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Příprara norých organrzaťních opat_ieni v NPtl'
Doplněna zptáva o průběhu cvičení Útvaru rychlého nasazeli (URNA) na hradě
Křivoklát órre 29.5.2a06.

Národní památkový ústav
ústředni pracoviŠtě Y P.aze

Tisková zpráva ze dne 24. května 2006

Bezpečnostrri ředitel NPÚ Jří Doleiš připravil v účiané spolupráci s útvarem ryclrlého nasazení
Policie ČR dlorrhodobou sérii nácr.iku řešení kr{zové bezpečnostní situace na panátkowých
obiektech ve správě NPÚ fuřepa<tení objektu, únos _ nrkojmí, teroristický útok, významrrá státní
návštěva, apod.).

'fato cr'ičení jstlu pro obě stany přinosná, dojde k r.jznamnému zkvalimění bezpečnostního
posouzeni dotčených c-rbjcktů, ke zlepšeni celkové bezpečrrostní situace na objektech, atd.

Tiskové ocldělení NPÚ

Zptáva ČTK ze dne 29-5.2006 referuje o pn&běhu cvičení policistů z Út''.rrr rychlého
nasazení na hradě Křivoklát' konaného téhož dne.

Policisté na Křivoklátě cvičili osvobozování rukojmích

Křiv<lklát 29. kvěma (ČTq _ Policisté z Útvaru rychlého nasazeni (JRNA) dnes na hradě
Křivcrklát rucvičovali clsvobozování rukoimíctr' Terčem únosu domrrělých teÍoťisťů se stali člerroré
zahtlniční delegace. KÍiminalisté již od dopoledních hodin q'jednárnli o iejich propuštění' Podle
předepsaného scénáře měli únosci rrapojení na mini_sterstvo zahxatiči' jehož někteií pracovníci s
únosci spolupracovďi'

Vyiednávání ale skončilo oeúspěšně a situaci nruseli vyřešit policisté ze zásahové jedootky. Zhruba
30 policistů muselo překonat r'1'soké hradby. "Museli jsme irnprovizovat a spojit dva žebříky," řekl
dnes ČTK jedel ze zzszlu1icích nružů. Jeho identita ale nrusela z bezpečnostních <lůvodů zůstat
skryta. Po průaiku na htadní dvůt policisté odpálili dveře a během několika okamáků se jim
podaiilo nrko jmí osvobodit'

''Podle scénáře nebyl pá zásahu nrkdo )taněn. Podminky htadu nedovolily stielbu. V jiných
situaciclr jsou ale cvičeoi i se zraněnínr,'' uvedl Rorrran Skřepek z tiskového oddělení policejního
prcádia.

Cvičení Útvaru rychlého nasazení rrernusel být pÍovoz fla hradě ]Givoklát nijak uzpůsoben. ''V
pondělí rnáme zavřeno, nebyl to problém' Vybrali isnre p{ostoÍy' kteté oešlo poškodrt, a jen isme
policisty požádali, aby nánr do ničeho nekopali," řekl kastelán lrradu Ltrděk Frencl.
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