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NOVÝ BYDŽOV / Tak trochu jako v Orwelově románu 1984 se mohou cítit lidé v Novém Bydžově. Od 

letošního roku tam na pořádek dohlíží už 40 kamer. Nyní začalo fungovat pět nových fotopastí. Kdo se 

vydá ke kontejneru, bude pod dohledem úředníků.  

„Město se dlouhodobě potýkalo například s vykrádáním červených kontejnerů na elektrozařízení a 

odkládáním odpadů mimo určená místa. Chceme pachatele snadněji přistihnout,“ říká Lenka 

Hlaváčková z městského úřadu.  

Město doposud využívalo pouze jednu fotopast, která se osvědčila. „Podařilo se nám tak odhalit lidi, 

kteří vyhazují věci, kam nemají, a také další přestupky,“ přibližuje místostarosta Nového Bydžova 

Bohumil Orel.  

Pět nových pastí hlídá zejména kontejnery na tříděný odpad. A to včetně těch na oblečení a 

elektroodpad. „Stává se, že lidé vybírají kontejnery s oblečením, které je určené pro charitu. To je 

jedna z věcí, které chceme zabránit,“ vysvětluje místostarosta.  

Na dohled kamer jsou lidé ve městě zvyklí. Vždyť už při příjezdu do Nového Bydžova značky u silnice 

hlásí, že je město pod nepřetržitým dohledem kamer. Cedule nechybí ani na různých veřejných 

místech.  

„Je pravda, že pokud člověk ví, že je v tak malém městě 40 kamer, tak se nad přítomností fotopastí 

nepozastaví,“ říká pětadvacetiletý Vojtěch Martínek, který do Bydžova jezdí za příbuznými.  

Podle zástupců bydžovské radnice kamery výrazně přispěly ke zklidnění situace ve městě, kterým 

před několika lety zmítaly velké nepokoje. Snížila se kriminalita a u obyvatel se zvýšil pocit bezpečí.  

 

Vedení Nového Bydžova se rozhodlo v úspěšném trendu pokračovat a volba padla na fotopasti.  

„Monitorováním chceme zlepšit čistotu jednotlivých stanovišť pro tříděný odpad a zamezit odkládání 

odpadu, který tam nepatří. Jde například o pneumatiky nebo velkoobjemný odpad,“ říká Lenka 

Hlaváčková.  

Pro podobné účely používají fotopasti i další města. Osvědčily se například v Hradci Králové. Na 

území města loni úředníci a policisté zjistili celkem 251 nelegálních skládek a 13 případů ukládání 

odpadu mimo vyhrazená místa. Celkové náklady na odstranění skládek po Hradci Králové se loni 

vyšplhaly na čtvrt milionu korun. Díky fotopastem se radnici daří zakladatele skládek dopadnout, počet 

lidí chycených při činu je každý rok vyšší. Fotopast hradecké městské policie letos odhalila například 

dva muže, kteří v jedné z okrajových částí města zakládali černou skládku. Dvaadvacetiletí mladíci 

museli místo uvést do původního stavu a zaplatit pokutu 10 tisíc korun. Na černé skládky upozorňují 

také obyvatelé Hradce pomocí internetové aplikace, kam mohou poslat fotografie a informace, které 

policistům pomohou případ vyřešit. „Stále však jde jen o zlomek celkového počtu černých skládek,“ 

přiznává tisková mluvčí hradeckého magistrátu Magdalena Vlčková.  



Fotopast je přitom velice jednoduché a ne příliš nákladné zařízení. Pořídit se dá od čtyř tisíc korun. 

„Jde o speciální digitální fotoaparát, jehož spoušť se aktivuje, když se někdo nebo něco v okolí 

pohybuje,“ říká Lenka Hlaváčková.  

Stejný systém používají i myslivci. Hlavní důvody jsou dva: přistihnout pytláky a také zkusit v lese 

odhalit některé druhy vzácných zvířat. Fotopast zachytila například návrat kočky divoké do českých 

lesů - vyfotografovala ji na Šumavě a v Beskydech. Šlo o první spolehlivě doložené pozorování koček 

divokých u nás po šedesáti letech.  

 


