
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
V Lipně nad Vltavou, 2.9.2015 

 

Nad stezkou bude lítat vrtulník 

Návštěvníky Lipna zabaví záchranné akce 

 

Policejní vrtulník, ukázky práce zásahové jednotky, policejní koně i psi, vodní záchranáři i 

zdravotníci při práci, nebo cvičné hašení požáru. To jsou jen některé body nabitého sobotního 

programu (5.9) už třetího ročníku akce s Integrovaným záchranným systémem u Stezky 

korunami stromů a na centrálním parkovišti Active Park Lipno.  

„Akce je výjimečná především počtem zapojených složek Integrovaného záchranného 

systému. Návštěvníky čeká poutavá podívaná, při které spatří například záchranu raněného 

z věže stezky za pomoci vrtulníku a lanového podvěsu, zákrok zásahové jednotky policie, 

nebo jízdní policisty na koních,“ zve všechny manažerka společnosti Lipensko Eva 

Černíková.  

Na jednom místě se představí hasiči, policisté, horští, vodní i zdravotní záchranáři i strážci 

Národního parku Šumava. Návštěvníci si budu moci také vyzkoušet simulátor převrácení z 

Centra dopravní výchovy Vyškov nebo se projet na dětském hřišti od BESIP. „Mezi vrcholy 

dne bude od 15 hodin patřit zapojení hasičů, policistů i zdravotníků při velkém požáru 

v Active  Parku Lipno,“ podotkla Černíková. 

Každá složka Integrovaného záchranného systému bude mít vymezené své stanoviště, na 

kterém budou po celý den probíhat prezentace i ukázky jednotlivých akcí. Program odstartuje 

v 10 hodin a potrvá až do 16 hodiny. „Akce je koncipována také především pro děti, ale i 

dospělé, kteří si připomenou jak se zachovat krizových situacích, když na místě načerpají 

kromě zábavy i cenné informace, které mohou někomu zachránit život,“ dodala Černíková.  

 

 

Ukázky u Stezky korunami stromů 
10.00  Janusovská lampa – vrtulník 

11.00 – 11.30 záchrana z věže za pomoci vrtulníku a lanového podvěsu 

11.30 zákrok zásahové jednotky 

12.30 – 13.00 záchrana z věže za pomoci vrtulníku a lanového podvěsu 

13.30 vrtulník PČR a zásahová jednotka 

14.30 oddíl jízdní policie 

  

Ukázky u centrálního parkoviště Active Park Lipno 
10.30 vodní záchranná služba 

11.30 policejní kynologové 

12.30 hasiči - hašení hořlavých kapalin 

14.00 policejní kynologové 

15.00 zásah složek IZS při velkém požáru 

15.30 ukázka vodní záchranné služby 

  

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

10 – 16 hodin 

Prohlídka stanovišť a techniky, slaňování ze Stezky korunami stromů, ČEZ fun zóna – 

aktivity pro děti a dospělé, možnost vyzkoušení si simulátoru převrácení z Centra dopravní 

výchovy Vyškov, dětské dopravní hřiště, cyklotrenažer, autotrenažer a testy od BESIP, 

ukázka speciální techniky společnosti E.ON.  
 

Kontakt: 

Eva Černíková, LIPENSKO s.r.o., e-mail: cernikova@lipno.info, tel.: 606 720 020 

 
 
Partnerem akce jsou: 
 

                                                        
                     

    

 
 

 
 

 

 


