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KRAJSKÉ ŘEDITELSTVÍ POLICIE JIHOMORAVSKÉHO KRAJE 

 

  
Územní odbor Znojmo 
 

  

  

Krajské ředitelství policie Jihomoravského kraje zve na akci 
 

„DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ  

NA ÚZEMNÍM ODBORU ZNOJMO“ 

 

V průběhu jednoho dne se budete moci seznámit s policisty jednotlivých policejních služeb,  

vidět je v akci, vyzkoušet si jejich práci (například odebírání otisků prstů a zajišťování různých stop), 

prohlédnout si technické vybavení, a jejich výzbroj a výstroj. Čekají Vás ukázky speciální pořádkové 

jednotky, výcviku policejních koní a psů. 

Staňte se naším kolegou na jeden den. Pokud Vás naše práce osloví, staňte se jím napořád! 

 

Kdy?  28. června 2016 mezi 10. a 18. hodinou 

Kde?  V areálu Policie České republiky na Pražské ulici ve Znojmě (č. 59) 

Časový harmonogram: 

10.00   Začátek akce 

11.00   Ukázka výcviku policejních psů (služební kynologie) – zadržení pachatele, prezentace speciálních 

kynologických činností, např. vyhledávání výbušnin 

12.00 Ukázka speciální pořádkové jednotky – technika sebeobrany, zadržení pachatele, vytažení 

a zadržení nebezpečných pachatelů z vozidla 

13.00 Ukázka výcviku policejních koní (služební hipologie) 

15.00   Ukázka policejních psovodů – zadržení pachatele, prezentace základních kynologických činností 

16.00   Ukázka výcviku policejních koní (služební hipologie) 

17.00   Ukázka speciální pořádkové jednotky – technika sebeobrany, zadržení pachatele, vytažení 

a zadržení nebezpečných pachatelů z vozidla 

18.00   Ukončení akce 

 

Během celého dne budou na stanovištích přítomni příslušníci Policie ČR zařazení v rámci 

pořádkové, dopravní a cizinecké policie připraveni odpovídat na otázky týkající se policejní problematiky.  

  

Pro zájemce o práci u policie bude na místě i personalistka, která zodpoví otázky  

týkající se podmínek přijetí do služebního poměru a seznámí s průběhem přijímacího řízení.  

 

Zájemci si mohou pod odborným vedením policistů služební přípravy vyzkoušet i část testů tělesné 

zdatnosti, které jsou součástí přijímacího řízení. K prověření tělesné zdatnosti v oblasti rychlosti, obratnosti, 

síly a vytrvalosti budou připraveny popisy jednotlivých disciplín a jejich bodové ohodnocení. 

Testy budou probíhat v 11.00 hodin, 13.00 hodin a 16.00 hodin v tělocvičně policejního areálu (sportovní 

oblečení a obutí s sebou).  

 

Pro drobné občerstvení bude v areálu otevřen i bufet  – IPA klub. 

Akce se koná za každého počasí.     


