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Praha / O čem se mluví

MILAN HOLAKOVSKÝ

V Praze se po teroristickém útoku na návštěvníky vánočního trhu v Berlíně objevili policisté se
samopaly. Zajistí bezpečí, nebo se lidé mají bát?

Staroměstské náměstí, Václavské náměstí, náměstí Míru – ale i řada dalších lokalit.
Kolorit vánočních trhů, ruch obchodních center i dopravních uzlů doplnili policisté v neprůstřelných
vestách vyzbrojení samopaly.
Vyrojili se už v noci na včerejšek – a další vývoj dospěl k posílení bezpečnostních opatření
přijatých po dobu adventu: někde hlídkuje více policistů, jinde se objevují častěji či se zdržují déle – v
závislosti na lokalitě.
Pokud by bylo třeba, doplní je strážníci, řekl Deníku pražský radní pro oblast bezpečnosti Libor
Hadrava. Městská policie posílila výkon služby už od 26. listopadu, odkdy se v rámci adventních
opatření soustřeďuje na místa s velkou koncentrací lidí – a pro případ, že by policie požádala o doplnění
hlídek, jsou strážníci připraveni vyhovět.
V reakci na Berlín by se měly uzavřít příjezdy, nechal se slyšet návštěvník trhů na Staroměstském
náměstí Jakub, ukazující směrem do Pařížské: kdyby se v protisměru přiřítilo auto, smete spoustu lidí.
To, že se uzavírky nebo omezení zatím nechystají, však shodně potvrdili radní Hadrava i Tomáš Hulan
z ředitelství pražské policie. Rovněž Hana Tietze za pořadatele trhů uvedla, že mimořádná opatření
nejsou v plánu.
Ano, v Praze je klid – a tak by to mělo zůstat, konstatovala primátorka Adriana Krnáčová. „V
případě, že by se měla posílit bezpečnostní opatření, budeme o tom informovat,“ doplnila.
Nápad s uzavírkou rizikových míst nastínil Deník i policejnímu pedagogovi se specializací na
terorismus Marianu Brzybohatému. Není to prý řešení. „Podobných míst bych našel stovky; všechna
zatarasit nemůžete,“ konstatoval. Přikývl i někdejší šéf tajné služby, bezpečnostní poradce Andor
Šándor: „Nemůžete zablokovat celou Prahu.“ Řešení by viděl v drátkovém betonu, který vyvinuli experti
z ČVUT s Univerzitou obrany v Brně. „Rozjeté auto dokáže účinně zastavit – jde jen o to, aby si toho
někdo všiml,“ připomněl.
Vyzbrojení policistů samopaly podle Šándorových slov odpovídá aktuální situaci. „Viditelná
bezpečnostní opatření mohou potenciálního útočníka odstrašit,“ připomněl. A dodal, že tohle má i
význam pro stát: ukázat občanům, jak se o ně stará.
S odstrašujícím efektem souhlasí i Brzybohatý – nicméně upozornil, že boj s terorismem je
především doménou zpravodajských služeb, které by přípravy podobného útoku měly odhalit. „Pokud

už někdo útočí, dá se zastavit těžko – zejména pokud je to osamělý člověk,“ konstatoval. Upozornil
však, že stoprocentní bezpečnost zajistit nelze.
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