
 
 

 
 

Něco o Blue Knights® International Law Enforcement Motorcycle Club. 

 

Blue Knights je nezisková organizace složená z aktivních i vysloužilých (se ctí propuštěných) 

policistů, kteří kromě práce sdílejí i lásku k jízdě na motorce. 

Organizace byla založena na jaře roku 1974, v Bangoru v Maine (USA), jako malý, místní 

motorkářský klub. 

Jméno klubu bylo odvozeno od populárního televizního pořadu o policii, vysílaného v té době 

na území USA. Modrá barva ve jméně značí barvy policejních uniforem užívaných policisty v oblasti 

mateřského klubu a znak rytíře značí myšlenku, kterou se snaží klub šířit. 

Brzy po založení prvního kluby byly založeny další chaptery Blue Knights, a to v Massachusetts, 

v Novém Hampshiru a dalších městech USA. V okamžiku, kdy se ke členství přidala Kanada, a později 

Austrálie, stal se klub Blue Knights mezinárodním.  

V současné době je klub Blue Knights nejrozšířenějším motocyklovým klubem na světě s 644 

chaptery soustředěnými pod 11 světových regionů.  

Organizace Blue Knights se snaží podporovat své členy jako rodina. Manželé, manželky a děti 

často doprovázejí naše členy na různé výlety a akce. 

Členové jezdí na motocyklu dle vlastního uvážení. Klub nemá pravidla ohledně značky, typu či 

obsahu motocyklu.  

Ženy jsou si v naší organizaci rovny nejen jako členové, ale i ve vedoucích pozicích na místní i 

mezinárodní úrovni v rámci celé organizace Blue Knights.  

 

Podle našeho zákona, jsou naše cíle a náš účel:  

Zajistit vzájemnou pomoc, potěšení, zábavu, vzdělávání, fyzický, duševní a sociální prospěch 

svých členů a široké veřejnosti.  

Podporovat a rozvíjet motocyklistický sport a bezpečnost motocyklisty.  

Motocykl má sloužit zájmům vlastníků a uživatelů.  

Jít příkladem bezpečným použitím, provozem a využitím motorky a dalšími jakýmikoli 

přijatelnými způsoby.  

Rozvíjet bratrského ducha mezi zaměstnanci bezpečnostních složek a širokou veřejností. 

 

 

 



 
 

 
 

Rytířství pro nás znamená:  

Užívat si společnosti různých lidí, které spojuje nejen práce v bezpečnostních složkách, ale i 

láska k motocyklům. 

Možnost navštívit přátelé v kterékoli z našich členských zemí a být přijat jako člen rodiny.  

Obdržet přání brzkého uzdravení od lidí, které jsi nikdy nepotkal. (Mezi členy Blue Knights 

nejsou žádní cizinci, jen přátelé, které jste zatím nepotkali.) 

Vyjet s dámy rytířů a malými rytíři, kteří poskytují dodatečné rodinné spojení.  

Přijet k postiženým dětem a vzít je na vyjížďku. Vidět jejich úsměvy na tvářích. 

Získávat finance pro ty méně šťastné. Charitativní organizace Blue Knights přispěla již více než 

18 miliony dolarů po celém světě do různých charit. Velmi blízká je nám charita spojená s dětmi. 

 

To vše znamená být Blue Knights, ale i mnohem, mnohem víc… 

 

Členění klubu – dle amerického originálu 

Řádný člen. 

Až na výjimky uvedené zde, musí být všichni řádní členové Blue Knights osoby, které jsou 

zaměstnáni na plný úvazek (32 hodin týdně minimálně), jako zaměstnanci vládní agentury, nebo úřadu 

pro vymáhání práva. Toto zaměstnání musí být pravidelným a primárním zaměstnáním řádného člena. 

Řádný člen musí mít zatýkací právo, ve významu, že je zákonem oprávněn zadržet pachatele trestného 

činu, definovaného dle zákona země, (nejedná se o zadržení civilní osobou). A to po celou dobu služby. 

Zaměstnané osoby, kterým bylo uděleno čestné členství bezpečnostního sboru po 20 letech 

pravidelné služby (32 hodin týdně minimálně), zaměstnanci vládních agentur, nebo úřadů pro 

vymáhání práva, jsou způsobilí pro řádné členství, ačkoliv nemusí být v současné době zaměstnán u 

takových agentur či úřadů. O služebním poměru musí taková osoba doložit dokumenty potvrzující 

služební poměr. 

Vysloužilý vojenský personál, který v rámci své služby pracoval v sekci vymáhání práva, déle jak 

20 let, před odchodem z aktivní služby, může požádat o řádné členství. O služebním poměru musí 

taková osoba doložit dokumenty potvrzující služební poměr. 

Osoby pobírající invalidní důchod, nebo osoby které byly nuceni podstoupit pracovní 

rekvalifikaci z důvodu zranění utrpěného při přímé službě u bezpečnostního sboru, nebo osoby 

pobírající starobní důchod, jsou způsobilí stát se řádnými členy, ačkoliv nejsou v současnosti ve 

služebním poměru k vládní agentuře, či úřadu vymáhajícím právo. O služebním poměru musí taková 

osoba doložit dokumenty potvrzující služební poměr. 



 
 

 
 

Každý řádný člen musí být držitelem licence, opravňující ho k řízení motocyklu, vydané státem, 
v němž má příslušník bydliště a musí vlastnit motocykl. Osoby, které splňují ostatní podmínky pro 
přijetí, ale v současné době nemají vlastní motocykl, se mohou stát řádnými členy, pokud se stanou 
vlastníky motocyklu do šesti měsíců ode dne jejich přijetí členství. 

Řádný člen, který kvůli zranění, fyzické nebo psychické kondici, včetně podmínek souvisejících 
s věkem, není oprávněn být nadále držitelem řidičské licence pro motocykl, může setrvat jako řádný 
člen i nadále. Takový člen je osvobozen od podmínky vlastnictví motocyklu a řidičského oprávnění. 

 

Spolupracující člen 

Až na výjimky uvedené zde, musí být všichni spolupracující členové Blue Knights osoby, které 

jsou zaměstnáni na částečný úvazek (méně než 32 hodin týdně minimálně, minimálně však 96 hodin 

ročně), jako zaměstnanci vládní agentury, nebo úřadu pro vymáhání práva, a je jim vyplácen plat 

zaměstnance. Spolupracující člen musí mít zatýkací právo, ve významu, že je zákonem oprávněn 

zadržet pachatele trestného činu, definovaného dle zákona země, (nejedná se o zadržení civilní 

osobou). A to po celou dobu služby.  

Čestný člen 

Čestným členem může být osoba, která podstatnou měrou přispěla k propagaci klubu, nebo 

k účelům pro které je klub organizován. Počet čestných členů v chapteru nesmí překročit 10% podíl 

všech členů chapteru. 

Zvláštní čestný člen 

Zvláštní čestné členství může být uděleno licencovanému členovi uznávaného náboženského 

řádu, jeho postavení je pak označováno jako Kaplan. Aby mohla být osoba kvalifikována na post 

Kaplana, musí mít minimálně roční praxi v církvi, jako kněz, rabín, ministr, pastor, apod. Dokumenty o 

doložené praxi musí být doloženy s žádostí o uznaní člena Kaplanem. Každý chapter může mít pouze 

jednoho Kaplana a tento se nezapočítává do celkového počtu všech členů, v případě rozhodování o 

10% podílu viz. odstavec Čestný člen. 

 

Otcové zakladatelé 

Označení pouze pro původní zakladatele Blue Knights v roce 1974. 

 

 

!!! Autor nedává souhlas se šířením dokumentu mimo klub Blue Knights Czech Republic I !!! 

 


