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Obec: TURNOV

Zpracoval: Jana Macháčková

Projednáno/schváleno (kým): Mgr. Hana Kocourová, vedoucí odboru soc. věcí

Odkaz na internetovou prezentaci obce věnovanou drogám:

www.turnov.cz/odbor sociálních věcí

1. Drogová scéna – situace v ORP
Obecná charakteristika obce, regionu

K 31.12.2012 má Turnov 14 393 obyvatel, včetně 294 cizinců s trvalým pobytem.
Turnov leží v centru Chráněné krajinné oblasti Český ráj (181,5 km2, vyhlášena v roce 1955, 
rozšířena v roce 2002). Výměrou 2 273 ha se řadí na 5. místo v okrese. Území Turnova se 
organizačně dělí na 5 katastrálních území, správní obvod Turnova tvoří 36 obcí (Čtveřín, 
Frýdštejn, Holenice, Hrubá Skála, Jenišovice, Kacanovy, Karlovice, Klokočí, Kobyly, Ktová, 
Lažany, Loučky, Malá Skála, Mírová pod Kozákovem, Modřišice, Ohrazenice, Olešnice, 
Paceřice, Pěnčín, Přepeře, Příšovice, Radimovice, Radostná pod Kozákovem, Rakousy, 
Rovensko pod Troskami, Soběslavice, Svijanský újezd, Svijany, Sychrov, Tatobity, 
Troskovice, Vlastibořice, Všeň, Vyskeř, Žďárek a Žernov),  přičemž dle statistik sčítání lidu, 
domů a bytů v roce 2011 je celkový počet obyvatel této spádové oblasti 32 438.

Nezaměstnanost
Údaje o nezaměstnanosti získáváme z měsíčních statistik ÚP ČR Semily, který uvádí údaje o 
celých regionech, nikoliv za jednotlivé obce.
K 31.12.2012 dosáhla nezaměstnanost v okrese Semily hodnoty 10,0 %, což je o 0,8 
procentního bodu více než ve stejném období loňského roku a také nejvyšší údaj za celý rok 
2012, přičemž během roku 2012 byla nezaměstnanost nejnižší v létě – cca 8,7%.
V oblasti ekonomické má Turnov jednu výhodu. Není zde jeden velký průmyslový kolos, 
jehož případné potíže by mohly způsobit těžkosti značnému počtu obyvatel, ale je tu, dalo by 
se říci tradičně, poměrně velký počet firem působících v nejrůznějších oborech.

Zdroj: Úřad práce ČR

Informace za ORP Turnov k následujícím bodům:
- užívání drog v obecné populaci, ve školní populaci
- užívání drog v prostředí zábavy, nočního života
- problémové formy užívání drog (užívané drogy, vzorce užívání)
- užívání drog ve specifických skupinách (cizinci, etnické menšiny, skryté populace)
- sociálně vyloučené lokality (uveďte počet soc. vyloučených lokalit, jejich stručnou 

charakteristiku,(jaká jsou tam opatření nebo služby - včetně zdroje informací)
- uživatelé drog ve službách (protidrogových a dalších sociálních, zdravotních)
- nově se objevující trendy a fenomény např. užívání nových látek nebo kombinace látek, 

nové způsoby aplikace, nové skupiny uživatelů
- nové syntetické drogy v regionu 

Drogová scéna je v Turnově specifická, značně uzavřená, což plyne jednak z velikosti města a 
také ze strachu z odhalení. Ve městě a okolí působí terénní pracovníci (dále jen TP) o.s. Most 
k naději, jejichž činnost je finančně podporována z rozpočtu obce. Působení TP je vnímáno 
mezi uživateli pozitivně, klienti mají důvěru a řeší s nimi i důsledky užívání drog.
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Na území města je z hlediska vysoké společenské závažnosti zneužíván pervitin, následuje 
marihuana – zejména mez pubescenty a adolescenty. 
U většiny klientů se nejedná o denní užívání pervitinu, ale spíše víkendové – velká část 
uživatelů přes týden normálně pracuje nebo se o práci snaží a mají zajištěno bydlení, což není 
úplně obvyklé.
Velkou skupinu tvoří „experimentátoři“ ve věku okolo 19 let, kteří užívají pervitin 
v tanečních barech a klubech, tyto osoby ale nejsou klienty TP.

TP se pohybují v rámci celého města a několika okolních obcí, nejsou zaznamenány žádné 
vyloučené lokality, nicméně po městě je zaznamenán pohyb uživatelů odjinud – např. ze 
Semil.
Podle zpráv z lékáren uživatelé injekční stříkačky nekupují, v rámci terénní práce byly a jsou 
nabízeny tzv. pohotovostní balíčky v lékárnách, avšak podle informací o ně zaměstnanci 
nejeví zájem.
 V roce 2012 byly TP nalezeny pouze 2 pohozené injekční stříkačky, venkovní aplikační 
místa nebyla zaznamenána, aplikace se odehrává v bytech.

Zdroj: Most k naději o.s. + vlastní zjištění

Hraní loterií a sázkových her, zdravotní a sociální dopady gamblingu 

Od 1.1.2013 je v platnosti obecně závazná vyhláška č. 7/2012 o regulaci provozu loterií a 
jiných podobných her, která nahrazuje vyhlášku 6/2011.
Vyhláška již nepovoluje provoz VHP (k 31.1.2012 bylo evidováno 23ks), povoluje pouze 
JTHZ, snižuje počet míst, kde je možné je provozovat z 10 na 7 a určuje také čas provozu 
mezi 10.00 hod a 02.00 hod.

Zdroj: Finanční odbor MěÚ Turnov

Drogová kriminalita: 
- výroba a distribuce drog v regionu (zejména pervitin, marihuana, mimořádné případy 

co do rozsahu, počtu pachatelů, množství zachycených drog, zapojení různých 
etnických a dalších skupin)

- drogové trestné činy a přestupky – rozdělení podle drog (zde můžete využít strukturu 
tabulek uvedených níže)

Tabulka 1: Počet pachatelů přestupků projednaných v r. 2012 podle § 30, odst. 1, písm. j) zákona 
č. 200/1990 Sb. v rozdělení podle věku pachatele a druhu drogy:

Věk osobyPřestupky držení drog
§ 30 odst. 1, písm. j Do 18 let Přes 18 let

Konopné drogy 0 1

Pervitin 0 0

Extáze 0 0

Heroin 0 0

Kokain 0 0

Subutex/Suboxone 0 0

Houby obsahující OPL 0 0

Jiná OPL 0 0

Celkem osob 0 1

Poznámka: "Celkem osob" nemusí být součtem osob ve sloupci, protože jedna osoba mohla být sankcionována 
za držení více drog zároveň. 
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Tabulka2: Počet pachatelů přestupků projednaných v r. 2012 podle § 30, odst. 1, písm. k) zákona 
č. 200/1990 Sb. podle věku pachatele a druhu drogy:

Věk osobyPřestupky pěstování rostlin a hub
§ 30 odst. 1, písm. k Do 18 let Přes 18 let

Rostliny konopí 0 0

Jiné rostliny nebo houby obsahující OPL 0 0

Celkem osob 0 0

Tabulka 3:  Množství drog zajištěných v rámci projednaných přestupků podle § 30, odst. 1, písm. 
j) a k) zákona č. 200/1990 Sb. v rozdělení podle druhu drogy:

Druh drogy Celkové množství
Konopné drogy (g) 5

Rostliny konopí (ks rostlin) 0

Pervitin (g) 0

Extáze (ks tablet) 0

Heroin (g) 0

Kokain (g) 0

Subutex/Suboxone (ks tablet) 0

Houby obsahující OPL (ks) 0

Jiné rostliny obsahující OPL (ks) 0

Zdroj: Odbor přestupkového řízení MěÚ Turnov

Realizovaná kontrolní činnost živnostenského úřadu (restaurace, herny, bary, reklama 
tabákových výrobků a alkoholu)

V roce 2012 provedl Živnostenský úřad Turnov celkem 359 kontrol, evidence podle typu 
provozovny vedena není, tzn. konkrétní čísla nejsou k dispozici. Živnostenským úřadem 
nebyla řešena žádná porušení zákona v souvislosti s drogovou problematikou nebo 
alkoholem, zjištěné závady byly řešeny ČOI, Celní správou ČR apod.

Zdroj: Živnostenský úřad Turnov

Koordinace protidrogové politiky

2.1  Institucionální zajištění

Místní protidrogový koordinátor (MPK)
Jméno: Jana Macháčková
Kontaktní údaje: j.machackova@mu.turnov.cz, tel. 481 366 853
Výkon funkce MPK od data: 1.1.2022
Odbor úřadu, oddělení: odbor sociálních věcí 
Přímý nadřízený: Mgr. Hana Kocourová
Velikost pracovního úvazku protidrogového koordinátora: 0,25
Jiné agendy: prevence kriminality, problematika národnostních 

menšin, Fond na podporu soc. oblasti Turnova, sociální 
poradenství
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Protidrogová či jiná komise (výbor)
Název: -
Zařazení komise (poradní orgán starosty, rady obce…): -
Účast koordinátora včetně funkce: -
Složení komise: -
Hlavní náplň komise: -
Počet jednání v daném roce celkem/z toho počet zabývající se závislostmi: -
Nejdůležitější projednávaná témata, přijatá usnesení: -
Změny v roce 2012: -

Pracovní skupiny
Název: Osoby ohrožené sociálním vyloučením
Účast koordinátora (role): člen pracovní skupiny
Hlavní náplň: vyjednávání konkrétních potřeb cílové skupiny
Složení skupiny: zástupci NNO – Most k naději, o.s., REP, Nová naděje o.s., 

Fokus o.s., Maják Lbc, KÚLK, Městské Policie, vedoucí odboru 
soc. věcí, protidrogový koordinátor, sociální kurátor

Počet zasedání v daném roce celkem/z toho zaměřeno na závislosti:
Přijatá opatření:

- udržení a rozvíjení stávajících sociálních služeb pro cílovou skupinu osob ohrožených 
sociálním vyloučením na Turnovsku

- vytvoření nízkoprahového klubu pro děti a mládež

Nastavená spolupráce subjektů působících v protidrogové oblasti (prevence kriminality, 
školní metodici prevence, OSPOD, PMS ČR, PČR, Městská policie, NNO, státní zařízení):

PČR – řešení aktuálních problémů

Městská Policie Turnov – konzultace jednotlivých situací a případů, řešení aktuálních situací 
s preventistou MP

Pedagogicko-psychologická poradna – konzultace konkrétních případů – zejména kurátor pro 
mládež 

ZŠ (metodici prevence) – průběžné předávání informací dle potřeby

Advaita, REP, Junák, Nová naděje, o.s. – finanční podpora volnočasových aktivit dětí a 
mládeže, zpětná vazba v rámci vyúčtování (zprávy o uskutečněných činnostech)

Most k naději, o.s. – osobní konzultace ke konkrétním případům,  průběžné zprávy, aktuální 
situace, výměna informací

Probační a mediační služba (Semily) – spolupráce a setkání zejména v rámci agendy kurátora 
pro mládež, kdy je často i souběžně řešena drogová problematika právě mládeže

2.2 Koncepční dokumenty a jejich zaměření

– specifické strategické dokumenty protidrogové politiky obce (název, platnost, schváleno dne):

– strategické dokumenty obce se širším kontextem obsahující také otázky protidrogové politiky
(název, platnost, schváleno dne, změny v r. 2012):

– hodnocení strategických dokumentů (bylo-li realizováno)
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Samostatný strategický dokument zabývající se drogovou problematikou neexistuje, město se 
nepotýká se zásadními problémy v této oblasti a dosud nebyla zjištěna potřeba nebo nutnost 
řešit situaci tímto způsobem.

Komunitní plán sociálních služeb regionu Turnovsko 2011-2015 (v rámci komunitního 
plánování funguje pracovní skupina Osoby ohrožené sociálním vyloučením a Děti a mládež, 
která se zabývá mimo jiné prevencí vzniku a šíření sociálně-patologických jevů)

2.3 Zadané/realizované analýzy/monitoring

– uveďte, zda byly v r. 2012 zadané/realizované nějaké analýzy/monitoring v oblasti drog v ORP

Název: -  Realizátor: -  www stránky analýzy/studie ke stažení:  Popis:

Stručné výsledky/závěry:

Nebylo realizováno.

2.4 Další významné aktivity protidrogové politiky 

Tabulka4: Aktivity v oblasti protidrogové politiky (např. konference, semináře, vzdělávání 
pořádané např. pro metodiky prevence, poskytovatele služeb, úředníky atp.)

Název aktivity Realizátor Cílová skupina Popis aktivity
- - - -

2. Finanční zajištění protidrogové politiky obce
– obec spolufinancovala protidrogové služby dle klíče navrženého Krajskou poradní skupinou, dle 

vlastních kritérií, nijak se finančně nepodílela 

– forma (dotace, grant, přímá podpora)

– odbor úřadu, který dotaci, grant či přímou podporu spravuje

– výše podpory jednotlivých protidrogových služeb

– povědomí o finanční podpoře protidrogových služeb obcemi I. a II. stupně

Turnov se podílí na spolufinancování protidrogových služeb dle klíče navrženého Krajskou poradní 
skupinou a to formou dotací z Fondu na podporu sociální oblasti města Turnova, který spravuje 
odbor sociálních věcí MěÚ Turnov. 2x ročně je vypsána výzva na podávání žádostí, v loňském roce 
bylo ve Fondu k dispozici 950 tis. Kč z rozpočtu města, bylo podáno 22 žádostí a rozděleno celkem 
900 tis. Kč.

Dále mohou organizace čerpat finanční prostředky na zejména sportovní a volnočasové aktivity 
z rozpočtu města – příspěvky sportovním organizacím, příspěvky na volnočasové aktivity dětí a 
mládeže a do Sportovního fondu.

Tabulka 5: Přidělené finanční prostředky obce na protidrogovou politiku za rok 2012 (tis. Kč)

Oblasti Název organizace Název projektu 
Výše finanční 

podpory 

Primárně-preventivní programy škol

Primárně-preventivní programy NNO

Junák 

Junák

Nová naděje, o.s.

REP – poradna pro 
rodinu a děti

Zimní sportování

Sportovní akce

Rodinné centrum

Resocializace, 
výchovné por.

4.000 Kč

98.000 Kč

23.000 Kč

5.000 Kč

Snižování rizik – terénní programy, K- Most k naději, o.s. Terénní program 84.000 Kč
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centra (Most k naději)

Léčba -ambulantní a doléčovací program, 
terapeutická komunita (Advaita)

Advaita Ambulantní 
poradenství, 
doléčovací 
program, 
terapeutická 
komunita

28.000 Kč

Služby ve vězení -

Záchytné stanice -

Informace – výzkum - koordinace -

Vzdělávání v protidrogové oblasti -

Ostatní (specifikovat) -

Celkem 242.000 Kč

3. Služby poskytované uživatelům drog a osobám ohroženým drogou
– popis situace podle jednotlivých typů služeb - primární prevence, terénní programy, ambulantní a 

lůžková AT léčba 

– změny v poskytování služeb, zaniklé nebo nové programy v ORP v uplynulém roce

– nedostatky v poskytování služeb – chybějící služby, provázanost služeb

– regionální dostupnost služeb

– národnostní menšiny nezachycené sítí služeb v obci

Primární prevence není systémově organizována městem nebo obcemi, probíhá 
prostřednictvím občanských sdružení, volnočasových aktivit sportovních nebo zájmových 
organizací, základní školy využívají nabídky NNO na besedy, přednášky nebo akce dle 
vlastních potřeb a zájmu.

Město Turnov nemá vlastní terénní pracovníky, kteří by zajišťovali sekundární prevenci, 
v Turnově a spádových obcích funguje program sekundární prevence o.s. Most k naději -
terénní program, kdy terénní pracovníci 1x týdne dojíždějí z Liberce, pracují i ve spádových 
obcích. Do listopadu 2012 probíhal i program terénní sociální prevence, byl ale ukončen.
V roce 2012 jsme zaznamenali zájem rodin i samotných uživatelů o informace, odborné 
poradenství, léčení apod. - základní informace poskytujeme zde a dále odkazujeme do Liberec
(Most k naději, Advaita apod.).
Byla konzultována i varianta zřízení „poradenského místa“ v Turnově jako odloučeného 
pracoviště Advaity nebo Mostu k naději, ale podle dosavadních zkušeností není poptávka tak 
vysoká a podobné pracoviště by se v Turnově nevyplatilo, není nutné.
V současnosti se služby jeví jako dostatečné.

Tabulka 6: Programy primární prevence (mimo škol a školských zařízení): 

NNO, obec (resort sociální a zdravotní, městská policie), PČR, pedagogicko-psychologické poradny, atd….

Poskytovatel Realizátor Cíl. skupina Charakteristika aktivit Počet 
osob

PPP Semily PPP Semily metodici prevence na vedení, setkávání
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ZŠ

PPP Semily PPP. Semily žáci ZŠ Peer programy, interaktivní 

programy KYBEZ, ASUP

Městská knihovna 
A. Marka

Eva Kordová žáci ZŠ povídání, přestavení, čtení apod.

Maják o.p.s Maják o.p.s žáci ZŠ besedy, přednášky

Jednota bratrská 
Turnov

Nová naděje 
o.s.

děti a mládež, rodiny besedy, přednášky, literatura, 
volnočasové aktivity

Městský úřad 
Turnov

Městská 
policie

žáci MŠ, ZŠ, senioři besedy, přednášky, ukázky

Městský úřad 
Turnov

Odbor soc. 
věcí

žáci MŠ přednášky s MP, financování 
pořadů a aktivit apod.

Junák Turnov Středisko Štika děti a mládež volnočasové aktivity

Tabulka 7: Služby snižování rizik: K-centra a terénní programy

Název 
projektu
/služby

Realizátor
Počet klientů Počet 

kontaktů 

Počet 
výměn

Počet 
vydaných inj. 
stříkaček

Počet 
sebraných 
inj. stříkaček

TP Most k naději, 
o.s.

19 + 30 dalších 
uživ.

191 cca 2500 2512 2247

Tabulka 8: Léčba a resocializace: psychiatři + psychologové, nemocnice, NNO – ambulantní a 
doléčovací program

Název služby Realizátor Typ služby Cílová skupina Počet klientů/pacientů
Centrum ambulantních 
služeb, Terapeutická 
komunita

Advaita o.s. Soc. poradenství, následná 
péče,  terapeutické 
komunity

uživatelé a 
závislí na 
návykových 
látkách od 15 
let, osoby po 
léčení, rodiče

počet osob  z Turnovska 
není k dispozici 

4. Různé

- uveďte jakékoliv jiné, zajímavé informace

5. Odkazy

Čerpáno ze Závěrečné zprávy o.s. Most k naději, Zprávy o činnosti programů o.s. Advaita, 
z odborů MěÚ Turnov, www.mpsv.cz (Úřad práce ČR).




