
IDET ARÉNA 2021 program
1. blok ukázek 6. 10.2021 středa, 11:30 – 14:05 hod

Jízdy vozidel
Ukázka Univerzity obrany (Commandos)                                      
 Taktická ukázka: činnost patroly za přesunu. 
 Tactical demonstration of the movement of the patrol.
Ukázka Vězeňské služby České republiky                                        
 Ukázka zadržení vězněné osoby. 
 The presentation of restraining of a prisoner
Ukázka Policie České republiky                                       
 Zásahová jednotka, doprovod chráněné osoby. 
 SWAT Team, attack on protected person's transport
Ukázka Hasičského záchranného sboru                                       
 Předvedení speciální hasičské techniky záchranného útvaru Hlučín. 
 Demonstration of special firefighting vehicles of the Hlučín rescue unit.
Ukázka Celní správy                                          
 Kynologické ukázky. 
 Canine Exercise
Ukázka Městské policie                                       
 Útok mechanizovaného družstva. 
 Attack of mechanized infantry squad
Ukázka Armády České republiky                                       
 Ukázka přepadu objektu nepřítele za účelem zajetí zájmové osoby. 
 The presentation of the ambush of an enemy object in order to capture a person of interest.
Ukázka psovodů AČR
 Kynologické ukázky. 
 Canine Exercise
Komerční ukázky                                                
Prezentace firmy LPP s.r.o. 
 Neutralizace činnosti bezpilotního prostředku. 
 UAV Neutralization.
Prezentace firmy SVS FEM s.r.o. 
 Ukázky zádržných systémů, numerické simulace, testování. 
 Demonstrations of restraint systems, numerical simulations, testing.

2. blok ukázek 6.10.2021 středa, 15:00 – 17:50 hod

Jízdy vozidel
Ukázka Univerzity obrany (Commandos)
 Taktická ukázka: činnost patroly za přesunu. 
 Tactical demonstration of the movement of the patrol.
Ukázka Vězeňské služby České republiky                                        
 Ukázka zadržení vězněné osoby. 
 The presentation of restraining of a prisoner
Ukázka Policie České republiky                                       
 Zásahová jednotka, doprovod chráněné osoby. 
 SWAT Team, attack on protected person's transport
Ukázka Hasičského záchranného sboru                                       
 Předvedení speciální hasičské techniky záchranného útvaru Hlučín. 
 Demonstration of special firefighting vehicles of the Hlučín rescue unit.
Ukázka Celní správy                                          
 Kynologické ukázky. 
 Canine Exercise
Ukázka Městské policie                                       
 Útok mechanizovaného družstva. 
 Attack of mechanized infantry squad
Ukázka Armády České republiky                                       
 Ukázka přepadu objektu nepřítele za účelem zajetí zájmové osoby. 
 The presentation of the ambush of an enemy object in order to capture a person of interest.
Ukázka psovodů AČR                                       
 Kynologické ukázky. 
 Canine Exercise
Komerční ukázky                                                
 Prezentace firmy SVS FEM s.r.o. Ukázky zádržných systémů, numerické simulace, testování. 
 Demonstrations of restraint systems, numerical simulations, testing.



IDET ARÉNA 2021 program
1. blok ukázek 7.10.2021 čtvrtek, 10:00 – 13:00 hod

Jízdy vozidel
Ukázka Univerzity obrany (Commandos)                                      
 Taktická ukázka: činnost patroly za přesunu. 
 Tactical demonstration of the movement of the patrol.
Ukázka Vězeňské služby České republiky                                        
 Ukázka zadržení vězněné osoby. 
 The presentation of restraining of a prisoner
Ukázka Policie České republiky                                       
 Zásahová jednotka, doprovod chráněné osoby. 
 SWAT Team, attack on protected person's transport
Ukázka Hasičského záchranného sboru                                       
 Předvedení speciální hasičské techniky záchranného útvaru Hlučín. 
 Demonstration of special firefighting vehicles of the Hlučín rescue unit.
Ukázka Celní správy                                          
 Kynologické ukázky. 
 Canine Exercise
Ukázka Městské policie                                       
 Útok mechanizovaného družstva. 
 Attack of mechanized infantry squad
Ukázka Armády České republiky                                       
 Ukázka přepadu objektu nepřítele za účelem zajetí zájmové osoby. 
 The presentation of the ambush of an enemy object in order to capture a person of interest.
Ukázka psovodů AČR
 Kynologické ukázky. 
 Canine Exercise
Komerční ukázky                                                
Prezentace firmy LPP s.r.o. 
 Neutralizace činnosti bezpilotního prostředku. 
 UAV Neutralization.
 Prezentace firmy SVS FEM s.r.o. 
 Ukázky zádržných systémů, numerické simulace, testování. 
 Demonstrations of restraint systems, numerical simulations, testing.

2. blok ukázek 7.10.2021 čtvrtek, 14:00 – 16:35 hod

Jízdy vozidel
Ukázka Univerzity obrany (Commandos)
 Taktická ukázka: činnost patroly za přesunu. 
 Tactical demonstration of the movement of the patrol.
Ukázka Vězeňské služby České republiky                                        
 Ukázka zadržení vězněné osoby. 
 The presentation of restraining of a prisoner
Ukázka Policie České republiky                                       
 Zásahová jednotka, doprovod chráněné osoby. 
 SWAT Team, attack on protected person's transport
Ukázka Hasičského záchranného sboru                                       
 Předvedení speciální hasičské techniky záchranného útvaru Hlučín. 
 Demonstration of special firefighting vehicles of the Hlučín rescue unit.
Ukázka Celní správy                                          
 Kynologické ukázky. 
 Canine Exercise
Ukázka Městské policie                                       
 Útok mechanizovaného družstva. 
 Attack of mechanized infantry squad
Ukázka Armády České republiky                                       
 Ukázka přepadu objektu nepřítele za účelem zajetí zájmové osoby. 
 The presentation of the ambush of an enemy object in order to capture a person of interest.
Ukázka psovodů AČR                                       
 Kynologické ukázky. 
 Canine Exercise
Komerční ukázky                                                
 Prezentace firmy SVS FEM s.r.o. Ukázky zádržných systémů, numerické simulace, testování. 
 Demonstrations of restraint systems, numerical simulations, testing.



IDET ARÉNA 2021 program
1. blok ukázek 8.10.2021 pátek, 10:00 – 13:00 hod

Jízdy vozidel
Ukázka Univerzity obrany (Commandos)
 Taktická ukázka: činnost patroly za přesunu. 
 Tactical demonstration of the movement of the patrol.
Ukázka Vězeňské služby České republiky                                        
 Ukázka zadržení vězněné osoby. 
 The presentation of restraining of a prisoner
Ukázka Policie České republiky                                       
 Zásahová jednotka, doprovod chráněné osoby. 
 SWAT Team, attack on protected person's transport
Ukázka Hasičského záchranného sboru                                       
 Předvedení speciální hasičské techniky záchranného útvaru Hlučín. 
 Demonstration of special firefighting vehicles of the Hlučín rescue unit.
Ukázka Celní správy                                          
 Kynologické ukázky. 
 Canine Exercise
Ukázka Městské policie                                       
 Útok mechanizovaného družstva. 
 Attack of mechanized infantry squad
Ukázka Armády České republiky                                       
 Ukázka přepadu objektu nepřítele za účelem zajetí zájmové osoby. 
 The presentation of the ambush of an enemy object in order to capture a person of interest.
Ukázka psovodů AČR                                       
 Kynologické ukázky. 
 Canine Exercise
Komerční ukázky                                                
 Prezentace firmy SVS FEM s.r.o. Ukázky zádržných systémů, numerické simulace, testování. 
 Demonstrations of restraint systems, numerical simulations, testing.

2. blok ukázek 8.10.2021 pátek, 14:00 – 16:35 hod

Jízdy vozidel
Ukázka Univerzity obrany (Commandos)                                      
 Taktická ukázka: činnost patroly za přesunu. 
 Tactical demonstration of the movement of the patrol.
Ukázka Vězeňské služby České republiky                                        
 Ukázka zadržení vězněné osoby. 
 The presentation of restraining of a prisoner
Ukázka Policie České republiky                                       
 Zásahová jednotka, doprovod chráněné osoby. 
 SWAT Team, attack on protected person's transport
Ukázka Hasičského záchranného sboru                                       
 Předvedení speciální hasičskétechniky záchranného útvaru Hlučín. 
 Demonstration of special firefighting vehicles of the Hlučín rescue unit.
Ukázka Celní správy                                          
 Kynologické ukázky. 
 Canine Exercise
Ukázka Městské policie                                       
 Útok mechanizovaného družstva. 
 Attack of mechanized infantry squad
Ukázka Armády České republiky                                       
 Ukázka přepadu objektu nepřítele za účelem zajetí zájmové osoby.
 The presentation of the ambush of an enemy object in order to capture a person of interest.
Ukázka psovodů AČR                                       
 Kynologické ukázky. 
 Canine Exercise
Komerční ukázky                                                
Prezentace firmy SVS FEM s.r.o. 
 Ukázky zádržných systémů, numerické simulace, testování. 
 Demonstrations of restraint systems, numerical simulations, testing.
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