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Historické milníky Metropolitní
Policie
 Henry Fielding ; Bow Street Runners

 Robert Peel ; Metropolitan Police Act

 29. září 1829

 dva komisaři, osm dozorců, dvacet inspektorů,

osmdesát osm seržantů a osm set devadesát pět
strážníků

 od A až po V, rozděleny podle

londýnských čtvrtí.
 od A (Westminster), B (Chelsea), C
(Mayfair a Soho), D (Marylebone), E
(Holborn), F (Kensington), G (Kings
Cross), H (Stepney), K (West Ham),
L (Lambeth), M (Southwark), N
(Islington), P (Peckham), R
(Greenwich), S (Hampstead), T
(Hammersmith) a V (Wandsworth).
V roce 1865 byly vytvořeny další tři
divize, W (Clapham), X (Willesden)
a Y (Holloway). J Division (Bethnal
Green) byla přidána v roce 1886
 Nyní podle oficiálních stránek
Metropolitní policejní služby je
těchto spravovaných oblastí 33

Kdo řídí Metropolitní policejní službu
Londýna








Territorial Policing: London´s local police
Specialist Crime Directorate
Specialist Operations
Central Operations
Administration and support
Other London police forces
Police staff

Rozložení Metropolitní policie Londýn
 Hlavním policejním ředitelstvím je Územní policejní kontrola








(TP= Territorial Policing), složená z 32 operačních příkazových
jednotek, které hlídají každou čtvrť Londýna
Specialist Operations nebo-li operace specialisty, se zabývají
vážnými a organizovanými zločiny páchanými na území
jednotlivých čtvrtí v Londýně. Tyto složky tvoří oddělení vražd,
ekonomická a specialistická zločinecká skupina
Ředitelství specializované na zločin, Specialist Crime
Directorate je složené z mnoha jednotek, které se zabývají
například organizovaným zločinem, otázkami z oblasti
terorismu, diplomatickou ochranou a jinými úkoly národní
důležitosti
Centrální operace (CO= Central Operations) poskytuje jednotky,
které podporují zbytek služeb. Např. říční policie na řece Temži
Oblast správy a podpory

Přehled hodností Metropolitní policie
 Commissioner = komisař

 Deputy Commissioner = zástupce komisaře
 Assistant Commissioner = asistent komisaře
 Deputy Assistant Commissioner = pomocný zástupce








komisaře
Commander = velitel
Chief Superintendent = vrchní dozorce
Superintendent = dozorce
Chief Inspector = vrchní inspektor
Inspector = inspektor
Sergeant = seržant
Constable = strážník

Celý přehled počtu pracovníků a jednotlivých složek pro rok 2010
 Regular Police Officers: 33,235
 Police Community Support Officers: 4,513
 Special Constables: 4,226
 Traffic wardens: 470
 Horses: 120
 Other police staff: 14,291

Přehled historických čísel počtu zaměstnanců
 2009: 35,804
 2004: 31,000
 2003: 28,000

 2001: 25,000
 1984: 27,000
 1965: 18,016
 1952: 16,400
 1912: 20,529

Náklady do roku 1998/9
 1829/30: £194,126
 1848: £437,441
 1873: £1,118,785
 1898: £1,812,735
 1923: £7,838,251
 1948: £12,601,263
 1973: £95,000,000
 1998/9: £2,033,000,000
Přehled trestných činů do roku 1998/9
 1829/30: 20,000
 1848: 15,000
 1873: 20,000
 1898: 18,838
 1923: 15,383
 1948: 126,597
 1973: 355,258
 1998/9: 934,254

Uniformy- způsob oblékání, vybavení
 jednotné pro důstojníky z Metropolitní policejní služby do

značné míry stejné jako pro jednotky mimo Londýn na rozdíl od
odznaku.
 Hlídkující policisté nosí služební opasek s pohyblivým nebo
tuhým obuškem, osobní rádio, slzný sprej, rychlo-pouta na
zkrocení či omezení rukou nebo nohou. Mohou nebo nemusí v
závislosti na potřebě nosit lékárničku nebo baterku.
 Uniformovaní policisté, kteří řídí provoz na pozemních
komunikacích, nosí uniformy se žlutými a černými znaky, které
jsou odlišné od místních civilních kontrolních pracovníků.

Ženy v uniformě Metropolitní policejní služby

 „ Ne, nikdy, i kdyby měla válka trvat 50 let “ Sir Nevil Macready

prohlásil, že nechce žádné „zatrpklé staré panny“ nebo „zkažené
fanatičky ve středním věku“

 V roce 2009 byla Cressida Dicková jmenována první asistentkou ve

vládní komisi Scotland Yardu

Použité prameny
 http://content.met.police.uk/Home
 cs.wikipedia.org

