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Teritoriální uspořádání policejních složek v zemích Evropské unie: 
Inspirace nejen pro Českou republiku III – Lucembursko a Německo1 
Mgr. Oldřich Krulík, Ph.D. 
 
Abstrakt 
 
V dalším pokračování volného seriálu o teritoriálním uspořádání policejních sborů 
ve členských státech Evropské unie nás čekají „pouze“ dva státy. Ale vzhledem k tomu, že 
Německo je třeba chápat jako syntézu 16 zemských případů. Ani nyní nebude nouze  
o komplikované modely a prakticky neustálé reformy. Opět je tedy možné klást si otázku, 
zda se kryjí nebo nekryjí se „policejní“ (justiční či další) regiony s regiony, vytýčenými v rámci 
státní správy a samosprávy. 
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Summary 
 
In third part of the serie related to the territorial organisation of police forces in European 
Union Member States we are handling „only" with two states. But it is necessary to mention 
that Germany have to be understood as a synthesis of 16 cases of individual lands. There will 
be no lack of complicated models and virtually constant reform acitivties. Again, it is possible 
to wonder whether they coincide or not coincide with the "police" (judicial or other) regions 
with the regions outlined in the state and local governments. 
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1 Tento text vznikl v rámci projektu „Trendy, rizika a scénáře bezpečnostního vývoje ve světě, Evropě a České republice – dopady na 
bezpečnostní politiku a bezpečnostní systém České republiky“ (VG20102013009) a zároveň v rámci výzkumného projektu "A New Agenda 
for European Security Economics" (EUSECON, No. SEC-2007-6.4-01). 
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Teritoriální uspořádání policejních složek v zemích Evropské unie: 
Inspirace nejen pro Českou republiku – Lucembursko a Německo 
 
Lucembursko 
 
K datu 1. ledna 2000 v Lucembursku došlo ke sloučení Velkovévodského četnictva a Místní 
státní policie, čímž vznikl jednotný policejní sbor: Velkovévodská policie (Police Grand-
Ducale).2 
 
Základní administrativní jednotkou země jsou obce (116), 
sdružené do 12 kantonů a ty dále do 3 okresů (viz mapa: 
Grevenmacher – oranžová, Luxemburg – zelená, Diekirch  
– modrá).3 Do reformy v roce 2000 byly četnické a obecní 
policejní složky v Lucembursku strukturované na základě 
kantonů. Když roku 2000 vznikla spojením obou jmenovaných 
složek jednotná policejní síla, byla, zejména ve snaze  
o účelnější využívání investic do specializované techniky  
a personálu, přestrukturována do šesti spádových oblastí, 
které se plně nekryjí ani s kantony, ani s okresy. Za zmínku stojí 
skutečnost, že nejlidnatějším policejním regionem přitom není 
aglomerace hlavního města tohoto ministátu, ale na jih od něj 
ležící průmyslová oblast s centrem v Esch-sur-Alzette.4  
 

 

Policejní regiony 
Detašovaná 
pracoviště 

Populace (2005) Rozloha (km2) 

 Capellen Capellen 43 134 208,17 

 Diekirch 

Diekirch 33 090 320,71 

Ulflingen 12 625 316,80 

Wiltz 12 460 264,55 

 Esch-sur-Alzette Differdingen 54 459 77,67 

Düdelingen 36 104 102,17 

Esch-sur-Alzette 57 824 99,14 

 Grevenmacher Echternach 20 499 240,92 

Grevenmacher 28 287 243,97 

Remich 20 605 125,63 

 Luxembourg Luxembourg 94 552 85,74 

 Mersch Mersch 26 886 233,40 

Redingen 14 499 267,49 

                                                           
2 Bohman, M.; Krulík, O., Policejní sbory v zemích Evropské unie: Inspirace pro Českou republiku, Ministerstvo vnitra České republiky, Praha 
2009, s. 68 až 69. 
Krulík, O., Teritoriální uspořádání policejních složek v některých zemích Evropské unie; in: Bohman, M.; Krulík, O.; Beneš, J., Policejní sbory 
ve vybraných zemích Evropské unie, Ministerstvo vnitra, Praha 2008, s. 160. 
Das, D., K.; Palmitto, M., J., World Police Encyklopedia, Taylor and Francis Group, LLC, New York 2006, s. 512. 
Großherzogliche Polizei; in: Öffentliche Sicherheit 5-6/2005, s. 81 a navazující 
<http://www.bmi.gv.at/oeffentlsicherheit/2005/05_06/polizei_luxemburg.pdf> (bulletin Spolkového ministerstva vnitra v Rakousku, 
pojednání o sloučení četnictva a policejních sil Lucemburska, inspirace pro Rakousko) 
Police Grand-Ducale <http://www.police.public.lu/>. 
3 Wikipedia: Luxembourg administrative subdivisions 
<http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/d/de/luxembourg_administrative_subdivisions_coloured.gif> 
Wikipedia: Luxemburg: Distrikte, Kantone, Gemeinden <http://de.wikipedia.org/wiki/bild:distrikte-kantone-gemeinden_lux.png>. 
List of communes of Luxembourg  
<http://apiimages.nethelper.edgecaching.net/commons/thumb/7/76/communes_of_luxembourg.png/400px-
communes_of_luxembourg.png> 
4 Police Grand-Ducale: Commissariats Locaux <http://www.police.public.lu/policegrandducale/commissariats/index.html> (mapa vpravo). 
Wikipedia: Grand Ducal Police <http://en.wikipedia.org/wiki/grand_ducal_police> (mapa vlevo). 
Policing On-Line Information System: Luxembourg: Luxembourg National Police 
<http://polis.osce.org/countries/f/32/141/regional%20circumscriptions%20-%20luxembourg%20national%20police.png>. 
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Regionální ředitelé se těší poměrně rozsáhlým pravomocem a velí třem úrovním stanic pro 
výkon policejních činností: 
 

 Střediska prvotního zásahu (Centre d´Intervention Principal, CIP, 6 stanic, na mapě 
červená kostka): Jedná se o nejlépe vycvičené a vybavené jednotky, které provádí také 
administrativní podporu pro další stanice a jednotky v regionu. 

 Střediska druhotného zásahu (Centre d´Intervention Secondaire, CIS, 7 stanic5, žlutá 
kostka). Ty plní jak úkoly podobné těm, které vykonávají CIP, tak v některých případech  
i specifické úkony, odvislé od zvláštností teritoria. 

 Základním stavebním kamenem výkonu policejní činnosti v Lucembursku jsou místní 
policejní komisařství (Commisariat de Proximité, CP, černá tečka), které vykonávají své 
činnosti v zásadě nezávisle na CIP a CIS, nicméně pod kontrolou příslušného regionálního 
ředitelství. Vykonávají i preventivní činnost za uplatnění metod typu community policing. 
Tvoří spojnici mezi veřejností a vyššími úrovněmi policejních struktur. Na území celé 
země je 38 (podle jiných údajů až 49) místních stanic (obvodních či místních oddělení)6 
umístěných do větších měst (osm z nich v hlavním městě). Stanice, v jejichž 
bezprostředním dosahu není CIP nebo CIS, jsou pro veřejnost otevřeny nepřetržitě.7 

 
Na regionálním principu jsou rovněž budovány tři policejní jednotky:8 
 

 Regionální zvláštní policejní jednotky: Jejich pole působnosti je značně rozsáhlé  
a připomíná pravomoci policejních sborů zhruba v XIX. století. Jedná se totiž o dohled 
nad potravinářstvím, zdravotnickými zařízeními, obchodem atd. 

 Regionální dopravní policejní jednotky, které odpovídají jak za oblast bezpečnosti 
silničního provozu, tak za bezpečnost dopravní sítě. 

 Regionální vyšetřovací jednotky, které jsou pověřeny odhalováním a vyšetřováním tzv. 
„méně závažné trestné činnosti, jako je drogová kriminalita či vloupání.“ 

 
Vzorová struktura policejního regionálního ředitelství:

9
 Justiční orgány Lucemburska  

jsou strukturovány v souladu s administrativním, 
nikoli „policejním“ rozdělením země.

10
 

  

  
                                                           
5 Differdingen, Düdelingen, Remich, Echternach, Redingen, Wiltz a Ulflingen. 
6 Policing On-Line Information System: Luxembourg <http://polis.osce.org/countries/details?item_id=32>. 
7 Wikipedia: Grand Ducal Police <http://www.en.wikipedia.org/wiki/grand_ducal_police>. 
8 Policing OnLine Information System: Luxembourg <http://polis.osce.org/countries/details?item_id=32>. 
9 Police Grand-Ducale: Circonscription Regionale 
<http://www.police.public.lu/policegrandducale/mission_organigrame/organigramme/circonscription_regionale.html>. 
10 The World Law Guide: Luxembourg <http://www.lexadin.nl/wlg/pics/maps/luxembourg.gif>. 
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O rozložení zjištěné kriminality v území mnoho napoví policejní statistika (nápad zjištěné 
trestné činnosti na 1 000 obyvatel v jednotlivých obcích) pro roky 2005, 2004, 2008  
a 2007.11 Ta je struktutována při zdůraznění hranic šesti policejních územních mezičlánků. 

 

 
 
Počínaje rokem 2009 nejsou tyto mapy v rámci statistiky již používány. Ve zprávě pro rok 
2009 lze nicméně narazit na zmínku o vytipování „nejnebezpečnějších lokalit země“ 
zasluhujících nepřetržité hlídkování (všechny v aglomeraci hlavního města)12 Ve vztahu roku 
2011 je součástí statistiky mapa míst, kde došlo k dopravní nehodě (incidentu v dopravě).13 
 

 

  

                                                           
11 Rapport d’Activité 2005 de la Police Grand-Ducale; in: Police Grand-Ducale 
<http://www.police.public.lu/actualites/statistique/rapport_stat_2005/index.html>. 
Rapport d’Activité 2008 de la Police Grand-Ducale; in: Police Grand-Ducale 
<http://www.police.public.lu/actualites/statistique/rapport_stat_2008/index.html>. 
Bohman, M.; Krulík, O., Porovnání trendu vývoje kriminality v České republice se zahraničními trendy, Ministerstvo vnitra České republiky, 
Praha 2012 (v přípravě). 
12 Rapport d’Activité 2009 de la Police Grand-Ducale; in: Police Grand-Ducale, s. 29 a 30 
<http://www.police.public.lu/actualites/statistique/rapport_stat_2009/index.html>. 
13 Rapport d’Activité 2011 de la Police Grand-Ducale; in: Police Grand-Ducale, s. 26 
<http://www.police.public.lu/actualites/statistique/rapport_stat_2011/rapport-statistique-2011.pdf>. 
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Německo 
 
V rámci Spolkové republiky Německo je třeba věnovat pozornost jak federální (spolkové) 
úrovni výkonu policejní práce, tak jednotlivým spolkovým zemím. Každá spolková země je 
totiž oprávněna vytvářet vlastní policejní síly – a tudíž se pro potřeby této studie stává de 
facto samostatným případem.14 
 
Spolková úroveň 
 
Spolková policie (Bundespolizei, BPOL) je primární uniformovanou celostátní policejní silou, 
která podléhá přímo Spolkovému ministerstvu vnitra (Bundesministerium des Innern). Sbor 
svou strukturou navazuje na tradici někdejší Pohraniční stráže (Bundesgrenzschutz, BGS).15 
Sbor přitom v nedávné minulosti prošel dvěma razantními reorganisacemi, které se týkaly 
i jeho územního členění. V etapě mezi 1. červencem 2005 a 29. únorem 2008 byla Spolková 
policie strukturována do celkem pěti presidií (Bundespolizeipräsidium, BPOLP: Sever – Bad 
Bramstedt, Východ – Berlin, Střed – Fuldatal, Jih – München, Západ – St. Augustin), 
členěných na 19 ředitelství (Bundespolizeidirektion, BPOLD).16 
 

   
 
Velitelství BPOL se nacházelo v Berlíně. V Koblenz se nacházelo ředitelství (BPOL Direktion) 
odpovědné za sběr a analýzu policejně-zpravodajských informací, rozvoj policejní doktríny, 
koordinaci operací Spolkové policie a za mezinárodní policejní spolupráci. 

                                                           
14 Každá spolková země se těší relativně samostatnému postavení. Výsadou spolku zůstává v rozhodující míře zejména oblast monetární a 
celní politiky, stejně jako otázky obrany státu. 
Bohman, M.; Krulík, O., Policejní sbory v zemích Evropské unie: Inspirace pro Českou republiku, Ministerstvo vnitra České republiky, Praha 
2009, s. 80 až 81. 
Krulík, O., Teritoriální uspořádání policejních složek v některých zemích Evropské unie; in: Bohman, M.; Krulík, O.; Beneš, J., Policejní sbory 
ve vybraných zemích Evropské unie, Ministerstvo vnitra, Praha 2008, s. 164 až 166. 
Wikipedia: Bundespolizei Deutschland <http://de.wikipedia.org/wiki/bundespolizei_%28deutschland%29> (mapy). 
15 BGS byla do roku 2005 ostatně koncipována jako vojenská složka. 
16 Wikipedia: Bundespolizei Deutschland <http://de.wikipedia.org/wiki/bundespolizei_%28deutschland%29>. 
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Za základní články Spolkové policie byly považovány inspektoráty,17 kterých do konce února 
2008 existovalo celkem 128 a jejich skladba byla následující: 

 

 82 místních inspektorátů; 

 19 letištních inspektorátů; 

 18 inspektorátů kriminálního vyšetřování; 

 5 inspektorátů ochranné služby; 

 3 inspektoráty poříční (vodní) policie, celkem se 40 hlídkovými plavidly a vrtulníky, 

 1 speciální operační inspektorát. 
 
Tato struktura přitom (jak je zřejmé z map) nerespektovala hranice spolkových zemí. 
Reformní proces (tedy nejenom přerod BGS v BPOL) nicméně pokračoval. Počínaje  
1. březnem 2008 je nejvyšším článkem spolkové policejní organisace již pouze jednotné  
a jediné Spolkové policejní presidium (Bundespolizeipräsidium), se sídlem v Potsdam (na 
mapě modrý čtverec). 
 

            
 
Regionálních ředitelství Bundespolizei je nyní celkem devět a jejich velitelství jsou umístěna 
ve městech Berlin, Pirna, Stuttgart, München, Koblenz, Sankt Augustin, Bad Bramstedt, 
Hannover a speciálním ředitelstvím je také ředitelství Letiště Frankfurt am Main, které 
zodpovídá za bezpečnost jak tohoto mezinárodního letiště, tak civilní letecké dopravy na 
území a ve vzdušném prostoru Německa.18 Každé ředitelství disponuje svou vyšetřovací  
a pořádkovou službou (v podobě tzv. mobilních inspektorátů a pozorovacích jednotek). 

                                                           
17 Zápis z jednání k problematice reformy policie v Bavorsku (6. červen 2007, okresní ředitelství Policie České republiky Cheb). 
Bohman, M., Reforma v policejních sborech zemí Evropské unie – změny v Deutsche Bundespolizei 
<http://www.ceses.cuni.cz/CESES-75-version1-071011_bohman_nemecko.pdf>. 
Bohman, M., Transformace německé Federální policie; in: Bezpečnostní teorie a praxe, 4/2007, s. 27 až 34, ISSN 1801-8211. 
18 Wikipedia: Zentralstelle für Information und Kommunikation der Bundespolizei 
<http://de.wikipedia.org/wiki/zentralstelle_f%c3%bcr_information_und_kommunikation_der_bundespolizei>. 
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Osm územních regionálních ředitelství již hranice spolkových zemí respektuje a pokrývá 
vždy přesně jednu nebo více spolkových zemí.19 
 
policejní ředitelství spolkové země 

Bad Bramstedt Schleswig-Holstein, Mecklenburg-Vorpommern 

Hanover Bremen, Hamburg, Niedersachsen 

Sankt Augustin Nordrhein-Westfalen 

Koblenz Saarland, Rheinland-Pfalz, Hessen 

Stuttgart Baden-Württemberg 

München Bayern 

Pirna Sachsen, Sachsen-Anhalt, Thüringen 

Postdam Berlin, Brandenburg 

 
Ve městě Fuldatal sídlí ředitelství Pohotovostní policie (zásahová jednotka). Toto ředitelství 
koordinuje dalších deset útvarů sídlících ve městech Ratzeburg, Uelzen, Blumberg, Bad 
Düben, Duderstadt, Sankt Augustin, Hünfeld, Bayreuth, Bad Bergzabern a Deggendorf. 
Policejní akademie sídlí v Lübecku (žlutý čtverec se zeleným klínem).20 Inspektorátů je nově 
mnohem méně: ze 128 se jejich počet zredukoval na 67 (malé červené čtverečky).21 
 
Za zmínku stojí i teritoriální struktura subjektu 
nazvaného Technische Hilswerk (THW), což by bylo 
možné přeložit jako „Technické pomocné práce“, 
„Technické zásahové jednotky“ či „Technická pomocná 
služba“. Jedná se o institut v rámci Spolkového 
ministerstva vnitra, založený roku 1950 za účelem 
technického odstraňování následků velkých havárií, 
katastrof a jiných nouzových situací (tzv. „modří 
hasiči“).22 Celkem 8 regionů THW se skládá z jedné až tří 
spolkových zemí. Jejich sídla označuje červený 
trojúhelník. Sídla spádových oblastí znázorňuje hnědý 
obdélník, místní jednotku pak modrá tečka. Centrálu 
(Bonn) znázorňuje modrá kostka a dvě školicí střediska 
zelené kosočtverce. 

  

 
Zemská úroveň 
 
Struktura jednotlivých zemských policií se případ od případu značně liší. Záleží přitom na 
charakteru území, počtu obyvatel spolkové země a v neposlední řadě i na místní tradici. 
Každá ze spolkových zemí může vytvářet vlastní „zemskou“ policii (Vollzugspolizei, 
Landespolizei, LaPo), která se dále strukturuje nejčastěji na pořádkovou policii 
(Schutzpolizei), pohotovostní policii (Bereitschaftspolizei), stejně jako složky zemské 
kriminální (Kriminalpolizei) a bezpečnostní policie (Ordnungspolizei), tedy složky, které 
vykonávají úkoly technického typu, například včetně řízení dopravy). Narazit je možné i na 

                                                           
19 Wikipedia: Bundespolizei <http://www.en.wikipedia.org/wiki/bundespolizei>. 
20 Bundespolizei: Bundespolizeiakademie <http://www.bundespolizei.de/ 
cln_161/nn_249942/de/home/03__organisation/3bundespolizeiakademie/organigramm.html?__nnn=true>. 
21 Wikipedia: Bundespolizei: Standortkarte <http://de.wikipedia.org/wiki/bild:bundespolizei-standortkarte.jpg>. 
22 Krulík, O., Fungující inspirace od sousedů; in: 112, 11/2007, s. 30 až 31. 
Technische Hilswerk <http://www.thw.bund.de>. 
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zemskou poříční policii (Wasserschutzpolizei), dopravní, resp. dálniční policii (Autobahn-
polizei) a zemskou jednotku rychlého nasazení (Spezialeinsatzkommando). 
 

 

Obecně lze konstatovat, že na vrcholu 
hierarchie zemských policejních sborů stojí 
policejní presidia (ve spolkové zemi Baden-
Württemberg se jedná o zemské policejní 
velitelství). Presidiím jsou podřízena jednotlivá 
ředitelství. Základní jednotkou pro výkon 
policejní práce je obvod (Inspektion či Revier). 
Pro určité odlehlejší lokality mohou být 
vytvořeny stanice (Polizeiposten), kde (v úřed-
ních hodinách) slouží jeden nebo dva policisté. 

 
Horizontální uspořádání země patří mezi ty relativně komplikovanější a jeho logika se často 
v jednotlivých spolkových zemích liší (i co se týče používaného názvosloví pro konkrétní 
administrativní součásti respektive úrovně). Základní údaje o celkem 16 spolkových zemí 
přibližují následující mapy a tabulka:23 
 

       
 

spolková země hlavní město rozloha (km2) počet obyvatel hustota zalidnění (na km2) 
     

Baden – Württemberg Stuttgart 35 752 10 736 000 300 

Bayern München 70 552 12 469 000 177 

Berlin Berlin 892 3 395 000 3 806 

Brandenburg Potsdam 29 479 2 559 000 87 

Bremen Bremen 404 663 000 1 641 

Hamburg Hamburg 755 1 744 000 2 309 

Hessen Wiesbaden 21 115 6 092 000 289 

Mecklenburg – Vorpommern Schwerin 23 180 1 707 000 74 

Niedersachsen Hannover 47 624 7 994 000 168 

Nordrhein-Westfalen Düsseldorf 34 085 18 058 000 530 

Rheinland – Pfalz Mainz 19 853 4 059 000 204 

Saarland Saarbrücken 2 569 1 050 000 409 

Sachsen Dresden 18 416 4 274 000 232 

Sachsen – Anhalt Magdeburg 20 446 2 470 000 121 

Schleswig – Holstein Kiel 15 799 2 833 000 179 

Thüringen Erfurt 16 172 2 335 000 144 

celkem Berlin 357 093 82 438 000 231 

                                                           
23 Genotec eG: Deutschland <http://www.eigenheim-mietkauf.de/assets/images/_deutschland.gif> (mapa). 
Bundespolizei: Offizielle Seite <http://www.polizei.de/>. 
Statistisches Bundesamt Deutschland <http://www.destatis.de/jetspeed/portal/cms/sites/destatis/internet/en/content/statistics 
/bevoelkerung/aktuell,templateid=renderprint.psml> (základní statistické údaje, stav k 31. prosinci 2007). 
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Specifickým administrativě-statistickým mezičlánkem je v Německu tzv. vládní presidentura 
(Regierungsbezirk), ležící na půli cesty mezi spolkovou zemí a okresem. V současnosti se na 
tyto jednotky dělí šest spolkových zemí: Bavorsko (7), Bádensko – Würtembersko (424), 
Hesensko (3), Severní Porýní – Vestfálsko (5) a Sasko (3 jednotky, nazývané 
Direktionsbezirke).  
 
Aktuální stav týkající se vládních presidentur, 

statistika promořenosti vysokorychlostním 
připojením k Internetu ve vztahu ke 
spolkovému průměru, rok 2009.25 

Vládní presidentury existující mezi lety 
1981 až 2008, tedy i ty dnes již zaniklé 

v Sasku – Anhaltsku, Porýní – Falci  
a Dolním Sasku.26 

  

  
 
Některé spolkové země tento mezičlánek užívaly v minulosti a dodnes zde funguje pro určité 
statistické účely (přinejmenším pro statistiku Evropské unie): 
 

 Sasko Anhaltsko (mezi lety 1990 až 2003, 3 jednotky). 

 Porýní – Falc (mezi lety 1949 až 1999, z toho mezi lety 1949 až 1968 se jednalo  
o 5 jednotek a později o 3 jednotky). 

 Dolní Sasko (mezi lety 1949 až 2004, přičemž se zprvu jednalo o 8 jednotek a od roku 
1978 o 4 jednotky). 

                                                           
24 Mezi lety 1949 až 1954 zde byly tyto regiony jen dva. 
25 Frankfurter Allgemeine Netz <http://faz-community.faz.net/cfs-
filesystemfile.ashx/__key/communityserver.blogs.components.weblogfiles/netzkonom.netz_c3009201c200b600_konom+2009/nla2.jpg>. 
26 Wikimedia: Regierungsbezirke Deutschlands 1981 – 2008 
<http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/5/5a/regierungsbezirke_deutschlands_1981-2008.svg/300px-
regierungsbezirke_deutschlands_1981-2008.svg.png>. 
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Svobodná země Bavorsko 
 
Policejní sbor v Bavorsku (Bayern) prošel v nedávné době zásadní reformou. V souladu  
s jejími závěry je nově (od roku 2008) založen na třístupňovém modelu, který je tvořen: 
 

 Zemským ministerstvem vnitra; 

 policejními presidii (regionální správy – 10 regionů); 

 policejní inspektoráty s podřízenými policejními stanicemi, dopravně policejní 
inspektoráty s podřízenými dálničními stanicemi a kriminálně policejní inspektoráty 
s podřízenými kriminálně policejními stanicemi. 

 
Reforma znamenala zrušení článku „policejních ředitelství“ na úrovni okresů (Bezirke), 
tvořících do té doby článek mezi presidiem a jednotlivými policejními stanicemi (bylo jich 
celkem 39). Na stupni okresu zůstaly v současnosti zachovány pouze speciální výjezdové 
skupiny (včetně psovoda), které slouží k zajištění konkrétního místa činu. Počet presidií byl 
naopak navýšen ze sedmi na deset. Teritoria presidií odpovídají nyní jednomu až dvěma 
vládním presidenturám (Regierungsbezirk).27 Ta policejní presidia, jejichž teritorium je menší, 
řídí liniově přímo policejní stanice. Tam kde se jedná o rozlehlejší území (zejména to platí pro 
východ země), lze zřídit určitý teritoriální „sektorový mezistupeň“. 
 
Klíčovým prvkem reformy bylo právě sjednocení náplně činnosti operačních středisek na 
regionální úrovni. Posíleny byly policejní, dálniční a kriminálně policejní stanice, a to 
zpravidla personálem ze zrušených okresních úřadoven. Na jeden region tak připadá zhruba 
30 policejních stanic o stavu 35 – 120 policistů. Stav před reformou (7 presidií – nahoře) a po 
reformě (10 presidií – dole) viz tabulky: 
 

presidium sídlo pokryté administrativní regiony 

Oberbayern München část regionu Oberbayern 

München München část regionu Oberbayern (München) 

Schwaben Augsburg 1: Schwaben 

Niederbayern-Oberpfalz Regensburg 2: Niederbayern a Oberpfalz 

Oberfranken Byerurth 1: Oberfranken 

Untefranken Würzburg 1: Untefranken 

Mittelfranken Nürnberg 1: Mittelfranken 

 
presidium sídlo pokryté administrativní regiony 

Oberbayern-Süd Rosenheim část regionu Oberbayern 

Oberbayern-Nord Ingolstadt část regionu Oberbayern 

München München část regionu Oberbayern (München) 

Schwaben-Nord Augsburg část regionu Schwaben 

Schwaben-Süd-West Kempten část regionu Schwaben 

Niederbayern Straubing Niederbayern 

Oberpfalz Regensburg Oberpfalz 

Oberfranken Byerurth Oberfranken 

Untefranken Würzburg Untefranken 

Mittelfranken Nürnberg Mittelfranken 

                                                           
27 Struktura soudů a státních zastupitelství se však od samosprávného a policejního členění liší. 
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Současný stav: 10 presidií: 
rozloha presidia Mnichov byla 
ještě zvětšena směrem na jih. 

Sídla dalších 
policejních institucí.28 

Administrativní uspořádání  
– 7 regionů, vládních presidentur 

(Mnichov je součástí vládní 
presidentury Oberbayern).29 

   

   
 
Zajímavý pohled do vývoje na „mikroúrovni“ přináší server presidia Untefranken, který mimo 
jiné srovnává rozložení policejních sil v území mezi lety 1950 (kdy například existovala ještě 
Pohraniční policie) a rokem 1980. Vedle změn administrativního uspořádání nelze nevidět 
trend koncentrace výkonu policejní činnosti do větších sídel.30 
 

        
 

                                                           
28 Polizei Bayern <http://www.polizei.bayern.de/>. 
Polizei Bayern: Standortkarte <http://www.polizei.bayern.de/content/6/0/9/3/standortkarte_tsfw6.jpg>. 
29 Wikipedia: Bayern Regierungsbezirke <http://de.wikipedia.org/wiki/datei:bayern-regierungsbezirke.svg>. 
30 Krulík, O., Ideální rozloha policejního mezičlánku: mýty a evropská realita (2. část); in: Policista, 11/2011, příloha – s. I až XII. ISSN  1211-
7943. 
Krulík, O., Ideální rozloha policejního mezičlánku: mýty a evropská realita (1. část); in: Policista, 10/2011, příloha – s. I až XII. ISSN  1211-
7943. 
Polizei Bayern: Die Entwicklung der Polizeiorganisation in Unterfranken 
<http://www.polizei.bayern.de/unterfranken/wir/geschichte/index.html/22732>. 
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Reforma se dotkla i vnitřního uspořádání sboru (jeho organigramů):31 
 

 

                                                           
31 Polizei Bayern: Organigramm der Polizei in Bayern bis 2005 <http://www.polizei.bayern.de/content/2/3/2/9/0/orga_pol_bis2005.jpg>. 
Polizei Bayern: Die Polizeiorganisation im Wandel - Strukturreformen<http://www.polizei.bayern.de/wir/geschichte/index.html/23290>. 
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Svobodné a hansovní město Brémy 
 
Svobodné hansovní město Brémy (Freie Hansestadt Bremen) je samo o sobě 
administrativně členěno na celkem 5 administrativních regionů (Stadtbezirk), respektive 23 
základních administrativních jednotek (Stadtteil). Jejich vazbu na „policejní“ strukturu 
ukazuje následující tabulka.32 
 

 Západ (West) Sever (Nord) Střed (Mitte) Východ (Ost) Jih (Süd) 

Administrativní regiony 
(Stadtbezirk) – 

mapa 
 

     
Rozloha 56,6 km² 60,32 km² 25,93 km² 108,19 km² 66,46 km² 

Počet obyvatel 89 086 100 313 16 986 217 837 123 266 

Počet základních 
administrativních 

jednotek (Stadtteil), 
celkem 23 

4 3 2 (Mitte a Hafen) 8 6 

Poznámka 
Nedávno poněkud zvětšen 

„na úkor“ regionu Střed 
 

Nedávno poněkud zmenšen 
„ve prospěch“ Západu 

  

„Policejní“ regiony 
(Abteilung) – mapa 

 

     
Počet revírů (Revier), 

celkem 18 
3 3 3 5 4 

Počet základních 
administrativních 

jednotek, které pokrývá 

2 celé plus část jednotky 
„Hafen“ 

3 
3 celé plus část jednotky 

„Hafen“ 
8 

6 celých plus část jednotky 
„Hafen“ 

Poznámka  
Struktura identická  
s  administrativním 

členěním 
 

Rozhloha identická  
s  administrativním 

členěním, jedná 
se ale o menší počet revírů. 

 

 
Město Bremerhaven, které je územně oddělenou součástí této spolkové země, leží zhruba 60 
kilometrů severněji než vlastní město Brémy. Administrativně se dělí na 2 administrativní 
regiony (Stadtbezirk, „Sever“ a „Jih“), 9 nižších administrativních jednotek (Stadtteil) či 23 
základních jednotek (sídlo, Ortsteil).  
 
Dvě policejní oddělení (Abteilung), „Sever“ 
a „Jih“ jsou strukturována následujícím 
způsobem: 

 

 Sever: dva revíry (Lehe, Leherheide). 

 Jih je (vedle ústředních orgánů) 
sturkturován do revíru Geestemünde (ve 
stejné budově jako ústřední orgány 
oddělení), služebny „Střed“ (Dienststelle 
Mitte) a dvou pobočných služeben 
(Revierzweigstelle) Bürgerpark a Wulsdorf.  

 

                                                           
32 Statistisches Landesamt Bremen <http://www.statistik.bremen.de/sixcms/detail.php?gsid=bremen65.c.4979.de>. 
Deutsche Lebens-Rettungs-Gesellschaft, Landesverband Bremen e.V. <http://www.dlrg.de/gliederung/bremen/index.phtml>. 
Wikipedia: Liste der Verwaltungseinheiten in Bremen <http://de.wikipedia.org/wiki/liste_der_verwaltungseinheiten_in_bremen>. 
Polizei Bremen: Dienststellen <http://www.polizei.bremen.de/sixcms/detail.php?gsid=bremen09.c.1727.de>. 
Polizei Bremerhaven <http://www.polizei.bremerhaven.de/>. 
Bremen-4-all Karte <http://www.bremen4all.de/~thilo/wahl07/karte.png>. 

http://www.bremen.dlrg.de/
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Pro doplnění je možné uvést, že například požární ochrana zde nutně nekoresponduje ani  
s „administrativní“ ani s „policejní strukturou“. To dokládá šestice spádových oblastí 
(Brandschutzabschnitte) v rámci města Bremen.33 Podrobnější mapy, znázorňující uspořádání 
spolkové země na základní administrativní jednotky34 (v případě Bremerhaven, vpravo35, až 
do úrovně sídel). 
 

       
 
Spolková země Durynsko 
 
V rámci Durynska (Thüringen) působí 7 ředitelství (Polizeidirektion – mapa vlevo), 
pokrývajících 23 administrativních jednotek (17 Landkreise, 6 kreisfreie Städte – mapa 
vpravo). S výjimkou administrativního okresu Wartburg-Kreis (který je rozdělen mezi dvě 
policejní ředitelství), sleduje „policejní“ členění administrativní hranice (a každé ředitelství 
obhospodařuje několik administrativních jednotek).36 
 

      

                                                           
33 Feuerwehr Bremen <http://www.feuerwehr-bremen.org/uploads/rtemagicc_karte_brschbez_02.jpg.jpg>. 
34 Bremen – Lodge.de <http://www.bremen-lodge.de/img/karten/bremen_karte.gif> (mapa). 
Wikipedia: Bezirke Stadt Bremen <http://wiki-commons.genealogy.net/images/f/f6/bezirke_stadt_bremen.png>. 
Stadt Bremerhaven <http://janmaat.de/brhv_ortsteile.gif>. 
35 Bremen: Landesamt für Denkmalpflege <http://www.denkmalpflege.bremen.de/fastmedia/12/statistische%20bezirke.3175.jpg>. 
36 Thüringer Polizei <http://www.thueringen.de/de/polizei/> (policejní struktura). 
Wikipedia: Thüringen <http://de.wikipedia.org/wiki/th%c3%bcringen> (administrativní členění). 
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Spolková země Sársko 
 
Sársko (Saarland) se dělí na 6 administrativních (Landkreise), respektive 7 „policejních“ 
oblastí (Polizeibezirke). Administrativní jednotka Saarbrücken je totiž rozdělena na policejní 
oblast „město“ a „venkov“. „Město“ přitom pokrývá jen skutečné jádro města (Bezirk Mitte) 
a další tři městské části (Stadtbezirke) jsou řazeny k „venkovu“. To vyplývá i ze struktury 
nižšího článku policejní činnosti v území, inspektorátů (Bezirkinspektion):37 
 

1 2 3 4 5 6 7 

Saarbrücken-
St.Johann 

Saarbrücken-
Burbach 

Alt-Saarbrücken 

Saarbrücken-
Brebach 
Sulzbach 
Köllertal 

Völklingen 

Saarlouis 
Dillingen 
Lebach 
Bous 

 

Merzig 
Wadern 

 

Neunkirchen 
Illingen 

 

Homburg 
St. Ingbert 
Blieskastel 

 

St. Wendel 
Nohfelden-
Türkismühle 

 

 
Mapa spolkové země (se šesticí administrativních regionů, vlevo)38 a vzorová struktura 
policejního okrsku (vpravo).39 
 

 
 

 

Obce (9 Gemeinden) a městské části Saarbrückenu (4 Stadtbezirke).40 
 

                                                           
37 Wikimedia: Saarbrücken <http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/1/17/saarbr%c3%bccken_in_sb.svg/600px-
saarbr%c3%bccken_in_sb.svg.png>. 
Saarland: Polizei, Landespolizeidirektion <http://www.saarland.de/3500.htm>. 
Landtag des Saarlandes, 12. Wahlperiode Drucksache 12/904 (12/873), 24. VI. 2003; Antwort zu der Anfrage des Abgeordneten Reinhold 
Jost <http://www.landtag-saar.de/dms/aw0904.pdf>. 
38 Saarland, Gemeindenkrate 
<http://www.saarland.de/bilder/ressort_ministerpraesident_staatskanzlei/karte_gemeinden_02-08_rdax_700x540.jpg>. 
39 Saarland: Polizei <http://www.saarland.de/polizei.htm>. 
40 Die Linke, Saarbrücken, Ortsverbände <http://www.dielinke-saarbruecken.de/partei/ortsverbaende/>. 



 

16 

 

Spolková země Braniborsko 
 
Braniborsko (Brandenburg) se dělí na 18 administrativních (14 „venkovských“ Landkreise a 4 
„městské“, kreisfreie Städte), ale pouze na 15 „policejních“ oblastí (Schutzbereich, SB). 
„Městské“ administrativní regiony jsou ve třech případech (Brandenburg an der Havel, 
Cottbus a Frankfurt an den Oder) přičleněny k sousedícím „venkovským“ okresům, ale hlavní 
město Potsdam pro potřeby policejní práce „připojuje“ část sousedního venkovského okresu 
Mittelmark. Policejní oblasti jsou přitom sdruženy do dvou koordinačních okruhů (Präsidium: 
Potsdam a Frankfurt-Oder), které s administrativním uspořádáním spolkové země nijak 
nesouvisí. Je přitom dlužno podotknout, že současný stav je relativně novou záležitostí. Na 
počátku 90. let XX. století byla zemská policie v Braniborsku teritoriálně strukturována 
celkem do pěti okruhů. 
 

Současná policejní 
struktura:41 

Administrativní struktura:42 Policejní struktura v 
minulosti.43 

   

   
 
Spolková země Hesensko 
 
Hesensko (Hessen) se po administrativní stránce dělí na 3 vládní presidentury 
(Regierungsbezirke):44 
 

 Darmstadt: 10 "venkovských" okresů (Landkreise) a 4 města na úrovni okresu (Kreisfreie 
Städte); 

 Giessen: 5 okresů; 

 Kassel: 6 okresů a 1 město na úrovni okresu. 
 
Policejní struktura (7 oblastí pro výkon policejní služby v území, Flächenpräsidien) 
v Hesensku respektuje hranice okresů, respektive měst na úrovni okresů, ale nikoli hranice 
vládních presidentur. 

                                                           
41 Polizei Brandenburg: Willkommen <https://www.internetwache.brandenburg.de>. 
Polizei Brandenburg: Informationen über die Polizei 
<http://www.internetwache.brandenburg.de/sixcms/list.php?page=page_start_repo_pp&sv[thema]=polizei&sv[highlight]=off>. 
42 Wikipedia: Brandenburg Kreise <http://upload.wikimedia.org/wikipedia/brandenburg_kreise.png>. 
Wikipedia: Landkreise Brandenburg <http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/6/6a/landkreise_brandenburg.svg/350px-
landkreise_brandenburg.svg.png>. 
43 Chivers, J., From Surveyor to Servant: The Democratisation of the Police (With Reference to the Brandenburg Police, Germany) 
 <http://www.johnchivers.com/academic/brandenburgpolice_chapter2.htm>. 
44 Wikipedia: Hessen <http://de.wikipedia.org/wiki/hessen>. 
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Vládní presidentury (3):45 Okresy a města na úrovni okresu 
(21 a 5):46 

Flächenpräsidien (7):47 

   

   
 
Svobodný stát Sasko 
 
Spolkovou zemí, kde nedávno došlo k razantní změně v teritoriálním uspořádání zemské 
policie, je Svobodný stát Sasko. Původní systém – opět z počátku 90. let XX. století – byl 
přehodnocen. Namísto někdejších tří presidií (Präsidium – dále dělených na 13 ředitelství, 
Polizeidirektion – vlevo) je systém nyní postaven na sedmi ředitelstvích (Polizeidirektion – 
vpravo).48 
 

      
 
Navazující mapy přibližují proces budování nového samostatného ředitelství pro „Západní 
Sasko“. Původní vize vybudování samostatného ředitelství ve městě Grimma (mapa vlevo) 49 
vzala na přelomu let 2009 a 2010 za své.  

                                                           
45 Europe: Maps, Hessen <http://europa.eu/abc/maps/images/regions/germany/hessen.gif>. 
46 Immoportal: Hessen <http://www.immoportal.de/regional/images/hessen.gif>. 
47 Polizei Hessen <http://www.polizei.hessen.de>. 
48 Landesportal der sächsischen Polizei: Dienststellen und Einrichtungen der Polizei im Freistaat Sachsen 
 <http://www.polizei.sachsen.de/zentral/uebersichtskarten.htm>. 
49 Polizeidirektion Westsachsen <http://www.polizei.sachsen.de/pd_ws/908.htm#karte> (Západní Sasko, stránka již neexistuje). 
Ihre Polizei vor Ort – Polizeidirektion Westsachsen 
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Namísto toho bylo přikročeno k budování vícestupňové struktury (revíry I. a II. kategorie a 
řadové služebny, mapa vpravo). 
 

       
 
Co se týče administrativní uspořádání spolkové 
země, to je založeno na třech vládních 
presidenturách (Regierungsbezirke), které se 
dále dělí na okresy (10 Landkreise) a města na 
úrovni okresu (3 kreisfreie Städte). Někdejší tři 
policejní presidia byla rozlohou s vládními 
presidenturami identická. Dnešní stav je takový, 
že každou vládní presidenturu pokrývají dvě či 
tři policejní presidia. Podobně tak každý okres 
pokrývá jeden či více policejních revírů 
(Revier).50  
 
Současné administrativní uspořádání (10 Landkreise, 3 Kreisfreie Städte) platí od reformy ze 
dne 1. srpna 2008. Předtím existovalo okresů (Landkreise) celkem 22 (mapa vlevo)51. Mapa 
vpravo52 popisuje sloučení „starých“ okresů v nové (s vyznačením hranic menších okresů). 
 

   
 

                                                           
50 Schweizer Sennenhund-Verein für Deutschland e. V. (SSV) <http://www.ssv-ev.de/lg_sachsen/images/sachsen.gif>  
(presidentury v Sasku). 
51 Herbstzeit: Sachsen <http://www.herbstzeit.de/typo3temp/pics/7a59a7747e.png> (okresy v Sasku). 
52 Neue Landkreise im Freistaat Sachsen <http://www.statistik.sachsen.de/11/sb_kreisgliederung.pdf> (mapa). 
Wikipedia: Landkreis in Sachsen <http://de.wikipedia.org/wiki/kategorie:landkreis_in_sachsen> (přehled). 
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Reforma (snížení mezičlánků v oblasti 
veřejné správy) byla do nemalé míry 
motivována snahou překlenout masivní 
vylidňování Saska (mezi lety 1990 a 2005 
se jednalo o úbytek 13,01 % obyvatel, 
přihlášených k trvalému pobytu). Někdejší 
okres Hoyerswerda – vyznačen červeně  
– se vylidnil dokonce o 40,40 %!53 
 
 

 
 
Další mapa (vlevo) popisuje „dekoncentrovaná“ respektive „detašovaná“ pracoviště služeb 
s celozemskou působností v rámci Saska (lékaři, psychologové, Říční policie, Policejní 
orchestr atd.).54 Vpravo je znázorněno rozmístění kapacit Pořádkové policie (jejíž vedení sídlí 
nikoli v zemském hlavním městě Dráždanech, ale v Lipsku).55 
 

      
 

 

Poslední mapa je věnována justičnímu 
uspořádání v rámci Saska. Země je 
rozdělena do územní působnosti šesti 
státních zastupitelství, pokrývajících vždy 
jeden až tři nové okresy. V sídlech 
některých (ne všech) okresů jsou navíc 
umístěny pobočky státních zastupitelství 
(Zweigstelle).56 

 

                                                           
53 Rehnbein, M., Bevölkerungsentwicklung in Sachsen 
<http://www.forsten.sachsen.de/umwelt/download/abfall/Praesentation_b.ppt.pdf>. 
54 Die Dienststellen der Landespolizeidirektion Zentrale Dienste Sachsen <http://www.polizei.sachsen.de/lpdzd/uebersichtskarten.htm>. 
55 Die Dienststellen der Bereitschaftspolizei <http://www.polizei.sachsen.de/bpp/uebersichtskarten.htm>.  
56 Zuständigkeitsbezirke der sächsischen Staatsanwaltschaften 
<http://www.justiz.sachsen.de/gensta/img/landgerichte800x610_rdax_413x315.jpg>. 
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Svobodné a hansovní město Hamburk 
 

    
 
Svobodné a hansovní město Hamburk (Freie und Hansestadt Hamburg) je administrativně 
členěno na sedm městských částí, okresů (Bezirke). Základem policejní struktury je 24 
komisařství (Kommissariate). 
 
V rámci každé městské části působí jedno 
nebo více komisařství (mapa vlevo 
nahoře, která z pozice místního tisku 
pranýřuje snižování počtu policistů ve 
většině částí města57). Statistika 
kriminality je vedena jak na úrovni okresů 
(mapa vpravo nahoře)58, tak i s ohledem 
na subtilnější členění města (mapa 
vpravo)59. 

 
 
Spolková země Bádensko-Würtembersko 
 
Bádensko-Würtembersko (Baden-Würtemberg) je administrativně členěno na 4 vládní 
presidentury, které byly donedávna identické s policejními ředitelstvími (Regierungs-
präsidium: Freiburg, Stuttgart, Karlsruhe, Tübingen). V rámci každé vládní presidentury 
existují mezičlánky, regionální svazy (Regionalverbände – mapa vlevo), v každé vládní 
presidentuře  tři. Ty se dále dělí na okresy, konkrétně 35 „venkovských“ okresů a 9 měst na 
úrovni okresu (Landkreise, kreisfreie Städte – mapa uprostřed). 
 

                                                           
57 Hamburger Abendblatt <http://appl.abendblatt.de/static/pdf/polizei.jpg>. 
58 Hamburger Abendblatt <http://appl.abendblatt.de/static/pdf/grafik_straf.jpg> (statistika). 
Polizei Hamburg <http://www.hamburg.de/polizei/> (zemská/městská policie). 
59 Hamburger Abendblatt <http://www.abendblatt.de/multimedia/archive/00148/gewalt_ha_hamburg_b_148027c.jpg> (zřetelnější mapa 
je přístupná jako placená služba). 
Szene in Hamburg <http://www.szene-in-hamburg.de/bilder/stadtteile/karte_von_hamburg.jpg> (detailní členění města). 
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Na úrovni okresů zemská policie byly některé administrativní jednotky (tedy zejména města 
na úrovni okresu s jejich „venkovským zázemím“) sloučeny do jednoho policejního revíru 
(mapa vpravo).60 
 

 
 
V průběhu roku 2012 byl však policejní systém zcela přebudován, kdy stěžejním impulsem 
byla snaha zlevnit výkon policejních činností. Zemský ministr vnitra k reformě mimo jiné 
podotkl, že: 61 
 

 dosavadní stav se 4 presídii, 37 odděleními a 146 revíry byl na hranici únostnosti  
a celkově nevyhovoval požadavkům doby; 

 peněz je málo a je třeba investovat 460 milionů eur do nového radiového systému; 

 přemístěno bude okolo 4 000 pracovníků, s cílem, na základě statistik, kriminality, 
posílit nejzatíženější území, zejména větší města; 

 úspory vyplývající z restrukturalisace se odhadují na 120 až 170 milionů eur ročně. 
 
Tématu argumentace ve prospěch změny územního uspořádání bylo věnováno i celé číslo 
policejního magazínu.62 Na řadě stran jsou uvedeny konkrétní údaje (proměnné) které ve 
větší či menší míře sehrály roli v tom, proč byly výsledné hranice 12 policejních presidií 
narýsovány právě tak a nejinak. Pokud je možné soudit, i nová policejní presidia vždy přesně 
pokrývají jeden (Stuttgart) či více okresů spolkové země, ale již nerespektují hranice 
regionálních svazů. 
 
Nová struktura (12 presidií, 149 revírů a 353 policejních stanic) je uvedena na následující 
straně. 

                                                           
60 Polizei Baden – Württemberg <http://www.polizei-bw.de/ueberuns/dienststellen/seiten/default.aspx> (policejní struktura). 
Wikipedia: Regionalverbände in Baden-Württemberg 
<http://de.wikipedia.org/wiki/regionalverb%c3%a4nde_in_baden-w%c3%bcrttemberg>. 
Wikipedia: Baden – Württemberg <http://de.wikipedia.org/wiki/baden-w%c3%bcrttemberg> (okresy). 
61 Kretschmann, W., Nach harter Arbeit eine runde Sache; in: Die Polizei-Zeitschrift Baden-Württemberg, 1/2012, s. 5, ISSN 0174-5999. 
<http://www.polizei-bw.de/polizeireform/documents/2012-1-dpz-auszug%20reform[1].pdf>. 
62 Neue Polizeidienststellen in Baden-Württemberg; in: Die Polizei-Zeitschrift Baden-Württemberg, 1/2012, s. 6 až 15, ISSN 0174-5999 
<http://www.polizei-bw.de/polizeireform/documents/2012-1-dpz-auszug%20reform[1].pdf>. 
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název presidia 
Mannheim, 
Heidelberg 

Heilbronn, 
Künzelsau, 

Tauberbischof
sheim, 

Mosbach 

Karlsruhe, 
Pforzheim, 

Calw 

Ludwigsburg, 
Böblingen 

Aalen, 
Waiblingen, 
Schwäbisch 

Hall 

Stuttgart 
Reutlingen, 
Esslingen, 
Tübingen 

Offenburg, 
Rastatt 

Baden-Baden 

sídlo ústředí Mannheim Heilbronn Karlsruhe Ludwigsburg Aalen Stuttgart Reutlingen Offenburg 

sídlo ředitelství pro kriminální vyšetřování Heidelberg Heilbronn Karlsruhe Böblingen Waiblingen Stuttgart Esslingen Offenburg 

počet revírů 17 13 17 10 10 11 11 9 

počet stanic 28 31 49 30 32 12 31 20 

počet policistů 2330 1 412 2 380 1 504 1 373 2 202 1 752 1 242 

počet civilního personálu 340 206 347 219 200 395 255 180 

počet obyvatel 998 111 840 513 1197997 889 381 914 601 606 588 1 017 065 698 747 

rozloha (km2) 1 315 4 407 2 728 1 305 3 854 207 2 255 2 730 

počet zjištěných tresných činů mezi lety 
2007 až 2011 včetně (celkem) 

66 518 35 502 64075 38 131 37 580 58 641 49 733 42 675 

počet zjištěných dopravních nehod mezi 
lety 2007 až 2011 včetně (celkem) 

12 705 9 025 14105 11 834 9 621 9 055 11 027 8 205 

 

název presidia 
Ulm, Göppingen, 

Heidenheim, Biberach 
Freiburg, Lörrach, 

Waldshut Emmendingen 

Tuttlingen, Rottweil, 
Balingen, Freudenstadt, 
Villingen-Schwenningen 

Konstanz, 
Friedrichs-hafen, 

Ravensburg, Sigmaringen 
spolková země celkem 

sídlo ústředí Ulm Freiburg Tuttlingen Konstanz Stuttgart 

sídlo ředitelství pro kriminální vyšetřování Ulm Freiburg Rottweil Friedrichs-hafen Stuttgart 

počet revírů 12 13 14 12 149 

počet stanic 33 38 21 28 353 

počet policistů 1 473 1 889 1 253 1 493 20 303 

počet civilního personálu 215 257 182 218 3 014 

počet obyvatel 885 447 1 022 589 788 311 894 530 10 753 880 

rozloha (km2) 4 155 4 149 4 317 4 319 35 741 

počet zjištěných tresných činů mezi lety 
2007 až 2011 včetně (celkem) 

38 930 72 256 31 993 49 368 585 402 

počet zjištěných dopravních nehod mezi 
lety 2007 až 2011 včetně (celkem) 

9 596 11 859 8 633 10 100 125 765 
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Spolková země Sasko-Anhaltsko 
 
Zemská policie ve spolkové zemi Sasko-Anhaltsko (Sachsen-Anhalt) ke dni 1. ledna 2008 
představila své nové horizontální uspořádání. Trojice policejních ředitelství je identická 
s rozlohou někdejších administrativních regionů (Regierungsbezirke) a plně ctí i hranice 
okresů. Jiná je pouze struktura říční policie.63 
 

       
 
Spolková země Meklenbursko – Přední Pomořany 
 
V rámci této spolkové země – došlo, podobně jako v jiných spolkových zemích – v nedávné 
době k turbulenci, která změnila hranice jak administrativních, tak „policejních“ územních 
mezičlánků. 
 
Ještě donednávna zde existovalo pět policejních ředitelství (Schwerin, Rostock, Stralsund, 
Anklam, Neubrandenburg – mapa vlevo), pokrývajících vždy několik z administrativních 
okresů (celkem 18 okresů: z toho 6 městských a 12 venkovských: mapa vpravo).64 
 

                                                           
63 Polizei Sachsen – Anhalt: Struktur <http://www.polizei.sachsen-anhalt.de/fileadmin/redakteure/behoerden/struktur.pdf>. 
Polizei Sachsen – Anhalt <http://www.polizei.sachsen-anhalt.de/index.php?id=254>. 
64 Mapzones: Mecklenburg – Vorpommern <http://www.mapzones.org/maps/germany/mecklenburg-vorpommern.gif>. 
Polizei Mecklenburg – Vorpommern <http://polizei.mvnet.de/ssl/g8wache/karte_internetwache.gif> (policejní ředitelství). 
Polizei Mecklenburg – Vorpommern: Karte  
<http://www.polizei.mvnet.de/cms2/polizei_prod/polizei/de/ipvo/die_schutzpolizei/_bilder/pd_mv_karte_blau2.jpg>. 
Notarverzeichnis; in: Notarkammer Mecklenburg-Vorpommern <http://www.notarkammer-mv.de/notarlandkarte.htm> (asociace notářů  
a dost možná i celá justiční zemská síť je zřejmě stále strukturována podle sítě starých okresů). 
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V průběhu let 2009 a 2010 byla nastartována vize administrativní reformy (redukce počtu 
okresů na 5 – mapa vlevo)65 a přechod k modelu dvou ředitelství, dále strukturovaných do 
osmi inspektorátů (6 „venkovských“ a 2 „městské“: Rostock a Schwerin – mapa vpravo).66 
Plány počítaly s tím, že jeden z dosavadních (Demmin) respektive budoucích 
(Mecklenburgische Seenplatte) okresů bude rozdělen do působnosti tří inspektorátů 
respektive obou ředitelství. 
  

  
 

Ani jedna z těchto vizí se nakonec neuskutečnila. Po dalších rozpravách byla nakonec zvolena 
varianta s 8 administrativními okresy (platná od září 2011) a poněkud jiným průběh hranic 
policejních mezičlánků, které již hranice okresů plně respektují (policejní inspektorát pokrývá 
vždy přesně jeden okres respektive město na úrovni okresu, liší se případně pouze jména 
obou struktur).67 

                                                           
65 Kreisgebietsreform Mecklenburg-Vorpommern 2011; in: Wikipedia 
<http://de.wikipedia.org/wiki/kreisgebietsreform_mecklenburg-vorpommern_2011>. 
66 Polizei Mecklenburg – Vorpommern: Präsentation 
<http://www.polizei.mvnet.de/cms2/polizei_prod/polizei/_infobox/modul_psr2010/_downloads/090127praesentationpsr.pdf>. 
Neue Struktur wird nicht die Probleme der Polizei lösen 
<http://www.gdp.de/gdp/gdpmp.nsf/id/de_gdp_m-v_polizeistruktur_mecklenburg-vorpommern?open&l=de&ccm=150010>. 
67 Die Schutzpolizei; in: Polizei Mecklenburg – Vorpommern 
<http://www.polizei.mvnet.de/cms2/polizei_prod/polizei/de/ipvo/die_schutzpolizei/index.jsp>. 



 

25 

 

policejní struktura administrativní struktura sídelní obec 
počet obyvatel 
(31. XII. 2010) 

rozloha (km
2
) 

Policejní presidium Rostock 
 

Rostock 892 929 10 600 

Policejní inspektorát Rostock Rostock Rostock 202 735 181 

Policejní inspektorát Schwerin Schwerin Schwerin 95 220 131 

Policejní inspektorát Wismar Landkreis Nordwestmecklenburg Wismar 160 423 2 117 

Policejní inspektorát Ludwigslust Landkreis Ludwigslust-Parchim Parchim 218 362 4 750 

Policejní inspektorát Güstrow Landkreis Rostock Güstrow 216 189 3 421 

 

policejní struktura administrativní struktura sídelní obec 
počet obyvatel 
(31. XII. 2010) 

rozloha (km2) 

Policejní presidium Neubrandenburg 
 

Neubrandenburg 749 398 12 583 

Policejní inspektorát Stralsund Landkreis Vorpommern-Rügen Stralsund 230 743 3 188 

Policejní inspektorát Anklam Landkreis Vorpommern-Greifswald Greifswald 245 733 3 927 

Policejní inspektorát Neubrandenburg Landkreis Mecklenburgische Seenplatte Neubrandenburg 272 922 5 468 

 

      
 

Zřejmě agilnější policejní presidium Neubrandenburg ve svých dokumentech nabízí  
i detailnější pohled do svého uspořádání.68 

 

 

                                                           
68 Das Polizeipräsidium Neubrandenburg <http://www.unserebroschuere.de/polizei-neubrandenburg/webview/#/6/>. 

http://de.wikipedia.org/wiki/Schwerin
http://de.wikipedia.org/wiki/Schwerin
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Spolková země Porýní-Falc 
 
Policejní struktura v této spolkové zemi je založena na pětici policejních ředitelství (mapa 
vlevo), jejichž operační prostor v zásadě nerespektuje hranice administrativních jednotek 
(okresů – mapa vpravo), stejně jako hranice tří někdejších vládních presidentur (zrušených 
na konci roku 1999).69 
 

              
 
Spolková země Dolní Sasko 
 
Dolní Sasko (Niedersachsen) bylo do února 1978 děleno na 8 vládních presidentur. Mezi lety 
1978 a 2004 zde existovaly vládní presidentury jen čtyři. I ty byly k 1. lednu 2005 zrušeny  
a spolková země je dělena jen na 48 okresů (Landkreise, kreisfreie Städte, Region Hannover  
– mapa vpravo). 
 
S touto strukturou koresponduje policejní 
struktura: šestice policejních ředitelství pokrývá 
vždy jeden (Region Hannover) či více těchto 
okresů (mapa vlevo dole). Dlužno dodat, že se 
systémem vládních presidentur, jejichž někdejší 
rozloha nyní sehrává roli převážně jen pro 
statistiku Evropské unie na úrovni NUTS 2 
(mapa vpravo dole) není síť policejních 
ředitelství kompatibilní.70 Ještě roku 2005 však 
s nimi korespondovala. Situaci změnila policejní 
reforma, zahájená již v průběhu roku 2004, 
která vyústila ve vytvoření současných šesti 
ředitelství.71  

 

                                                           
69 Polizei Rheinland – Pfalz <http://www.polizei.rlp.de/internet/nav/4f2/4f2709c6-071a-9001-be59-2680a525fe06.htm> (policejní členění). 
Wikipedia: Rhineland – Palatinate <http://en.wikipedia.org/wiki/rhineland-palatinate> (administrativní členění). 
70 Polizeiakademie Niderschasen <http://www.polizei-studium.de/images/upload/nds_2009.jpg> (policejní uspořádání). 
Wikipedia: Landkreise Niedersachsen 
<http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/6/61/landkreise_niedersachsen.svg/687px-landkreise_niedersachsen.svg.png> 
(administrativní struktura). 
Europa: Maps, Niedersachsen <http://europa.eu/abc/maps/images/regions/germany/nieders.gif>. (čtyři oblasti pro statistiku Evropské 
unie) 
71 Okresy Vechta a Cloppenburg přitom zprvu spadaly pod ředitelství Osnabrück.  
Polizeireform: Erste Ergebnisse zur Umorganisation der Polizei 
<http://www.mi.niedersachsen.de/master/0,,c1763379_n13619_l20_d0_1522,00.html>. 
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Spolková země Severní Porýní – Vestfálsko 
 
Základní jednotkou policejní struktury v Severním 
Porýní – Vestfálsku (Nordrhein-Westfalen) je 47 
policejních okresů (Kreispolizeibehörden), 
pokrývajících vždy jeden či více z 53 administra-
tivních okresů této spolkové země (31 Landkreise 
a 22 kreisfreie Städte), konkrétně se jedná o 29 
„venkovských“ a 18 „městských“ policejních 
oblastí. Vazbou na okresy je zřejmé, že tato 
struktura koresponduje i s pěticí vládních 
presidentur (Regierungsbezirke).72 

 
 
Jednotlivé policejní okresy mohou podle situace požádat o podporu jednu ze tří ústředních 
policejních centrál (Landesoberbehörden), a to konkrétně Zemský kriminální úřad, Úřad pro 
vzdělávání a výzkum (tedy „kriminalistický ústav“ a „policejní akademie“ pod jednou 
střechou) a Úřad pro policejní logistické zabezpečení (distribuující uniformy, vozidla, 
techniku atd.). 
 
Spolkové hlavní město Berlín 
 
V rámci Berlína (Bundeshauptstadt Berlin) se každý z šesti policejních okrsků (Direktion, 
Bezirk) skládá z jedné až tří z celkových 12 administrativních čtvrtí města. A naopak – v každé 
městské části se nachází jedna či více policejních služeben (Abschnitt, v minulosti též Abteil, 
Dienststelle), těch je nyní (duben 2010) celkem 40. V minulosti jich však bylo více (44 až 45, 
podle různých údajů). Jedinou výjimkou je Ředitelství 2, které hranice městských částí ne 
vždy respektuje.73 

 
                                                           
72 Polizei des Landes Nordrhein – Westfalen <http://www.polizei-nrw.de/lzpd/start/>. 
Polizei des Landes Nordrhein – Westfalen: Aktuelles <http://www.polizei-nrw.de/im/aktuelles/>. 
Landschaftsverband Westfalen – Lippe <http://www.lwl.org/westfalen-regional-download/abbildungen_buch/s007_abb_1.jpg> (mapa). 
73 Polizei in den Bezirken <http://www.berlin.de/polizei/bezirk/index.html>. 
Das Amt für Statistik Berlin – Brandenburg <http://www.statistik-berlin-brandenburg.de>. 
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Administrativní uspořádání města na 12 částí  
(zelená linie), dále strukturovaných do 

menších tradičních okrsků (červená linie).74 

Podrobné rozložení policejních služeben 
v Berlíně,  stav v dubnu 2010 

(40 územních součástí).75 
 

  

  
 

Spolková země Šlesvicko – Holštýnsko 
 

V zemi Šlesvicko – Holštýnsko (Schleswig – Hollstein) osmero „policejních“ ředitelství 
pokrývá 15 administrativních okresů (na každé ředitelství připadá jeden až čtyři okresy).76 

 

     

                                                           
74 Wikipedia: Berlin Bezirke <http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/c/cc/berlin.bezirke.png>. 
75 Polizei Berlin informiert, Polizeipräsident in Berlin, Berlin 2004, s. 22. 
76 Landespolizei Schleswig – Holstein <https://www.polizei.schleswig-holstein.de> (administrativní rozdělení). 
Landespolizei Schleswig – Holstein <https://www.polizei.schleswig-holstein.de/internet/de/internet__node.html> („policejní“ rozdělení). 
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Přitom je třeba podotknout, že ne všechna ředitelství jsou stejně vybavena (co se týče palety 
konkrétních specializovaných policejních úkonů respektive složek).77 
 

 
 
Shrnutí vazeb policejních a administrativních regionů v jednotlivých spolkových zemích78 
 
Zjednodušeně řečeno je možné v konkrétních spolkových zemích vypozorovat podobné (byť 
často ne zcela identické modely územního uspořádání zemských policejních sborů a jejich 
vazby na administrativní uspořádání konkrétní země. To závisí na rozloze, lidnatosti, tradici či 
dalších faktorech, které jsou brány v úvahu. Jejich srovnání přináší následující grafy 
a tabulka.79 

 
administrativní upořádání „policejní“ uspořádání 

 

 

 

 

                                                           
77 Polizei Schleswig – Holstein <https://www.polizei.schleswig-holstein.de/internet/de/organisation>. 
78 Wikipedia: Landespolizei <http://de.wikipedia.org/wiki/landespolizei>. 
79 Český statistický úřad: Evropa, NUTS 2 <http://www.czso.cz/cz/mapy/nuts2/html/de.htm>. 
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spolková země policejní uspořádání administrativní uspořádání poznámka 

    

Baden-
Württemberg 

12 presidií, 149 revírů  
a 353 policejních stanic 

44 okresů, 12 regionálních svazů 
policejní presidia přesně pokrývají vždy  

1 nebo více okresů, ale nerespektují hranice 
regionálních svazů 

Bayern 10 presidií (Polizeipräsidium) 7 regionů (Regierungsbezirk) 

v každém administrativním regionu působí  
1 až 3 presidia (donedávna bylo policejních presidií 

7 a v každém administrativním regionu působila 
1 až 2 presidia) 

Berlin 
6 ředitelství (Direktion),  

40 menších součástí, služeben 
(Abschnitt) 

12 okresů (Bezirk) 
každé ředitelství pokrývá jednu či více městských 

částí – neplatí ale vždy, že by v každé městské části 
byla jedna či více služeben 

Brandenburg 
2 presidia (Polizeipräsidium), 

15 okrsků 
18 okresů (Landkreise, kreisfreie 

Städte) 

každý policejní okrsek pokrývá jeden nebo více 
administrativních okresů (nejčastěji formou 

přičlenění měst k jejich zázemí) 

Bremen 

v rámci města Bremen se jedná  
o 5 částí (Střed, Sever, Jih, Východ, 

Západ) dále dělených na revíry (Revier); 
město Bremerhaven se dělí na 2 

oddělení (Abteilung), dále členěné na 
revíry respektive další pobočné spádové 

oblasti80 

Bremen: 5 administrativních 
regionů (Stadtbezirk), respektive  
23 základních administrativních 

jednotek (Stadtteil); Bremerhaven:  
2 administrativní regiony 

(Stadtbezirk), 9 nižších 
administrativních jednotek 

(Stadtteil) a 23 základních jednotek 
(Ortsteil)81 

obě struktury mezi sebou korespondují jen 
částečně 

Hamburg 3 regiony, 24 komisariátů 
7 okresů (Bezirk), dále dělených na 

menší městské části 

policejní regiony pokrývají 2-3 administrativní 
okresy, komisariáty pokrývají jednu či několik 

dílčích městských částí 

Hessen 7 presidií (Polizeipräsidium) 3 regiony (Regierungsbezirk) 
policejní uspořádání respektuje úroveň okresů, ale 

nikoli regionů 

Mecklenburg-
Vorpommern 

2 ředitelství a 8 inspektoráty 8 okresů 
inspektoráty pokrývají přesně území  

jednotlivých okresů 

Niedersachsen82 
6 ředitelství (Polizeidirektion),  

33 inspektorátů, 88 komisariátů,  
přes 380 stanic 

48 administrativních jednotek 
(Landkreise, kreisfreie Städte, 

Region Hannover) 

ředitelství pokrývají jednu či více administrativních 
jednotek 

Nordrhein-
Westfalen 

46 okrsků (Polizeibezirk) 53 administrativních okresů 
policejní okrsky pokrývají vždy jeden či více 

administrativních jednotek 

Rheinland-Pfalz 
5 presidií (Polizeipräsidium), která se 
dále dělí na ředitelství a inspektoráty 

36 administrativních jednotek  
(24 Landkreise, 12 kreisfreie Städte) 

každé presidium pokrývá několik administrativních 
jednotek 

Saarland
83

 7 okrsků (Bezirk, Polizeibezirk) 6 regionů (Landkreise) 

struktura je identická, s jedinou výjimkou: 
administrativní region Saarbrücken je rozdělen na 

dva policejní okrsky (Saarbrücken – Město, 
Saarbrücken – Venkov)84 

Sachsen 
7 ředitelství (Polizeidirektion), která se 

dále dělí na revíry (Revier) 

3 regiony (Regierungsbezirk), které 
se dále dělí na okresy (Landkreise, 

kreisfreie Städte) 

v rámci každého administrativního regionu působí 
2 až 3 policejní ředitelství; namísto někdejších tří 
presidií (Präsidium – pro každý Regierungsbezirk 

jedno) je policejní systém nyní postaven na sedmi 
ředitelstvích (Polizeidirektion), v rámci každého 

okresu je pak jeden či více policejních revírů 

Sachsen-Anhalt 3 ředitelství (Polizeidirektion) 

14 administrativních jednotek 
(11 Landkreise, 3 kreisfreie Städte);  
do konce roku 2003 zde existovaly 

3 vládní presidentury 
(Regierungsbezirke) se sídly v Halle, 

Dessau a Magdeburgu
85

 

3 policejní ředitelství jsou rozlohou identická  
se zaniklými vládními presidenturami; současný 
stav (založení 3 ředitelství) je jedním ze závěrů 

reformy, platné od 1. ledna 2008 

Schleswig-
Holstein 

7 ředitelství (Polizeidirektion) 15 okresů 
každé ředitelství pokrývá  

1 až 4 administrativní jednotky 

Thüringen 7 ředitelství (Polizeidirektion) 
23 administrativních jednotek (17 

Landkreise,  
6 kreisfreie Städte) 

s výjimkou administrativního okresu Wartburg-
Kreis (který je rozdělen mezi dvě policejní 

ředitelství), sleduje „policejní“ členění 
administrativní hranice (a každé ředitelství 

obhospodařuje několik administrativních jednotek) 
 

                                                           
80 Polizei Bremerhaven: Organigramm der Ortspolizeibehörde <http://www.polizei.bremerhaven.de/startseite/behoerden-
dienststellen/organigramm.html>. 
Polizei Bremen: Dienststellen <http://www.polizei.bremen.de/sixcms/detail.php?gsid=bremen09.c.2037.de>. 
81 Stadt Bremerhaven <http://janmaat.de/brhv_ortsteile.gif>. 
82 Polizei Niedersachsen <http://www.polizei.niedersachsen.de/>. 
83 Wikipedia: Municipalies in Saarland  
<http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/0/01/municipalities_in_saarland.svg/500px-
municipalities_in_saarland.svg.png>. 
Saarland Polizei <http://www.saarland.de/polizei.htm>. 
84 Saarland Polizei Landespolizeidirektion <http://www.saarland.de/3500.htm>. 
85 Wikipedia: Sachsen-Anhalt <http://de.wikipedia.org/wiki/sachsen-anhalt>. 


