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V průběhu víkendu od 30. 9. do 2. 10. 2016 bude v Liberci a jeho blízkém okolí probíhat 
velká záchranářská akce. Záchranáři ze Zdravotnické záchranné služby Libereckého 
kraje společně s kolegy ze Záchranné služby Hlavního města Prahy, Jelení Hora 
a vojenskými záchranáři z 31. pluku radiační, chemické a biologické ochrany, prožijí dva 
náročné dny a noci plné úkolů a modelových situací, které vznikly na podkladě reálných 
výjezdů záchranné služby.  

Celý projekt „Výměna zkušeností mezi zdravotnickými záchranáři v polsko-českém 
příhraničí“ je financován z Programu Interreg V-A - Česká republika – Polsko. Jeho cílem 
je podpořit vzájemnou spolupráci a komunikaci v mezinárodním týmu, vyměnit si 
zkušenosti s různými postupy záchranářů stanovenými pro ošetření pacientů, 
zdokonalit se v základních dovednostech nebo adekvátně řešit nepředvídatelné situace. 
Díky mezinárodnímu složení posádek dojde k navázání bližších vztahů mezi záchranáři 
a zlepšení jejich spolupráce na přeshraniční úrovni. Zázemí celé akci poskytnou vojáci 
v kasárnách 31. pluku radiační, chemické a biologické ochrany.  

Náročné úkoly čekají na patnáct posádek. Setkat se s nimi můžete v denní i noční dobu 
např. v centru Liberce, v plaveckém bazénu, u hotelu Ještěd, na Rašovce či v okolí 
Andělské Hory.  
V sobotu od 9 do 14 hodin můžete posádky záchranářů potkat na veřejné akci v OC 
Forum. Zde se dovíte více informací o tom, jak pracují záchranáři a operátoři tísňové 
linky, naučíte se, jak správně poskytovat první pomoc. Vyzkoušet si můžete správné 
postupy při oživování (tzv. resuscitaci) a seznámíte se s přístrojem AED 
(automatizovaným externím defibrilátorem), díky kterému i úplný laik může zachránit 
jinému člověku život. Pomáhat vám zde bude i televizní moderátorka Marcela Augustová 
nebo zpěvák Paulie Garand. 
 
 
 
V Liberci 26. 9. 2016 
 
Mgr. Lenka Moravcová 
tisková mluvčí ZZS LK 
 
 
 
 
Wymiana doświadczeń między ratownikami medycznymi na polsko-czeskim pograniczu / Výměna 
zkušeností mezi zdravotnickými záchranáři v polsko-českém příhraničí, číslo projektu: 
CZ.11.4.120/0.0/0.0/16_012/0000124 


