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Bc. Jiří Škopán 
 

Gibraltar 
 
Anotace 
 
Gibraltar je kolonií Spojeného království, která se nachází na jihu Pyrenejského poloostrova. 
Zdejší bezpečnostní systém je vytvořen podle britského vzoru. Vykazuje přitom řadu specifik, 
které souvisí s malou rozlohou a vysokou hustotou zalidnění tohoto území. 
 
Klíčová slova 
 
Gibraltar, bezpečnostní systém, specifika, inspirace, srovnání, mezinárodní spolupráce. 
 
Summary 
 
Gibraltar is a colony of the United Kingdom, located in the south of the Iberian Peninsula. 
The local security system is designed according to the British model. It, however, exhibits 
many specifics related to the small size and high population density of the respective 
territory. 
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Základní údaje o území 
 
Gibraltar je zámořská kolonie Spojeného království o rozloze pouhých 6,5 km2 rozkládající se 
na jihu Pyrenejského poloostrova. Slovo Gibraltar pochází z arabského Džabal at-Tárik, což 
znamená Tárikova hora. Často je Gibraltar nazýván pouze britským slovem „The Rock“, což 
znamená skála. Tento důvod je proto, že území tvoří jeden strmý vápencový hřbet dosahující 
výšky 426 metrů nad mořem.1 
 
Gibraltar sousedí pouze se Španělskem a to hranicí dlouhou 1,2 km a dalších 12 km tvoří 
pobřeží.2 
 
Počet obyvatel Gibraltaru byl v roce 2015 – 32.194 obyvatel, což činí hustotu obyvatel 
zhruba 4 953 obyvatel/1 km2, což činí z Gibraltaru páté nejhustěji zalidněné území na světě. 
Obyvatelé Gibraltaru jsou různého etnického původu, protože je v Gibraltaru usazeno 
mnoho přistěhovalců. Významnou minoritu tvoří Španělé, kteří ve většině, území opustili na 
počátku 18. století, avšak během španělské války v první polovině 20. století se Španělští 
emigranti opět začali usazovat na Gibraltaru. V současné době je španělského původu okolo 
24 % obyvatel Gibraltaru. Britové se začali na území Gibraltaru usazovat od dobytí území,  
tj. na počátku 18. století. Dle analýzy jmen je britského původu 27 % obyvatel. Další skupinou 
obyvatel jsou Italové, kteří přišli do Gibraltaru během 18. a 19. století. Jako opraváři 
britského námořnictva a dále ti, kteří se chtěli vyhnout branné povinnosti. V současné době 
má italský původ asi 20 % obyvatel. Další skupinou jsou Portugalci, kteří přicházeli hlavně 
během 18. století jako dělníci a obchodníci a v současnosti je portugalského původu asi 10 % 
obyvatel. Maročané začali přicházet na Gibraltar až v 2. polovině 20. století a těchto je okolo 
5 %. Dále se na území dají nalézt Poláci, Židé, Rakušané a Francouzi. Co se týče náboženství, 
tak převládá vyznání římskokatolické (78 %), dále církev Anglikánská (7 %), ostatní křesťané 
(3 %), muslimové (4 %), židé (2 %) a hinduisté (1,8 %).3 
 
Populace Gibraltaru postupně roste, mírný pokles nastal pouze v období 2. světové války, 
kdy byla část obyvatel evakuovaná do Velké Británie. Od té doby opět populace roste. To je 
především díky imigraci, neboť Gibraltar je žádaná lokalita k bydlení z důvodu skloubení 
anglického stylu života, teplého podnebí a daňových zákonů. 
 

                                                           
1
 Rock of Gibraltar, Gibraltar. Peak Bagger. http://www.peakbagger.com/peak.aspx?pid=9870 

2
 Length of Land Boundaries Border Countries by Country. Charts Bin. http://chartsbin.com/view/mp2 

3
 Demographic Yearbook. United Nations Demographic Yearbooks. 

http://unstats.un.org/unsd/demographic/products/dyb/dyb2.htm#2001 



Ochrana & Bezpečnost – 2016, ročník V., č. 1 (jaro), ISSN 1805-5656. Bc. Jiří Škopán. Gibraltar (2016_A_04) 
 

 
3 
 

Vydává: Ochrana a bezpečnost o. s., IČ: 22746986 
Lamačova 825/11, 152 00 Praha 5, http://ochab.ezin.cz, ochab@email.cz 

Ilustrace: Letecký pohled na Gibraltar a 3D mapa území.4 
 

 
 
Jako jeden ze znaků Gibraltaru se používá červeno-bílý štít se žlutým lemováním, který 
obsahuje v horní části červený hrad, ze kterého visí zlatý klíč. Hrad vychází z erbu Kastilského 
království, přičemž preambule listiny zmocňující Gibraltar říká „a my, pokládajíce to za 
správné, a uvědomujíce si, že město je velmi silné a svým postavením je klíčem mezi našimi 
královstvími ve východním a západním moři a strážcem a ochráncem úžiny zmíněných moří, 
skrze které žádné lodě lidí z jednoho z moří nemohou proplout do druhého bez toho, že by 
byly spatřeny nebo se zde zastavily.“5 

 
Ilustrace: Znak a vlajka Gibraltaru.6 

 

     
 

Mottem země je latinské sousloví: „Montis Insignia Calpe“, což v překladu znamená „Ve 
jménu hory Calpe“. Stejný symbol hradu je též na vlajce Gibraltaru, přičemž vlajka je bez 
žlutého lemování.  
 

                                                           
4
 RANDER Iam, An Aerial Photo of Gibraltar afterTake-off from the Rock. Flickr. 23. VIII. 2011 

https://www.flickr.com/photos/14944226@N07/7949611430 
Gibraltar Maps. Mappery.com. http://www.mappery.com/maps-Gibraltar 
5
 JACKSON, William. The Rock of the Gibraltarians. A History of Gibraltar. 2. vyd. Grendon, Northamptonshire, 

UK: Gibraltar Books, 1990. ISBN 0-948466-14-6. s. 72. 
6
 Gibraltar (British Overseas Territory, United Kingdom). Flags of the World. 

http://www.crwflags.com/fotw/flags/gi.html 
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Gibraltar má též svou vlastní hymnu, přestože má stále jako oficiální hymnu Spojeného 
království. Zajímavostí je, že vznikla poměrně nedávno a to až v roce 1994 a její autor Peter 
Emberley ani není Gibraltarským rodákem.7 
 
Gibraltar leží v subtropickém pásu, přičemž počasí je ovlivněno geografickou blízkostí Afriky. 
Z jihu tedy proudí na Gibraltar teplý vzduch, který otepluje vzduch i moře, přičemž moře je 
ochlazováno blízkým Atlantským oceánem. Léta jsou zde tedy horká a suchá a zimy mírné  
a vlhké. Za rok je na Gibraltaru okolo 3 000 slunečních hodin8. 
 
Úředním jazykem na Gibraltaru je angličtina, přičemž ostatními jazyky jsou španělština  
a italština. S přibývající komunitou Maročanů je stále více slyšet i arabština.9 
 
Milníky historie 
 
Území dnešního Gibraltaru bylo obývané již v době kamenné, ale v novodobé historii je 
významný rok 711, kdy na Gibraltaru přistálo vojsko Arabů a marockých Berberů pod 
velením Tárika ibn Zijáda, kteří dobyli křesťanskou vizigótskou říši na poloostrově. Skála byla 
po veliteli pojmenována Džabal at-Tárik, z čehož zkomolením vznikl název Gibraltar. Arabové 
si na místě vybudovali pevnost jménem Medinat al-Fath (město vítězství)10, která byla v roce 
1462 dobyta kastilským vojskem pod velením Jindřicha IV Kastilského. Věž z pevnosti stojí 
dodnes. V roce 1501 vydala Isabella Kastilská královský rozkaz, který udělil Gibraltaru erb, 
který se používá dodnes. V roce 1704 během války o španělské dědictví dobyl britsko-
holandský expediční sbor vedený admirálem Georgem Rookem. Tento stav byl formalizován 
v roce 1713 Utrechtskou smlouvou. Španělé se i přesto snažili Gibraltar několikrát dobýt, 
avšak neúspěšně. Během druhé světové války byla velká část obyvatel evakuována (hlavně 
do Londýna, zbytku Anglie, do Maroka, na Madeiru a na Jamajku) a z Gibraltaru se opět stala 
pevnost a námořní základna. Ve městě zbylo pouhých 4 000 lidí, kteří se odvážili bránit 
svobodu Gibraltaru. Z této době vznikla pověra, že pokud skálu opustí opice, tak je budou 
následovat i Britové. Tato pověra byla pro Brity velice důležitá, že i Sir Winston Churchill se 
během druhé světové války sám ujistil, že počet opic je stabilní a dokonce nějaké opice 
(makaky) nechal přivézt z Afriky k udržení jejich počtu.11 V roce 1968 se na Gibraltaru 
uspořádalo referendum, zda má být Gibraltar stále součástí Spojeného království, a ve 
kterém více než 12 tisíc lidí se současným stavem souhlasilo a proti bylo pouhých  
44 obyvatel, kteří se chtěli připojit ke Španělsku. V roce 2002 proběhlo toto referendum 
opakovaně s drtivým vítězstvím zastánců ponechání Gibraltaru pod Velkou Británií. K tomuto 
gibraltarský premiér Peter Caruana trefně poznamenal: "Je větší šance, že peklo zamrzne, než 
lidé Gibraltaru přijmou španělskou suverenitu v jakékoli podobě nebo formě.“12  

                                                           
7
 National Symbols. Gouvernement of Gibraltar https://www.gibraltar.gov.gi/new/national-symbols 

8
 Gibraltar: Annual Weather Averages. Holiday Weather. 

http://www.holiday-weather.com/gibraltar/averages/ 
9
 Languages of Gibraltar. Wikipedia. https://en.wikipedia.org/wiki/Languages_of_Gibraltar 

10
 NEVILLE Chipulina. The People of Gibraltar. Gibraltar Info. 

http://gibraltar-intro.blogspot.cz/2013/03/1160-madinat-al-fath-moorish-mirage-abd.html 
11

 JOHNSON Ben. History of Gibraltar. Historic UK. 
http://www.historic-uk.com/HistoryMagazine/DestinationsUK/History-of-Gibraltar/ 
12

 Gibraltar 'Deal' Sparks Anger. 12. VII. 2002. BBC News. 
http://news.bbc.co.uk/2/hi/uk_news/politics/2124330.stm 
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Hospodářství 
 
Průmyslu Gibraltaru dominují 4 hlavní odvětví: finanční služby, on-line hazardní hry, lodní 
doprava a cestovní ruch. V minulosti byla hlavním tahounem průmyslu Britská armáda, která 
tvořila 60 % hrubého domácího produktu Gibraltaru v roce 1984. V současné době tvoří 
pouhých 7 % hrubého domácího produktu.13 Oficiální měnou na území je Gibraltarská libra, 
vydávaná vládou Gibraltaru a tato je v poměru s Britskou librou, kterou se dá také na území 
platit v poměru 1:1. Některé obchody přijímají Euro. 
 
Doprava 
 
Na Gibraltar se lze dostat několika způsoby. Tou první je skrze pozemní hranici. Jediným 
pozemním hraničním přechodem je přechod ze sousedního španělského města La Línea.  
Z Gibraltaru jezdí několik autobusových linek (převážně do města La Línea a některé do 
dalších měst na pobřeží Costa del Sol). Dalším způsobem jak se dopravit na Gibraltar je lodí 
na námořní terminál vzdálen asi 1,5 km od centra Gibraltaru. Trajekty jezdí v současnosti do 
tří měst – Tanger (Maroko), Algercirás a Tarifa (Španělsko).14 Posledním způsobem je 
letecky. Letiště na Gibraltaru je jedno z nejděsivějších pro cestující v letecké dopravě na 
světě. Je vystaveno silným příčným větrům kolem skály a přes záliv od města Algeciras, takže 
přistání v zimě je obzvlášť nepříjemné. Jeho poloha je velice neobvyklá nejen kvůli jeho 
blízkosti do centra města, ale hlavně proto, že dráha protíná hlavní příjezdovou ulici, což 
vyžaduje pohyblivé barikády k uzavření ulice při odletu či příletu. V současnosti létá letadla 
na Gibraltar z Londýna, Bristolu, Birminghamu, Manchesteru marockého Tangeru.15  

 
Přestože Gibraltar patří pod Velkou Británii, kde je praktikováno levostranné řízení, na 
Gibraltaru se jezdí jako v celé kontinentální Evropě napravo. 
 

                                                           
13

 British Army. British Parliament. 
http://www.publications.parliament.uk/pa/cm200708/cmselect/cmfaff/c147-v/c14702.htm 
14

 How to Get There. Gibraltar Info. http://www.gibraltarinfo.gi/gibraltar-how-to-get-there.aspx 
15

 Travel Routes. Sky Scanner. http://skyscanner.com 

https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=cs&prev=search&rurl=translate.google.cz&sl=en&u=https://en.wikipedia.org/wiki/Financial_services&usg=ALkJrhiTjzApBxnRpSbSqF2-sWt0S1Kmgg
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=cs&prev=search&rurl=translate.google.cz&sl=en&u=https://en.wikipedia.org/wiki/Online_gambling&usg=ALkJrhh3AK4KXNSuKzF8kl4vea4b-lA1vw
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Ilustrace: Komplikované křížení silnice a letiště v Gibraltaru.16  
 

 
 
Bezpečnostní situace a kriminalita 
 
Gibraltar má relativně nízkou míru kriminality. Počet Gibraltarských policistů je v porovnání  
k počtu obyvatel vysoký a tito jsou prodlouženou součástí britské policie. Policejní síly velmi 
úzce spolupracují se svými britskými a mezinárodními protějšky na vyšetřování. Nejčastější 
trestnou činností jsou drobné krádeže (tašek, kabelek, peněženek a jiných cenností). Méně 
časté jsou již krádeže vloupáním a násilná trestná činnost. Celkový počet trestných činů je na 
území okolo 2 000. Zajímavostí je srovnání národností dle nejvíce spáchaných trestných činů. 
Tomuto srovnání vévodí Maročané, ze kterých spáchá trestný čin téměř každý desátý, 
přičemž na druhém konci jsou Indové, ze kterých spáchá trestný čin každý sedmdesátý. Níže 
uvedená tabulka srovnává národy dle četnosti spáchané trestné činnosti.  

 

                                                           
16

 9 Ridiculously Dangerous Airports. Odd Ball Daily. 6. VII. 2011. http://www.oddballdaily.com/2011/07/06/9-
ridiculously-dangerous-airports/ 
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Tabulka: Celkový počet spáchaných trestných činů na obyvatele dle národnosti (občanství).17 
 

Maročané 9.4 na 100 obyvatel 

Gibraltařané  6.3 na 100 obyvatel 

Britští občané 6.3 na 100 obyvatel 

Průměr 6.3 na 100 obyvatel 

Průměr občanů členských států Evropské unie 5.8 na 100 obyvatel 

Občané dalších národností 5.4 na 100 obyvatel 

Indové 1.6 na 100 obyvatel 

 
V poslední době však stoupá riziko terorismu, a to zejména kvůli účasti Spojeného království 
ve vojenských operacích v Afghánistánu, Iráku a v boji proti Islámskému státu. Z tohoto 
důvodu jsou návštěvníci a obyvatelé žádáni, aby dbali zvýšené opatrnosti na veřejných 
místech. 
 
V případě potřeby je pro všechny zřízena krizová telefonní linka 112 ke kontaktování 
záchranné služby. Přímá linka pro záchrannou službu a na policii je 199 a pro hasiče 190.18 
 
Soudní systém je zde obdobný jako ve Velké Británii jen s několika drobnými změnami. Je 
také založena skrze precedenty. Ve Spojeném království je Vrchní soud, avšak na Gibraltaru 
je tento pojmenovaný jako Nejvyšší soud, který projednává odvolání od nejnižších soudů. 
Odvolání z Nejvyššího soudu řeší odvolací soud, který zasedá jen třikrát ročně, přičemž 
soudci jsou obvykle ze Spojeného království.  

 
Bezpečnostní systém 
 
Stěžejní složkou bezpečnostního systému Gibraltaru je Královská Gibraltarská policie. Tato se 
nazývá Royal Gibraltar police (GBP). Jedná se o nejstarší policejní sílu v společenství 
národů mimo území Spojeného království.  
 
Královská Gibraltarská policie byla dříve nazývána pouze Gibraltarská policie. Byla založena 
v roce 1830 pouhých 9 měsíců poté, co Sir Robert Peel založil metropolitní policii v Londýně. 
Právě Robert Peel poslal jednoho ze svých důstojníků na Gibraltar utvořit Gibraltarskou 
policii. Předponu „Královská“ je u gibraltarské policie používána od roku 1992 na počest 
královny Alžběty II. 
 
Policejní hlídky zprvu dohlížely na bezpečnost společně s vojskem. Civilisté, kteří spáchali 
trestný čin, byli předáni policejnímu sboru, který je poslal před soud. V roce 1871 veškerá 
pravomoc nad dohledem bezpečnosti přešla pod policejní sbor a vojáci byli donuceni složit 
své zbraně. 

                                                           
17

 Abstract of Statistics 2011. Gibraltar Gouvernement. https://www.gibraltar.gov.gi/new/images/ 
stories/PDF/statistics/2012/Abstract_of_Statistics_2011.pdf 
18

 Gibraltar. SOS 112. http://www.sos112.info/gibraltar.htm 

https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=cs&prev=search&rurl=translate.google.cz&sl=en&u=https://en.wikipedia.org/wiki/Commonwealth_of_Nations&usg=ALkJrhgw71hQEKhnlLvqt0xQeo4D5o6M4A
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=cs&prev=search&rurl=translate.google.cz&sl=en&u=https://en.wikipedia.org/wiki/Commonwealth_of_Nations&usg=ALkJrhgw71hQEKhnlLvqt0xQeo4D5o6M4A
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Počty policistů se postupně navyšovaly, což zapříčinilo zvyšování počtu obyvatel a otevření 
hranice v roce 1985. Rokem 1985 se výrazně zvýšil počet turistů a to byl prvotní impuls pro 
transformaci policie v efektivní policejní sbor. 
 
V dnešní době tvoří Královská Gibraltarskou policii 220 policistů, kteří jsou rozděleni do 
několika jednotek. Patří mezi ně kriminální policie, protidrogová centrála, zásahová jednotka, 
odbor střelných zbraní, oddělení dopravního provozu a námořní jednotka. 
 
Aktuální sídlo je v New Mole house na ulici Rosia Road. K dispozici má policie též budovu na 
120 Irish Town, které bylo předchozím velitelstvím.19 
 
Uniformovaní policisté Gibraltaru nosí obdobnou uniformu jako britští kolegové. Pěší hlídky 
mužských strážníků a seržantů, stejně jako jejich protějškové v Anglii, Walesu, Jersey, 
Guernsey, Isle of Man a na Bermudách nosí tradiční pokrývky hlavy zvané " bobby", správně 
nazývané jako depozitní helmy“, které jsou podobné některým armádním helmám a byly  
v roce 1863 přijaty podle vzoru metropolitní policie v Londýně. Tyto nahradily dříve 
používaný cylindr. Přilba je tradičně vyrobena z korku a potahuje se zvenku plstí nebo 
podobným materiálem.  
 
Ilustrace: Uniformovaný policista v Gibraltaru.20 
 

 
 

                                                           
19

 History of the Royal Gibraltar Police. Gibraltar Police. 
http://www.police.gi/1/index.php/rgp/the-organisation.html 
20

 ALLISON Ben. Flickr. 2. IX. 2013. https://www.flickr.com/photos/keep_your_bunnet_oon/9475706788 

https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=cs&prev=search&rurl=translate.google.cz&sl=en&u=https://en.wikipedia.org/wiki/Custodian_helmet&usg=ALkJrhgfFemq1iOGF0uUnV1ltVQKMqHxLg
https://www.google.cz/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwibhZSe06bLAhXrNpoKHQCaAPoQjRwIBw&url=https%3A%2F%2Fwww.flickr.com%2Fphotos%2Fkeep_your_bunnet_oon%2F9475706788&bvm=bv.115339255,d.ZWU&psig=AFQjCNEPxtWFNxM5rzfsrNQlRBbGhmOnsQ&ust=1457167806809048
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Na čele helmy, stejně jako u mnoha policejních sil v Anglii a Walesu, se používá  
tzv. „Brunswická hvězda“ jako odznak síly, se znakem Gibraltaru.21 
 
Královská Gibraltarská policie má též svou námořní jednotku zřízenou v roce 1998, která má 
sídlo na Coaling Island v Dockyard Zone. V této jednotce slouží celkem 21 policistů včetně  
1 velitele. Od roku 2012 došlo k velké obměně dopravních prostředků a k užívání bylo 
námořní jednotce přidáno několik vodních skútrů a větších lodí.  
 
Hlavním úkolem námořní jednotky je prosazovat zákon v britsko-gibraltarských teritoriálních 
vodách, což často zahrnuje spolupráci s ostatními místními a mezinárodními orgány. 
Námořní jednotka hraje důležitou roli v protidrogových operacích při pašování drog v oblasti 
především z blízké Afriky.22 
 
Ilustrace: Plavidlo námořní jednotky.23 
 

 
 
Neighbourhood Policing Unit  
 
představuje speciální koncept vyvinutý policií Spojeného království. Tento koncept zahrnuje 
vytvoření malého týmu policistů (obvykle 10 – 15), kteří se věnují policejní činnosti v určité 
komunitě, či malé oblasti. 
 
Tento policejní koncept se snaží, aby se policie více zviditelnila, snížil se strach obyvatelstva, 
zlepšit kvalitu života a aby došlo k dobré interakci mezi veřejností a policií. Toto policii 
pomáhá v místní znalosti, při získávání zpravodajských informací a tipů od veřejnosti. 

                                                           
21

 Brunswick Star. Seiyaku. http://www.seiyaku.com/customs/crosses/brunswick-star.html 
22

 Gibraltar Squadron. Royal Navy. http://royalnavy.mod.uk/server/show/nav.2196 
23

 Gibraltar Harbour Craft. Clyde Maritime. 15. IX. 2010. 
http://forums.clydemaritime.co.uk/viewtopic.php?t=462&start=50 

http://i543.photobucket.com/albums/gg442/FRANGIB46/FRANALBUM/SIRREGINALDKERR-140910.jpg
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=cs&prev=search&rurl=translate.google.cz&sl=en&u=https://en.wikipedia.org/wiki/Law_enforcement_in_the_United_Kingdom&usg=ALkJrhh0Vfjuy1bX5Npd_WXqFYsjf3GkRQ
http://forums.clydemaritime.co.uk/viewtopic.php?f=22&t=462&start=50&sid=f56697324b4b28b298c7ff1b6e48c6f5
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Tyto malé týmy jsou vedeny policistou, obvykle hodností seržanta, nebo inspektora. Jejich 
součástí mohou být i důstojníci, místní obecní zaměstnanci a členové dobrovolnických 
organizací, nebo i lidé z okolí.24 
 
V případě Gibraltaru je hlavním úkolem zlepšení kvality života, tím, že v týmu budou lidé, 
kteří se zaměřují na problémy v oblasti a společně se stanovují priority místních lidí pro celý 
tým. Dále se snaží na již vzniklé problémy najít udržitelné řešení. Partnery Gibraltarské 
policie jsou na Gibraltaru vládní agentury, nájemní sdružení, soukromé firmy, média  
a mládežnické skupiny. 
 
Neighbourhood Policing Unit se snaží pracovat tak, že mají veřejnost na prvním místě. Dle 
jejich zjištěných informací chtějí obyvatelé Gibraltaru mít policii viditelnou, přístupnou, 
rychle reagující v případě potřeby a schopnou zločince odradit a po případně tyto rychle 
zatknout. 
 
Z výše uvedených důvodů byl Gibraltar rozdělen na 4 části:  
 

 severní okrsek; 

 jižní okrsek; 

 západní okrsek; 

 městská oblast zahrnující přístav. 
 
V každé části byla zřízena kancelář, kde jsou policisté k zastižení. Zajímavostí je, že otevírací 
doba není pro všechny kanceláře jednotná. Tato se liší podle potřeb obyvatel jednotlivých 
okrsků.  
 
Jako prioritu si GRP stanovila především prevenci kriminality. Tato priorita byla stanovena  
i díky projevu prvního komisaře Metropolitní policie sira Richarda Mayneho z roku 1829, 
která zahrnovala konstatování: "Hlavním předmětem práce efektivních policejních sil je 
prevence kriminality, a pokud je spáchán trestný čin, tak odhalení a potrestání pachatelů. Za 
těmito cíli veškeré úsilí policie musí směřovat".25 
 
Z výše uvedeného důvodu je Gibraltarská policie plně odhodlána zajistit, aby prevence 
kriminality zůstala v čele jejich úsilí na podporu komunity, která si to zaslouží. Nicméně 
prevence musí být celospolečenskou prioritou ve spolupráci s klíčovými zainteresovanými 
subjekty. Tato vize povede ke snížení příležitostí páchat trestnou činnost a ve snížení počtu 
obětí, čímž vznikne bezpečné místo, kterého chtějí tímto dosáhnout. 
 
Dalším z orgánů, které zabezpečují bezpečnost na Gibraltaru je Gibraltar Defence Police. 
Jedná se o civilní policii, která nemá nic společného s vojenskou policií. Jedná se o britskou 
specialitu. Na Gibraltaru byla zřízena již v roce 1938.26 V současné době mají ve službě 127 
důstojníků. Ačkoliv na první pohled vypadají jako jiné policejních sily kdekoliv na světě, jejich 
                                                           
24

 Safer Neighbourhoods. Metropolitan Office. http://content.met.police.uk/Site/saferneighbourhoods 
25

 Crime Prevention. Gibraltar Police. http://www.police.gi/1/index.php/units/crime-prevention.html 
26

 About The Gibraltar Defence Police Federation. Gibraltar defence police federation. 
http://www.gdpfederation.com/about-us/ 

https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=cs&prev=search&rurl=translate.google.cz&sl=en&u=https://en.wikipedia.org/wiki/Police_Sergeant&usg=ALkJrhgbKRFZI7u5-qnrcBSSRLM5lafz4w
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=cs&prev=search&rurl=translate.google.cz&sl=en&u=https://en.wikipedia.org/wiki/Inspector&usg=ALkJrhhTgwH9LN3MOAZQD-7V-Z01N1-n1g
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=cs&prev=search&rurl=translate.google.cz&sl=en&u=https://en.wikipedia.org/wiki/Local_government&usg=ALkJrhi45AJUumIP5ua8VegdqD571ItWwQ
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=cs&prev=search&rurl=translate.google.cz&sl=en&u=https://en.wikipedia.org/wiki/Voluntary_organisation&usg=ALkJrhjhwjBjMAEn24KNL-ClADCQUXj7Ew
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=cs&prev=search&rurl=translate.google.cz&sl=en&u=https://en.wikipedia.org/wiki/Voluntary_organisation&usg=ALkJrhjhwjBjMAEn24KNL-ClADCQUXj7Ew
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role se výrazně liší funkcí a odpovědností. Primární odpovědností je poskytovat podporu 
policejním jednotkám a ministerstvu obrany na úseku bezpečnosti a boje proti terorismu. 
Všichni důstojníci tohoto útvaru jsou cvičeni k použití střelné zbraně a 90 % z nich chodí ve 
službě ozbrojeno. 
 
Dle zákona o policii z roku 2005 se jedná o speciální policejní síly, které poskytují 
specializované služby specializovanými jednotkami Gibraltarské královské policii.  
 
Personální požadavky přijímacího řízení jsou obdobné jako u Královské Gibraltarské policie, 
ale protože všichni příslušníci této jednotky mají oprávnění nosit střelné zbraně, je 
požadavek na kvalitu zraku na vyšší úrovni. 
 
Většina příslušníků nosí černé polokošile a černé kalhoty. Na hlavě nejčastěji nosí muži 
baseballovou čepici a ženy buřinky. Důstojníci mohou nosit depozitní helmy, ve kterých 
mohou sloužit i na veřejnosti. Každý příslušník obdrží balistické vestu a černou kevlarovou 
helmu. Tu mohou nosit dle potřeby.  

 
Ilustrace: Gibraltar Defence Police, jednotka se psem.27 
 

 
 
Co se týče výzbroje, tak příslušníci jsou vybaveni neprůstřelnými vestami, pepřovými spreji, 
obušky a pouty. Většina příslušníků je vyzbrojena střelnou zbraní Heckler & Koch MP7, 
specializované jednotky používají zbraně, jako Heckler & Koch MP5 nebo Diemaco C8. 
Někteří důstojníci nosí pistoli SIG P229. Všechny ozbrojení příslušníci nosí, nebo mají 
okamžitý přístup i k méně smrtícím zbraním, jako jsou taser, nebo vrhač.28 
 

                                                           
27

 Background. Redwolfairsoft. http://www.redwolfairsoft.com/redwolf/airsoft/ReviewDetail?reviewID=234 
28

 Ministry of Defence Police Recruitment Frequently Asked Questions. Ministry of Defence. 
http://www.mod.police.uk/assets/Publications%20PDF/20150316-MDP%20RECRUITMENT-FAQS%20V1_3.pdf 

https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=cs&prev=search&rurl=translate.google.cz&sl=en&u=https://en.wikipedia.org/wiki/Heckler_%2526_Koch_MP7&usg=ALkJrhgjoTtOd4waq_CNBgJjdSnRa4SwUg
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=cs&prev=search&rurl=translate.google.cz&sl=en&u=https://en.wikipedia.org/wiki/Heckler_%2526_Koch_MP5&usg=ALkJrhhQfKy74slDDZn7i9X5J7dnPhQqnA
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=cs&prev=search&rurl=translate.google.cz&sl=en&u=https://en.wikipedia.org/wiki/Diemaco_C8&usg=ALkJrhinzgdZFlUJdxFMOWsa1JhX_9INUA
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=cs&prev=search&rurl=translate.google.cz&sl=en&u=https://en.wikipedia.org/wiki/SIG_P226&usg=ALkJrhj4BxwJQ9Hz5vTEC06Vrb7w8EM-iw#P229
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=cs&prev=search&rurl=translate.google.cz&sl=en&u=https://en.wikipedia.org/wiki/Less-lethal_weapon&usg=ALkJrhioFxqepfhBEwETXuRgouSE57HLJw
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=cs&prev=search&rurl=translate.google.cz&sl=en&u=https://en.wikipedia.org/wiki/Taser&usg=ALkJrhg00EOL3p4Wom_efL0r5YbbvT8Erg
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Gibraltar Defence Police je rozdělena na speciální jednotky: 
 

 Námořní jednotka – skládá se ze seržanta a dvaceti strážníků. Je pověřena obranou 
Gibraltarských královských námořních zařízení a válečných lodí kotvících u nich. Dále 
pomáhá Gibraltarské královské policii s hlídkováním a dohledem na bezpečnost ve 
výsostných vodách Gibraltaru. Provozují dva motorové čluny a dva nafukovací čluny 
s pevným trupem.  

 Kynologové – tato jednotka byla založena v roce 2012 a skládá se z týmu psovodů, 
vedená seržantem a šesti psy. Plemena psů jsou belgický ovčák  a holandský ovčák. Dříve 
spoléhali na psovody z Velké Británie, ale díky projektu Euston, se Gibraltar snaží 
nahradit všechna vyslání britských sil vlastními jednotkami.29 

 
Gibraltar a Česká republika 
 
Gibraltar je v České republice zastupován skrze velvyslanectví Velké Británie, které hájí zájmy 
Gibraltaru v zemi. Tyto zájmy jsou velice skromné, dalo by se říci nicotné. Zastoupení České 
republiky na Gibraltaru též žádné není, o to se stará ambasáda České republiky v Londýně. 
Vzájemný obchod mezi Gibraltarem a ČR taktéž není téměř žádný. 
 
Využitelnost zkušeností Gibraltaru pro Českou republiku vidím zejména s ohledem na systém 
Neighbourhood Policing Unit. Tento projekt připomíná v České republice používaný koncept 
community policing, případně projekty „bezpečnostní dobrovolník“. Do Gibraltarského 
modelu zajištění bezpečnosti lidí a potažmo celého území je zapojena široká veřejnost, která 
s policií spolupracuje. Tímto vzniká sounáležitost a obyvatelstvo se dokáže vcítit do mnohdy 
psychicky těžké policejní práce. Policie díky tomu získává kladné body a snadněji lze na tyto 
lidi preventivně působit a tímto zamezovat trestné činnosti. Domnívám se, že v České 
republice ve vyloučených lokalitách by toto mohlo fungovat a lidé z těchto lokalit by mohli 
získat respekt k jiným lidem, jejich majetku a lidským svobodám, které by tímto mohly být 
ochráněny.  
 
Jako problém bych viděl problém s daněmi či daňovými úniky. To je jeden z důvodů, proč 
firmy provozující sázkové hry přemístili svá sídla na Gibraltar a díky tomuto všechny tržby ze 
sázek v České republice nejsou na našem území plně daněné. Tento problém je celosvětový. 

                                                           
29

 Specialist Units. Ministry of Defence. http://www.mod.police.uk/specialist-units.html 

https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=cs&prev=search&rurl=translate.google.cz&sl=en&u=https://en.wikipedia.org/wiki/Royal_Navy&usg=ALkJrhhWhEL-v8rDlm_zSbjTT-Z5gtx5kA
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=cs&prev=search&rurl=translate.google.cz&sl=en&u=https://en.wikipedia.org/wiki/Launch_%28boat%29&usg=ALkJrhikDeShU2r-dG3nvoIX8n70XVgSzA
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=cs&prev=search&rurl=translate.google.cz&sl=en&u=https://en.wikipedia.org/wiki/Belgian_Shepherd_Dog_%28Malinois%29&usg=ALkJrhhhIy7ps4BkDOUvE1WYKHbv45bGKQ
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=cs&prev=search&rurl=translate.google.cz&sl=en&u=https://en.wikipedia.org/wiki/Dutch_Shepherd_Dog&usg=ALkJrhjJLGn-CDbKpb7RXhw9v0Ipf2OhmA

