
Bezpečnost o Velikonocích
Policie České republiky realizuje bezpečnostní opatření.  

Od středy 12. dubna až do Pondělí velikonočního bude Policie České republiky na celém území 
realizovat bezpečnostní opatření se zaměřením na bezpečnost osob a majetku a také s ohledem na 
bezpečnost silničního provozu. Tak, jako každoročně, jsme připravili dopravně bezpečnostní akci, o 
jejímž průběhu budeme informovat na zítřejší tiskové konferenci, pozvánku na ni naleznete na 
našich webových stránkách.

Nad rámec každoroční dopravně bezpečnostní akce, která startuje ve středu, budeme s ohledem na 
vývoj mezinárodní bezpečnostní situace připraveni dohlédnout také na místa, kde se s ohledem na 
nadcházející svátky bude nacházet větší počet osob. Stranou našeho zájmu tedy nezůstanou 
velikonoční trhy ani církevní akce pořádané v kostelích a dalších církevních objektech.

„Nad rámec běžného výkonu služby, který odpovídá vyhlášenému prvnímu stupni ohrožení 
terorismem, se do bezpečnostního opatření každý den zapojí okolo pěti stovek policistů, kteří budou 
vyčleněni na problematiku ochrany takzvaných měkkých cílů, které vzniknou v souvislosti 
s velikonočními svátky. Důležité je zdůraznit, že Policie České republiky nechce situaci podcenit i 
přestože platí, že v současné době nemáme jakékoliv informace, které by svědčily o možném riziku 
bezprostředně hrozícímu České republice,“ uvedl k tématu policejní prezident genmjr. Tomáš Tuhý, 
který detaily bezpečnostních opatření rozebere s řediteli krajských ředitelství policie na středeční 
poradě.

V této souvislosti je zřízena a stále plně funkční infolinka (800 255 255), kterou obsluhují vyškolení 
policisté, kteří jsou schopni pořadatelům kulturních a společenských akcí poskytnout metodickou 
pomoc při zajišťování bezpečnosti, případně zprostředkují kontakt s konkrétními policisty, kteří se 
problematikou v daném teritoriu zabývají.

Na úrovni Policejního prezidia ČR stále existuje pracovní skupina s názvem PODPORA, která se 
pod vedením ředitele Národní centrály proti organizovanému zločinu SKPV intenzivně zabývá 
definováním možných rizik ve vztahu k měkkým cílům, jejich eliminací a prevencí jejich vzniku. 
Jedním z výstupů činnosti této skupiny je definování více než 600 stacionárních dlouhodobých 
měkkých cílů napříč Českou republikou.
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