Předkládaný text je vypracován v rámci projektu „Adaptace bezpečnostního systému České republiky
na měnící se ekonomickou, sociální, demografickou a geopolitickou realitu“, Program bezpečnostního
výzkumu České republiky v letech 2010–2015 (BV II/2 – VS).
Identifikační kód: VG20132015112.

Publikace slovem a dominantně obrazem ilustruje různé aspekty fungování sborů, označitelných za
obecní policie v různých zemích Evropy.
Jedná se přitom o doplnění dosavadních publikačních počinů autora v této oblasti (časopis Pražský
strážník, portál ASIS Česká republika a zejména monografie „Obecní policie a privatizace
bezpečnosti v evropských zemích“, ISBN 978-80-87956-14-4). Zde nebylo z důvodů kapacitních
a s ohledem na náklady barevného tisku ilustrace možné ilustrace vždy použít, a pokud ano, tak jen
v omezené míře.
Nyní se prezentují podklady k následujícím zemím: Andorra (s. 2) Belgie (s. 8), Estonsko (s. 16),
Itálie (s. 20), Lichtenštejnsko (s. 36), Malta (s. 40), Německo (s. 44), Nizozemsko (s. 53), Portugalsko
(s. 57), Rakousko (s. 62) a Řecko (s. 88). Některé podklady jsou s otevřených zdrojů, jiné vznikly
přímo v terénu nebo byly autorovi zaslány zahraničními partnery. Další, obdobně zevrubné pojednání,
věnované další skupině zemí, se připravuje.

ANDORRA
Zimní hlídka
v ulicích Andorra la Vella.1

Strážníci ve farnosti Encamp.2

Automobil (Andorra la Vella) a motocykl (Escaldes – Engordany) obecní policie.3
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Pohled na další vozidla, sloužící strážníkům v Andoře (pick-up: Andorra la Vella4;
odtahový vůz: Andorra la Vella5; odtahový vůz: Escaldes – Engordany6 – navazující strana).
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Nášivky některých obecních sborů Andorry.7
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