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Policejní dobrovolníci v Německu2 

 
Anotace 
 
Záměr ušetřit nemalé finanční prostředky při výkonu policejních (bezpečnostních) činností 
v některých zemích světa vede k budování sítí policejních dobrovolníků, těsně spjatých 
s určitou komunitou. Konkrétně v některých spolkových zemích v Německu tyto modely 
nesou ovoce. Paradoxně, právě poslední roky jsou ve znamení snah o snižování počtu 
dobrovolníků, protože se nedostává peněz pro vyplácení jejich symbolických odměn. 
 
Klíčová slova 
 
Dobrovolníci, policejní činnosti, pochůzková činnost, motivace k dobrovolnictví, Německo. 
 
Annotation 
 
The intention to save considerable funds in the performance of police (internal security) 
activities in some countries leads to the creation of networks of police volunteers, closely 
associated with a particular community. Specifically, in some lands in Germany, these 
models bear fruit. Paradoxically, last years are marked by efforts to reduce the number of 
volunteers because they lack the money for paying their symbolic rewards.  
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Dobrovolníci se ve stále větší míře – alespoň v rámci některých zemí – etablují  
i v oblasti „zajišťování vnitřní bezpečnosti“ (tzv. „policejní dobrovolníci“).3 Vedle celé řady 
jiných důvodů je motivem jejich nasazování i snaha ušetřit nemalé finanční prostředky  
a zároveň velmi těsně propojit policejní práci s komunitou. 

 
Zemí, kde je tento model – na úrovni některých jednotlivých spolkových zemí – delší 

dobu tradicí – je Německo. Z konkrétního nastavení určitých modelů se může výhledově 
poučit i Česká republika. 

 
Konkrétně v Bavorsku proto byla občanům zemskou vládou aktivnější role v boji proti 

drobné kriminalitě nabídnuta v 90. letech XX. století – a to prostřednictvím zapojení se do 
činnosti tzv. Bezpečnostní stráže (Sicherheitswache).4 Stráž byla pilotně zřízena v roce 1994 
v rámci obcí Nürnberg, Ingolstatd a Deggendorf a od roku 1996 je zaváděna i v jiných obcích 
(viz mapa). Základním úkolem členů Bezpečnostní stráže je boj s pouliční kriminalitou  
a vandalismem a ochrana více ohrožených částí populace (ženy, děti, senioři). Členství 
v Bezpečnostní stráži je žadatelům umožněno za splnění následujících podmínek:5 
 

 občanství Spolkové republiky; 

 dosažení věku alespoň 18 let (respektive nepřekročení věku 60 či 65 let); 

 dokončené základní vzdělání; 

 ochota být k dispozici v průměru 15 hodin měsíčně; 

 bezúhonnost, blíže neupřesněná „dobrá pověst“ v místě bydliště respektive 
předpokládaného působiště, a prokázání spolehlivosti a určitých dovedností (právní 
minimum, základy psychologie apod.); 

 absolvování školení v délce trvání 40 hodin. 
 

   

                                                 
3
 Wikipedia: Freiwilliger Poliziedienst <http://de.wikipedia.org/wiki/freiwilliger_polizeidienst>. 

4
 Stejný pojem je ale používán pro mnohem širší okruh osob, třeba profesionální stavební respektive protipožární dozor. 

Macek, P., Pořádková činnost policie: Zvláštní část, Policejní akademie České republiky, Praha 1995, s. 114 až 121. 
5
 Wer kann in der Sicherheitswacht mitwirken?; in: Polizei Bayern 

<http://www.polizei.bayern.de/wir/sicherheitswacht/index.html/307>. 
Freiwilliger Polizeidienst in Bayern: Die Sicherheitswacht <http://freiwilliger-polizeidienst.de/html/bayern.html>. 
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Služba je vykonávána v civilním oděvu formou pěší hlídkové činnosti (zejména to platí 
pro ulice či oblasti, kde existuje zvýšená pravděpodobnost, že zde dojde k trestné činnosti, 
ale nejedná se o prostory, kde by hlídkování dobrovolníka přímo ohrožovalo – tedy převážně 
velká sídliště, veřejné parky, zastávky hromadné dopravy atd. – obvykle v místě blízko svého 
bydliště). Hlavním úkolem člena Stráže je pomocí vysílačky informovat nejbližší policejní 
oddělení o podezřelých aktivitách. Vlastní zákrok provádí policisté, ale v určitých případech 
je k němu oprávněn i sám strážce. Kromě obecného občanského práva zadržet pachatele na 
místě činu (nutná obrana, krajní nouze), mohou strážci navíc zastavovat osoby a zjišťovat 
jejich totožnost, je-li to nutné k odvrácení nebezpečí či pro zajištění důkazů. V případě 
hrozícího nebezpečí mohou strážci též vykázat osoby z určitého místa, respektive je k jeho 
opuštění vyzvat. 

Příslušnost k Bezpečnostní stráži se prokazuje páskou na rukávu (zelená, se zemským 
znakem) a identifikačním průkazem s fotografií. Někteří členové nosí tmavomodrou bundu se 
zemským znakem a reflexními prvky. 

Strážci nejsou ozbrojeni, disponují však přidělenými slzotvornými prostředky. Za 
výkon služby dostávají paušální hodinovou odměnu (7,16 eur). V současnosti působí v rámci 
Bavorska okolo 1 000 těchto pomocníků. 
 

V rámci spolkové země Bádensko – Württembersko obdobný projekt existuje již od 
roku 1963.6 Zájemci starší 18 let, těšící se „dobré pověsti“ mohou po absolvování osobního 
pohovoru a lékařského vyšetření (podmínkou je uspokojivý zdravotní stav a fyzická kondice) 
nastoupit dvoutýdenní základní vzdělávací kurs (dohromady, podle různých zdrojů asi 100 
hodin, skládajících se zhruba napůl z teorie a praxe). 
 
 Poté mohou pomáhat v boji proti různým 
formám trestné činnosti (hlídky u dětských hřišť 
a mateřských škol, zajišťování bezpečnosti 
silničního provozu). V současnosti v rámci 
spolkové země působí údajně okolo 1 175 
(prosinec 2011) dobrovolníků, vybavených 
uniformou, střelnými zbraněmi a jinými 
donucovacími prostředky. Jejich pravomoci jsou 
údajně stejné, jako v případě „policistů na plný 
úvazek“. 

 

 
V kontextu zemských voleb v březnu 2011 došlo ke zmrazení finančních prostředků, 

určených pro nábor a školení nových dobrovolníků. Otázkou rovněž zůstává, zda je jim  
i nadále vyplácena „mzda“ ve výši 7 eur za hodinu. 
 

Ve spolkové zemi Hessensko je možné na policejní dobrovolníky narazit od roku 
2000.7 Podmínkou pro zapojení do programu je věk 18 až 65 let, dokončené základní 
                                                 
6
 Freiwilliger Polizeidienst in Baden-Württemberg offenbar vor dem Aus; in. Nonstop News, 18. V. 2011 

<http://www.nonstopnews.de/meldung/13312>. 
Freiwilliger Polizeidienst; in: Polizei Bade-Württemberg  
<http://www.polizei-bw.de/ueberuns/freiwilligerpolizeidienst/seiten/default.aspx>. 
Zwölf neue "Freiwillige" bei der Polizei; in: Badische Zeitung, 24. VI.  2012 <http://www.badische-
zeitung.de/offenburg/zwoelf-neue-freiwillige-bei-der-polizei--25636974.html> (fotografie). 
7
 Sicherheitspartner im Land Brandenburg <http://fwpd-hessen.homepage24.de/fpd%20in%20deutschland>. 
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vzdělání, uspokojivý zdravotní stav, „dobré chování“ a prokázání komunikačních dovedností. 
Uchazeči, kteří projdou prvotním sítem, absolvují školení v rozsahu minimálně 50 hodin 
(základy spolkové a zemské bezpečnostní legislativy – trestní a přestupkové právo, práva  
a povinnosti policejního dobrovolníka, pravidla chování při jednání s veřejností, první pomoc, 
základy sebeobrany atd.). 
 Dobrovolníci jsou obvykle oblečeni do modré uniformy s nápisem Freiwilliger 
Polizeidienst (Dobrovolná policejní služba) na hrudi. Na rukávu nosí znak Zemské policie 
Hessensko. V některých městech je jejich uniforma shodná s policejní uniformou, ale bez 
nápisu Policie (Polizei). Mezi jejich vybavení může patřit i pepřový sprej a služební mobilní 
telefon.8 
 

           

 
 Jejich činností je monitorování a podávání zpráv týkajících se pořádku  
a veřejné bezpečnosti (včetně využití preventivních rozhovorů s veřejností). Nasazováni 
bývají rovněž při poskytování pomoci a zajišťování bezpečnosti v obytných oblastech, 
nákupních centrech, při festivalech, průvodech a slavnostech. Kontrolují dopravu a snaží se 
předcházet páchání trestných činů a přestupků. Mohou zjišťovat totožnost podezřelých 
osob. Nejsou oprávněni k použití přímé fyzické síly natož zbraně. Pouze v sebeobraně mohou 
použít pepřový spray.  
 V současnosti v této spolkové zemi působí okolo 730 dobrovolníků ve zhruba 100 
obcích. Měsíčně mohou odpracovat nejvýše 25 hodin. Za hodinu obdrží 7 eur.  
 

Svobodný stát Sasko začal dobrovolnické struktury, nazvané „Saská bezpečnostní 
stráž“ (Sächsische Sicherheitswacht) budovat od roku 1998.9  
 Pomocníkem se může stát osoba ve věku 18 až 68 let, s dokončeným základním 
vzděláním, těšící se dobré zdravotní kondici a „dobré pověsti“. Taková osoba pak absolvuje 
policejní školení v délce trvání nejméně 60 hodin. Za dobu, kterou na něm stráví, obdrží 
jednorázovou náhradu ve výši 153 eur. 

Dobrovolníci jsou označeni zeleným nebo modrým sakem s nápisem Sächsische 
Sicherheitswacht. V případě potřeby se prokazují služebním průkazem. 
 Celkem asi 800 dobrovolníků působí zejména v oblasti veřejné dopravy a ochrany 
veřejných budov (nákupní centra a sídliště). Jejich pravomoci pokrývají zjišťování totožnosti 

                                                 
8
 Freiwilliger Dienst für Allgemeinheit; in: op-online.de, 3. VIII. 2009 

<http://www.op-online.de/nachrichten/rodgau/freiwilliger-dienst-allgemeinheit-427514.html>. 
9
 Sächsische Sicherheitswacht <http://www.polizei.sachsen.de/zentral/1086.htm>. 
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osob a zadržení pachatele nebo podezřelé osoby až do příjezdu policie. Jako jakýkoli jiný 
člověk disponují právem na sebeobranu nebo pomoci dalším osobám. 
 

      
 

Měsíčně může dobrovolník odpracovat nejvýše 40 hodin. Za 1 hodinu činnosti obdrží 
„mzdu“ 5,11 Euro. V některých případech je možné navíc požádat o náhradu za ušlý výdělek, 
příspěvek nebo plnou úhradu úrazového pojištění nebo částečné osvobození od daní 
z příjmů. Za déletrvající službu mohou dobrovolníci očekávat další spíše symbolická ocenění 
(diplomy, kupony na státem poskytované služby atd.). 
 
 Pokud se ohlédneme do minulosti, pak vedle těchto případů existovala rovněž 
podobná složka v rámci Západního Berlína (Freiwillige Polizei-Reserve). Tento sbor, stojící na 
půli cesty mezi policejními a armádními dobrovolníky byl zrušen roku 1990.10 
 Zaniklý model, známý i ze socialistického Československa, představuje „dobrovolný 
pomocník Lidové policie“ (Freiwillige Helfer der Volkspolizei, případně Grenzhelfer) 
z prostoru někdejší Německé demokratické republiky. Jednalo se o masovou záležitost 
(v zenitu okolo 170 000 osob), budovanou po sovětském miličním vzoru mezi lety 1952 až 
1990. Vedle řekněme standardních aktivit (bezpečnost silničního provozu, prevence vloupání 
atd.) zde hrály prim záležitosti jako sledování pohybu „podezřelých osob“ v blízkosti státní 
hranice či boj proti nedovolenému podnikání.11 
 

       

                                                 
10

 Freiwilliger Polizeidienst Berlin: Eine Aufgabe für engagierte Bürger! <http://freiwilliger-polizeidienst.de/index.html>. 
11

 Freiwillige Helfer der Volkspolizei; in: Wikipedia <http://de.wikipedia.org/wiki/freiwillige_helfer_der_volkspolizei>. 
Paulsen, N., Warum Freiwillige den DDR-Grenzern halfen; in: Little Berlin, 11. IX. 2009 
<http://littleberlin.de/?pid=static,grenzhelfer_de>. 


