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1. Obecná charakteristika obce, regionu  
  

1.1 Popis obce 

 

Turnov je dynamické město v Pojizeří, které leţí v atraktivní geografické poloze a díky 

přírodním krásám v okolí je významným střediskem cestovního ruchu, často nazývaný 

,,srdcem Českého ráje“. Město Turnov je se svými 14,5 tisíci obyvateli čtvrtým nejlidnatějším 

městem Libereckého kraje ( po Liberci, Jablonci nad Nisou a České Lípě). Po provedené 2. 

etapě reformy veřejné správy se  stal Turnov obcí s pověřeným úřadem III. stupně s poměrně 

rozsáhlým spádovým obvodem. Správní obvod tvoří  obce Čtveřín, Frýdštejn, Holenice, 

Hrubá Skála, Jenišovice, Kacanovy, Karlovice, Klokočí, Kobyly, Ktová, Laţany, 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, Ţďárek    a Ţernov. Počet obyvatel celé spádové oblasti tak činí 

dle údajů ze SLDB 2001 asi 30 900.  Toto uspořádání však nekopíruje územní působnost 

okresů. Některé ze spádových obcí leţí na území okresu Liberec, jiné Jablonec nad Nisou a 

převáţná většina obcí je na území okresu Semily, coţ  se odráţí i v některých statistických 

údajích, které jsou obsahem této zprávy. Jedná se především o informace institucí, jejichţ 

působnost je dána hranicemi okresů.  

 

 

1.2 Obyvatelstvo a demografické údaje 

 

Turnov patří mezi města s méně příznivou věkovou strukturou. K 31.12.2010 bylo                  

v samotném městě Turnově evidováno celkem 14 141 trvale hlášených obyvatel a 227 cizinců 

s trvalým pobytem. Občanů v produktivním věku ( 19-62 let)  je zde 8 151.  Z těchto údajů je 

zřejmé, ţe struktura obyvatelstva se  v porovnání s předchozími 5 lety  výrazněji nezměnila..  

 

(*informace evidence obyvatel správního odboru MěÚ v Turnově, údaje  k 31.12.2010)  
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1.3 Školství a síť sociálních a zdravotnických sluţeb 

 

V Turnově je kvalitní síť předškolních a školních zařízení. Celkem je zde vyuţíváno                

8 mateřských škol s kapacitou 530 míst a k 31.12.2010 navštěvovalo předškolní zařízení 

celkem 535 dětí.  Pro výchovu, vzdělávání a léčbu dětí  s kombinovanými vadami je určeno 

Dětské centrum Sluníčko v ulici Kosmonautů, jehoţ zřizovatel je  Město Turnov a určeno je 

dětem ve věku  od 2 do 26 let.  Dobře funguje i Základní škola a Mateřská   škola se 

Speciálně pedagogickým centrem v Sobotecké ulici. Mimo tyto základní školy mají v 

Turnově dlouholetou tradici Základní školy v ulici Skálova, Ţiţkova, 28. října a v Mašově. 

Ve školním roce 2010/2011 navštěvuje tyto základní školy celkem 1553 ţáků.  Základní školy 

fungují i v některých obcích spádové oblasti, kdy nelze opomenout zejména Základní školu v 

Rovensku pod Troskami ( 153 ţáků),  Jenišovicích (149 ţáků), Malé Skále (104 ţáků). 

Nemalé zastoupení mají v Turnově i střední školy, které mají široké spektrum zaměření. 

Celkem je zde 5 středních škol  z nichţ významné postavení zaujímá Střední 

uměleckoprůmyslová škola a Vyšší odborná škola, která je vyhledávána studenty téměř ze 

všech regionů naší republiky. Nelze však nezmínit ani Obchodní akademii,Hotelovou školu a 

Střední odbornou školu,  Gymnázium, Střední zdravotnickou školu a Integrovanou střední 

školu. Celkem ve školním roce 2010/2011 navštěvuje tyto střední školy 1572 studentů. 

 

(* informace odboru školství, kultury a sportu Městského úřadu v Turnově k 31.12.2010) 

 

Důleţitou součástí sluţeb v oblasti výchovy a vzdělávání je i Pedagogicko-psychologická 

poradna Semily, která má svoji pobočku   v Turnově.  

 

Pro  poskytování psychosociálního poradenství rodinám s dětmi je určeno a vyuţíváno 

občanské sdruţení REP, které má registrovanou poradenskou sociální sluţbu. Tato 

poradenství  je poskytováno ve dvou programech. Jedná se o  Program výchovného 

poradenství pro rodinu a děti - PVP  a  Program resocializace mladých obviněných nebo 

odsouzených - REP.  Organizace má tento program akreditovaný  Ministerstvem 

spravedlnosti ČR. 

Zařízení nese název   Poradna pro rodinu a děti. Její  sídlo je v Ţiţkově ulici  čp. 1623 v 

Turnově. Poradna je určena pro děti do 18ti let a jejich  rodiče . 

 

Pro řešení rodinné problematiky je občanům v Turnově k dispozici i detašované pracoviště 

Poradny pro rodinu, manţelství  a mezilidské vztahy v Liberci, která je zařízením 

příspěvkové organizace  Centra intervenčních a psychosociálních sluţeb Libereckého kraje.  

 

Centrum pro rodinu Náruč v Turnově je občanským sdruţením, které je zaměřeno                 

na programy pro matky na mateřské dovolené a jejich děti a je zapojeno do  sítě  Mateřských 

center ČR. Od roku  2007 jsou, v těsné  spolupráci s odborem sociálních věcí Městského 

úřadu v Turnově  uskutečňována setkání pěstounských rodin z Turnovska, která mají velký 

ohlas  a Projekt setkávání pěstounských rodin neslo pro rok 2010 označení 4P. V rámci tohoto 

projektu bylo pro  rodiny na Turnovsku bylo uspořádáno celkem 6  setkání, z toho jeden 

víkendový pobyt  v říjnu 2010, který proběhl v Rokytnici nad Jizerou.  Tato setkání se těší 

velikému zájmu, proto bylo v listopadu 2010 uskutečněno setkání pěstounských rodin pro 

veřejnost s cílem oslovit i další moţné zájemce o pěstounskou péči. Pro rok 2011 ponese 

Projekt setkávání  pěstounských rodin na Turnovsku název 5P – pomoc, poradenství, péče, 

pěstounství, partnerství.  
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Pozornost je věnována  i volnočasovým aktivitám dětí a k tomuto účelu je Město Turnov 

zřizovatelem Základní umělecké školy a Střediska pro volný čas dětí a mládeţe s názvem 

Ţlutá ponorka. Plně vyuţívána je i Městská knihovna A. Marka. 

 

  

Základní zdravotnická péče je plně zajištěna sítí soukromých lékařských praxí s uceleným 

spektrem základních lékařských oborů. Především  Panochova nemocnice Turnov, s.r.o   

poskytuje péči na 5 lůţkových odděleních a v odborných ambulancích. Na potřeby obyvatel 

navazuje i síť lékáren. V současné době jsou v Turnově provozovány celkem 4 lékárny. 

 

Oblast péče o  zdravotně handicapované občany a důchodce  zajišťuje především příspěvková 

organizace Zdravotně sociální sluţby Turnov řízená Městem Turnov. Sluţby pro seniory jsou 

poskytovány v Domově důchodců Pohoda, Domech zvláštního určení , Terénní pečovatelskou 

sluţbou a Klubem důchodů.  Na činnost Zdravotně sociálních sluţeb v Turnově  úzce 

navazuje občanské sdruţení Fokus a Poradenské centrum pro nevidomé a zrakově postiţené, 

které sídlí v Městské knihovně  v Turnově. Ohlas u občanů  Turnova má i činnost občanského 

sdruţení rodičů a přátel dětí postiţených především autismem, ale  i  jiným onemocněním, 

které nese název ,,Slunce všem“. 

 

 

 

 

1.4 Nezaměstnanost 

 

Údaje o míře nezaměstnanosti vycházejí ze statistik Úřadu práce v Semilech, který má 

detašované pracoviště přímo v Turnově. Vzhledem k tomu, ţe spádovost Turnovska zasahuje 

do působnosti nejen Úřadu práce v Semilech, ale i Úřadu práce v Liberci a Jablonci nad 

Nisou, jsou zde údaje uvedeny pouze za okres Semily.   

Celková míra nezaměstnanosti  v okrese Semily činila  k  31.12.2010 9,6 %. Míra 

nezaměstnanosti v Libereckém kraji činila celkem 10,3, přičemţ v porovnání s okresy Česká 

Lípa, Jablonec nad Nisou a samotným Libercem byla v okrese Semily nejniţší míra 

nezaměstnanosti.  K nejdůleţitějším zaměstnavatelům v Turnově patří Preciosa a.s., Sklostroj 

s.r.o, Ontex CZ s.r.o., Šroubárna a.s., Granát v.d., Kamax s.r.o, Dioptra a.s., Skleněné 

Kameny s.r.o, Trevos a.s., Dias Turnov s.r. O , Saint-Gobain Adv. Ceramics, Grupo Antolin 

s.r.o a rovněţ i Panochova nemocnice v Turnově a zdejší městský úřad.  

 

 (*statistické údaje Úřadu práce v Semilech k 31.12.2010) 
 

 

1.5 Kriminalita  

 

Kriminalita na Turnovsku se drţí na  celorepublikovém průměru, který se v porovnání s   

rokem 2009 v ČR celkově sníţil. Poklesla i celková kriminalita na Turnovsku. A to o 10% 

ve srovnání s předchozím rokem.  Z objasněné trestné majetkové činnosti bylo  přibliţně u 

70% pachatelů zjištěno, ţe jsou uţivateli návykových a psychotropních látek. Zvýšil se i 

počet  řidičů, u kterých byl zjištěn alkohol ( 48 )  či droga  (16). Bohuţel toto zjištění je 

ovlivněno  tím, ţe PČR v Turnově neměla  dostatek testovacích souprav pro provedení 

zkoušky a tak po určitou dobu testování nebylo prováděno. Výrazný pokles trestné činnosti 

byl zaznamenám u vloupání do motorových vozidel a jejich zcizení. Na úseku drogové trestné 
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činnosti došlo k odhalení 8 pachatelů trestné činnosti -  nedovolené výroby a jiného nakládání 

s omamnými a psychotropními látkami  a jedy ( § 283 TZ). V 90% odhalených a objasněných 

případů se jednalo o  výrobu a distribuci pervitinu. V roce 2010 proběhla i  policejní akce 

zaměřená na hledání osob drţících marihuanu s pouţitím sluţebního psa na středních školách 

(Uměleckoprůmyslová škola, bývalá Integrovaná střední škola). Bylo prokázáno 5 případů 

drţení marihuany. Na úseku ochrany před alkoholismem a jinými  toxikomaniemi  bylo 

projednáno přestupkovou Komisí MěÚ v Turnově   celkem 5 přestupků dle § 30 písm. j) , k). 

zákona č. 200/1990 Sb.,o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů.  

 

(* informace  PČR  OO Turnov ,  SKPV Semily – pracovníků ,,toxi týmu“  a  MěÚ – OPŘ 

k 31.12.2010 ) 

 

1.6 Gambling 

 

Obec má regulační obecně závaznou vyhlášku  o počtu a místech výherních hracích přístrojů  

na svém území. Jedná se o  vyhlášku č. 4/2009, která byla schválena zastupitelstvem města 

dne 24.9.2009 a v září 2010 byla novelizována v části týkající se místních poplatků za provoz 

výherních hracích přístrojů. Počet hracích přístrojů na území Turnova mírně poklesl. A to 

z důvodů jejich nahrazení videoterminály, které jsou povolována MF ČR.  

K 31.12.2010 bylo na území Turnova povoleno 46 výherních  hracích přístrojů ( VHP), 69 

videoterminálů ( VLT) a 5 elektronických rulet.  

Odvod výtěţku z provozu VHP za rok 2010 činil 480 tis. Kč a byl pouţit na neinvestiční 

dotace pro TJ Turnov. 

(*informace finančního odboru Měú v Turnově ) 

 

 

 

2.   Koordinace protidrogové politiky 

2.1  Institucionální zajištění 

 

Místní protidrogový koordinátor  

Jméno, příjmení: Stanislava Havlová 

Email: s.havlova@mu.turnov.cz 

Telefon: 481 366 852, 739 738 551 

Velikost pracovního úvazku protidrogového koordinátora činí  0,1. 

Další funkce: výkon sociálně-právní ochrany dětí a zástup náhradní rodinné péče, tajemnice 

komise SPOD 

Odbor úřadu: sociální  

Úsek: sociálně-právní ochrany dětí, sociální prevence  a hmotné nouze 

Přímý nadřízený: Mgr. Hana Kocourová 

 

Vzdělávání koordinátora v oblasti protidrogové prevence  

Název semináře, kurzu či školení: Základy trestního práva pro adiktology 

Počet hodin: 8 

Akreditováno: 8 

Získáno osvědčení.  
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Místní protidrogová komise či jiná komise (event. výbor), který se zaobírá protidrogovou 

problematikou. 

 

 

Činnost Komise pro bezpečnost a prevenci kriminality byla ukončena v roce 2008  a doposud 

nebyla její činnost obnovena ani nahrazena jinou komisí.  

 

Pracovní skupina která se danou problematikou částečně  zabývá, je skupina ,,osoby ohroţené 

sociálním vyloučením“  v rámci komunitního plánování na Turnovsku, coţ je blíţe uvedeno 

pod bodem 2.2. 

 

Nastavená pravidelná  spolupráce místního protidrogového koordinátora:   

 

1.   s  koordinátorem prevence kriminality – dle potřeby. 

 

2.   s kurátorem  pro mládeţ při výkonu profese, kde je v rámci kumulované funkce kurátor   i 

místním protidrogovým koordinátorem zároveň pracovníkem   vykonávajícím  agendu 

sociálně-právní ochrany dětí.   

 

3.   s  romským koordinátorem na obci. Samostatná funkce takto nazvaná není zřízena, jedná 

se o funkci poradce pro národnostní menšiny, coţ je v jedné osobě i kurátor. Spolupráce s ním 

je uvedena pod bodem 2. 

 

4.  se školskými metodiky prevence v rámci škol, kde jde většinou o průběţné předávání 

informací. Metodici prevence jsou i členy Komise SPOD. 

 

 5. s  pedagogicko-psychologickou poradnou v okrese, kde  jde především o konzultaci 

konkrétních případů klientů zjištěných při výkonu funkce.  

 

6. s Policií ČR je udrţován pravidelný kontakt, kdy je aktuálně řešena konkrétní 

problematika.  Zároveň je místní protidrogový koordinátor v pravidelném kontaktu 

s pracovníky  PIS PČR Semily. Území Turnovska  částečně  zasahuje i do okresu Jablonec 

nad Nisou a Liberec, ale s Policií ČR  v těchto regionech nebyla doposud navázána tak úzká 

spolupráce jako je  s PČR. Vyplývá to i z historického vývoje regionu a územních změn po 

roce 2002. 

Pravidelná spolupráce je nastavena i pracovníky PČR pracujícími na oddělení obecné 

kriminality – tzv. ,,toxi týmu“.   

 

7.  s Městskou policií v Turnově dochází ke konzultacím při řešení jednotlivých kazuistik. 

 

8. PMS ČR je námi kontaktována  prostřednictvím svého  střediska v Semilech. Pravidelný 

kontakt  se uskutečňuje v rámci multidisciplinárního týmu.  

 

9.  občanským sdruţením REP je rovněţ navázána pravidelná spolupráce. Jde především o 

vzájemnou informovanost a společně řešení konkrétních případů. 

  

 

10. poradnou pro rodinu, manţelství  a mezilidské vztahy v Turnově je nadále prohlubována 

spolupráce při  řešení potřeb jednotlivých klientů.   
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2.2 Komunitní plánování obce a začlenění protidrogové politiky  

 

Proces komunitního plánování sociálních sluţeb na Turnovsku byl zahájen  v září 2003 a 

v roce 2007 došlo ke schválená komunitního plánu. V současné době  probíhá druhá etapa s 

název projektu:  Prohloubení komunitního plánování sociálních sluţeb na Turnovsku, 

Semilsku a Jilemnicku. 

Nositel projektu: Fokus Turnov, Financování: 100% dotace (85%EU + 15% státní rozpočet) 

Projekt je financován z ESF, v rámci Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost. 

Cíle projektu: prohloubit proces komunitního plánování sociálních sluţeb v okrese Semily do 

úrovně obcí II. typu. 

Výstupy: 5 komunitních plánů sociálních sluţeb (Turnovsko, Semilsko, Jilemnicko + nově 

Lomnicko a Rokytnicko). 

Katalog sociálních sluţeb (pro Turnovsko, Semilsko, Jilemnicko + nově Tanvaldsko) 

Doba realizace: 06/2009 – 05/2011. 

  

Do komunitního plánování obce je  začleněna i protidrogová politika, která má vazbu  na 

rozpočet.  Město Turnov a spádové obce se zapojily do financování protidrogových programů 

v souladu s návrhem pracovního grémia samospráv (G9) pro komunitní plánování  

v Libereckém kraji,  jmenované radním P. Petráčkem. Klíčem k financování protidrogových 

programů je podíl počtu obyvatel a typ obce.  

 

Pracovní skupiny komunitního plánování 

Název skupiny:   

 skupina zaměřená na potřeby seniorů 

 skupina zaměřená na potřeby osob se zdravotním postiţením 

 skupina zaměřená na potřeby dětí a mládeţe 

 skupina zaměřená na potřeby osob ohroţených sociálním vyloučením 

Účast koordinátora: ve skupině ,, děti  a mládeţ“ a ve skupině ,,osoby ohroţené sociálním 

vyloučením“ – tato  skupina se v roce 2010 sešla cekem 4x. 

 

Účast zástupce protidrogové sluţby (NNO): ANO.  

Do komunitního plánování je zapojeno  občanské sdruţení Most k naději, konkrétně vedoucí 

K-centra v Liberci Lucie Schovánková a vedoucí Terénních programů Pavel Jäger. 

Dále  se jednání  skupinu komunitního plánování ,,osob ohroţených sociálním vyloučením“ 

pravidelně účastní zástupce   sdruţení Maják o.p.s. Patrik Müller.   

Na těchto setkáních byla projednávána  problematika poskytovatelů sluţeb a potřeb  cílové 

skupiny, situace na drogové scéně , moţnost  vzniku  azylového zařízení a domu na půl cesty.  
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Dále byla řešena problematika vzniku Nízkoprahového  klubu, který má zájem provozovat 

občanské sdruţení Nová naděje. Jsou  hledány  prostory pro fungování nízkoprahového klubu.  

Zástupci K – centra v Liberci  informovali o  problémech  s financováním před koncem roku 

2010 s tím, ţe k dispozici mají jiţ  pouze 60 jehel je na jednu výměnu, musel být  omezen 

potravinový servis na 3x v týdnu a zaznamenali velký zájem na testování drog v moči. 

 

Pracovní skupina stanovila k 31.12.2010 priority (potřeby), které budou součástí nového 

komunitního  komunitního plánu, schváleného v roce 2011.  

Prioritním zájmem je udrţení a rozvíjení stávajících sociálních sluţeb pro cílovou skupiny 

osob ohroţených sociálním vyloučením a vytvoření Nízkoprahového klubu pro děti a mládeţ 

na Turnovsku.  V Turnově doposud klub pro děti a mládeţ zaštiťovalo občanské sdruţení 

Nová naděje působící  při Jednotě bratské s názvem ,,The Bouda“, který však nebyl doposud 

registrována jako nízkoprahový klub dle zákona o sociálních sluţbách.  

 

 

2.3  Finanční zajištění protidrogové politiky  

Způsob financování služeb 

 Forma (dotace, grant, přímá podpora):  grant 

 Název programu, ze kterého byly sluţby či akce financovány: fond na podporu 

sociální oblasti 

 Odbor úřadu (název), který dotaci, grant či přímou podporu spravuje: odbor 

sociálních věcí  

 Název podpořené akce: terénní program a nespecifická primární prevence. 

 Výše podpory: přímá podpora 174 000,- Kč 

 

  Obec se zapojila do systému spolufinancování protidrogových sluţeb dle klíče 

navrţeného Krajskou poradní skupinou KPS: ANO  

 Forma (dotace, grant, přímá podpora): grant 

 Odbor úřadu, který dotaci, grant či přímou podporu spravuje: sociální 

 Popis vyhlášené výzvy (kdy byla vyhlášena, stanovené priority): 

 Kolik bylo přijato ţádostí celkem: 19 

 Počet podpořených projektů:18 

 Názvy jednotlivých podpořených akcí +výše podpory: viz. tabulka níţe 

 Výše podpory celkem: 850 000 

 Víceleté financování sluţeb obec realizuje: ANO  

 Deficit ve financování sluţeb:  NE 

                           

 

 Popis vyhlášené výzvy (kdy byla vyhlášena, co bylo prioritou):  

 

Fond na podporu sociální oblasti Města Turnova byl zřízen usnesením zastupitelstva města    

č. 63/2009 ze dne 28.4.2009 jako trvalý účelový fond Města Turnova podle § 84 c) zákona     

č. 128/2000 Sb, o obcích, ve znění pozdějších předpisů, byl zřízen  k zajištění finanční 

podpory sociálních aktivit na území města Turnova dle základních pravidel, schválených 

usnesením ZM č. 63/2009 ze dne 28.4.2009, která jsou nedílnou součástí Statutu fondu. 

Finanční zdroje fondu tvoří: Příděl z rozpočtu Města Turnova ve výši schválené usnesením 

zastupitelstva města v příslušném kalendářním roce, zůstatek finančních prostředků fondu k 

31.12. předchozího roku a další příjmy od jiných subjektů. 
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Výdaje fondu tvoří finanční příspěvky na sociální aktivity na území města Turnova podle 

platných  pravidel pro poskytování příspěvků na sociální aktivity na území města Turnova. 

Finanční hospodaření fondu se řídí jeho schváleným rozpočtem. Příjmovou část rozpočtu 

tvoří objem disponibilních finančních zdrojů fondu na běţné rozpočtové období. Výdajovou 

část rozpočtu tvoří objem výdajů na běţné rozpočtové období. Rozpočet fondu schvaluje 

Zastupitelstvo města v rámci schvalování rozpočtu města. Výši příspěvků z fondu schvaluje, 

dle návrhů správní rady fondu, zastupitelstvo města. 

 

Přidělené finanční prostředky obce na protidrogovou politiku za uplynulý rok (v tis. Kč) 

Oblasti Název projektu Název organizace 

Výše 

finanční 

podpory 

od obce 

celkem 

Specifická primární prevence
1
    

Nespecifická primární prevence
2
 Junák Letní sportování 8.000,- 

Sniţování rizik (Harm Reduction) – 
podpora terénních programů a činnosti K-centra 

Terénní program Most k naději, o.s. 166.000,-  

Léčba a následná péče (Advaita, o.s. – 

ambulantní program, následná péče, terapeutická 

komunita) 

   

Sniţování nabídky a prosazování práva    

Informace – výzkum - hodnocení    

Resocializační programy (např. PMS 

ČR) 

   

Koordinace     

Vzdělávání pracovníků v oblasti 

protidrogové politiky 

   

Mezinárodní spolupráce    

Jiné /konkretizovat    

Celkem   174. 000,-  

 

 

 

                                                 
1
 Specifickou primární prevencí se rozumí takové aktivity, které se zaměřují přímo na „primární prevenci uţívání 

návykových látek“, tzn. jedná se o programy zaměřené jiţ specificky na určitou formu sociálně-patologického 

chování. Explicitně se tedy zaměřují a snaţí se řešit způsob, jak předcházet výskytu určité specifické formy 

takovéhoto chování, v tomto případě na uţívání drog.  
2
 Tvoří nedílnou součást primární prevence a jejím obsahem jsou všechny techniky umoţňující rozvoj 

harmonické osobnosti, včetně moţnosti rozvíjení nadání, zájmů a pohybových a sportovních aktivit. Zahrnuje 

veškeré aktivity nemající přímou souvislost se zneuţíváním návykových látek, šikanou, xenofobií atd. Jedná se o 

aktivity, které obecně napomáhají sniţovat riziko vzniku a rozvoje jakýchkoli neţádoucích forem chování a to 

prostřednictvím lepšího vyuţívání a organizace volného času. Patří sem zájmové krouţky (krouţky při školách a 

školských zařízeních či lidových školách umění), sportovní aktivity (na všech úrovních) apod. Patří sem také 

programy zaměřené na zlepšení ţivotního stylu. Všechny tyto programy by existovaly a byly ţádoucí i v případě, 

ţe by neexistoval např. problém zvaný drogová závislost, tj. i v takovém případě je smysluplné tyto programy 

rozvíjet a podporovat. 
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2.4  Nejvýznamnější  rozhodnutí  místních  orgánů  v  oblasti protidrogové politiky v 

uplynulém roce  

 

Zapojení Města Turnova a spádových obcí  do financování protidrogové politiky v souladu 

s klíčem k financování stanoveným gremiem samospráv Libereckého kraje G9. 

 

 

2.5  Provedené studie, analýzy a  průzkumy v oblasti drog  si obec k vypracování  v roce 

2010 nezadala, protoţe byly vypracovány v předešlých letech.  

 

Optimalizace sítě poskytovatelů služeb drogové prevence obce 

 na základě provedené analýzy potřeb a sluţeb z předešlých let:  ANO  

 finanční ukazatele: ANO  

 

2.6  Informace o protidrogové politice obce 

Prezentace protidrogové politiky 

Odkaz na web obce (název stránek): www.turnov.cz 

Prezentace funkce protidrogového koordinátora včetně odkazu na webu obce: ANO  

Odkazy na protidrogové sluţby:  NE 

 

Výroční zpráva obce o realizaci protidrogové politiky 

Přijatá obecní radou: NE  

Zveřejněna na webu obce:  ANO 

 

Média  

Počet zpráv na webu či vydaných článků v tiskové formě (počet, název):  3 

Článek pro měsíčník Hlasy a ohlasy Turnovska s názvem ,, Novinky z drogové scény – 

I,II,III. 

Tiskové konference (počet a témata):0 

 

 

2.7  Spolupráce s krajem 

Místní protidrogový koordinátor  spolupracuje s krajským protidrogovým koordinátorem. V 

roce 2010 byly  Krajským úřadem v Liberci  svolány 3  pracovní porady místních 

protidrogových koordinátorů obcí s rozšířenou působností III. stupně.  

 

 

 

3.   Situace na drogové scéně  

 

Město Turnov je z hlediska incidence drog v regionu Libereckého kraje, v porovnání s jinými 

městy regionu, méně promořeno toxikomanií. Počet problémových uţivatelů drog se nijak 

zvlášť neliší od podobně velkých měst. Vývoj na drogové scéně  nezaznamenal výraznějších 

změn oproti předchozímu roku.   

Nejrozšířenější ilegální tzv. tvrdou drogou je pervitin, z tzv. měkkých drog se nejčastěji 

zneuţívá marihuana. Na taneční scéně se zneuţívá extáze, která je ale často nekvalitní a nemá 

poţadované účinky. To potvrzuje dlouhodobě sledovaný trend sniţování kvality této drogy. 

Výrobci do ní přidávají jiné druhy amfetaminů, původní MDMA se v „koulích“ (slangově) 

http://www.turnov.cz/
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vyskytuje údajně uţ jen zřídka. Proto někteří uţivatelé nahrazují extázi pervitinem, který má 

sice jiný, zato prý spolehlivý účinek. Opiáty klienti  pravidelně neuţívají.  Při sezónním sběru 

však experimentují s opiem, které získávají z nezralých makovic. Výsledný produkt se kouří. 

Heroin ani subutex většinou uţivatelé nevyhledávají, mají z nich obavu (resp. z fyzické 

závislosti) a raději zůstávají u „osvědčeného“ pervitinu. Jedním z důvodů absence 

syntetických opiátů můţe být i to, ţe Liberecký kraj nepatří k tradičním heroinovým 

oblastem. Nabídka je zde tedy minimální. Pokud  chce uţivatel získat heroin, pojede pro něj 

nejspíš do Prahy, popř. do Ústeckého kraje.  

 

Halucinogeny jsou na drogové scéně zastoupeny houbami a LSD. Halucinogenní 

lysohlávky konzumují klienti převáţně na podzim (krátce po sběru), experimenty s LSD jsou 

celoroční záleţitostí, oblíbené i na tanečních akcích. K halucinogenům jsou někteří uţivatelé 

OPL zdrţenliví často kvůli špatnému předchozímu záţitku. Jiní konzumenti drog si naopak 

rádi zpestří braní pervitinu jakoukoliv drogou, kterou mají po ruce. Dlouhodobě 

experimentují a všemoţné druhy látek kombinují, coţ je nebezpečné kvůli nevyzpytatelným 

účinkům. 

 

Z legálních drog je nejvíce zneuţívaný alkohol a cigarety, látky, od nichţ se mnoho 

uţivatelů odráţí k aplikaci jiných drog. Cesta od legálních látek k nelegálním vede často přes 

naduţívání léků nebo marihuany. Obecně se o THC hovoří jako o tzv. přestupní látce 

k „tvrdým“ drogám. Pakliţe by tomu skutečně tak bylo, stoupl by zanedlouho počet lidí 

uţívajících pervitin či heroin několikanásobně. Zvlášť v naší zemi, která patří (ve věkové 

skupině 15–26 let) mezi největší konzumenty konopí v Evropě.  

 

Není záměr marihuanu podceňovat, na uţivatele můţe mít nesporně destruktivní 

účinky, nicméně je potřeba na ni nahlíţet reálným způsobem, jako na všechny drogy. Scéna 

je, co se týká distribuce látek, pravděpodobně z větší části samozásobitelská. Pervitin totiţ 

není těţké, se základními chemickými znalostmi a potřebnými ingrediencemi, „uvařit“ 

prakticky kdekoliv. Marihuanu si uţivatelé pěstují,  kupují či vyměňují za jiné drogy. 

 

V Turnově dochází k uzavírání  nelegální drogové scény. Největší oblibě se těší  

konopí a alkohol, coţ ale zasahuje mnohem širší populaci, mladistvé nevyjímaje. 

Toxikomané, dle zjištění terénních pracovníků, kteří se zde pravidelně pohybují,  nemají na 

drogy mnoho peněz. Moţnosti přivýdělku jsou omezené.  V této oblasti nejsou velká - a tudíţ 

anonymní - nákupní centra, v kterých by se dalo pohodlně krást a produkty následně prodávat 

na černém trhu (např. na drogových bytech). Podobně i zdroje drog (dealeři, vařiči) jsou hůře 

dostupné.  

Na současnou ilegální drogovou scénu má velký vliv i represe, která je zde velmi 

patrná. Na Turnovsku letos proběhly četné zásahy  Policie ČR, která  je velmi aktivní. A to      

i  při  silničních kontrolách, testech na drogy za volantem, apod. 

 

Typickým  uţivatelem obecně je   muţ ve věku asi 24 let, se základní vzdělání, 

nedokončeným učilištěm, vykonávající příleţitostné práce bez smlouvy (zednické a jiné), 

který bydlí s přáteli nebo u rodičů, je bez stálého partnerského vztahu, bezdětný. Typický 

uţivatel  si aplikuje intravenózně drogy cca 5 let, bere víkendově, nebo kdyţ má peníze, 

denně kouří marihuanu a pije alkohol (levná vína a destiláty), o to více, kdyţ abstinuje od 

pervitinu. Také kouří cigarety. Má dluhy na VZP, za telefonní paušály, dále půjčky u bank 

nebo úvěry typu Home Kredit, Smart, Provident, atd.  Většinou má  komplikovanou rodinnou 

situaci (proţité domácí násilí, zneuţívání, rozvody rodičů, závislosti nebo těţká onemocnění v 

rodině atd.). 
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(* informace k 31.12.2010 sděleny občanským sdruţením Most k naději, vedoucím 

terénních programů Pavlem Jägrem) 

 

4.   Sluţby poskytované uţivatelům drog a osobám ohroţeným drogou 

Velice potřebnou, prospěšnou a podporovanou sluţbou je v Turnově terénní program  

občanského sdruţení Most k naději, které na Turnovsku zahájilo svoji činnost v roce 2007. Na 

Turnovsku se terénní pracovníci pohybují především v okolí  vlakového  nádraţí, parku a 

sídliště u Billy, Náměstí Českého ráje, parku  u Magicu a parku u  letního kina. Dále 

navštěvují sídliště Na Výšince, sídliště Jana Patočky a park u domova pro seniory. 

Pracovníci terénního programu v roce 2010 navštěvovali Turnov  dvakrát týdně ( v pondělí a 

čtvrtek) za účelem minimalizace rizik způsobených braním drog. Bylo uskutečněno 617 

kontaktů s 56 klienty. Distribuováno bylo 2586 stříkaček a nalezeno bylo 7 kusů pohozených 

pouţitých injekcí. Sebráno bylo od klientů celkem  2505 kusů jehel.  

K poklesu některých výše uvedených údajů  došlo,   v porovnání s předchozím rokem,  

následkem postupně se  uzavírající  drogové scény. To má několik příčin: nedůvěra v terénní 

program vzniká po policejních raziích (uţivatelé si pracovníky  občas spojují s policií, bojí se, 

ţe budou prozrazeni atd.).  Někteří uţivatelé z neznámých důvodů s programem 

spolupracovat nechtějí, nebo spolupracují jen sporadicky, sluţby aktivně nevyhledávají, nebo 

je odmítají (jsou ve fázi navazování vztahu s pracovníky, nebo si  do "fetování nechtějí nechat 

mluvit“).  

K menšímu mnoţství vyměněných injekčních setů došlo proto, ţe  stávající klienti se v 

několika případech rozhodli abstinovat, změnili způsob aplikace, nebo drogu.  

K menšímu mnoţství klientů došlo i v důsledku  zatýkání, migrace do sousedních                   

(i vzdálenějších) regionů, nebo jsou uţivatelé v péči jiných organizací či odborníků, atd. 

V současné době jsou uţivatelé informováni pracovníky i  o rizicích nových legálně 

prodávaných drog,  jsou varováni  před jejich kombinacemi s nelegálními drogami i mezi 

sebou. Tím pracovníci získávají i  zpětnou vazbu od uţivatelů (jejich zkušenosti s novými 

látkami...). zároveň šíří osvětu směrem k experimentátorům před silou a nevypočitatelností 

neznámých látek. 

 

Pro děti a mládeţ je v  Turnově vyuţívaný, který provozuje  občanské sdruţení Nová naděje 

působící  při Jednotě bratské s názvem ,,The Bouda“. Toto sdruţení úzce spolupracuje s o.p.s. 

maják z Liberce.  

 

 

 

4.1 Specifická primární prevence  

Poskytovatelé programů primární prevence (mimo škol a školských zařízení):  

NNO, město/obec (resort školský, sociální a zdravotní), městská policie, Preventivně 

informační skupina (PIS) Policie ČR, pedagogicko-psychologické poradny, atd…. 

 

Poskytovatel Realizátor 

programu 

Cílová skupina Charakteristika aktivit 

PČR PIS PČR  Ţáci ZŠ  a studenti  SŠ Přednášková činnost 
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PPP Semily PPP Semily Ţáci ZŠ  a studenti  SŠ 

 

 

 

 

 

Ţáci 6.a7.tříd  

Peer programy zastřešené PPP  

Vzdělávání metodiků prevence 

Soutěţ ,,jak se stát 

nezávislákem“ 

Projekt den prevence 

kriminality 

 

 

 

Nová naděje 

o.s. 

Jednota bratrská Ţáci ZŠ a studenti SŠ Nízkoprahové centrum The 

Bouda 

Přednášková činnost  

(spolupráce s libereckým 

Majákem o.p.s) 

 

Most k naději 

o.p.s 

 

K-centrum 

Liberec 

Ţáci ZŠ a  SŠ Besedy se ţáky  
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4.2 Sniţování rizik - Harm Reduction: popis, statistika z kontaktních center a terénních programů 

 
Název 

projektu/ 

programu 

Realizátor Cílová skupina Počet osob, kt. 

sluţby vyuţily 

v r. 2010/z toho 

UD 

Počet 

kontaktů
3
 v r. 

2010 

Počet  

sebraných inj. 

stř. v r. 2010 

Počet vydaných 

inj. stř. v r. 

2010 

Územní 

působnost, 

spádovost 

Certifikát odb. 

způsobilosti 

udělen do...  

Terénní 

program 

Most k naději 

o.s. 

Osoby 

uţívající 

drogu nebo 

drogou 

ohroţeni 

 

56 

 

617 

 

2505 

 

2586 

   

Turnov 

 

 

(*informace  vedoucího terénních programů k 31.12.2010) 

4.3 Léčba a resocializace: popis subjektů (psychiatři + psychologové, nemocnice, NNO – terapeut. Komunita, ambulantní a doléčovací 

program) a statistická data s tím spojená 

 

Název 

projektu/programu 

Realizátor Typ sluţby Cílová skupina Kapacita/rok Počet osob, kt. 

sluţby zař. 

vyuţily  

v r. 2010 

Počet nově 

evid. ţádostí o 

léčbu  

v r. 2010 

Územní 

působnost, 

spádovost 

Certifikát odb. 

způsobilosti 

udělen do… 

AT poradna MUDr. Vít 

Šlechta 

Léčba 

závislostí a 

poradenství 

neomezeno neomezeno     

K  30.9.2010 ukončil  MUDr. Šlechta činnost   AT poradny a v celém okrese Semily zatím není ţádná jiná sluţba, která by poskytovala 

ambulantní pomoc v léčbě závislostí.Konkrétní čísla klientů proto nejsou v tabulace uvedeny, nebyly by úplné.  (* informace AT poradny ) 
 

 

                                                 
3 Kontakt: Každá návštěva/situace, při které dochází k interakci mezi klientem a pracovníkem programu (tzn. poskytnutí určité služby, informace, nebo poradenství - včetně skupinového. Příjem 
telefonického hovoru není kontakt. 
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4.4 Represivní sloţky (popis akcí, policejní statistiky) 

 

 4.4.1 Živnostenský úřad 

 

Za rok 2010 provedl Ţivnostenský úřad v Turnově  18 kontrol   ve spolupráci s Českou 

obchodní inspekcí. Z toho byly některé  kontroly zaměřené přímo na restaurace a občerstvení 

(5), herny (1), bary (1) , reklamy tabákových výrobků trafiky ( 1) a alkoholu v takzvané  

nápojce  (1) .  

 

(* informace vedoucí Ţivnostenského úřadu Městského úřadu v Turnově k 31.12.2010) 

 

  

 

 

4.4.2 Komise pro projednání přestupků města Turnova řešila za rok 2009 celkem 5 

přestupků na úseku ochrany před alkoholismem a toxikomaniemi.  

 

(* informace komise pro projednání přestupků Městského úřadu v Turnově) 

 

 

 

 

4.4.3 Policie ČR 

 

Trestní stíhání výrobců a distributorů návykových látek dle trestního zákoníku               

č.  40/2009 

Trestní stíhání výrobců a distributorů návykových látek 

Drogové paragrafy 
zjištěno 

případů 
objasněno stíháno 

Z toho 

podána 

obžaloba    recidivisté nezletilci mladiství 

§ 283 8 8 2 0 1 8 

§ 284       

§ 285       

§ 286       

§ 287       

§288       

§289       

celkem       

 

(* informace SKPV PČR  Semily) 

  

Informace jsou uvedeny pouze za část Turnovska, které přísluší  SKPV PČR Semily. Za 

spádové obce, které jsou v působnosti SKPV PČR v Jablonci nad Nisou a SKPV PČR 

v Liberci tyto informace nebyly zjištěny.  
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4.4.4 Probační a mediační služba  
 

Středisko PMS v  Semilech neevidovalo v roce 2010 osoby, kterým za páchání trestné 

činnosti spojené s uţíváním návykových látek byl uloţen trest obecně prospěšných prací, 

v souvislosti s pácháním ,,drogové „ trestné činnosti nebo kterým byl nařízen jeden dohled 

probačního úředníka. Jiţ v roce 2005 iniciovala PMP v Semilech  vznik Multidisciplinárního 

týmu, kde se pravidelně  scházejí zástupci PPP Semily, Probační a mediační sluţby v 

Semilech, Policie ČR v Semilech , oddělení sociálně-právní ochrany dětí MěÚ Turnova, 

Semil a Jilemnice, soudce     a státní zástupce.  V roce 2010 došlo celkem ke 2 setkáním na 

nichţ byla mimo jiné řešena i  problematika trestné činnosti dětí a mladistvých v souvislosti s 

návykovými látkami. 

 

(* informace poskytl Mgr. Doleţal ze střediska PMP v Semilech) 

 

4.5 Jiné aktivity 

Jiné aktivity  

Název aktivity Realizátor Cílová skupina Popis aktivity 

    

    

    

    

 

5.  Souhrn  

 

V oblasti Turnovska nebyl zaznamenán v roce 2010 ve srovnání s předchozími roky větší  

nárůst uţivatelů, výrobců ani distributorů drog.  Z hlediska kriminality rovněţ byl 

zaznamenán její celkový pokles, ale zároveň byl zjištěn  vyšší počet pachatelů objasněné 

drogové činnosti, kteří jsou uţivateli drog.   Z důvodů  zvýšených zásahů Policie ČR  na 

drogové scéně dochází k jejímu postupnému uzavírání. V roce 2010 byl zaznamenán výskyt 

nových drog, které jsou prodávány jako tzv. ,,sběratelské předměty“.  Drogy jsou původně do 

ČR distribuovány z Polska, kde byly změnou legislativy vytlačeny.  Situace v ČR týkající se 

těchto látek je nyní řešena.  

Všechny instituce, které na území Turnovska působí, mají zájem o řešení drogové 

problematiky a zároveň  v tomto směru aktivně vyuţívají svých moţností a schopností 

k protidrogové prevenci.  V oblasti sluţeb je na vysoké profesionální úrovni prováděna 

terénní práce pracovníky Most k naději. Zároveň nadále přetrvává  problém větší vzájemné 

neprovázanosti poskytovatelů  prevence sociálně patologických jevů . 

Dalším nedostatkem, který byl v praxi zaznamenán, je absence záchytné stanice v Libereckém 

kraji. Pro rok 2010 bylo poskytnuto  412 000 Kč  na lůţka alkoholiků Panochově  nemocnici 

Turnov s.r.o. Problém se záchytem intoxikovaných osob, především policií,  to však neřeší.  
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6.   Výhled do roku 2011 

Udrţet terénní sluţbu   poskytovanou  a zajišťovanou Mostem k naději, o.s. a případně ji dále 

prohlubovat, je hlavní prioritou, která vzešla i z  i komunitního plánování.  Zároveň je cílem 

udrţet a rozvíjet sluţby dalších poskytovatelů.  

Na rok 2011 je cílem terénních pracovníků  více proniknout do uzavřené drogové scény 

Turnovska, zejména na sídlištích a v zástavbě rodinných domů. Snahou je  pokračovat 

v mapování prostředí heren, barů a klubů. V současné jsou  uţivatelé informováni  o rizicích 

nových legálně prodávaných drog, zároveň jsou terénními pracovníky varováni  před jejich 

kombinacemi s nelegálními  drogami.  Šířena bude i  osvěta směrem k experimentátorům před 

silou a nevypočitatelností neznámých látek. 

 

 


