentace rentgenového vozidla 
11:15 celní správa – skupina služební kynologie – vyhledávání 

zbraní a drog  
11:25 judo SKUP Olomouc 
11:35 71. mechanizovaný prapor Hranice – přepadení 

vojenského konvoje 
11:55 71. mechanizovaný prapor Hranice – musado 
12:05 PČR - ukázka zákroku – násilné zastavení vozu a 

zadržení pachatele 
12:15 PČR - pyrotechnická služba – ukázka techniky 
12:20 SDH Přerov – hašení požáru vozidla 

12:40 vojenská policie – ukázka výcviku služebních psů – 
vyhledávání zbraní a drog 

12:55 vojenská policie – zadržení osob podezřelých z 

obchodování s vojenskými zbraněmi 
13:10 71. mechanizovaný prapor Hranice – musado 
13:20 záchranná brigáda Ol. kraje – výcvik psů pro záchranu 

osob 
13:40 PČR - ukázka zákroku – násilné zastavení vozu a 

zadržení pachatele 

13:50 PČR – výcvik služebních psů 
14:05 HZS - ukázka ručního hašení 
14:30 ukončení dne  

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 
 
Po celou dobu průběhu akce: 
Den otevřených dveří na územním odboru Přerov pro 

veřejnost  
 
- podzemí zajištěn provoz laserové střelnice   
- 1. a 2. podlaží panely Policie ČR 
- 2. podlaží zasedací místnost – možnost 

sestavení portrétu pachatele 
- 3. podlaží prezentace AČR – 71. 

mechanizovaný prapor Hranice 
- 4. podlaží prezentace Vojenské policie 
- 5. podlaží pracoviště kriminalistické techniky, 

možnost sejmutí otisků, ukázka místa činu 
 

Další doprovodný program: 
- policejní technika + pyrotechnický robot 
- prezentace krizového řízení PČR + HZS + 

Olomouckého kraje 
- uniforma policistů pořádkové jednotky + zbraně 
- speciální vozidlo cizinecké policie – schengen bus 
- policejní motocykl, čtyřkolka a vozidla používaná 

PČR 
- technika Hasičského záchranného sboru 
- ukázka cisterny SDH Přerov  
- technika Armády ČR - 71. mechanizovaný prapor 

Hranice 
- technika vojenské policie 
- technika celní správy 
- ukázka sanitního vozu záchranné služby 
- ukázka sanitního vozu Medical servis 
- stanoviště Českého červeného kříže 
- stanoviště Městské policie Přerov 
- stanoviště pojišťovny MV 
- stanoviště BESIP 
- soutěže pro děti 
- skákací hrad pro děti  
 
Areál přerovské loděnice:  
možnost svezení po řece Bečvě na plavidlech složek IZS 
a Státní plavební správy 


