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Obec: Turnov

Zpracoval: Jana Macháčková, místní protidrogová koordinátorka

Dne: 28. 3. 2012

Schváleno (kým): Mgr. Hana Kocourová – vedoucí odboru sociálních věcí

1. Obecná charakteristika obce, regionu

Dle evidence obyvatel správního odboru MěÚ Turnov, je v Turnově hlášeno 14.444 obyvatel 
(k 31.12.2011).
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 Úřadu práce v Semilech, které uvádí 
údaje o celých regionech, nikoliv za jednotlivé obce.
K 31.12.2011 dosáhla nezaměstnanost v regionu Turnovska (okres Semily) hodnoty 8,3 %, 
přičemž v průběhu roku 2011 se nezaměstnanost pohybovala mezi od 7,9 % do 8,9 %.

Kriminalita
OOP Turnov v roce 2011 evidovalo celkem 480 trestních událostí, v rámci kterých se 
odehrálo celkem 532 trestných činů. Z toho bylo celkem 236 trestných činů objasněno, což 
znamená celkovou míru objasněnosti  49,17 % (v roce 2010 to bylo 46,97 %). Trestná činnost 
ve služebním obvodu Turnova má klesající tendenci. 
Téměř 85% protiprávního jednání tvoří majetková tr. činnost, dále hospodářská tr. činnost, tr. 
činy proti veřejnému zájmu (výtržnictví, maření rozhodnutí, alkohol a toxi u řidičů, neplacení 
výživného) a ostatní trestná činnost (sprejerství, toxikomanie, dopravní nehody, ublížení na 
zdraví z nedbalosti apod.)
Zpráva PČR zmiňuje jako časté zdroje problémů (zejména přestupků proti veřejnému 
pořádku) lokality kolem zábavních podniků, kdy je důvodem vysoká koncentrace osob pod 
vlivem návykových látek a navrhuje zvážení omezení nočního provozu.
V roce 2011 byla na Městské policii v Turnově zřízena v rámci Programu Primární Prevence 
pozice manažera prevence kriminality.

Gambling
Obec má regulační obecně závaznou vyhlášku o počtu a místech výherních hracích přístrojů 
na svém území. Jedná se o vyhlášku č. 6/2011 (nahrazuje vyhlášku 4/2009), která byla 
schválena zastupitelstvem města dne 15.12.2011 a upravuje přesná místa a vymezuje hodiny 
provozu hracích přístrojů.
Vyhláška č. 9/2010 upravuje oznamovací povinnost provozovatelů a poplatky.
K 31.12.2011 bylo na území Turnova povoleno 33 výherních hracích přístrojů ( VHP), 81
videoterminálů ( VLT) a 5 elektronických rulet. 



Závěrečná zpráva o protidrogové politice obce za rok 2011

2

Odvod výtěžku z provozu VHP za rok 2011 činil 316 tis. Kč a byl použit na neinvestiční 
dotace pro tělovýchovnou činnost města (TJ Turnov).
(*informace finančního odboru MěÚ v Turnově)

2. Koordinace protidrogové politiky

2.1  Institucionální zajištění

Místní protidrogový koordinátor
Jméno, příjmení: Jana Macháčková
Email , telefon: j.machackova@mu.turnov.cz, 481 366 853
Velikost pracovního úvazku protidrogového koordinátora: 0,25
Další funkce včetně úvazku: prevence kriminality, problematika národnostních menšin, 
tajemník Fondu na podporu sociální oblasti města Turnova, poradenství, do konce roku 2011 
dávky hmotné nouze 
Odbor úřadu, oddělení: odbor sociálních věcí
Přímý nadřízený: Mgr. Hana Kocourová
Změny: do 31.1.2012 byla protidrogovou koordinátorkou pí Stanislava Havlová

Vzdělávání koordinátora v oblasti prevence:
Název semináře, kurzu, konference + pořadatel:
prozatím neproběhlo

Místní protidrogová či jiná komise (výbor)
Název: není
Účast koordinátora (role): -
Počet členů: -
Hlavní náplň komise: -
Počet zasedání v daném roce celkem/z toho počet zabývající se závislostmi: -
Přijatá usnesení: -

Pracovní skupiny
Název: Osoby ohrožené sociálním vyloučením (v rámci KPSS)
Účast koordinátora (role): člen pracovní skupiny
Počet členů: 15
Hlavní náplň: vyjednávání konkrétních potřeb cílové skupiny
Počet zasedání v daném roce celkem/z toho zaměřeno na závislosti:
2x zasedání Územně řídící skupiny 
4x zasedání pracovní skupiny
1 společné zasedání pracovních skupin okresu Semily
Přijatá opatření: stanovení priorit pracovní skupiny

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

- vytvoření nízkoprahového klubu pro děti a mládež

Nastavená spolupráce (instituce a činnost, při které dochází ke spolupráci):

PČR – řešení aktuálních problémů, protidrogový koordinátor je v kontaktu s PIS PČR Semily, 
pravidelná spolupráce je nastavena i s pracovníky PČR pracujícími na oddělení obecné 
kriminality – tzv. ,,toxi týmu“
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Městská Policie Turnov – konzultace jednotlivých situací  případů, spolupráce v rámci 
Programu Primární Prevence (účast na akcích pořádaných MěÚ Turnov, přednášky a ukázky
pro MŠ a ZŠ…)

Pedagogicko-psychologická poradna – konzultace konkrétních případů 

ZŠ (metodici prevence) – průběžné předávání informací

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

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

Spolupráce s KÚLK (oblast sociální, školská, zdravotní, prevence kriminality):

Pracovníci odboru sociálních věcí se pravidelně účastní porad KÚLK – porady vedoucích 
odborů, kurátorů, SPOD, protidrogových koordinátorů nebo poradců pro národnostní 
menšiny, kde jsou řešeny aktuální problémy, problematika soc. patologických jevů, osob 
ohrožených sociálním vyloučením nebo protidrogová prevence.

V roce 2011 pokračovala činnost krajského koordinátora komunitního plánování (v rámci 
projektu IP2) ve spolupráci s Městem Turnov a Fokusem Turnov, koordinátor svolává jednání 
územně řídící skupiny, pracovních skupin (Senioři, Zdravotně postižení, Děti a mládež a 
Osoby ohrožené sociálním vyloučením), kde je řešena sociální problematika, řešena 
spolupráce s neziskovými organizacemi, komunikovány aktuální problémy, atd.

2.2 Finanční zajištění protidrogové politiky obce

 Obec se zapojila do systému spolufinancování protidrogových služeb dle klíče navrženého 
Krajskou poradní skupinou : ANO 

 Forma (dotace, grant, přímá podpora): dotace
 Odbor úřadu, který dotaci, grant či přímou podporu spravuje: odbor sociálních věcí
 Název programu - fondu, ze kterého byly služby či akce financovány: Fond na podporu 

sociální oblasti města Turnova
 Popis vyhlášené výzvy (kdy byla vyhlášena, stanovené priority): 

2 výzvy v roce 2011 (únor 2011, srpen 2011)
Výzva směřuje především na:
podporu aktivit směřujících ke zlepšení kvality života osob s dlouhodobě nepříznivým 
zdravotním stavem
nebo znevýhodněných skupin občanů
podporu aktivit směřující ke zlepšení života osob v nepříznivé sociální situaci
podporu vytváření zdravého životního stylu
podporu rodin s dětmi
podporu zdravotních preventivních a léčebných programů na území města vedoucích 
k prevenci civilizačních onemocnění

 Kolik bylo přijato žádostí celkem: 24
 Počet podpořených projektů: 21
 Názvy jednotlivých podpořených akcí +výše podpory: celkem 950 tis. Kč (aktivity na 

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

Oblasti Název 
organizace

Název projektu 
Výše finanční 

podpory 

Specifická primární prevence1 -

Nespecifická primární prevence2

Junák

Nová naděje, o.s.

Letní a zimní 
sportování

The Bouda 
(volnočasové 
aktivity pro děti a 
mládež)

15.000 Kč

40.000 Kč

Snižování rizik (Harm Reduction) –
terénní programy, K-centrum

Most k naději 120.000 Kč

Léčba a následná péče (ambulantní a
doléčovací program, terapeutická komunita)

Advaita Ambulantní 
poradenství, 
doléčovací 
program, 
terapeutická 
komunita

40.000 Kč

Snižování nabídky a prosazování práva -

Informace – výzkum - hodnocení -

Resocializační programy (PMS ČR) -

Koordinace -

Vzdělávání v protidrogové oblasti -

Jiné (konkretizovat) -

Celkem 215.000 Kč

2.3 Nejvýznamnější  rozhodnutí  místních  orgánů v  oblasti protidrogové politiky 
v uplynulém roce

Zastupitelstvo

Usnesení č. 80/2011 – schválení přidělení dotací z Fondu na podporu sociální oblasti, které 
doporučila Správní rada fondu (1. kolo)
Usnesení č. 188/2011 - schválení přidělení dotací z Fondu na podporu sociální oblasti, které 
doporučila Správní rada fondu (2. kolo)

                                                
1 aktivity, které se zaměřují přímo na „primární prevenci užívání návykových látek“, tzn. programy zaměřené  
specificky na užívání drog. 
2 techniky umožňující rozvoj harmonické osobnosti, rozvíjení nadání, zájmů, pohybových a sportovních aktivit. 
Aktivity nemající přímou souvislost se zneužíváním návykových látek, které obecně napomáhají snižovat riziko 
vzniku a rozvoje nežádoucích forem chování prostřednictvím lepšího využívání a organizace volného času: 
zájmové kroužky, sportovní aktivity, programy zaměřené na zlepšení životního stylu.
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Odborná komise Rady Města
Usnesení č. 25/2011 – sociálně-bytová komise byla seznámena a bere na vědomí Závěrečnou 
zprávu o protidrogové politice obce za r. 2010

Vyhlášky, dokumenty
Komunitní plán sociálních služeb regionu Turnovsko 2011-2015 (v rámci komunitního 
plánování funguje pracovní skupina Děti a mládež, která se zabývá mimo jiné prevencí 
vzniku a šíření sociálně-patologických jevů)
Usnesení ZM č. 79/2011 – schválen Komunitní plán sociálních služeb regionu Turnovsko 
2011-2015

2.4 Provedené studie, analýzy, šetření v oblasti drog, které si obec nechala zpracovat 
či sama zpracovala 

2.5 Název studie: r. 2011 - žádná

Autor: -
Výstupy: -

2.6 Informace o protidrogové politice obce

Prezentace protidrogové politiky
Odkaz na webových stránkách obce: ANO (kontakt na protidrogového koordinátora)
Odkazy na protidrogové služby: ANO 
www.turnovprorodinu.cz – portál pro rodiny vytvořený ve spolupráci města a Centrem pro 
rodinu Náruč (odkazy na poradny, centra, odborná pracoviště, linky atd.)

Výroční zpráva obce o realizaci protidrogové politiky
Přijata obecní radou: NE
Zveřejněna na webu obce: ANO - www.turnov.cz (http://zpravodajstvi.turnov.cz/mestsky-
urad-informuje/zaverecna-zprava-o-realizaci-protidrogove-politiky.html)

Média 
Uveřejněné zprávy na webu či v tisku (počet, název): -
Tiskové konference (počet a témata): -

3. Situace na drogové scéně
Město Turnov je z hlediska incidence drog v regionu Libereckého kraje, v porovnání s jinými 
městy regionu, méně zasaženo toxikomanií. Počet problémových uživatelů drog se nijak 
zvlášť neliší od podobně velkých měst. Vývoj v roce 2011 však ukazuje, že došlo k poměrně 
velkému úbytku klientů terénních programů a došlo ke zmenšení nelegální drogové scény, 
oproti roku 2010 došlo ke snížení počtu kontaktů terénních pracovníků s drogově závislými. 
Byly zaznamenány informace o horším přístupu k drogám poté, co byl proveden policejní 
zátah na nedaleké Kopanině. Někteří uživatelé drog jezdí na "drogové zájezdy" do Jablonce 
nad Nisou (otevřená drog. scéna), protože mají strach či ostych užívat v rodném městě.
Represivní složky byly velmi aktivní ve stíhání deliktů souvisejících s drogami. Několik 
uživatelů skončilo na vazbě a drogová scéna se stala méně viditelnou a tudíž i hůře
proniknutelnou pro TP.
Sterilních stříkaček bylo vydáno 3518 ks, což je oproti r. 2010 (2585 ks) více. V roce 2011 
bylo kontaktováno 20 nových klientů TP, celkově ale kontaktů ubylo.
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Na drogové scéně se nadále pohybuje skupina uživatelů drog (cca 5 lidí kolem 30 let), kteří 
nespolupracují.
I v roce 2011 byl nejvíce užívanou drogou pervitin, který je často kombinován  (popř. 
nahrazován) marihuanou, léky nebo alkoholem. V sezóně tanečních párty pod širým nebem se 
dále velmi často zneužívá extáze a halucinogenní houby či LSD.
Obecně vykazují klienti TP na Turnovsku střídavě motivaci ke změně životního stylu, 
nicméně bez většího zájmu o léčbu závislosti v psychiatrické léčebně nebo ambulantně.
Odbor sociálních věcí (úsek hmotné noze) se setkal v roce 2011 s několika klienty, kteří jsou 
v důsledku užívání návykových látek invalidními důchodci a střídavě jsou klienty PL, domů 
na půli cesty, léčeben, apod.
Zdroj: Most k naději, o.s. - Souhrnná zpráva o terénním programu o.s.

(užívané drogy, způsob aplikace, skladba uživatelů, otevřená x uzavřená scéna, příp. prolínání s jinými skupinami – prostituující, 
bezdomovci apod., nákup v místě x dojíždění, příp. výroba drog, výskyt infekčních onemocnění, aktivity represivních složek, informace o 
drogové scéně ve vězení, ve vyloučených lokalitách, na taneční scéně, drogová kriminalita, zaznamenané trendy)

4. Služby poskytované uživatelům drog a osobám ohroženým drogou

4.1 Specifická primární prevence

Poskytovatelé programů primární prevence (mimo škol a školských zařízení): 
NNO, obec (resort školský, sociální a zdravotní, městská policie), Preventivně informační skupina PČR, 
pedagogicko-psychologické poradny, atd….

Poskytovatel Realizátor programu Cílová skupina Charakteristika aktivit

PPP Semily PPP Semily metodici 
prevence ZŠ

vedení, setkávání

PPP Semily PPP Semily žáci ZŠ interaktivní programy, 
víkendové a 

harmonizační pobyty
Maják o.p.s Maják o.p.s. žáci ZŠ a SŠ přednášky Prevence 

drogových závislostí, 
Drogové závislosti I. a

II.
Jednota bratrská 
Turnov

Nová naděje o.s. děti, mládež přednášky, besedy, 
literatura

Městská policie 
Turnov

Manažer prevence 
kriminality

děti, mládež besedy, přednášky

Městská knihovna A. 
Marka

Eva Kordová mateřské a 
základní školy

Povídání, představení, 
čtení (např. „Zvířátka 

nekouří“)



Závěrečná zpráva o protidrogové politice obce za rok 2011

7

4.2 Snižování rizik - Harm Reduction: K-centra a terénní programy

Název 
projektu
/služby

Realizátor

Počet 
klientů
v r. 2011/z 
toho UD

Počet 
kontaktů3

v r. 2011

Počet 
výměn4

v r. 2011

Počet 
vydaných inj. 
stř. v r. 2011

Počet 
sebraných
inj. stř. v r. 
2011

Terénní 
program

Most k naději, 
o.s.

51 617 nezjištěno 3518 6

4.3 Léčba a resocializace: psychiatři + psychologové, nemocnice, NNO – terapeut. komunita, 
ambulantní a doléčovací program 

Název projektu
/služby

Realizátor Typ služby Cílová skupina
Počet klientů
v r. 2011

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

4.4 Represivní činnost 

4.4.1 Živnostenský úřad

Celkem bylo v roce 2011 provedeno živnostenským úřadem Turnov 400 kontrol a uděleno 
108 pokut, jednalo se obecně o kontroly z pohledu živnostenského zákona.
Ve spolupráci s ČOI bylo provedeno 19 kontrol (z toho 4x přímo v barech a hernách, 2x 
v kavárnách).
Informace poskytla vedoucí ŽÚ Turnov – Ing. Lustigová)

4.4.2 Městská policie

Dle závěrečné správy MP Turnov bylo v roce 2011 řešeno 12 přestupků (blokové řízení) 
v souvislosti s návykovými látkami (z celkových 5.220 přestupků řešených v blokovém 
řízení).

4.4.3 Policie ČR

Z Výroční zprávy PČR Turnov vyplývá, že v roce 2011 bylo v rámci běžných kontrol 
zjištěno 25 řidičů pod vlivem drog, přičemž 20 z nich byl odebrán ŘP.

                                                
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.

4 Výměna: Kontakt, při kterém dochází k výměně (příp. jen odevzdání či výdeji) jedné nebo více injekčních jehel.
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Trestní stíhání dle zákona č. 40/2009 v roce 2011

stíháno
Drogové paragrafy

zjištěno 
případů

objasněno
recidivisté nezletilci mladiství

z toho 
podána 

obžaloba
§ 283 2 2 2 - - 1
§ 284  1 1 - - - 1
§ 285 - - - - - -
§ 286 - - - - - -
§ 287 1 1 - - - 1
§ 288 - - - - - -
§ 289 - - - - - -

celkem 4 4 2 - - 3

Údaje poskytl npor. Šedivý z SKPV PČR Semily

4.4.4 Probační a mediační služba

Podle informací poskytnutých Mgr. Martinem Doleželem pracovalo středisko PMS v 
Semilech v roce 2011 s osobami páchajícími trestnou činnost v souvislosti s drogami nebo 
jinými návykovými látkami ve 39 případech  (tresty obecně prospěšných prací, dohled 
probačního úředníka v případech podmínek a v jednom případě šlo o domácí vězení).
Od roku 2005 funguje z popudu PMS v Semilech vznik Multidisciplinárního týmu, kde se 
pravidelně scházejí zástupci PPP Semily, Probační a mediační služby v Semilech, Policie ČR 
v Semilech , oddělení sociálně-právní ochrany dětí MěÚ Turnova, Semil a Jilemnice, soudce 
a státní zástupce. 

4.5 Jiné aktivity

Název aktivity Realizátor Cílová skupina Popis aktivity

- - - -

- - - -

5. Odkazy
- PČR - Výroční zpráva o bezpečnostní situaci v katastru Města Turnova 2011 
- Výroční zpráva MP Turnov
- Most k naději, o.s. - Souhrnná zpráva o terénním programu o.s.




