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Dobrovolnictví v Dánsku, ve Švédsku a na Islandu 
 
Anotace 
 
Švédsko a Dánskou mohou sloužit jako příklady zemí s dlouholetou „kulturou dobrovolnictví“ 
a to včetně zapojení do aktivit „vojenské“ a „policejní“ povahy či s ohledem na zvládání 
katastrof. Konkrétní aktivity jsou tak rozsáhlé, až si soukromé bezpečnostní služby stěžují na 
„nekalou soutěž“ z jejich strany. Island je pak specifickým příkladem státu, kde jsou 
„oficiální“ bezpečnostní síly velmi malé a hledání osob ztracených v pustině nebo na moři je 
bez dobrovolníků nepředstavitelné. 
 
Klíčová slova 
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Summary 
 
Sweden and Denmark may serve as examples of countries with a long "culture of 
volunteerism" includin the mass involvement in the activities of "military" and "police" 
nature, or with regard to disaster (relief) management. Respective activities are so extensive 
as a private security service are complaining about "unfair competition" with regard the 
volunteers. Iceland is then a specific example of the state where the "official" security forces 
are very small and rescue mission for the people lost in the wilderness or at sea is without 
volunteers unimaginable. 
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 Úvod 
 
 V zemích severní Evropy, někdy nesprávně označovaných jako Skandinávie, se 
dobrovolnictví, včetně toho s přesahem do bezpečnostní oblasti, těší velké tradici a oblibě. 
Tento příspěvek popisuje situaci ve třech z těchto zemí, a to konkrétně ve Švédsku, Dánsku  
a na Islandu. 
 
 Švédsko: Nouzový policejní sbor – pomocník nebo nekalá konkurence? 

 
 Specifickým tělesem ve Švédsku je „pomocný/podpůrný/nouzový policejní sbor“ 

(Beredskapspolisen, BerPol)1 jehož kořeny se datují zpět do velké hospodářské krize ve 30. 
letech XX. století, kdy jeho předchůdci sloužili k potlačování masových nepokojů.2 

 Současný model se vztahuje k úpravám z poloviny 80. let XX. století, konkrétně k roku 
1986 (aktuálně platný zákon č. 1097 z roku 2008), kdy se jednalo o platformu, vykonávající 
určité úkoly v oblasti vojenské, policejní i co se týče civilní ochrany (prevence a potírání 
rabování během přírodních pohrom a výpadků elektřiny, evakuace ohrožených budov či 
oblastí, hledání pohřešovaných osob v terénu, udržování pořádku během sportovních utkání, 
řízení dopravy, všeobecné monitorování bezepčnostní situace, prevence sabotáží – ale 
v případě potřeby výkon jakékoli standardní „nekvalifikované“ policejní činnosti). 

 Jedná se o dobrovolnickou neziskovou platformu, jejíž jednou ze stěžejních rolí je 
„práce a komunikace s osobami, které nejsou policisty, ale které jsou s policejní činností úzce 
spojeny“ (včetně odmítnutých uchazečů a pensionovaných policistů), a jejichž znalosti  
a odbornost by nebylo vhodné ani účelné nechat ladem. Ti slouží ve svém domácím 
prostředí, kde disponují místní znalostí. Tyto sbory jsou organisovány na bázi okresů, ve 
všech okresech země, s výjimkou ostrova Götland. 

 Tito dobrovolníci nejen že nedostávají mzdu, ale ještě platí členský poplatek za účast 
ve sdružení (150 švédských korun první rok členství jako zápisné, pak 100 švédských korun 
ročně). Příslušníci sboru jsou podle potřeby školeni (policejní dovednosti, právo, první 
pomoc, komunikace vysílačkou, sebeobrana), vybaveni uniformou (která se jen nášivkou 
nebo nápisem na reflexní vestě liší od „obyčejné“ policejní uniformy), služebními vozidly  
a ozbrojeni pistolemi. 

                                            
1
 Beredskapspolisen <http://www.beredskapspolisen.org/>. 

Polisen: Beredskapspolisen  
<http://www.polisen.se/sv/om-polisen/sa-arbetar-polisen/specialkompetenser/beredskapspolisen/>. 
2
 KRULÍK, Oldřich, Soukromé bezpečnostní služby ve státech Evropské unie, Policejní akademie České republiky 

v Praze, Praha 2013, ISBN 978-80-7251-396-3, s. 172 až 173. 
KRULÍK, Oldřich, Soukromé bezpečnostní agentury a dobrovolnictví v bezpečnostní oblasti: Partneři nebo 
konkurenti?; in: Privatizace bezpečnosti: České a zahraniční zkušenosti (Oldřich BUREŠ ed.), Grada Publishing, 
Praha, 2013, ISBN 978-80-247-4601-2, s. 65 až 67. 
HARAZIN, Lukáš; KRULÍK, Oldřich, „Privatizace bezpečnosti“ v Evropě – nejen optikou soukromých bezpečnostních 
služeb; in: XVII. medzinárodná vedecká konferencia: Riešenie krízových situácií v špecifickom prostredí: 30. až 31. 
V. 2012 (Ladislav ŠIMÁK ed.). Žilina: Fakulta špeciálneho inžinierstva Žilinskej univerzity, 2012, s. 179 až 185. ISBN 
978-80-554-0537-7. 
KRULÍK, Oldřich. Rámec podnikání v oblasti soukromé bezpečnosti: Švédsko, ASIS Česká republika, Praha 2011 
<http://www.asiscz.org/files/articles/9-serial-ramec-podnikani-v-soukrome-bezpecnosti-9/sweden-pdf.pdf>. 
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 V čele platformy stojí vyšší policejní důstojníci nebo civilní zaměstnanci policejního 
sboru. Stav této platformy je okolo 1 500 osob (dobrovolníků) a 320 profesionálů 
(„skutečných“ policistů). V řadách platformy jsou i ženy. 

 Pro žádost o vstup do řad pomocné policie musí být žadatel občanem Švédska, završit 
nejméně 20 let věku, disponovat platným řidičským průkazem, nesmí být odsouzen za 
(úmyslný) trestný čin a musí prokázat neupřesněné „vysoké morální standardy“. Ke vstupu 
ke sboru bylo donedávna (2008) podmínkou absolvování presenční vojenské služby (rozumí 
se zřejmě ve Švédsku) a „dobrý zdravotní stav“. 

 Mezi větší akce, spojované s tímto sborem, patří sesuvy půdy v Tuve roku 1977, akce 
na místě velkého železničního neštěstí v Börlange roku 2000 (kde bylo s ohledem na rozsah 
události nutné zároveň najmout soukromé bezpečnostní agentury), nebo pomocné aktivity 
při zvládání summitu v Göteborgu roku 2001 (avšak nikoli sám zásah proti demonstrantům, 
k tomu je tento sbor cvičen až od roku 2003), likvidace následků bouře Gurdun z roku 2005  
a ptačí chřipka z roku 2006. 

 Stěžejní politikum představují právě okolnosti, za kterých tento sbor nasadit (povolat 
jeho příslušníky, kteří nejsou vždy plně mobilizovatelní – s ohledem na svá občanská 
zaměstnání atd.). Je možné slyšet hlasy, podle kterých jsou v některých okresech tito 
příslušníci pro pohodlnost „obyčejných“ policistů „nadužíváni“ (namísto aby standardní 
policejní sbor situaci řešil vlastními silami nebo – právě – formou najmutí personálu 
soukromé bezpečnostní agentury3 a tyto „nouzové policisty“ povolat jen ve skutečně 
extrémních případech, kdy nelze situaci řešit jinak. 

 
Ilustrace: „Nouzoví policisté“ při výcviku (vlevo) a – spolu se „standardními“ policisty  

– při zajišťování pořádku při demonstraci v Göteborgu v dubnu 2011 (vpravo).4 
 

     
 

Aby byla informace úplnější, je třeba zdůraznit, že hasičské sbory ve Švédsku jsou 
organisovány dominantně na komunální úrovni. Vedle asi 5 300 profesionálních (kariérních) 

                                            
3
 Předpokládat lze i model, kdy je v případě nenadále události najat personál soukromé agentury, který je 

postupně nahrazován „nouzovými policisty“ tak jak se jim podaří se uvolnit z dalších povinností a dopravit se na 
místo události. 
4
 Beredskapspolisen kommer läggas ner; in: Nyheterna, 21. VI. 2010 

<http://www.nyheterna.se/1.1687343/2010/06/21/beredskapspolisen_kommer_laggas_ner>. 
Flera omhändertagna vid demonstration; in: WordPress.com, 10. IV. 2011 
<http://lokalanyheter.wordpress.com/2011/04/10/just-nu-flera-omhandertagna-vid-demonstration/>. 
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hasičů, rozložených do zhruba 125 požárních stanic, je to 11 000 dobrovolných hasičů, 
provozujících okolo 650 stanic.5 

 
Dánsko: „Domobrana“ není jen otázkou vojenskou6 

 
Armáda Dánska sestává ze zhruba 22 000 osob ve služebním poměru (rok 2010), 

dalších 12 000 osob ve stavu aktivních záloh a zhruba 51 000 až 57 000 osob (podle různých 
údajů) v rámci „Domobrany“ (Hjemmeværnet, HJV). V rámci domobrany jen „několik stovek“ 
osob dostává za svou práci mzdu, zbytek jsou dobrovolníci (asi 15 a 20 % stavu tvoří ženy). 
Vedle „spíše vojenských aktivit“ tito dobrovolníci vykonávají i činnosti, označitelné za 
„policejní“ (jedna součást Domobrany se přímo nazývá „Policejní dobrovolníci“, 
Politihjemmeværnet, PO-HJV) či „spíše policejní“ (ostraha infrastrukturních objektů během 
katastrof – součást nazvaná „Infrastrukturní stráž“, Virksomhedshjemmeværnet, VHV). 
Konkrétně „Policejní dobrovolníci“7 jsou strukturováni do 47 územních jednotek (v čele každé 
stojí „skutečný“ policista) a nasazováni bývají během jednorázových scénářů, jako je kontrola 
pořádku během festivalů, při hledání pohřešovaných osob nebo při dopravně bezpečnostních 
akcích. Nikdy nejsou využíváni při „nebezpečnějších“ eventualitách, jako je potlačování 
demonstrací nebo zatýkání osob. Jedná se de facto o „obyčejné občany“, kteří záskávají 
„poněkud nadstadardní oprávnění“, která však mohou uplatnit pouze za přímého dohledu 
svého policejního tutora.8 

Při výkonu činností jsou „pomocní policisté“ oblečeni do uniforem (maskáčový vzor 
nebo šedočerný komplet s reflexními pruhy, zelený baret) a reflexních vest s nápisem „Politi 
Hjemmeværnet“. 

 

     

                                            
5
 Sweden; in: International Association of Fire and Rescue Service 

<http://www.ctif.org/main-fire-statistics-in-sweden>. 
6
 KRULÍK, Oldřich, Soukromé bezpečnostní agentury a dobrovolnictví v bezpečnostní oblasti: Partneři nebo 

konkurenti?; in: Privatizace bezpečnosti: České a zahraniční zkušenosti (Oldřich BUREŠ ed.), Grada Publishing, 
Praha, 2013, ISBN 978-80-247-4601-2, s. 68 až 69. 
KRULÍK, Oldřich. Rámec podnikání v oblasti soukromé bezpečnosti: Dánsko, ASIS Česká republika, Praha 2011 
<http://www.asiscz.org/files/articles/9-serial-ramec-podnikani-v-soukrome-bezpecnosti-9/dansko-pdf.pdf>. 
7
 Politihjemmeværnet <http://www.politi-hjv.dk/>. 

Politihjemmeværnet; in: Wikipedia <http://en.wikipedia.org/wiki/politihjemmev%c3%a6rnet>. 
Glade ansigter i mylderet af mennesker; in: Hjemmeværnet, 4. VII. 2009 
<http://www.hjv.dk/hhv/trsj/hd%20midt-%20og%20vestsj%c3%86lland/nyheder/sider/gladeansigter.aspx>. 
8
 Politihjemmeværnet <http://www.politi-hjv.dk/>. 
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A opět něco málo k tématu hasičů, těch je Dánsku (stav z roku 2008) odhadem 6 700  
(z toho 1 700 profesionálů, zbytek představují dobrovolní hasiči).9 

 
Island: ICE-SAR jako integrovaný bezpečnostní sbor10 

 
V rámci Islandu existuje řada tzv. „záchranných týmů“ (Slysavarnafélagið Landsbjörg), 

obecně označovaných zkratkou ICE-SAR (Iceland Search and Rescue, tedy doslova „Island: 
vyhledávání a záchrana“). Veškerý personál, aktivní v těchto týmech, tvoří dobrovolníci 
(přirovnatelní k dobrovolným hasičům), schopní nasazení 24 hodin denně, ve všech dnech 
v roce (dohromady se jedná o 18 000 osob, tedy zhruba 6 % populace země).  

ICE-SAR v současné podobě existuje od 1. července 1999. Tehdy došlo ke sloučení 
dvou platforem s podobnou náplní činnosti: Národní asociace pro záchranu života a Asociace 
záchranných týmů Islandu.11 Historie týmů tohoto typu je však podstatně starší. Jejich 

                                            
9
 Denmark; in: International Association of Fire and Rescue Service 

<http://www.ctif.org/main-fire-statistics-in-denmark>. 
10

 KRULÍK, Oldřich; LOUDOVÁ, Barbora, Island: země netradičních bezpečnostních řešení; in: Bezpečnostní 
teorie a praxe, 3/2011, ISSN 1801-8211, s. 114 až 132. 
KRULÍK, Oldřich. Rámec podnikání v oblasti soukromé bezpečnosti: Island, , ASIS Česká republika, Praha 2011 
<http://www.asiscz.org/files/articles/9-serial-ramec-podnikani-v-soukrome-bezpecnosti-9/island-pdf.pdf>. 
ICE-SAR: Association <http://www.icesar.com/category.aspx?catid=277>. 
Emergency Situations and Rescue; in: Safetravel.is 
 <http://www.safetravel.is/safetravel/en/driving/emergency_situations_and_rescue/>. 
ICE-SAR <http://www.icesar.com/>. 
11

 JÓHANNESSON, Tómas; ARNALDS, Þorsteinn, Accidents and Economic Damage Due to Snow Avalanches and 
Landslides in Iceland; in: Jökull, 50/2001, s. 81 až 94. 
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kořeny sahají až do roku 1918, kdy byl ustaven Záchranný tým pro ostrov Vestman 
(Björgunarfélag Vestmannaeyja).12 Struktura platformy je v současnosti následující:13 

  

• 99 záchranných jednotek, rozmístěných rovnoměrně po ostrově (asi 3 000 osob); 

• 70 preventistických oddílů; 

• 50 sekcí mládeže. 
 
Bez zajímavosti není ani ta skutečnost, že president Islandu je tradičně čestným 

předsedou ICE-SAR. 
 
Záchranné jednotky se účastní asi 1 200 výjezdů ročně „na jakékoli místo  

a za jakéhokoli počasí“. Týmy jsou aktivní jak na souši, tak na moři. Pro tento účel disponují 
mnoha víceúčelovými vozidly, vrtulníky a flotilou zhruba 200 lodí všeho druhu (zpravidla se 
jedná o lodě, poskytnuté dobrovolníky, které vykonávají své obvyklé činnosti, ale v případě 
nutnosti jsou jejich provozovateli bezodkladně využity pro záchranné operace, a to často 
včetně posádek). 

 Donedávna v rámci ICE-SAR (a jeho předchůdců) existovala snaha vytvořit 
„universálního záchranáře“. Postupně však převážil tlak po specializaci. Proto existují 
„pozemní skupiny“, „mořské skupiny“, potápěči, psovodi atd. 

V nepředvídatelném islandském počasí a prostředí dobrovolníci potřebují komplexní 
výcvik a nákladné vybavení. Za obojí děkují „lidu Islandu“, což v konkrétním případě znamená 
finanční a hmotnou podporu ze státního rozpočtu, od obcí, firem i jednotlivců. Mezi 
kuriosnější metody financování ICE-SAR patří zisk více než 7 500 USD za prodej popela ze 
sopky Eyjafjallajökull (okolo 500 sklenic putovalo do více než 65 zemí světa).14 

ICE-SAR týmy bývají nasazeni i v zahraničí (zemětřesení v Turecku roku 1999). 
Zejména to platí pro dva „psí týmy“ (Björgunarhundasveit Íslands). 

 
Preventistické oddíly provozují dopravní hlídky, provádějí osvětu s ohledem na 

bezpečnostní vybavení vozidel (dětské sedačky atd.), distribuci prvků pasivní ochrany (vesty, 
reflexní nálepky), šíření povědomí o základech bezpečnosti při sportu (horozelezectví, jízda 
na kolečkových bruslích). Oddíly jsou zpravidla spjaty s jednou nebo několika záchrannými 
jednotkami. Ještě okolo roku 1995 bylo ostatně klíčovou činností preventistických oddílů 
sbírání financí a dalších darů pro zásahové týmy. 

I péčí ICE-SAR vznikl na základních školách na Islandu nový předmět, nazývaný 
„dovednosti pro život“. Děti se v něm dozvědí o zásadách zdravého stravování, o rozumném 
nakládání s penězi, o následcích užívání alkoholu a drog, či o užívání antikoncepce. Pro děti 
ve věku 9 až 11 jsou připraveny moduly věnované prevenci nebezpečných situací. Ve 
vzdělávacích materiálech ICE-SAR vystupuje mimozemšťan z planety Varlys, který nouzové 
přistál na Islandu. Děti mu následně vyprávějí, jak lidská společnost funguje a jak se vyhnout 
nehodám. 

                                            
12

 Již od počátku XIX. století jsou na Islandu na pobřeží a dalších odlehlých místech země dobrovolníky 
budovány nouzové přístřešky. Jejich důležitost dále vzrostla s růstem masové turistiky do vnitrozemí ostrova. 
13

 ICE-SAR; in: Wikipedia  <http://en.wikipedia.org/wiki/icelandic_association_for_search_and_rescue>. 
14

 Ash from Eyjafjallajökull Volcano for Sale – Procceedings Donated to ICE-SAR; in: ICE-SAR, 14. IV. 2010 
<http://www.icesar.com/category.aspx?catid=424>. 
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Dalším maskotem informační kampaně ICE-SAR (CD, knihy, písničky), zacílené na 
nejmenší děti, je sedmihlavý chlapec Numi. Ten neopatrností postupně ztratí šest hlav (při 
dopravní nehodě, při nakládání se zábavnou pyrotechnikou atd.). Teprve potom začne 
ostatní děti nabádat, aby byly opatrnější než on.  

Roku 2001 ICE-SAR navázal spolupráci s Radou pro bezpečnost dopravy. Tato 
spolupráce údajně přispěla k většímu využívání cyklistických přileb a dětských sedaček (roku 
1996 nebylo 28 % dětí nijak připoutáno, roku 2002 nebylo připoutáno „jen“ 10 % dětí). 

Sekce mládeže působí po celém ostrově a jejich základním posláním je rekrutování 
budoucích plnohodnotných dobrovolníků. Mládež starší 14 let se může zapojit do výcviku 
základů první pomoci, orientace v terénu či hledání osob v divočině či na moři. Každá skupina 
sestává z 10 až 20 adolescentů. Mládež v sekcích může setrvat do 18 let věku, a pak se 
rozhodnout, zda „postoupí“ mezi „dospělé“ dobrovolníky. 

Skupiny se setkávají každý týden a o víkendu občas pořádají výlety či delší 
soustředění (zejména o hlavních prázdninách). Každoročně je – na různých místech a 
s různým programem – pořádán „Národní tábor“. Členové sekcí rovněž nezřídka vyjíždějí na 
výměnné pobyty v zahraničí. 

Nad každou sekcí přejímá „patronát“ určitá záchranná jednotka (jedna nebo několik) 
a poskytuje „dorostu“ vybavení, prostory ke schůzkám, dopravu a jinou podporu. Tyto sekce 
tradičně udržují vazby s Islandskou asociací skautů (často se jedná o stejné osoby, využívající 
stejná zařízení). 

Vrcholem výcviku mládeže je „Letní škola pod širým nebem“ ve středisku Gufuskálar. 
Jedná se o šestidenní kurs, zaměřený na procvičování orientace v terénu a pobyt na moři. 
Vedle toho existují kratší (lokální) kursy a kursy pro sekční náčelníky (v čele každé sekce stojí 
dva „náčelníci“). 

V ústředí ICE-SAR působí jeden (dospělý) pracovník na plný úvazek, pověřený 
všestrannou podporou sekcí mládeže po celém ostrově. 

Od roku 1977 ICE-SAR provozuje i „Školu pro záchranáře“, která nabízí  
kursy v Reykjavíku i na venkově. Provoz Školy a náklady na kursy hradí pojišťovny.15 Od roku 
1985 na činnost Školy navazuje Středisko pro bezpečnost a přežití na moři. Na palubě lodi 
Sæbjörg (kterou ICE-SAR pod jménem Akraborg nakoupil za symbolickou cenu 1 000 
islandských korun od Pobřežní stráže) se od roku 1998 nachází vybavené třídy a zařízení pro 
praktická cvičení. Počet účastníků kursů nepřesahuje 25 osob a každému je tak věnována 
detailní pozornost. 

ICE-SAR provozuje i Záchranářské muzeum v Garður, mapující historii dobrovolného 
záchranářství a bezpečnostní prevence na Islandu. 
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Ilustrace: Několik momentek zachycujících konkrétní aspekty činnosti ICE-SAR.16 
 

Sběr popela z okolí vulkánu Eyjafjallajökull 
(2010). 

Nesmírná péče je věnována vzdělávání 
mládeže v oblasti předcházení nebezpečných 

situací. 
 

    
 

ICE-SAR disponuje nezanedbatelnou flotilou vozidel (vlevo) i plavidel. 
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