
 
 

 
 

Pravidla 

 

MC klub je vždy organizovaný klub. Má své vedení, má řádné členy, čekatele, vnitřní řád a 

pravidla apod. Být MC neznamená být zlý, být rebel, jak je mnohdy špatně interpretováno… 

 

Vznik klubu 

Pokud se někdo rozhodl založit vlastní MC klub, měl by se nejprve seznámit s ostatními MC 

kluby v okolí. Jednak se tak vyhne nepříjemným omylům a nedorozuměním a pak taky může zjistit, že 

některý z ostatních klubů mu vyhovuje a není třeba zakládat nový MC klub, ale třeba jen chapter již 

existujícího klubu.  

Pokud se rozhodne přeci jen pro svůj vlastní klub, musí se nejprve ujistit, zda budoucí jméno 

již někdo neužívá, stejně tak budoucí barvy. Měl by si udělat přehled o MC klubech v okolí a 

samozřejmě na celém území ČR. Pokud chce být MC (opravdovým, ne pouze napodobeninou) tak ho 

pak nemine než kontaktovat první MC klub v ČR, kterým je Hells Angels Bohemia. První klub musí 

schválit budoucí barvy, název, apod.. Mnohdy se dozví i nové informace, které při vzniku nového 

klubu pomohou, nebo naopak odradí. Pokud ne, stane se nově vznikající klub tzv. Prospect MC.  

Budoucímu klubu je následně určen klub, z již stávajících MC klubů, který je v době jeho 

čekatelství na barvy dozoruje, pomáhá mu, ale zároveň jej hodnotí a usměrňuje. Nově vznikající klub 

se musí účastnit akcí svého dozorového klubu a vypomáhat na jeho akcích. Nebo konat činnosti dle 

dohody. Čekatelství trvá i několik let a teprve, když se nově vznikající klub osvědčí, jsou mu přiznány 

barvy a stane se z něj plnohodnotný, samostatný MC klub, který má respekt ostatních klubů.  

 

Jak je to u LE-MC 

Naprosto stejně. LE-MC je zkratka pro Law Enforcement Motorcycle Club. Dalo by se to 

přeložit jako motocyklový klub vymahatelů práva. Zde musím vysvětlit jednu drobnost. Stejně jako u 

MC klubů, i LEMC kluby vznikly na území USA. Zde ale působí mnoho vládních i nevládních agentur, 

které by se daly označit za bezpečnostní, ale nemají pravomoc vymáhat právo, či nemají zatýkací 

pravomoc, anebo ji mají až od určité hodnosti. Proto označení Law Enforcement, nikoliv Police… 

Stejně jako MC, tak i LE-MC je klub organizovaný, volí si své vedení a má vnitřní pravidla. 

Například ve vedení klubu Blue Knights je president, vicepresident, roadcapitan, sekretář. 

Co se obecných pravidel týče, kluby LE-MC mají oproti MC ještě jedno podstatné pravidlo. 

Pokud chce být klub respektován jako LE-MC, musí jeho členskou základnu minimálně ze 75% tvořit 

členové, či se ctí propuštění členové, kteří odpovídají sousloví „Law Enforcement“ a stejné je to co se 

do obsazení vedení klubu týče. Jedná se tedy o klub, který sdružuje příslušníky bezpečnostních sborů, 

kteří mají „pravomoc vymáhat právo“. 



 
 

 
 

Sousloví „Law Enforcement“ na území ČR reprezentují státní policisté a příslušníci městské a 

vojenské policie. Proto se u nás dá mluvit o policejních klubech. 

Nicméně hodně záleží i na nastavených pravidlech uvnitř dané země. V ČR v současné době 

existují i kluby, které jsou obecně uznávané jako LE-MC, ale jejich členy jsou nejen policisté, ale i 

vojáci, právníci, státní zástupci, záchranáři, apod. Kluby si ohnuli zkratku Law Enforcement – 

vymáhání práva na ctění práva a tvrdí, že jejich členové uznávají a ctí právo… 

 

Vznik 

Pokud někdo chce založit LE-MC klub, tak stejně jako u MC, se nejprve musí seznámit se 

situací a pak kontaktovat první LEMC klub u nás.  

Dlouhou dobu se vedl spor mezi Motoklubem Police ČR a Black Dogs LE-MC o tom, který 

z klubů byl u nás ten první LE-MC. A který klub by tedy měl být dotazován při vzniku nového LE-MC 

klubu. Nutno říct, že vzhledem k velikosti členské základny Black Dogs a neaktivnosti Motoklubu 

Policie (členové MKPČR přešli k Blue Knights CZI) měl klub Black Dogs navrch. Pravdou je, že 

Motoklub Policie ČR vznikl o čtyři roky dříve a je jediným LE-MC klubem u nás, který byl ve své době 

uznám i policejním prezidentem.  

Za této situace si na území ČR vznikaly LE-MC kluby jako houby po dešti, a tak se stalo, že 

vznikla národní koalice LEMC klubů. Stalo se tak 28.9.2017 a je složena z klubů Cohortes Equites 

Praetoriani LE MC, Blackdogs LE MC a Defenders LE MC. Koalice si dala za cíl redukovat a dohlížet na 

LE-MC scénu a při vzniku nového klubu zastupovat roli prvního klubu. Tím se vyřešil spor mezi 

Blackdogs a Motoklubem a vzhledem k většímu členskému zastoupení těchto klubů nezbylo ostatním 

LE-MC klubům než toto respektovat, a to včetně Blue Knights CZ I. 

V současné době (2019) je na území ČR několik, koalicí uznávaných a respektovaných LE-MC 

klubů. Jsou to: 

1. Cohortes Equites Praetoriani LE MC – předsedají koalici 

2. Blackdogs LE MC 

3. Defenders LE MC 

Dva kluby, které požádali koalici o uznání barev a po splnění čekatelství jim byly přiznány a to: 

1. Iron Cavalry LE-MC 

2. Veri Equites LE MC 

Po dlouhých jednáních jsou pak ze strany koalice respektovány i kluby: 

1. Blue Knights Czech Republic I 

2. Blue Knights Czech Republic II 

3. Motoklub Policie Česká Republika, který je ale neaktivní. 

 



 
 

 
 

 

 Postup vzniku nového LE-MC klubu je pak stejný, jako u MC scény. Nový klub požádá koalici 

o uznání, předloží barvy, název, pravidla a je uznán jako prospect. Po splnění čekatelství a osvědčení 

se je uznán jako samostatný klub, který se honosí označením LE-MC.  

Rozdíl je pouze při vzniku nového chapteru Blue Knights CZ. Ten se musí osvědčit u již 

existujícího klubu BK CZ a následně musí být uznán i mateřským klubem v USA. Koalice je o vzniku 

nového klubu BK CZ řádně vyrozuměna, nikoliv žádána.  

 

Jak už jsem napsal. Neexistuje psaný zákon, podle kterého by se MC a LE-MC kluby řídily. 

Existují pouze obecně uznávaná pravidla upravující vznik a existenci klubu. Pravidla, která nejsou 

nijak právně vymahatelná. 

Takže se klidně může skupina lidí shromáždit pod vlastní znak a může si začít říkat MC, či LE-

MC klub, aniž by se kohokoliv ptal. Podle práva mu to nikdo nemůže zakázat, (pokud neporuší zákon) 

a zároveň mu nikdo nemůže diktovat podle jakých pravidel má klub vzniknout a podle jakých pravidel 

se má organizovat.  

Nicméně se ale může stát, že jiný klub či kluby, které vznikly podle pravidel MC a LE-MC a 

uznávají je, jej nebudou respektovat do takové míry, že v okamžiku, kdy potkají člena takového klubu, 

svlečou ho z barev klubu, či mu jinak budou bránit v propagaci svého klubu. Velmi slušně řečeno. 

Takže každý, kdo chce mít klub, nebo být členem klubu, který bude uznáván jako MC či LE-MC 

klub, měl by při vzniku, organizaci a chodu klubu dodržet pravidla, která vycházejí z amerického 

originálu. Pouze a jen takový klub pak může být respektován nejen na svém území, ale i 

v celosvětovém měřítku. 

A o respektu to celé je… 

 

 

 

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

 


