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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 
 

   

                                                           
1 SOLANELLES, Toni. La capital impulsa canvis en la Llei dels urbans. Diari d‘Andorra, 14. II. 2010. 
<http://www.diariandorra.ad/index.php?option=com_k2&view=item&id=2253>. 
2 Lliurament de diplomes als agents de circulació de la parròquia d'Encamp. Parròquia d'Encamp. <http://www.encamp.ad/front_ 
web/pagina-final/_yg15uzlvetxwolmfmf9gst6lw_gwrpv0d5xybp7gakglnvlgnlb0ijzib5jsgewns_ zx5ed444o?tamanyo_texto=3>. 
3 Moto del Servei de Circulació Comunal d'Andorra. Flickr.com, 28. XII. 2010. <http://www.flickr.com/photos/aiwa_/5306995400/>. 



Pohled na další vozidla, sloužící strážníkům v Andoře (pick-up: Andorra la Vella4;  
odtahový vůz: Andorra la Vella5; odtahový vůz: Escaldes – Engordany6 – navazující strana). 

 

 
 

 

                                                           
4 Servei de Circulació Comunal d'Andorra la Vella. Flickr.com, 17. VIII. 2011. 
<http://www.flickr.com/photos/del15xaviii_xavo/6079985366/lightbox/>. 
5 Servei de Circulació Comunal d'Andorra la Vella. Flickr.com, 17. VIII. 2011. 
<http://www.flickr.com/photos/del15xaviii_xavo/6079453539/lightbox/>. 
6 Servei de Circulació Comunal d'Escaldes – Engordany. Flickr.com, 17. VIII. 2011. 
<http://www.flickr.com/photos/del15xaviii_xavo/6079444053/lightbox/>. 



 
 

Nášivky některých obecních sborů Andorry.7 
 

     
 

    
 

                                                           
7 World Police Badges. Hamwich House. <http://www.hamwichouse.com/book1/files/hz9169.html>. 
BAMERT, Stephan, Police Patch Collector; Police Patches: Andorra. <http://www.swiss-policepatches.ch/andorra.html>. 



 


