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1. Úvod: 

Koncepce prevence kriminality (dále jen „Koncepce“) obce popisuje problémy identifikované 

v rámci bezpečnostních, sociálně – demografických a institucionálních analýz obce a 

navrhuje jejich řešení včetně všech potřebných zdrojů (organizační, personální, finanční, a 

dalších) a to pro období let 2014 – 2016. Koncepce byla vypracována v souladu s vládou 

schválenou Strategií prevence kriminality České Republiky na období 2012 – 2015, se 

systémem prevence republikové, krajské a lokální, a ve shodě s Koncepcí prevence 

kriminality Libereckého Kraje v letech 2012 – 2016.  

Od doby svého vzniku v roce 1992, se Městská Policie v Turnově aktivně podílí na prevenci 

kriminality v obci, v součinnosti s Policí České Republiky a dalšími organizacemi. Systém 

preventivních opatření, práce v terénu a průběžné analýzy jsou předkládány každý rok 

k posouzení zastupitelstvu obce formou Výroční zprávy prevence kriminality.  

Koncepce slučuje všechny dostupné oblasti, informace a analýzy v prevenci kriminality, které 

mají bezprostřední vliv na aktuální úroveň bezpečnostní situace v Turnově. Vytvořením 

plánu prevence kriminality obce je dán prostor pro vypracování žádostí o státní dotace na 

projekty prevence kriminality, zejména na další rozvoj preventivních opatření, kamerového 

dohlížecího systému a dalších dílčích projektů v souladu se Strategií prevence kriminality a 

rovněž projektů neinvestičního charakteru, které směřují k řešení a odstranění 

bezpečnostních problémů a rizik.    
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    2. Prevence kriminality - problematika   

Prevence je v obecném vyjádření soustava opatření k předcházení nežádoucích jevů. 

Prostředkem pozitivního působení a základním předpokladem i podmínkou bezpečnosti. 

Zjednodušeně lze říci, že prevence předchází problému, který následně není třeba řešit.   Je 

tedy výhodné proaktivně vynaložit energii na řešení příčin, než se potýkat s následky. 

Prevence kriminality může výrazně zvýšit šance nestát se obětí, předejít selhání, upevnit 

pocit bezpečí a sebedůvěry osob i minimalizovat majetkovou, násilnou a jinou kriminalitu. 

2.1 Členění prevence kriminality z hlediska vývoje trestné činnosti:                                  

        Primární prevence: 

Obsahuje veškeré konkrétní aktivity s cílem předejít problémům a následkům společensky 

nebezpečných jevů, případně minimalizovat jejich negativní dopad, včetně dalšího šíření. 

Patří sem zejména osvětová činnost – přednášky s upozorněním na aktuální problémy a 

jejich řešení pro rizikové skupiny (děti, senioři apod.) a akce IZS s ukázkami práce Policie, 

Městské Policie, Hasičů a Záchranné služky ve smyslu vzájemné koordinace pro efektivnější 

řešení možných krizových situací. 

Sekundární prevence: 

Zahrnuje opatření, jejichž cílem a konečným důsledkem je zmenšování rozsahu a závažnosti 

kriminality a to prostřednictvím omezení kriminogenních příležitostí, působením na 

pachatele a oběti trestných činů a ochranu materiálních hodnot, které jsou častým objektem 

zájmu delikventů. 

Terciální prevence:  

Usiluje o zabránění opakování trestných činů, negativních společensky nebezpečných jevů a 

ohrožujících závislostí u osob s kriminální minulostí (osoby po výkonu trestu). 

2.2 Obecné členění prevence kriminality  

Sociální prevence:  

spočívá ve vytváření příznivých společenských podmínek v ekonomickém, sociálním a 

kulturně vzdělávacím rámci, v oblasti zaměstnanosti, podmínek pro využití volného času a 

dalších oblastech pro zkvalitnění způsobu života a zvyšování životní úrovně obyvatel. 

Situační prevence: 

Vychází ze skutečnosti, že určité druhy kriminality se objevují v určitém čase, na určitých 

místech a za určitých okolností. Jedná se o ochranu osob a majetku s využitím technických a 

mechanických záchranných prostředků a systémů, typu kamerový dohlížecí systém (MKDS).  
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3. Východiska koncepce prevence kriminality  

Koncepce prevence kriminality obce Turnova na období let 2014 – 2016 navazuje na činnost 

v oblasti prevence kriminality jednotlivých subjektů, kterými jsou především Městská Policie 

v Turnově, Obvodní oddělení Policie České Republiky v Turnově a Sociální odbor Městského 

Úřadu v Turnově. Koncepce byla navržena a vypracována manažerem prevence kriminality 

Městské Policie v Turnově a schválena Pracovní skupinou prevence kriminality, která 

sdružuje zástupce všech zainteresovaných organizací. 

Pro vypracování koncepce byly využity následující materiály: 

- Koncepce prevence kriminality Libereckého kraje na období 2012 – 2016.  

- Strategický plán města Turnova 2013-2020 

- Komunitní plán sociálních služeb regionu Turnovsko 2011 – 2015. 

- Národní strategie protidrogové politiky. 

- Metodika pro tvorbu bezpečnostních analýz a koncepcí prevence kriminality na úrovni 

krajů, měst a obcí.  

- Strategie prevence kriminality v České republice na léta 2012 – 2015. 

- Komunitní plán města Turnova 

- Výroční zprávy prevence kriminality Městské Policie a OOPČR v Turnově 

- Informace a statistiky ČSÚ, Úřadu práce a odborů Městského Úřadu v Turnově 

- Informace ze systému OOPČR  

- Informace ze systému Derik Městské Policie v Turnově 
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                           4.Bezpečnostní analýza  

4.1 Analýza bezpečnostní situace OOPČR     

Počet obyvatel v územním obvodu PČR Turnov…………………24284                                          
Rozloha územního obvodu PČR Turnov …………………………150 km2                                                  

Předpokladem analýzy kriminality je průběžné vyhodnocování statistik sledovaných typů 
trestné činnosti a využití analytického systému Policie ČR ke zpracování návrhů preventivních 
opatření. Je třeba také sledovat a reagovat na sociálně – demografické ukazatele a 
posuzovat provázanost činností jednotlivých institucí, míru vzájemné informovanosti a 
kvalitu spolupráce. 

4.1.1 Bezpečnostní analýza v období let 2002 - 2012 

Z pohledu trestního řízení, dokumentování a šetření k událostem, které mají charakter 
trestného činu (viz. Graf. č. 1),  je zřejmé, že klesající tendence z minulých let se zastavila.  
Podíl nápadu trestné činnosti ve služebním obvodu OOPČR Turnov na celkové kriminalitě 
v okresu Semily je již dlouhodobě na podobné úrovni a pohybuje se na hodnotách v rozmezí 
35 – 38%. Z celkového objemu dokumentované trestné činnosti se jich v roce 2012 na území 
katastru obce Turnov odehrálo 63% .  V Turnově dominuje protiprávnímu jednání majetková 
trestná činnost, dále hospodářská trestná činnost, trestné činy proti veřejnému pořádku 
(výtržnictví, maření výkonu pravomoci, alkohol, toxikomanie, neplacení výživného apod.) a 
ostatní trestná činnost   (sprejerství, dopravní nehody, ublížení na zdraví). 

     Majetková trestná činnost 

Majetková trestná činnost činí z celkového objemu celkem 51,5%. Rozhodující podíl na 

celkovém objemu majetkové trestné činnosti mají tzv. prosté krádeže, v celkovém počtu 183 

případů. Jedná se např. o krádeže jízdních kol na ulici, krádeže barevných kovů, krádeže zboží 

v prodejnách a také krádeže odložených osobních věcí v provozovnách a kancelářích firem.  

Nemalý je podíl kapesních krádeží a jiných krádeží věcí při sobě. Bohužel stále větším 

problémem se stávají krádeže železa a dalších vykupovaných surovin, zejména barevných 

kovů. Objasněnost v této trestné činnosti je 20,77%. Další problematikou jsou krádeže 

vloupáním do objektů a to především do sklepů, garáží, kůlen, vloupání do bytů, rodinných 

domů a posléze i do provozoven, tedy do prodejen, restaurací, stánků apod. Takových 

událostí bylo v roce 2012 celkem 58, což je o 24 méně než v roce 2011, z toho 76% bylo na 

území katastru obce Turnova. Objasněnost v této trestné činnosti dosáhla 18,97%. 

Potěšujícím faktorem je relativně nižší kriminalita páchaná na vozidlech. V roce 2012 bylo 

odcizeno 38 vozidel což je nejnižší počet od roku 2004. Naopak vloupání do vozidel bylo 

výrazně více oproti roku 2011 a to celkem 39. Nicméně v nedávné minulosti byla tato čísla 

podstatně vyšší. Dá se tedy konstatovat, že kriminalita páchaná na vozidle je v současné 

době na ústupu. Na tomto trendu má zcela zřejmý podíl aktuální systém preventivních 

opatření. 
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Statistika trestných činů v Turnově v letech 2002 - 2012 

 
                                                                                  Zdroj: Výroční zpráva o bezpečnostní situaci města Turnova za období 1.1.2012 – 31.12.2012 

     

     Násilná trestná činnost  

Násilná trestná činnost je v Turnově již dlouhodobě výrazně nižší v poměru k celkovému 

počtu trestních událostí a v porovnání s okolními většími městy opravdu jedna z nejnižších. 

Celkově se za rok 2012 jedná o 46 událostí s celkovou objasněností 60,87%. Jedná se 

především o úmyslná ublížení na zdraví, dále události domácího násilí, týrání, vydírání, 

znásilnění a loupeže. Oproti roku 2011 se jedná o nárůst událostí, ale v poměru k celkovým 

ukazatelům nikterak dramatický. OOPČR  Turnov realizovalo za rok 2012 celkem 12 případů 

vykázání v rámci domácího násilí. V roce 2011 to bylo 6 vykázání, v r. 2010 bylo 7, roku 2009 

jich bylo 11. Toto zákonné opatření si již vybudovalo postavení v boji proti domácímu násilí, 

které je ovšem stále zahaleno rouškou skrytého jednání uvnitř domácností a velká část 

zůstává neřešeným rodinným problémem. 
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Ostatní trestná činnost   

Do této skupiny trestné činnosti jsem zahrnul např. hospodářskou kriminalitu (podvody, 

zpronevěry, padělání cenin apod. ), která je především doménou Služby kriminální policie a 

vyšetřování. Nicméně se jedná o poměrně výrazný podíl na celkové kriminalitě v Turnově. 

Odehrálo se celkem 43 událostí s objasněností 58,14%. Další významnou trestnou činností je 

ta páchaná proti veřejnému zájmu: vandalství, sprejerství, podávání alkoholu mladistvým, 

toxikomanie a maření výkonu úředního rozhodnutí. Takových bylo v loňském roce 47 

s objasněností 87,23%. Zbývající trestnou činností je ublížení na zdraví z nedbalosti, pracovní 

úrazy, zanedbání povinné výživy, dopravní nehody s trestně právními následky a 

v neposlední řadě i postih řidičů pod vlivem alkoholu a drog. Celkem se jednalo o 106 

trestných činů s objasněností 87,74%. 

4.1.2. Bezpečnostní analýza trestných činů pro rok 2013    

Analýza trestné činnosti v obci za rok 2013 je součástí Výroční zprávy OOPČR za rok 2013, 
která nebyla k dispozici v době vypracování Koncepce. Poskytnuté informace byly 
zpracovány v následujících tabulkách.                      

Tabulka:  Kriminalita v územním obvodu rok 2013 

Zjištěné trestné činy počet objasněno 

Vraždy 0 0 

Znásilnění 2 1 

Fyzické útoky 28 21 

Loupeže 2 2 

Vloupání do obydlí 17 3 

Vloupání do chat a chalup 20 5 

Krádeže automobilů 30 7 

Krádeže věcí z automobilů 33 2 

Krádeže jízdních kol 17 5 

Výroba, držení a distribuce drog 10 9 

Řízení pod vlivem alkoholu 39 30 

Všechny zbývající činy 307 51 

celkem 505 48% 

                                                                                                         Zdroj:http//:www.mapakriminality.cz 

Index kriminality: 208  při objasněnosti 48% zařazuje obec Turnov na úroveň středu 

v posuzování celorepublikové kriminality s výrazným potenciálem ke zlepšení. 
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4.1.3. Porovnání kriminality podle věkových skupin 

V závislosti trestné činnosti na věku pachatelů je zřejmý výrazný nárůst recidivní kriminality a 

nárůst kriminality páchané ženami. Z celkového součtu se však rozdíl oproti letům minulým 

jeví jako minimální. 

Tabulka:  Pachatelé TČ podle věku 

Pachatelé TČ 2011 2012 2013 
Rozdíl 

2012 / 2013 

0-14 2 1 2 +1 

15-17 4 5 6 +1 

18+ 210 203 202 -1 

Recidivisté 102 86 111 +25 

Ženy 29 22 36 +14 

CELKEM 245 231 246 +15 

Zdroj: OOPČR 

Z pohledu obětí trestných činů v Turnově je situace podobná. Ubylo obětí mezi ženami a 

seniory, počet obětí mezi dětmi však vzrostl. Situace však není nijak dramatická. 

Tabulka: Oběti TČ podle věku 

Oběti 2011 2012 2013 
Rozdíl 

2012/2013 

děti 21 17 26 +9 

ženy 207 177 172 -5 

65+ 49 55 52 -3 

        Zdroj: OOPČR 

Pro statistiky pachatelů a obětí trestných činů podle věkových skupin se vychází 

z celkového nápadu trestné činnosti v teritoriu územní působnosti Policie České 

republiky. Za relevantní je pak považováno dosazení údajů uzavřených trestných činů a 

celkový nápad trestné činnosti je tak snížen o probíhající trestně právní úkony a odložené  

a neprokázané případy trestné činnosti. 
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 4.2. Srovnávací analýza  

Za statisticky významnou je považována analýza porovnání jednotlivých trestných činů 

v období let 2010 – 2013. Z metodiky přípravy analýz prevence kriminality je rovněž přidán 

výpočet indexů na 10 tis. obyvatel a jejich vzájemné porovnání. 

 Tabulka:  Statistika porovnání trestných činů v letech 2010 - 2013 

Rok Celkem 
Majetková 
kriminalita 

Násilná a 
mravnostní 

Hospodářská 
kriminalita 

Ostatní 

2010 547 305 54 40 148 

Index na 
10 tis obyvatel 

380 212 37,5 27,8 103 

2011 480 255 29 53 143 

Index na 
10 tis obyvatel 

332 177 20 36,7 99 

Meziroční 
srovnání 

2010 - 2011 
-67 -50 -25 +13 -5 

Meziroční 
srovnání   indexu 

2010 - 2011 
-48 -35 -17,5 +8,9 -4 

2012 506 261 52 43 153 

Index na 
10 tis obyvatel 

352 181 36,1 29,9 106 

Meziroční 
srovnání 

2011 - 2012 
+26 +6 +23 -10 +10 

Meziroční 
srovnání indexu 

2011 - 2012 
+20 +4 +16,1 -6,8 +7 

2013 505 284 27 43 151 

Index na 
10 tis obyvatel 

359 202 19,2 30,6 107 

Meziroční 
srovnání 

2012 - 2013 
-1 +23 -25 0 -2 

Meziroční 
srovnání 
indexu 

2012 - 2013 

+7 +21 -16,9 -0,7 +1 

Index se spočítá: počet trestných činů/počet obyvatel obce x 10 000 
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4.3. Analýza bezpečnostní situace Městské Policie a OOPČR v Turnově 

Porovnání trestné činnosti z hlediska přestupkového zákona, při rozlišení typu přestupků je 

samostatnou statistikou, která má za cíl ukázat objem protiprávního jednání na úrovni 

přestupků v obci Turnov a to za období posledních dvou let. 

Tabulka:  Přestupky na území obce Turnov v letech 20012 -2013 

 počet obyvatel  přestupky počet  index na 10 tis. 
obyv. 

 

druh 

 

k 31.12. 
2012 

rozdíl 

proti 
roku 
2013 

 

rok 
2012 

 

k 31.12. 
2013 

rozdíl 

12-
13 

 

rok 
2012 

 

rok 
2013 

rozdíl 

12-13 

(index) 

rozdíl 
12-13 

(%) 

Proti veřejnému 
pořádku 

14099 -42 

1077 555 -522 764 395 -369 48,5 

Proti občanskému 
soužití 

302 221 -81 214 157 -57 27,1 

Proti majetku 384 343 -41 272 244 -28 12,0 

na úseku ochrany 
před 

alkoholismem a 
jinými 

toxikomaniemi 

89 82 -7 63 58 -5 9,0 

 

4.4. Hodnocení bezpečnostní situace v Turnově  

Organizační článek KřPČR Územního odboru Semily, Obvodní oddělení Turnov, řešil v roce 

2013 na tomto území více jak 400 trestných činů a téměř 500 přestupkových událostí mimo 

blokové řízení. Toto množství tvoří celkem 68% celkového nápadu trestné činnosti v teritoriu 

a z celkového pohledu se na území města Turnova odehrává dlouhodobě 75% veškerých 

protiprávních jednání. Těžiště protiprávních deliktů v katastru obce se soustřeďuje do míst 

s větší koncentrací osob, provozoven, bytů či domů, zaparkovaných vozidel, tedy v centru 

města na sídlištích a u supermarketů. Složitá je rovněž dopravní situace v centru, která si 

vyžádala řadu vážných dopravních nehod. Dlouhodobě je prokázáno, že v místech, která se 

nacházejí v zorném poli MKDS, protiprávní jednání téměř vymizela a přesunula se do míst, 

která dosud monitorována nejsou. Pro zvýšení bezpečnosti je tedy rozšíření MKDS prioritou. 

Jedná se především o místa s koncentrací nočních podniků, diskoték a barů, kde je výrazně 

vyšší nápad protiprávních deliktů. 
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           5.Sociálně – demografická analýza 

Turnov je město v okrese Semily. Nachází se v Jičínské pahorkatině při jihozápadním úpatí 

Ještědsko-kozákovského hřbetu, na okraji CHKO Český ráj. Městem protéká řeka Jizera. 

Turnov je důležitý dopravní uzel. Kříží se zde rychlostní silnice R10 směrem na Prahu a 

rychlostní silnice R35 vedoucí směrem na Liberec. Po zrušení okresních úřadů v prosinci 2002 

se Turnov stal obcí s rozšířenou působností pro správní obvod, který zahrnuje 37 obcí: 

západní třetinu okresu Semily (21 obcí), jižní část okresu Liberec (13 obcí) a jižní část okresu 

Jablonec nad Nisou  

5.1.  Demografický vývoj v počtu obyvatel okresu Semily  

       Tabulka:   Demografický vývoj počtu obyvatel v okrese Semily 

Obyvatelstvo Muži Ženy 
 

celkem 

2011 36862 37979 
 

74841 
 

rozdíl -87 -191 -278 

2012 36775 37788 
 

74563 
 

rozdíl -32 -88 -120 

2013 
 

36743 37700 
 

74443 

 

5.1.1.Demografický vývoj počtu obyvatel obce Turnov 

       Tabulka:  Demografický vývoj počtu obyvatel města Turnova 

 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Občané ČR 

 

14517 

 

 

14509 

 

 

14462 

 

 

14445 

 

 

14368 

 

 

14160 

 

14099 14057 

 
Rozdíl  

 
- -8 -47 -17 -77 -208 -61 -42 

Cizinci s TP 
 

- - - - - 284 294 329 

                                                                                                          Zdroj: http://www.turnov.cz/cs/mesto/zakladni-informace.html 

Počet obyvatel Turnova se v posledních letech pohybuje kolem čísla 14.500. Tímto číslem se řadí 

na 92. místo v České republice. 

http://cs.wikipedia.org/wiki/M%C4%9Bsto
http://cs.wikipedia.org/wiki/Okres_Semily
http://cs.wikipedia.org/wiki/Ji%C4%8D%C3%ADnsk%C3%A1_pahorkatina
http://cs.wikipedia.org/wiki/Je%C5%A1t%C4%9Bdsko-koz%C3%A1kovsk%C3%BD_h%C5%99bet
http://cs.wikipedia.org/wiki/Chr%C3%A1n%C4%9Bn%C3%A1_krajinn%C3%A1_oblast
http://cs.wikipedia.org/wiki/%C4%8Cesk%C3%BD_r%C3%A1j
http://cs.wikipedia.org/wiki/Jizera_(%C5%99eka)
http://cs.wikipedia.org/wiki/Rychlostn%C3%AD_silnice_R10
http://cs.wikipedia.org/wiki/Praha
http://cs.wikipedia.org/wiki/Rychlostn%C3%AD_silnice_R35
http://cs.wikipedia.org/wiki/Liberec
http://cs.wikipedia.org/wiki/Obec_s_roz%C5%A1%C3%AD%C5%99enou_p%C5%AFsobnost%C3%AD
http://cs.wikipedia.org/wiki/Obvod_obce_s_roz%C5%A1%C3%AD%C5%99enou_p%C5%AFsobnost%C3%AD_Turnov
http://cs.wikipedia.org/wiki/Okres_Semily
http://cs.wikipedia.org/wiki/Okres_Liberec
http://cs.wikipedia.org/wiki/Okres_Jablonec_nad_Nisou
http://cs.wikipedia.org/wiki/Okres_Jablonec_nad_Nisou
http://www.turnov.cz/cs/mesto/zakladni-informace.html
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Tabulka: Věková struktura obyvatelstva města Turnova v roce 2013 

 0 - 14 15 - 64 65 a více celkem 

 
Muži 

 
1032 4605 1203 6840 

 
Ženy 

 
979 4764 1759 7502 

 

Průměrný věk současné populace - 46 let převyšuje celostátní průměr, což z dlouhodobého 

hlediska není potěšující zjištění. Prozatím nepřináší tento stav problémy, protože v současné 

populaci má nadprůměrné zastoupení věková skupiny 15 - 24 let. 

5.2. Statistika nezaměstnanosti v okrese Semily 

Tabulka:  Statistika nezaměstnanosti  

Rok 
Nezaměstnaní 

muži 
v % 

Nezaměstnané 
ženy 

v % 
Celková 

nezaměstnanost 

2011 1881 51,4 1778 48,6 3659 

Index na 
10 tis obyvatel 

510 13,9 468 12,8 489 

2012 2012 50,3 1987 49,7 3999 

Index na 
10 tis obyvatel 

547 13,7 526 13,1 536 

Meziroční 
srovnání 

2011 - 2012 
+131 -1,1 +209 +1,1 +340 

Meziroční 
srovnání indexu 

2011 - 2012 
+37 -0,2 +58 +0,3 +47 

2013 2205 50,3 2175 49,7 4380 

Index na 
10 tis obyvatel 

600 13,6 577 13,1 588 

Meziroční 
srovnání 

2012 - 2013 
+193 0 +188 0 +381 

Meziroční 
srovnání 
indexu 

2012 - 2013 

+53 -0,1 +51 0 +52 

                                                                                                                                                         Zdroj: CSU a UP 
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Zdroj: http://ekonomika.idnes.cz/nezamestnanost-v-cr-za-leden-2013-dmj-/ekonomika.aspx?c=A130208_091836_ekonomika_spi 

5.3. Statistika vyplacených dávek HN a SSP 

Tabulka: Vyplacené sociální dávky v letech 2012 – 2013 v okrese Semily 

ORP druh dávek 2012 2013 
Absolutní  

rozdíl 
 

Rozdíl 
% 
 

Index na 
1 tis. 

obyvatel 

 
Dávky Hmotné nouze 

 
PnŽ 

 
2925 3615 

 
    +690 

 
+19,1 

 
257 

 
 

Dby 
 

656 965 
 

+309 
 

+32,1 
 

68,6 

 
 

MoP 
 

192 205 
 

+13 
 

+6,4 
 

14,5 

 
Celkem HN 

 
 3773 4785 

 
+1012 

 
+21,2 

 
340,4 

 
Státní sociální podpora 

 

 
SoC 

40 zrušeno 
 
- 

 
- 

 
- 

 
 

Pbyd 
 

3974 4649 
 

+675 
 

+14,5 
 

330,7 

 
Celkem SSP 

 
 4014 4649 

 
+635 

 
+13,7 

 
330,7 

   Data za rok 2011 ani data obce nejsou dostupná                                                                                                    Zdroj: OSSZ Semily 

Vysvětlivky k tabulce: PnŽ = Příspěvek na živobytí, Dby=doplatek na bydlení, MoP=mimořádná okamžitá pomoc, 

SoC=sociální příplatek, Pbyd=příspěvek na bydlení 

http://ekonomika.idnes.cz/nezamestnanost-v-cr-za-leden-2013-dmj-/ekonomika.aspx?c=A130208_091836_ekonomika_spi
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5.4. Nezaměstnanost a vyplácené dávky  

V celorepublikovém srovnání nezaměstnanosti je okres Semily na 46. místě (z celkového 
počtu 77 okresů). Podíl nezaměstnaných osob v celé ČR činil 8,2 %, což je pouze o 0,5 p. b. 
méně než v okrese Semily. Počet nezaměstnaných dál roste, oproti listopadu roku 2013 se 
navýšil o 172 uchazečů o zaměstnání.  V závěru měsíce prosince bylo v okrese Semily celkem 
4 380 lidí bez zaměstnání. 
Meziroční rozdíl v počtu uchazečů o zaměstnání se v posledních měsících opět pozvolna 
zvyšuje, nyní činí 381 osob.  

Souhrn: 

 Podíl nezaměstnaných osob na obyvatelstvu se oproti předchozímu měsíci 
navýšil 0,5 procenta na 8,7. p. b.  

 

 Podíl nezaměstnaných osob na obyvatelstvu v okrese Semily byl v prosinci o    
0,9 % vyšší než před rokem. 

 

 Podíl nezaměstnaných osob byl v závěru sledovaného měsíce v okrese Semily o 
0,5 procentního bodu vyšší než v České republice. 

 K 31. 12. 2013 bylo v okrese Semily evidováno 2 205 nezaměstnaných mužů a 
2 175 žen. 

 

 Oproti předchozímu měsíci se počet evidovaných mužů zvýšil o 184, u žen došlo 
k úbytku o 12 žen. 

 

 Podíl nezaměstnaných žen dosahuje hodnoty 8,8%, mužů 8,6%.  
 

5.5. Hodnocení nezaměstnanosti ve vztahu k trestné činnosti 

Relevantním předpokladem ve vztahu k nápadu kriminality i přestupků jsou informace o 
míře nezaměstnanosti, pobírání dávek sociální péče a jejich vzájemné porovnání v průběhu 
minulých let. Zhoršená životní situace občanů bez práce spolu s obecnou nespokojeností se 
stávajícím stavem vede v obecné rovině ke zvýšení počtu přestupků a trestných činů 
zejména v oblastech majetkové kriminality, veřejného pořádku a násilí.  
Z uvedených statistických údajů a informací lze jednoznačně pozorovat stoupající tendence 
směrem k negativním hodnotám, zvyšující se počty nezaměstnaných i občanů pobírajících 
dávky SSP. 
V katastru obce Turnov jsou rovněž lokality, které mají, v dlouhodobém horizontu, potenciál 
stát se vyloučenou lokalitou, vzhledem k nárůstu trestné činnosti a kumulaci osob sociálně 
slabých a osob bez práce.  Město Turnov má k řešení této problematiky schválenou koncepci 
v podobě Komunitního plánu města Turnova a plán Program prevence kriminality na rok 
2014. 
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                                6.Institucionální analýza     

6.1. Systém organizací v Turnově 

6.1.1. Školské organizace a organizace pro seniory a osoby tělesně postižené                            

Město Turnov je čtvrým nejlidnatějším městem v Libereckém Kraji. Na poli prevence působí 

řada institucí a neziskových organizací. Systém školských a kulturně sportovních zařízení je 

základním kamenem primární prevence v působení na děti a mládež. Město Turnov v roli 

zřizovatele má na starosti 8 mateřských škol, 4 základí školy, Základní uměleckou školu, 

Městskou sportovní Turnov, s.r.o. , Kulturní centrum Turnov, s.r.o, Hrad Valdštejn,  

Městskou knihovnu Antonína Marka a Středisko pro volný čas dětí a mládeže. Ve městě 

působí také školy třetího stupně:, Gymnázium Turnov, SUPŠ a VOŠ Turnov, ISŠ Turnov:  

Obchodní akademie, Hotelová škola a Střední odborná škola. O práci s obyvateli 

z opačného věkového spektra, o seniory, se starají organizace a instituce uvedené 

v Komunitním plánu města Turnova, který byl vypracován Odborem Sociálních věcí MěÚ ve 

spolupráci s občanským sdružením Fokus.  

Tabulka: Organizace v péči o seniory a osoby tělesně postižené v Turnově 

Název zařízení zřizovatel charakteristika Cílová skupina 

Domov 
Důchodců 
Pohoda  

Městský Úřad 

Turnov 

pobytové 
služby,respitní péče, 

lékařská služba 
senioři 

Domov penzion 
pro důchdce  

Městský Úřad 

Turnov 

Služby základní péče, 
sociální služby 

senioři 

Dům 
s pečovatelskou 
službou 

Městský Úřad 

Turnov 

Bydlení, Sociální 
služby, volný čas 

senioři 

Terénní 
pečovatelská 
služba 

Městský Úřad 

Turnov 

Sociální služby 
(donáška obědů, 
středisko osobní 

hygieny, prádelna 

senioři 

Klub    
důchodců Městský Úřad 

Turnov 

sociální kontakt 
s vrstevníky,  výlety, 

návštěvy divadel, 
besedy 

senioři 

Poradenské 
centrum pro 
nevidomé  
 

Městský Úřad 

Turnov 

Poradenství, 
společenské akce 
zvuková knihovna 

ergoterapie 

Tělesně 
postižení 

Fokus               
turnov Občanské 

sdružení 

chráněná dílna, 
poradenství osobní 
asistence, terénní 
služba   

Tělesně 
postižení 

Dětské centrum 
Sluníčko Městský Úřad 

Turnov 

ambulantní, denní a 
týdenní cykly, 
rehabilitace,kondiční 
cvičení,masáže, laser 

Tělesně 
postižené děti 
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6.1.2. Humanitární organizace a spolky 

Na území města Turnova působí dále celá řada humanitárních organizací: Svaz postižených 
civilizačními chorobami, REP Poradna pro rodinu a děti, ADRA Turnov, Slunce Všem o.s., 
Náruč – centrum pro rodinu v Turnově.  

 6.1.3. Kulturní organizace a spolky  

Město Turnov rovněž podporuje kulturní spolky a sdružení:  Spolek přátel Muzea Českého 
ráje v Turnově, Spolek rodáků a přátel Turnova, Galerie Granát, Loutkářský soubor Na Židli, 
o.s, Turnovské divadelní studio (TDS) při o.s. Turnovská Bohéma, Spolek přátel hudebního 
festivalu Dvořákův Turnov a Sychrov, o.s., Hudební skupina Citadela, Turnovské 
orchestrální, DUO CIS, JAZZ KVINTET TURNOV při o.s. Turnovská Bohéma, Turnovské 
hudební sdružení, Kruh přátel hudby při KCT, s.r.o., Fotoklub SAFÍR Turnov, o.s., Hitmakers 
při o.s. Turnovská Bohéma, Pěvecký sbor Carmina při ZUŠ Turnov, Funk Corporation , 
Dechová hudba Turnovanka při o.s. Turnovská Bohéma, Filmový klub Bio Ráj při KCT, s.r.o., 
Smíšený pěvecký sbor MUSICA FORTUNA, o.s.,Pěvecký sbor Antonín Dvořák při o.s. 
Turnovská Bohéma, Pekařova společnost Českého ráje, o.s., Loutkové a alternativní 
divadlo, Přátelé Mojmíra Babáčka, Big Band při o.s. Turnovská Bohéma, Dívčí divadelní 
spolek DÓRA, Loutkové a alternativní divadlo ČMUKAŘI, LÉDL JAZZ KVINTET při o.s. 
Turnovská Bohéma, Nothingham , Pranic při o.s. Turnovská Bohéma, O.S. Paměť Českého 
ráje a Podještědí.   

6.1.3. Sportovní organizace a spolky 

Seznam sportovišť a organizací působících v Turnově: Sportovní centrum TJ Turnov, 
Sportovní hala TSC Turnov, Areál loděnice a házené Turnov, Fit Club Eden Turnov, Plavecký 
bazén Turnov, Lyžařský areál Struhy, Hřiště II. ZŠ Turnov, Hřiště III. ZŠ Turnov, Tenisový 
klub Turnov, 1. Bowling & Billiard Club Turnov, Tenisová hala Turnov, Agentura Aquasport 
Odolenovice, Outdoor School Mašov, Sommer Paradies Turnov, a další. Kompletní seznam 
spolků a sdružení pracujících rovněž v oblasti sportu a výchovy dětí a mládeže, je k dispozici na 
stránkách města.  

6.1.4. Ostatní organizace a spolky 

Za zmínku např.stojí organizace Svaz Junáků a skautů, která má sídlo na Turnovském ostrově 
a kromě dlouholeté práce s mládeží má ve svých prostorách již řadu let Útulek pro psy, který 
je provozován ve 24 hodinovém režimu ve spolupráci s Městskou Policí v Turnově.  
V průběhu roku také vzniká řada významných akcí iniciovaných sdruženími a organizacemi, 
které mají preventivně výchovný charakter. Jsou to např. akce v Programu Primární 
Prevence kriminality Městské Policie, Dny IZS, Evropský týden bez aut nebo Projekt „The 
Bouda“ Sboru Jednoty bratrské. Všechny tyto akce se každoročně setkávají s pozitivním 
ohlasem a vysokou návštěvností. 

 

 

http://www.turnov.cz/cs/organizace/spolek-rodaku-a-pratel-turnova/
http://www.musica-fortuna.ic.cz/
http://www.psad.cz/
http://www.psad.cz/
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6.2. Městská Policie v Turnově 

Městská Policie v Turnově byla založena v roce 1992. Za dobu svého působení na principu 
„community policing“, tedy policejní práce orientované na službu veřejnosti se počet 
sttrážníků z původních 6 ztrojnásobil, tak aby byly efektivně využívány všechny formy 
činnosti, kterou umožňuje Zákon o obecní policii (553/1991 Sb.) a také z důvodu vybudování 
městského kamerového dohlížecího systému (MKDS) s požadavkem nepřetržitého provozu.  

Práce Městké Policie v Turnově (MP) dnes zahrnuje široké spektrum činností. V základním 
modelu provozovaném většinou městských policií se jedná především o přispívání k ochraně 
bezpečnosti a zdraví osob, k ochraně majetku, k dohlížení na dodržování pravidel 
veřejného pořádku, pravidel občanského soužití, dodržování vyhlášek a ustanovení obce, 
odchytu toulavých zvířat, řešení přestupků v dopravě  a další běžnou činnost popsanou 
v Zákoně 553/1991 Sb o obecní policii.  

Vzhledem k vážným problémům v dopravní situaci města Turnova, zejména v centru města 
v období tzv. dopravních špiček, byla zřízena samostatná hlídka MP, která svoji každodenní 
činnost věnuje pouze situaci v dopravě v centru města. Další problematickou oblastí dopravy 
ve městě a okolních obcích, je vysoká míra přestupků na úseku překračování nejvyšší 
povolené rychlosti. Pro tyto účely byla zřízena druhá hlídka MP, která má k dispozici mobilní 
měřící zařízení ve vozidle (radar) a zabývá se pouze účinnými represivně-preventivními 
akcemi měření rychlosti projíždějících vozidel v ohrožených lokalitách.  

Městská policie v Turnově spolu s Odborem dopravy MěÚ má také k dispozici stacionární 
měřiče rychlosti (radary) umístěné na nejvíce problematických úsecích pozemních 
komunikací ve městě a přilehlých obcích. Jejich seznam je na stránkách obce. 

6.2.1. Prevence kriminality  - Městká policie Turnov 

V oblasti prevence kriminality a společensky nebezpečných jevů na úrovni primární 
prevence, má Městská policie v Turnově dlouholeté zkušenosti. Pro podrobnější prezentaci 
rozsáhlé činnosti v oblasti prevence kriminality, předkládá každý rok Městská policie 
v Turnově k posouzení Zastupitelstvu města Turnova , dokument nazvaný                                                
„Výroční zpráva prevence kriminality“ 

Tato primární prevence je realizovaná ve spolupráci se školkami, školami a organizacemi 
v péči o seniory. Některé akce jsou rovněž koncipovány ve spolupráci s Policií České 
republiky nebo se Sborem dobrovolných hasičů města Turnova.  

Velké popularitě ze strany škol, studentů a seniorů v domovech pro seniory se těší přednášky 
na aktuální témata. Zejména ve školách je velký zájem o přednášky na téma internetové 
kriminality a v domevech pro seniory na téma podvodná jednání. Realizaci těchto 
přednášek připravuje manager prevence kriminality strážník Bc. Vladimír Hladík. 
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6.2.2 Program Primární Prevence 

 

Městská Policie Turnov (MPT) ve spolupráci s Městským Úřadem v Turnově (MěÚT) nabízí 
bezplatnou účast v „Programu Primární Prevence“ pro organizace a instituce v katastru 
města Turnova a přilehlém okolí. 

Primární prevence zahrnuje především výchovné, vzdělávací, volnočasové, osvětové a poradenské aktivity zaměřené 
zejména na nejširší veřejnost. Zvláštní pozornost je zaměřena na pozitivní ovlivňování děti a mládeže (využívání volného 
času, možnosti sportovního vyžití). Těžiště primární prevence spočívá v rodinách, ve školách a v lokálních společenstvích. 
Definice MVČR 

Program je určen především pro tyto subjekty:  

Mateřské školy, Základní školy, Střední školy a Gymnázia, Vyšší odborné školy, Speciální 
mateřské a Speciální Základní školy, Domovy důchodců a Domovy s pečovatelskou službou, 
organizace a instituce pracující s dětmi, seniory nebo handicapovanými občany. 

Tabulka: Přednášková a diskusní činnost v primární prevenci MP Turnov 

Téma 
přednášky 

obsah 
Cílová 

skupina 
Realizace 

v roce 2013 
Prevence 

společensky 
nebezpečných 

jevů 1. 

Základní 
společensky 
nebezpečné 

jevy, prevence 

Děti 3. – 5. Tříd 
ZŠ 

12 

Prevence 
společensky 

nebezpečných 
jevů 2. 

Aktuální 
společensky 
nebezpečné 

jevy, prevence 

Děti 6.-9. Tříd 
ZŠ 

14 

Bezpečnost 
pohybu po 
pozemních 

komunikacích 

Bezpečnost 
v dopravě, 
prevence 

Děti 1.-5.tříd ZŠ 9 

Rizika 
internetové 

komunikace 1. 

Rizika sociálních 
sítí, e-bezpečí 

Žáci 6.-9 tříd Zš 11 

Rizika 
internetové 

komunikace 2. 

Problematika 
internetové 
kriminality 

Studenti SŠ 5 

Jak se nestát 
obětí podvodu 

Ochrana  a 
zdraví osob 

Problematika 
podvodného 

jednání 
senioři 3 

Senioři , naučte 
se bránit 

 

Společensky 
nebezpečné 

jevy pro seniory 
senioři 4 

celkem   58 



 

21 
 

7. Plán prevence kriminality na období 2014 - 2016 

V minulých letech působila v Turnově pracovní skupina prevence kriminality, která byla 
v roce 2008 rozpuštěna a její členové provozovaly aktivity v oblasti prevence kriminality a 
nebezpečných jevů v dílčích sdruženích a jiných pracovních skupinách. V posledních letech 
byla prevence kriminality hodnocena na setkání pracovní skupiny komunitního plánování. 

7.1. Východiska plánu prevence kriminality 

7.1.1  Stanovení bezpečnostních rizik  

Za negativní faktory přispívající k celkovému nápadu trestné činnosti v obci, lze především 
považovat míru nezaměstnanosti a její stoupajicí tendenci a počet obyvatel města žijících 
v sociálně nedostatečných životních podmínkách, pobírajících dávky sociální péče.  

Město Turnov má relativně malou skupinu lidí žijících na ulici (3-5 lidí) a daří se s touto 
skupinou pracovat na postupné integraci do společnosti, v rámci komunitního plánu.  

Z pohledu lokálních bezpečnostních rizik jsou stále aktuální místa s větší koncentrací osob, 
jako náměstí, trh, prostředí obchodních domů apod., kde stále dochází k majetkové trestné 
činnosti v podobě drobných krádeží. Některá místa již byla zahrnuta do monitoringu (MKDS), 
nicméně kamerových bodů je stále velmi málo. Další lokální hrozby nápadu trestné činnosti 
představují podniky s nočním provozem, bary  a diskotéky, kde dochází ke koncentraci 
mladých lidí ovlivněných alkoholem nebo jinou návykovou látkou.   

V minulých letech byl Turnov, neprávem, označen za centrum výroby pervitinu, vzhledem 
k několika případům (2) odhalených varen této drogy v okolí města. Byť tato situace nebyla 
nikdy vnímána jako krizová a varny byly zlikvidovány ve velmi krátkém čase, zůstala tato 
informace aktuální v prostředí drogových dealerů i uživatelů pervitinu a není neobvyklé, že 
se po Turnově tito lidé pohybují a snaží se drogu koupit. 

Skupinami ,nejvíce ohroženými kriminalitou, jsou děti, mladí lidé a senioři.                                     
U dětí je riziko vnímáno velmi intenzivně vzhledem k závažné trestné činnosti, která je na 
dětech páchána a vzhledem k jejich bezbrannosti, naivitě a snadné manipulativnosti díky 
přirozenému respektu z dospělých.                                                                                                                                                   
Mladí lidé jsou ohroženi kriminalitou jiného typu a to nejen jako oběti, ale také jako 
pachatelé trestné činnosti. Jedná se především o kriminalitu spojenou s užíváním návykových 
látek, majetkovou trestou činností a násilnou kriminalitou, přestupky na úseku veřejného 
pořádku apod.                                                                                                                                        
Senioři představují skupinu ohroženou především kriminalitou zaměřenou na získání peněz, 
podvodná jednání a násilné trestné činy s tím související. 

Samostatným rizikovým prostředím je doprava ve městě. Pod Městkým úřadem v Turnově 
působí Dopravně- bezpečnostní komise, která se této oblasti intenzivně věnuje. 
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7.1.2. Spolupráce organizací v prevenci kriminality 

V Turnově je prevence kriminality úzce provázána s činností několika organizací. Především 
obvodní oddělení Policie české republiky má prevenci kriminality jako jednu ze svých 
primárních činností a informace a analýzy ze systému PČR jsou hlavními faktory při 
posuzování úrovně kriminality v obci. Spolupráce Městské policie v Turnově a obvodního 
oddělení PČR v Turnově je na vysoké úrovni.  

Dalšími orgnizacemi, které spolupracují s Městkou policií v Turnově a s OOPČR v Turnově na 
tvorbě preventivních akcí jsou především Odbor Sociálních věcí MěÚ, Odbor Životního 
prostředí MěÚ, Sbor dobrovolných hasišů města Turnova, RZS Libereckého kraje, Fokus 
o.s.,PČR ředitelství v Semilech, Správa majetku MěÚ, Odbor školství a kultury MěÚ a další. 

7.2. Stanovení priorit plánu prevence kriminality  

1. Pokračování v rozšiřování městského kamerového dohlížecího systému  (KMDS) na 
vybrané rizikové lokality.                                                                                                            
*  

2. Vypracování Programu prevence kriminality  a žádosti o dotace z Programu prevence 
kriminality MV na nový kamerový bod (MKDS).                                                                    
* 

3. Založení a schválení Pracovní skupiny prevence kriminality města Turnova. Zvolení 
odpovědné osoby , manažera prevence kriminality města Turnova.                                         
* 

4. Vyhodnocení Plánu prevence kriminality za kalendářní rok.                                                           
*  

5. Vyhodnocení efektivity rozšíření MKDS podle požadavků metodiky projektu.                         
* 

6. Zavedení šetření o pocitu bezpečí občanů města ve vztahu k MKDS.                                          
* 

7. Vedení statistik a průběžných analýz v oblasti prevence kriminality. 

 

7.3. Dílčí aktivity v plánu prevence kriminality  

1. Aktivní účast na seminářích prevence kriminality Libereckého kraje.                                            
* 

2. Rozšíření priorit podle národní Strategie PK a Koncepce PK Libereckého kraje.                         
* 

3. Aktivní spolupráce všech subjektů na projektech prevence kriminality.                                   
* 

4. Pokračování Programu Primární Prevence s důrazem na aktuální bezpečnostní situaci. 
* 

5. Informování veřejnosti formou medií a aktitách v oblasti prevence kriminality. 
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8. Závěr 

Koncepce prevence kriminality je komplexním materiálem, který si klade za cíl sjednotit 
prvky prevence kriminality a společensky nebezpečných jevů v Turnově a stát se výchozím 
materiálem při sestavování programů prevence kriminality.  

V kalendářním roce 2016 bude provedeno vyhodnocení strategie prevence kriminality 
v Turnově podle Koncepce prevence kriminality a posouzení efektivity jednotlivých opatření 
na celkovou bezpečnostní situaci v obci. 

Porovnáním bezpečnostních analýz a statistik na úrovni města, okresu i kraje v roce 2016 
bude posouzena funkčnost Koncepce jako celku a budou přijata potřebná opatření. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pro potřeby Města Turnova vytvořil 

 Str.Bc. Vladimír Hladík  

Manažer prevence kriminality Městské policie v Turnově 

Kontakt: x.turn@centrum.cz 

Tel.: 728607902 
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