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LETNÍ OLYMPIJSKÉ HRY V LONDÝNĚ 2012 
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Hudební salónek 
 

 

Po dobu konání LOH 2012 (od 27. července do 12. srpna 2012) bude návštěvníkům 
z České republiky poskytovat konzulární služby jednak Velvyslanectví ČR 
v Londýně a dále též mimořádné Konzulární pracoviště, které se bude 
nacházet ve druhém patře Českého olympijského domu v městské části Islington na 
adrese: 

Business Design Centre, Islington, 52 Upper Street, N1 0QH, tel. +44 (0) 
7818421283, stanice metra Angel na lince Northern Line se snadnou dostupností na 
další linky metra spojující sportoviště LOH. 

Mimořádné Konzulární pracoviště v Českém olympijském domě bude v provozu 
během konání LOH každý den od 10,00 do 14,00 hodin. 

Konzulární oddělení českého velvyslanectví na Notting Hill Gate (adresa: 
26 Kensington Palace Gardens, London W8 4QY) bude otevřené v obvyklou dobu, a 
to v pracovních dnech mezi 9,00 – 13,00 a 14,00 – 16,00 hodinou, tel. 020 7243 7919 
nebo 020 7243 7988.  

Po pracovní době lze kontaktovat v závažných případech (např. ohrožení života) 
linku konzulární pohotovosti +44 (0) 77 6968 2442. Na nouzové lince však 
nebudou řešeny případy dlouhodobého nedostatku finančních prostředků ani 
zajišťováno náhradní ubytování. 

V případě odcizení cestovních dokladů, peněz a dalších osobních věcí se doporučuje 
poškozenému nejdříve kontaktovat místní policii v UK na lince 999 a nahlásit jí 

http://www.mzv.cz/


veškeré skutečnosti. Rovněž tak v případech  podvodného jednání (nákup falešných 
vstupenek, neexistující ubytování, atd.) je třeba nejdříve kontaktovat policii. 

MZV doporučuje 

Po zkušenostech z minulých let MZV vypracovalo a zveřejnilo na svých webových 
stránkách Desatero doporučení na cesty do zahraničí, které lze nalézt 
v kapitole „Cestujeme“, v záložce „Užitečné informace při cestách do zahraničí“, kde 
jsou podrobně rozvedeny tyto zásady: 

1.  Před odjezdem se informujte 

2.  Před odjezdem se pojistěte 

3. Buďte ve spojení s kontaktní osobou 

4.  Registrujte se v systému DROZD 

5.  Chraňte své doklady a cennosti 

6.  Dodržujte celní předpisy 

7.  Dodržujte ostatní místní zákony a předpisy 

8.  Respektujte místní zvyklosti 

9.  Chraňte životní prostředí 

10. V nouzi se obraťte na zastupitelský úřad ČR 

Doporučení britských orgánů v době LOH: 

 cestovat s platným občanským průkazem nebo cestovním pasem 

 udělat si kopie osobních a cestovních dokladů 

 pro případ onemocnění mít evropskou kartu zdravotního pojištění   

 od příletu věnovat zvýšenou pozornost svým osobním věcem, nenechávat 
osobní doklady a peníze bez dozoru 

 hlídat si platební karty 

 nenosit velkou hotovost 

 nepokládat mobilní telefony na stoly ve stravovacích a zábavních 
zařízeních 

Zakázané předměty jsou zejména: 

 marihuana, kokain, a další nelegální substance 

 střelné zbraně, nože, atd.   



 obranné spreje 

 paralyzéry (tasery) 

 

Britská policie je charakteristická svým nekompromisním postojem vůči komukoli, 
kdo překročí platné předpisy a nařízení, jejichž neznalost neomlouvá. Obhajování se 
frází „nikdo mě neinformoval“ je bezpředmětné. Vždy je třeba uposlechnout jejích 
pokynů a teprve následně je možno si v případě pochybení oficiálně stěžovat. 
Nepřichází v úvahu intervence a ani velvyslanectví nemá pravomoci zasahovat do 
činnosti místní policie. Rovněž tak poskytování informací je plně na uvážení policie. 

V případě, že se občan stane obětí či svědkem trestné činnosti,  je nutno kontaktovat 
britskou policii na tel. 101 – méně závažné případy, nebo na tel. 999 – případy 
vyžadující okamžité řešení. 

Několik praktických rad 

 Doprava osobními vozy v době LOH bude vzhledem k bezpečnostním 
opatřením velmi komplikovaná, doporučuje se nepřijíždět do UK autem; 

 Městská hromadná doprava v Londýně bude vystavena velkému náporu. Je 
nutno počítat s většími časovými rezervami, a to jak pro cesty po městě, tak 
pro cesty na olympijská sportoviště; 

 Před vstupem na sportoviště bude každý návštěvník podroben osobní 
prohlídce totožné s režimem kontrol na mezinárodních letištích, je nutno 
počítat s časovými rezervami; 

 Na sportoviště bude povoleno přinést jen jeden malý ruksak nebo kabelku 
na osobu. Zvlášť přísné kontroly budou při vstupu na fotbalová utkání; 

 Na sportoviště nelze brát tekutiny ve větším než 100 ml balení, včetně 
vody. Organizátoři doporučují si přinést prázdné plastikové lahve a 
doplňovat je dle potřeby vodou z kohoutků, které budou na sportovištích. 
Jídlo přinesené na stadion se musí vejít do příručního zavazadla (ruksak či 
kabelka);  

 Jediným způsobem placení za zboží na sportovištích je karta VISA 
(kreditní či debetní) či hotovost.  

 

Britské orgány vydaly informační leták Safety and Security at the London 
2012 Olympic and Paralympic Games. Neoficiální překlad letáku je přiložen. 

 



Jakou pomoc může zastupitelský úřad českým občanům poskytnout 

 Vystavení cestovního průkazu při ztrátě cestovního dokladu; 

 Informování příbuzných při nehodách a úmrtích (v případě, že byly 
zastupitelskému úřadu ohlášeny); 

 Pomoc při repatriaci nemocných, zraněných nebo zemřelých; 

 V případě omezení osobní svobody předávání informací příbuzným (pokud 
o to občan omezený na svobodě požádá),  zprostředkování právního 
zástupce na náklady zatčených osob; 

 Pomoc při zajišťování návštěv uvězněných osob (v případě, že omezení 
svobody bylo zastupitelskému úřadu ohlášeno);  

 Upozorňování místních orgánů na zjevná porušování práv našich občanů;  

 Zprostředkování naléhavých informací postiženým nebo jejich příbuzným; 

 Zajištění ochrany nezletilých dětí, které se nacházejí v zahraničí bez 
doprovodu.  

Co naopak český zastupitelský úřad poskytnout nemůže 

 Platit účty za hotelové a jiné služby, pokuty, poplatky za pobyt v nemocnici 
a kauce při omezení osobní svobody;  

 Financovat další pobyt v zahraničí při ztrátě finančních prostředků;  

 Vykonávat činnosti, které mají v náplni práce komerční instituce jako jsou 
banky, cestovní kanceláře, zdravotní pojišťovny, advokáti, tlumočníci a 
detektivní kanceláře; 

 Vykonávat činnosti poštovního či pracovního úřadu poskytovat pomoc při 
obstarání víza cizího státu a zaručit vstup na území cizího státu, pokud 
občan nemá platný pas, resp. vízum; 

 Garantovat lepší péči v nemocnicích či zacházení ve věznicích, než je místní 
standard; 

 Provádět vyšetřování protiprávního jednání, zasahovat do probíhajících 
soudních řízení a vyvíjet činnost jako obhájce u soudu; 

 Přebírat náklady pátrací nebo záchranné akce a náklady repatriace 
zemřelých do vlasti nebo náklady pohřbu v místě. 


