
Bezpečnost 
a pořádek

je v Nové Pace bezpečno?
Pocit bezpečí v místě bydliště je většinou posuzován vel-
mi subjektivně. Každý ho vnímáme trochu jinak. Pro vyšší 
objektivitu je proto vhodnější použít statistiky, které čerpají 
z oficiálních zdrojů. Každý občan nyní může snadno získat 
informace o kriminalitě ve svém obvodu v mapě kriminality. 
Ta znázorňuje dostupné statistiky o zjištěné trestné činnosti 
na interaktivním mapovém podkladu. Základním ukazate-
lem je index kriminality – počet spáchaných trestných činů 
za zvolené časové období na daném území přepočtený na                
10 tisíc obyvatel. Index kriminality = (počet trestných činů/ 
počet obyvatel obce nebo správního obvodu ORP) x 10 000.
Novopacký index kriminality dosahuje výše 125,6 a s Kostel-
cem nad Orlicí je Novopacko nejbezpečnějším místem v kra-
ji. Pro srovnání např. Jičín má index 206,8, Hořice 167,2, 
Dvůr Králové nad Labem 185,9. Průměr celého Královéhra-
deckého kraje je 194,5. Z 522 obvodních oddělení policie       
z České republiky patří Novopacko (včetně Lázní Bělohradu) 
mezi čtyřicet míst s nejnižší kriminalitou. Řadíme se tak mezi 
7% nejbezpečnějších oblastí v celé ČR, přičemž většinu míst 
s ještě nižší kriminalitou najdete na jižní Moravě. Bezpečnost-
ní situace v Nové Pace je tedy velmi příznivá a za to patří dík 
také dobře fungujícímu oddělení státní policie.
Připomenout statistiku bezpečnosti je dobré pro objektivní 
pohled na věc. Nicméně subjektivní stránka věci, pocit vlast-
ního bezpečí každého občana a na druhé straně pocit mož-
ného ohrožení, je nepochybně nesmírně důležitá. Pokud se 
občané nebudou cítit v Nové Pace bezpeční, nebudou zde 
dobře a spokojeně žít. Pocit bezpečí je totiž jednou ze zá-
kladních potřeb člověka.
Umět reagovat na konkrétní trestný čin nebo jiné narušení 
bezpečnosti a pořádku je úkolem Policie ČR. Úkolem města 
je policii pomáhat. Nejdůležitější podporou ze strany města 
i jednotlivých občanů pak nepochybně je vzájemná komu-
nikace, poskytování informací a upozorňování na vznikající 
problémy a hrozby.

Zavřeno – automaty v Pace 
nechceme



Prevence je hlavním polem působnosti města 
v rámci problematiky bezpečnosti a pořádku ve 
městě. Zkusme se z tohoto úhlu pohledu zamyslet 
nad novopackým sídlištěm. Město zde vybudova-
lo nové chodníky, parkovací místa, zeleň, dětská 
a sportovní hřiště. Představme si opačný scénář: 
představme si sídliště, kde nelze zaparkovat, chy-
bí chodníky, místo hřišť vidíte prostranství zarostlá 
křovím. Že někdo hodí kamenem a rozbije okno 
v přízemí? To do daného prostředí celkem zapa-
dá. Z takového sídliště se budou lidé snažit vystě-
hovat. A kdo přijde místo nich? Jak se to projeví 
na bezpečnosti a pořádku dané lokality? Sídliště 
se pak lehce propadne do začarovaného kruhu,        
ze kterého nebude lehké vystoupit. Jistě že hez-
ké a upravené veřejné prostranství není všelék                                                 
a nezabrání kriminalitě a prohřeškům proti pořád-
ku. Je to však jeden z důležitých kamínků v celé 
mozaice „drobností“, ze kterých se pak skládá 
výsledná (nejenom) bezpečnostní situace. Jedním 
z kamínků do mozaiky je represe a stíhání, jež jsou 
doménou policie. Další kamínky představují upra-
vené a spořádané veřejné prostředí, fungující školy            
a další zařízení, dobré možnosti sportovního a kul-
turního vyžití (zejména pro mládež) nebo v nepo-
slední řadě také dostatek pracovních příležitostí. 
Mezi představiteli města na jedné straně a občany 
na straně druhé musí panovat určitá míra důvěry, 
totéž platí o vztazích policie s občany a s předsta-
viteli města. To se však již vracíme zpět k počá-
teční premise o nezbytnosti vzájemné komunikace 
„trojlístku“ občan, město, policie.
Město se v poslední době snaží bezpečnostní si-
tuaci dále pomoci především tlakem na preventiv-
ní opatření. Ta jsou nejúčinnější, protože dokážou 
vzniku problému předejít. Takovým učebnicovým 
příkladem je zákaz hazardu. Cílem námi učině-
ného restriktivního opatření bylo omezit přístup 
k automatům těm, kteří jsou na nich závislí, i těm,                    
kteří hrají jen příležitostně. Za nejdůležitější však 
považujeme právě preventivní účinky, aby se okruh 
hráčů závislých na automatech dál nerozšiřoval  
mezi mladou generaci. Situace se tak řeší ještě 
před tím, než občan vstoupí do první fáze patolo-
gického hráčství.
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Mrzí nás, že některá okolní města, která dříve proti hazardu ostře vystupovala, 
nenašla nyní, kdy jim to již legislativa dovoluje, odvahu hazard zakázat. Záro-
veň si uvědomujeme složitost této cesty. Každé povolení pro automaty schvá-
lené ministerstvem financí se totiž musí zrušit v samostatném správním řízení.                     
I v Nové Pace musí ministerstvo financí některá řízení na odebrání povolení ještě 
dokončit. Jedná se však jen o zlomek automatů z původního počtu. Čím dříve 
se však vydáte na správnou cestu, tím rychleji budete v cíli. 
Města, která změnila názor, často poukazují na důležitost příjmů z hazardu pro 
jejich rozpočet. Nová Paka přišla také o cca 4 mil. Kč, ale v kapsách jejích ob-
čanů zůstalo 10 až 11 miliónů. Ty mohou využít pro sebe a své rodiny smyslu-
plnějším způsobem než je „hodit do bedny“. Město nesnížilo podporu pro soci-
ální oblast, kulturu ani sport. Naopak ji posílilo a zejména MKS dostalo výrazně 
přidáno. I po odpočtu peněz po zákazu loterií tak bude Nová Paka disponovat 
částkou na investice kolem 40 mil. Kč ročně. Pokud na pomyslnou misku vah 
položíme navíc společenskou nebezpečnost hazardu a patologické jevy s tím 
spojené, tak není co řešit.
K dalším z významných preventivních opatření patří zákaz podomního prodeje. 
Ten pomohl zejména starším spoluobčanům, kteří někdy těžko odolají výborně 
připraveným podomním prodejcům, užívajícím manipulativní techniky jednání. 
Podomní prodej je nyní v Nové Pace definován jako jednání v rozporu s obecně 
závaznou vyhláškou a byl z města prakticky vytlačen. Pokud se přesto stane-
te svědky podomního prodeje, budeme rádi za okamžité upozornění, aby bylo 
možné ihned reagovat. v takovém případě se obraťte na městský úřad či na 
Policii ČR. 
O tom, že některé věci z pohledu bezpečnosti a pořádku je často efektivnější 
řešit po dobrém - promyšlenými preventivními kroky–, může svědčit například 
změna dopravního značení a parkování v centru města, k níž došlo před něko-
lika lety a která se osvědčila. Jedná se především o zřízení jednosměrné ulice                 

Komenského směrem od pošty do náměstí a zavedení parkovacích kotoučů 
na časově omezené stání vozidel v centru. O podobných efektivních řešeních 
je potřeba přemýšlet a nacházet je i v jiných oblastech, než je doprava v cen-
tru města. Jednou z metod prevence proti kriminalitě, která se v jiných měs-
tech osvědčila, může být kamerový systém. v případě výraznějšího zhoršení 
novopacké bezpečnostní situace, ať už plošného či po vyprofilování nějakých 
problematických míst či lokalit, může být zavedení kamer „hlídajících“ veřejná 
prostranství jedním z dalších preventivních opatření.
Čas od času se stane, že mezi skupinami občanů města vzniknou spory, 
neshody. Zde by město mělo aktivně vystoupit a pokusit se nalézt vhodné 
řešení. Město však v těchto sporech nesmí vystupovat jako soudce, nýbrž 
jako mediátor (dohodce), který se bez jakékoliv arogance pokusí znesváře-
né strany přimět k dialogu a ke společnému nalezení kompromisního řeše-
ní. Určité zkušenosti máme v případě velmi živé diskuse, která se před lety 
týkala možného prodeje motelu Štikov za účelem zřízení sociální ubytovny, 
nebo v případě letošní zimy, když byli občané přilehlých domů nespokojeni                       
s večerním provozem sněžných děl na sjezdovce.
Do této „škatulky“ také patří řada dalších drobností, 
které mohou úspěšně zapadnout do celkové mozai-
ky bezpečnostní situace města. Jedná se například            
o postupné odstraňování bariér pro postižené, a to jak 
v budovách města a jeho organizací, tak při pohybu po 
městě. Dále můžeme zmínit větší důraz na chodníky, 
přechody pro chodce, zejména budování zvýšených 
přechodů, omezení míst pro auta na náměstí. Nepo-
chybně sem patří i úklid černých skládek a řada dal-
ších záležitostí. 
Pro spokojený život občanů v Nové Pace je bezpeč-
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RADARy JSOU HLAvNě PReveNTIvNí OPATŘeNí


