
 
 
Bezpečnostní pokyny britských orgánů pro letní olympijské 

a paralympijské hry v Londýně 2012 
 

 
Letní olympijské a paralympijské hry budou slavnostní událostí nejen 
v Londýně, ale i po celém Spojeném království. V průběhu her vám 
přejeme jen ty nejlepší zážitky, proto jsme pro vás připravili rady od 
příslušných britských úřadů, aby byla vaše cesta na hry bezpečná, 
bezproblémová a úspěšná. Následující informace by vám měly pomoci 
se před samotným odjezdem co nejlépe připravit. Naleznete zde 
pokyny od policie, britské Národní zdravotní služby (NHS), britského 
Ministerstva vnitra, londýnského dopravního podniku TfL a 
Organizačního výboru letních olympijských a paralympijských her 
(LOCOG). Tyto pokyny bohužel nemohou být plně vyčerpávající, proto 
vám doporučujeme navštívit také webové stránky jednotlivých 
institucí na níže uvedených internetových adresách, kde naleznete 
vždy nejaktuálnější informace.  
 
Obecné informace 
 
Čemu věnovat před odjezdem pozornost – pár základních tipů:  
 

 Před odjezdem si nezapomeňte uzavřít komplexní cestovní pojištění. 
 Vstupenky na olympijské nebo paralympijské hry kupujte pouze 

prostřednictvím následujících spolehlivých zdrojů: oficiálního internetového 
prodeje letních olympijských a paralympijských her v Londýně 2012 nebo 
prostřednictvím příslušného národního olympijského či národního 
paralympijského výboru ve vaší zemi. Podrobnosti naleznete na oficiálních 
stránkách internetového prodeje vstupenek pro letní olympijské a 
paralympijské hry v Londýně (www.tickets.london2012.com). 

 Nákup nebo prodej vstupenek na olympijské nebo paralympijské hry z jiných 
než oficiálních olympijských webových stránek je nezákonný. Seznam 
mezinárodních kontaktů a odkazů na oficiální prodejce vstupenek naleznete 
na internetové adrese: http://www.tickets.london2012.com/nocatr.html. 

 Nekupujte vstupenky v neautorizovaných internetových prodejnách nebo od 
černých prodejců. Nejen že se může jednat o podvod, ale navíc může dojít 
k odcizení údajů o vaší platební kartě a jejich použití v jiných zločinech. 
Pravost internetové prodejny vstupenek si můžete ověřit kliknutím na 
následující odkaz: (http://www.london2012.com/about-this-
website/ticketing-website-checker.php). 

 Zkontrolujte vízová/imigrační pravidla platící pro vaši zemi – viz webové 
stránky Hraniční kontroly spojeného království (UK Border Agency) 
s informacemi k olympijským hrám. Pokud potřebujete víza, nezapomeňte o 
ně zažádat s dostatečným předstihem. 
(http://www.ukba.homeoffice.gov.uk/aboutus/our-work/olympic-
paralympic) 
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 Ubytování si zajistěte pouze v zavedeném hotelu, případně rezervujte skrze 

seriózní cestovní kancelář. Pokud za ubytování platíte předem, nikdy neplaťte 
hotově nebo pomocí společností, které zprostředkovávají převody peněz, typu 
Western Union nebo Moneygram, protože neslouží pro komerční platby. 
Pokud se stanete obětí podvodu s ubytováním, oznamte to na těchto 
webových stránkách: www.actionfraud.org.uk. 

 O svých cestovních plánech informujte někoho, komu důvěřujete, a sdělte jim 
ještě před samotným odjezdem klíčové informace, včetně údajů z cestovního 
pasu, informací o cestovním pojištění, vstupenkách a kontaktních údajích. 

 Ujistěte se, že je váš cestovní pas platný po celou dobu trvání vašeho pobytu 
v zahraničí. Vždy je rozumné, aby byla v délce platnosti pasu určitá rezerva a 
pas platil i nějakou dobu po datu plánovaného návratu.  

 Zjistěte si předem, kde se ve Spojeném království nachází nejbližší 
velvyslanectví nebo konzulát vaší země a kontaktní informace mějte vždy při 
sobě.  

 
 
Jak být v bezpečí – tipy od britské policie a vlády  
 
Ve Spojeném království je míra kriminality poměrně nízká, ale přesto byste 
neměli zapomenout na běžná bezpečnostní opatření pro návštěvu rušné 
metropole, abyste byli v pořádku nejen vy, ale i vaše věci. Mějte se vždy na 
pozoru a jakékoli podezřelé chování nahlaste.  
 

 Spojené království je bezpečnou zemí, ale obecně čelí zvýšené hrozbě 
teroristických činů podobně jako celá řada jiných států. Aby mohla být veřejnost 
stále informovaná o míře hrozby terorismu, byla vytvořena stupnice rizika 
výskytu teroristického útoku. Tuto stupnici naleznete na oficiálních stránkách 
Ministerstva vnitra Spojeného království: 
(http://www.homeoffice.gov.uk/counter-terrorism/current-threat-level). 

 Pokud v případě naléhavé události potřebujete policii, vytočte číslo 999. Pokud 
potřebujete policii v případě, kdy se nejedná o naléhavou událost, nebo chcete 
oznámit zločin, vytočte číslo 101. 

 Na turisticky oblíbených místech a na místech pro trávení volného času, 
například v restauracích, barech, v prostředcích veřejné dopravy a v obchodech, 
bohužel často dochází ke kapsářství a krádežím kabelek. Své osobní věci mějte 
vždy při sobě, nenoste s sebou velké finanční obnosy a cennosti a zvažte 
alternativní formy placení, například platební kartou nebo cestovním šekem.  

 Své osobní věci nikdy nenechávejte na veřejnosti bez dozoru. Mohly by způsobit 
vyhlášení bezpečnostní pohotovosti.  

 Při odchodu z hotelu vždy zamkněte dveře a cennosti uložte do hotelového 
trezoru.   

 Nechoďte bez doprovodu na opuštěná místa, včetně veřejných parků a 
dopravních uzlů. Pohybujte se pouze na dobře osvětlených a rušných místech.  

 Omezte konzumaci alkoholu, protože ve stavu opilosti se vám mnohem snadněji 
stane nehoda nebo se stanete obětí zločinu.  
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 Používejte pouze licencované černé taxíky, případně minitaxíky doporučené 
hotelem, ve kterém jste ubytovaní, nebo vaší cestovní kanceláří. Nelicencované 
taxíky nebo soukromá auta vám sice mohou nabízet nižší sazbu, ale často nejsou 
pojištěné, mohou je řídit řidiči bez odpovídající licence a jsou nezákonné.  

 Pokud zahlédnete, že se někdo podezřele chová, případně si všimnete 
podezřelého opuštěného zavazadla, upozorněte na to zaměstnance příslušného 
místa nebo policistu. V případě nouze zavolejte na linku 999.  

 Pokud se dostanete do nouzové situace a máte nějaký problém, kontaktujte 
nejbližší konzulát nebo velvyslanectví s žádostí o pomoc a o další informace, jak 
v daném případě postupovat.  

 
 
 
Nejaktuálnější informace, jak předcházet zločinu, naleznete na webových 
stránkách londýnské Metropolitní policie: 
http://content.met.police.uk/Site/olympicsadvice. 
 
Ministerstvo vnitra je složkou britské vlády, která je odpovědná za zajištění bezpečnosti 
v průběhu letních olympijských a paralympijských her v Londýně 2012. Podrobnosti o 
plánech pro zajištění bezpečnosti v průběhu her a dalších plánech pro jejich úspěch 
naleznete na internetové adrese: http://www.homeoffice.gov.uk/counter-
terrorism/2012-olympic-games/ 
 
 
Právní a celní předpisy 
 
Existují určité předměty, které není povoleno do Spojeného království vozit. 
Britské právní a celní předpisy se mohou lišit od předpisů ve vaší zemi. 
Mějte to proto na paměti, abyste zůstali v bezpečí a na správné straně 
zákona. 
  

 Na stránkách Finančního a celního úřadu Jejího Veličenstva (HMRC) naleznete 
podrobnosti k dani, kterou je potřeba zaplatit ze zboží dováženého do Spojeného 
království ze zahraničí a dále v jakém množství je zboží od cla osvobozeno 
(http://hmrc.gov.uk/customs/arriving/index.htm).   Ve Spojeném království platí 
také přísná pravidla týkající se dovozu určitých druhů potravin a souvisejících 
výrobků (včetně zvířecí kůže) do Evropské unie. Více informací se dozvíte na 
následující internetové adrese: 
http://www.direct.gov.uk/en/TravelAndTransport/Foreigntravel/Bringinggoods
orcashintotheUK/index.htm. 

 Osoby mladší 18 let nesmí podle zákona kupovat alkohol, cigarety a tabák.  
 Ve Spojeném království je nezákonné nosit při sobě nože, pepřové spreje, zbraně 

a střelné zbraně a drogy, včetně konopí/marihuany/hašiše. Pokud jsou u vás tyto 
předměty objeveny, můžete být zatčeni.  

 Řízení motorových vozidel: Abyste mohli ve Spojeném království řídit, musíte mít 
platný řidičský průkaz. Používání bezpečnostních pásů je povinné na předních i 
zadních sedadlech. Je nezákonné řídit, pokud přesahujete povolený limit 
alkoholu v krvi, a můžete být potrestáni přísnými pokutami. Povolená hranice 
alkoholu v krvi pro řidiče ve Velké Británii je 35 mikrogramů alkoholu na 100 
mililitrů dechu / 80 miligramů alkoholu ve 100 mililitrech krve. Bezpečnější je 
však vůbec nepít, pokud máte v plánu řídit.   
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 Ve Spojeném království jezdí auta nalevo. Když přecházíte ulici, nezapomeňte se 
před vstupem do vozovky rozhlédnout na obě strany.  

 
Pokud by vás zajímaly další tipy na cestu do Británie, navštivte následující webové 
stránky: http://www.visitbritain.com/en/Travel-tips/ 

 
 
Zdraví 
 
 
Spojené království má vysokou úroveň zdravotní péče. Voda z vodovodu je 
nezávadná a pitná. Nicméně několik informací od britské Národní zdravotní 
služby (NHS) vám pomůže váš pobyt zpříjemnit.  
 

 Nezapomeňte si s sebou vzít všechny léky, které pravidelně užíváte. Lékárny 
nemohou vydávat léky, které byly předepsány mimo území Evropské unie. 
Lékárny mohou vydávat léky na předpis z jiného členského státu EU, ale bude za 
ně účtována plná cena jako u léků bez předpisu.  

 Občané Evropské unie mají po předložení platného Evropského průkazu 
zdravotního pojištění (EHIC) nárok během svého pobytu na okamžité a ze 
zdravotního hlediska nutné ošetření. I přesto se doporučuje, aby si před 
odjezdem uzavřeli odpovídající cestovního zdravotního pojištění.  

 Turisté ze zemí mimo EU musí platit poplatky i za „pohotovostní“ ošetření, 
s výjimkou ošetření poskytnutého při nehodě a na pohotovosti (v rámci 
nemocnice). Za všechny ostatní služby jím budou účtovány poplatky.   

 Kvalitní lékařská péče je široce dostupná, včetně internetových služeb, osobních 
rad od lékárníků, ambulantní lékařské péče a nemocnic. Podrobnosti naleznete 
na stránkách Národní zdravotní služby www.nhs.uk/London2012 . 

 Pokud vy nebo někdo z vašich blízkých vážně onemocní nebo je zraněn a 
potřebujete přivolat sanitku, zavolejte na číslo 999 nebo 112.  

 
Podrobnější informace o NHS naleznete zde: 
http://www.nhs.uk/NHSEngland/AboutNHSservices/Pages/NHSService
s.aspx 

 
 
Doprava 
 
Letní olympijské hry v Londýně jsou „zelenými hrami“, proto vám 
doporučujeme používat systém veřejné dopravy, který bude 
nejpohodlnějším způsobem cestování po Londýně. Londýnský dopravní 
podnik TfL nabízí několik jednoduchých rad:   
 

 Systém veřejné dopravu bude v průběhu her velmi vytížen, proto si pro svoji 
cestu vyčleňte dostatek času. Pokud cestujete pouze na kratší vzdálenost, možná 
bude rychlejší a příjemnější chůze nebo jízda na kole. V centru Londýna najdete 
na spoustě míst stanoviště pro zapůjčení městských jízdních kol. Podrobnosti 
naleznete zde: www.tfl.gov.uk/BarclaysCycleHire. 

 Pokud jste držitelem vstupenek na letní olympijské hry v Londýně, navštivte 
oficiální stránky olympijských her (www.london2012.com/travel ) a svoji cestu na 
hry si předem naplánujte. V okolí sportovišť nebude žádné parkoviště pro 
návštěvníky her a parkování na ulici nebude možné. Na jednotlivá olympijská 
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sportoviště se můžete dopravit pěšky, na kole, autobusem, využít záchytná 
parkoviště park and ride, nebo veřejnou dopravou.  

 Než se vydáte na cestu po Londýně, navštivte stránky TfL www.tfl.gov.uk. 
 Cestovní turistický průkaz s dobíjecím kreditem, tzv. „Visitor Oyster Card“ si 

můžete zakoupit předem na webových stránkách TfL: www.tfl.gov.uk/oyster. 
 Informace k cestování vlakem naleznete na internetové adrese: 

www.nationalrail.co.uk. 
 Stanice v blízkosti olympijských sportovišť budou velmi vytížené. Pokud nemáte 

v plánu návštěvu jedné ze sportovních událostí, snažte se v době olympijských her 
těmto stanicím vyhýbat. Informace o vytížení stanic městské hromadné dopravy a 
dny a časy, kdy se doporučuje jim vyhýbat, naleznete na internetové adrese: 
www.getaheadofthegames.com/. 

 
 Nejaktuálnější bezpečnostní informace a tipy na co nejpříjemnější cestování 

naleznete zde: http://www.tfl.gov.uk/gettingaround/19458.aspx 
 
 
Tak a je to. Máte vstupenky, koupili jste si letenku, uzavřeli si cestovní 
pojištění a zarezervovali ubytování. A co dál? Teď je řada na Organizačním 
výboru letních olympijských a paralympijských her v Londýně (LOCOG), aby 
vám dal pár tipů, jak si návštěvu her usnadnit a co nejvíce zpříjemnit.   

 Bezpečnost na sportovištích olympijských her v Londýně 2012 - při 
příchodu na sportoviště letních olympijských a paralympijských her budete 
procházet bezpečnostní kontrolou. Na sportovní události si s sebou berte jen to 
nejnutnější, abyste kontrolou prošli co nejrychleji. Každý návštěvník může mít 
pouze jednu menší tašku nebo kabelku s měkkými stranami, která se vejde pod 
sedadlo nebo na klín. Na fotbalových zápasech se mohou pravidla lišit. Také 
existují určitá omezení týkající se povolených předmětů na olympijských 
sportovištích. Tato omezení naleznete na oficiálních webových stránkách letních 
olympijských her v Londýně 2012 pod článkem 19: 
http://www.tickets.london2012.com/purchaseterms.html. 

 Dobrovolníci – na každém z olympijských sportovišť budou přítomni 
dobrovolníci a poskytovatelé první pomoci, kteří vám v případě nutnosti rádi 
pomohou.  

 Olympijský park – uvnitř olympijského parku je možné platit pouze hotově 
nebo platebními kartami Visa. 
 
 

Aktuální informace a tipy o bezpečnosti na olympijských sportovištích 
naleznete zde: www.london2012.com/safety-and-security. 
 
 
Přejeme vám příjemnou cestu a budeme se na vás těšit v Británii!  
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