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Úvodní slovo 

 

Kaţdý rok vypracovává krajský protidrogový koordinátor příslušného kraje Výroční zprávu o 

realizaci protidrogové politiky kraje za uplynulý rok. Cílem kaţdoročně zpracované výroční zprávy 

je komplexně zachytit a představit současný stav, strukturu a potřeby kraje v oblasti protidrogové 

politiky. Obsahem jsou informace získané od jednotlivých realizátorů programů, které se dotýkají 

tématu závislostí, místních protidrogových koordinátorů a dalších subjektů či jednotlivců působících 

v Libereckém kraji. Převáţná část informací byla čerpána z vypracované Analýzy drogové scény 

Libereckého kraje, kterou si Liberecký kraj nechal v roce 2006 zpracovat. 

Zpráva je koncipována tak, aby podávala informace o krajské protidrogové politice a drogové situaci 

v kraji za uplynulý rok 2006. Lze předpokládat, ţe tyto informace budou důleţitým nástrojem při 

stanovení priorit a opatření kraje na další období a pomohou tak k informovanosti všech 

zúčastněných subjektů v kraji. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Poděkování 

Poděkování patří všem spolupracovníkům, členům Protidrogové komise Rady Libereckého kraje, 

místním protidrogovým koordinátorům, organizacím a institucím které poskytly potřebná data a 

přispěly k jejich interpretaci. 
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Výroční zpráva o realizaci protidrogové politiky kraje 
(osnova) 

 

Kraj:     Liberecký 

 

Výroční zpráva za rok:  2006 

 

Zpracoval /jméno a funkce/: Kateřina Gruntová, DiS., 

krajská protidrogová koordinátorka 

 

Dne:     30. června 2006 

 

Projednáno (s kým):   Protidrogovou komisí Rady Libereckého kraje 

 

 

1 Souhrn 

1.1 Drogová scéna kraje a rizikové lokality 

 Ve všech regionech jsou poměrně snadno dostupné marihuana a pervitin, distribuce heroinu se 

koncentruje zejména do Jablonce n.N., Frýdlantu, příleţitostně do Liberce.  

 Marihuana a pervitin zřejmě pocházejí z velké části z produkce na území kraje, pervitin je 

nejčastěji dováţen z  Ústeckého kraje, ojediněle z hlavního města Prahy. Heroin je dováţen 

převáţně z  Prahy, v menší míře z Ústeckého kraje. 

 Do nelegálního obchodu s pervitinem se zřejmě významně zapojují příslušníci romské a 

vietnamské komunity ţijící v městech na území kraje. 

 K významným rizikovým lokalitám patří zejména městská sídliště s vyšší koncentrací skupin 

sociálně slabých obyvatel ohroţených sociálním vyloučením, města a obce s vyšší koncentrací 

škol a/nebo slouţící k rekreaci občanů z celé ČR.  

 Na rozdíl od některých krajů v ČR se na černém trhu neobjevuje substituční látka Subutex, jeţ 

by byla zneuţívána uţivateli drog. 

 S výjimkou občasného nákupu menších mnoţství metamfetaminu (pervitinu) občany Německa 

nebyly zjištěny průkazné známky propojení drogové scény Libereckého kraje s Německem a 

Polskem.  

 

1.2 Trendy v uţívání návykových látek a rizikové chování jejich uţivatelů 

 Nejvíce rozšířenou a uţívanou ilegální drogou na území kraje je marihuana, následována 

pervitinem, v mnohem menší míře je uţíván heroin. Mladí lidé ze slabších socio-

ekonomických vrstev uţívají těkavé látky (toluen), někdy v kombinaci s pervitinem.  

 Převáţná část uţivatelů pervitinu a heroinu uţívá nejrizikověji – injekčně. V souladu s jinými 

výzkumy bylo identifikováno občasné, situačně podmíněné rizikové chování injekčních 

uţivatelů – sdílení a/nebo opakované aplikace pouţitým injekčním náčiním. 

 Počet uţivatelů drog v Libereckém kraji, kteří vyhledali odbornou pomoc je v posledních 

letech relativně stabilní a nenarůstá. Zdá se, ţe k výraznému nárůstu počtu problémových 

uţivatelů drog v kraji v uplynulých letech nedošlo a v kontextu celorepublikového vývoje nic 

nenasvědčuje tomu, ţe by mělo dojít ke změně tohoto trendu. 
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 Podle některých odhadů se počet problémových uţivatelů drog na území kraje pohybuje 

v rozmezí 750 – 1320 osob. Jako nepravděpodobnější se jeví střed uvedených hodnot, tj. cca 

1035 problémových uţivatelů drog, zejména pervitinu a v menší míře heroinu.  

 V uţívání ilegálních drog nebyly identifikovány nové trendy vymykající se situaci na 

celostátní úrovni.  

 

 

1.3 Ţivotní styl dětí a mládeţe 

V průběhu měsíců března aţ června 2006 bylo provedeno ve vybraných základních a středních 

školách Libereckého kraje šetření zaměřené na ţivotní styl dětí a mládeţe - problematiku kouření, 

alkoholu a drog odborem veřejného zdravotnictví Krajské hygienické stanice Libereckého kraje se 

sídlem v Liberci. V r. 2006 bylo celkem sledováno 1349 dětí osmých tříd ze 66 základních škol 

Libereckého kraje, coţ je 29,7 % populace této věkové skupiny. Dále byly získány údaje od 342 

studentů druhých ročníků ze 14 středních škol a učilišť Libereckého kraje. V r. 2006 bylo šetření 

rozšířeno o pilotní studii zaměřenou na gambling. 
 

Shrnutí 

Kouření: 

 děti začínají kouřit v 11 letech a tato věková hranice se nemění 

 v současné době kouří v osmých třídách LK v průměru 25,4 % dětí, coţ odpovídá krajským 

výsledkům z předchozích let - podle pohlaví 27,2 % dívek a 23,6 % chlapců  

 nejvíc kuřáků v osmých třídách je v okrese Česká Lípa – 28,8 % dětí, ale dívek kuřaček je zde 

jiţ 32,4 %! = o 1 % více neţ vloni a vůbec nejvíc z LK  

 v okr. Jablonec n. N. došlo od r. 2003 k nárůstu počtu kuřáků na skoro dvojnásobek (r. 2003 – 

14 %, r. 2006 – 27,7 %) a to jak dívek (r. 2003 – 13,8 %, r. 2006 – 27 %), tak i chlapců (r. 2003 

– 14,2 %, r. 2006 – 27,6 %) !!! 

 kuřáci v 8. třídách vykouří v průměru jiţ 33 cigaret za týden – také toto číslo neustále stoupá od 

r. 2003 z 26 ks. Dá se říct, ţe pokud děti ve sledovaných 8. třídách kouří, jsou stále silnějšími 

kuřáky. 

 nejvíce rodičů - kuřáků je v okrese Česká Lípa (42,9 % matek, 52,9 % otců), stejně tak 

sourozenců kuřáků (33,7 %)  

 nejvíce se doma kouří v okrese Česká Lípa ( uvedlo 43,6 % ţáků 8. tříd) 

 

 ve 2. ročnících středních škol kouří 38 % studentů – stejně jako vloni, podle pohlaví 34,3 % 

dívek a 43,1 % chlapců 

 kuřáci ve 2. ročnících středních škol vykouří v průměru jiţ 58 cigaret za týden (o 9 ks více neţ 

vloni a vůbec nejvíc od počátku sledování v r. 1995) - dívky průměru 52 cigaret týdně (o 11 ks 

více neţ vloni) a chlapci 64 cigaret týdně (o 2 více neţ vloni) 

 začíná se objevovat kouření vodní dýmky (uvedlo 9 studentů jedné třídy) 

Alkohol: 

 přestoţe by měl být pro děti a mládeţ do 18 let nedostupný, pije ho pravidelně 1x týdně a 

častěji 5,5 % ţáků 8. tříd – 4,2 % dívek a 6,7 % chlapců. Krajský průměr výrazně převyšují 

chlapci z okr. Semily (letos 14,2 %) a to nejenom v letošním roce  - od r. 2003! 

 jednou a vícekrát měsíčně pije alkohol jiţ 21,1 % ţáků 8. tříd (opět mírný ale trvalý nárůst od r. 

2003 z 16,9 %) – 20,2 % dívek a 21,9 % chlapců. Krajský průměr v tomto případě převyšují 

děti z okr. Jablonec n. N. (26,6 %) - trvalý nárůst z 15,4 % v  r. 2003 a to jak u dívek (27,1 %) – 

nárůst z 13,8 % v r. 2003, tak u chlapců (26,1 %) – nárůst z 16 % v r. 2003! 
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 2x a vícekrát za ţivot opilých bylo dle odpovědí 14,3 % dětí 8. tříd (stejné % jako vloni) -  12,8 

% dívek, 15,7 % chlapců 

 opilých za poslední měsíc bylo 9,2 % dětí 8. tříd (trvalý pokles ze 17,7 % v r. 2003) – 8 % 

dívek a 10,3 % chlapců; opilých za poslední týden bylo 3,7 % dětí a to jak dívek, tak i chlapců 

 průměrný věk, kdy se děti poprvé opily, je 12,9 let – odpovídá výsledkům z předchozích let 

 Jednou a vícekrát týdně pije alkohol 30,4 % studentů 2. ročníků (o 1,9 % více neţ vloni) – 22,2 

% dívek a 41,7 % chlapců; jednou a vícekrát měsíčně pije 40,9 % studentů - o 5,2 % více neţ 

vloni (47 % dívek a 32,6 % chlapců) 

 pokud pijí jednou měsíčně a častěji, vypijí za měsíc v průměru 10,7 litru piva (dívky 5,4 litru, 

max. 21 litrů, chlapci 15,3 litru, max. 52 litry), 1,4 litru vína (dívky 1,2 litru, max. 9 litrů, 

chlapci 1,8 litru, max. 8 litrů) a 0,9 litru destilátů (dívky  0,6 litru, max. 4 litry, chlapci 1,3 litru, 

max. 8 litrů) 

 2x a vícekrát za ţivot opilých bylo dle odpovědí 64 % studentů (57,1 % dívek a 73,6 % 

chlapců), opilých za poslední měsíc bylo 39,8 % studentů (30,3 % dívek a 52,8 % chlapců), 

opilost za poslední týden uvedlo 19,9 % studentů (12,1 % dívek a 30,6 % chlapců) 

Jiné drogy: 

 průměrný věk zkoušky drogy je 13 let - tato věková hranice se nemění; 

 v 8. třídách základních škol v kraji drogu někdy zkusilo 16,1 % dětí (13,5 % dívek a 18,5 % 

chlapců) - k neustálému nárůstu dochází v okr. Jablonec nad Nisou (r. 2003 – 8,7 %, r. 2004 – 

15,4 %, r. 2005 – 16,9 %, r. 2006 – 20,1 %) a to jak u dívek (z 8 % v r. 03 na 15,7% v r. 06), 

tak zejména u chlapců (z 9,5 % v r. 03 na 24,6 % v r. ´06); 

 ve 2. ročnících středních škol a učilišť drogu někdy zkusilo 44,2 % studentů – 39,4 % dívek a  

50,7 % chlapců  

 drogu (převáţně marihuanu) získali nejčastěji od kamaráda – 79,7 % ţáků 8. tříd a 89,4 % 

studentů 2. ročníků (% z těch, co drogu zkusili) – stejně jako v předchozích letech; 

 opakované uţití drogy potvrdilo v kraji 90 ţáků 8. tříd, tj. 6,7 % (kolísá v průběhu sledování od 

r. 2003) - 38 dívek (5,8 %) a 52 chlapců (7,4 %); 

 ve 2. ročnících opakované uţití drogy potvrdilo 20,5 % (70) studentů – 17,7 % (35) dívek a 

24,3 % (35) chlapců; 

 nejčastěji drogu uţívají s kamarády - potvrdilo 44,4 % ţáků 8. tříd a 58,6 % studentů 2. ročníků 

(% z opak. uţivatelů); 

 v 8. třídách si drogu kupuje 41,1 % dětí 8. tříd (% z opak. uţivatelů) a utratí za ni v průměru 

283 Kč za měsíc; 

 ve 2. ročnících si drogu kupuje 37,1 % studentů a utratí za ni v průměru 640,- Kč za měsíc; 

 v době vyučování bylo někdy pod vlivem marihuany 6,3 % (85) ţáků 8. tříd a 19,6 % (67) 

středoškoláků, pod vlivem jiné drogy 0,7 % (9) ţáků 8. tříd a 3,5 % (12) středoškoláků. 

 Pilotní studií zaměřenou na rozšíření gamblingu bylo zjištěno hraní na automatech u 3,5 % 

ţáků 6. tříd, 6,5 % ţáků 9. tříd a 5,9 % studentů 3. ročníků.
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2 Obecná charakteristika kraje (demografie) 

Vybrané ukazatele podle krajů České republiky za rok 2006 
 

ČR 

celkem 

Liberecký 

kraj 

ZÁKLADNÍ ÚDAJE (k 1. 1. 2006) 

Rozloha v km
2 78 867 3 163 

Obce s rozšířenou působností 205 10 

Obce   6 248 215 

Části obcí 15 091 762 

OBYVATELSTVO 

Ţivě narození 105 831 4 466 

Zemřelí 104 441 4 143 

Přistěhovalí 68 183 5 780 

Vystěhovalí 33 463 4 360 

Počet obyvatel
1) 10 287 189 430 774 

ZAMĚSTNANOST A MZDY 

Míra ekonomické aktivity 
2)

 (%) 59,3 59,1 

Zaměstnaní v hlavním zaměstnání podle VŠPS (tis. osob) 4828,1 198,8 

podnikatelé 746,7 32,6 

Zaměstnaní v podnicích nad 20 zaměstnanců 
3)

 (přepočtené počty) 3 174 260 112 081 

Průměrná měsíční mzda 
3
  (Kč) 20 844 18 582 

NEZAMĚSTNANOST (podle MPSV) 
1)

 

Neumístění uchazeči o zaměstnání  448 545 17 258 

ţeny 238 713 9 257 

Volná pracovní místa 93 425 3 648 

Míra registrované nezaměstnanosti (%) 7,67 7,04 

Uchazeči na 1 volné pracovní místo 4,80 4,73 

ORGANIZAČNÍ STRUKTURA 
1)

 

Ekonomické subjekty celkem 2 430 481 111 299 

fyzické osoby 1 912 180 92 103 

obchodní společnosti 270 884 9 184 

druţstva 14 391 384 

STAVEBNÍ POVOLENÍ 
4)

 

Vydaná stavebních povolení  135 391 5 014 

Orientační hodnota staveb  (mil. Kč) 360 945 10 998 

BYTOVÁ VÝSTAVBA 

Dokončené byty 30 187 1 024 

Zahájené byty 43 747 1 595 

Rozestavěné byty
 1) 168 762 6 187 

ZEMĚDĚLSTVÍ 

Výroba masa v jatečné hmotnosti (t)   

hovězí a telecí  79 712 1 798 

vepřové  334 696 2 443 

Prodej zeměděl. výrobků (t)   

obiloviny  4 940 681 61 663 

konzumní brambory 323 833 906 

PRŮMYSL 
5)

 

Trţby za prodej vlastních výrobků   
a sluţeb průmyslové povahy (mil. Kč) 

2 484 194,0 113 977,3 

STAVEBNICTVÍ 
6)

 

Základní stavební výroba (mil. Kč) 239 664,4 6 554,0 

Stavební práce provedené podle dodavatelských smluv (mil. Kč) 320 867,1 8 328,1 

nová výstavba, rekonstrukce v tuzemsku 272 882,5 7 259,0 

opravy a údrţba v tuzemsku 37 831,9 963,9 

CESTOVNÍ RUCH 

Příjezdy hostů 12 724 926 802 499 

z toho nerezidenti 6 435 474 243 166 
1)

 stav k poslednímu dni sledovaného období 
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2) 
podíl počtu zaměstnaných a nezaměstnaných (pracovní síly) na počtu všech 15tiletých a starších  

3)
 ekonomické subjekty podnikatelské sféry s 20 a více zaměstnanci (v odvětví finanční zprostředkování bez ohledu na počet 

zaměstnanců) a všechny organizace nepodnikatelské sféry; vše se sídlem na území kraje 
4)

 údaj za ČR včetně povolení územně nerozdělených  
5)

 podnikatelské subjekty s počtem zaměstnanců 100 a více se sídlem na území kraje  
6)

 podnikatelské subjekty s počtem zaměstnanců 20 a více se sídlem na území kraje 
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Drogová kriminalita 

 

Přehled drogové kriminality v Libereckém kraji za období od 1. 1. 2006 do 31. 12. 2006  

 

Legenda: 

 

 

 

Nedovolená výroba a drţení omamných a psychotropních látek pro „jiného“ odpovídá skutkové podstatě nedovolená výroba a drţení 

omamných a psychotropních látek a jedů dle ustanovení § 187 trestního zákona (ustanovení postihující dealery drog) 

 

Nedovolená výroba a drţení omamných a psychotropních látek pro „sebe“ odpovídá skutkové podstatě nedovolená výroba a drţení 

omamných a psychotropních látek a jedů dle ustanovení § 187a trestního zákona (tzv. drţení drogy pro vlastní potřebu v mnoţství „větším neţ 

malém“) 

 

Nedovolená výroba a drţení omamných a psychotropních látek „výroba“ odpovídá skutkové podstatě nedovolená výroba a drţení 

omamných a psychotropních látek a jedů dle ustanovení § 188 trestního zákona ( speciální ustanovení postihující výrobu drog )  

 

Šíření toxikomanie odpovídá skutkové podstatě šíření toxikomanie dle ustanovení § 188a trestního zákona 

 
      Zdroj Policejní prezidium ČR – Statistický výkaz kriminalita za období od 1. 1. 2006 do 31. 12. 2006  

  

  

Název 

Zjištěno 

Objasněno Spácháno skutků Stíháno, vyšetřováno osob 
Škody 

Počet 
Dodateč

-ně 
alkohol recidivisté 

Nezletilí 

1-14 let 

Mladiství 

15-17 let 

Děti 

1-17 let 
Celkem recidivisté 

Nezletilí 

1-14 let 

Mladiství 

15-17 let 

v tis. Kč 

Celkem Zajištěno 

Nedovolená výroba a drţení 

omamných a psychotropních látek 

pro „jiného“ 
130 125 2 0 54 8 10 18 120 50 8 8 0 0 

Nedovolená výroba a drţení 

omamných a psychotropních látek 

pro „sebe“ 
8 7 0 0 3 0 1 1 5 1 0 0 0 0 

Nedovolená výroba a drţení 

omamných a psychotropních látek 

„výroba“ 

7 7 0 0 6 0 0 0 6 5 0 0 0 0 

Šíření toxikomanie 9 8 0 0 1 2 4 6 4 0 0 4 0 0 
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3 Koordinace protidrogové politiky 

3.1 Institucionální zajištění 

3.1.1 Krajské  

Agenda krajského protidrogového koordinátora  

vytvořena:    1. 4. 2002 

zastoupena:    Kateřina Gruntová, DiS., od 1. 7. 2004 

odbor:    sociálních věcí, bezpečnosti a problematiky menšin 

přímý nadřízený:   vedoucí odboru JUDr. Ludmila Šlechtová 

další spravované agendy:  koordinátor  dotačního řízení MPSV 

grantového řízení odboru 

regionální partner při implementaci Globálního grantu EU  

spolupráce v rámci kraje:  metodik sociální prevence (oddělení sociálně právní ochrany dětí) 

koordinátor pro národnostní menšiny 

manaţer prevence kriminality  

krajský školský koordinátor primární protidrogové prevence  

krajský školský koordinátor prevence sociálně patologických jevů. 

 

Nástroje protidrogové politiky 

Protidrogová komise Rady Libereckého kraje byla zřízena jako iniciativní a poradní orgán rady 

kraje pro oblast protidrogové politiky, dle § 80 zákona č. 129/00 Sb., o krajích, ve znění pozdějších 

předpisů, usnesením rady Libereckého kraje č. 657/02/RK ze dne 13. 8. 2002. Komise ukončila 

svoji činnost ke dni 30. října 2004.  

Opětovně byla komise zřízena usnesením č. 274/05/RK na 3. zasedání rady kraje dne 8. 3. 2005. 

Komise je sloţena z krajských odborníků ze státního, soukromého i neziskového sektoru (viz 

příloha č. 1). V roce 2006 zasedala komise celkem 7x. Krajská protidrogová koordinátorka je 

tajemnicí této komise.  

Hlavní činností komise je hodnocení projektů dotačního řízení Rady vlády pro koordinaci 

protidrogové politiky (RVKPP), řešení aktuálních problémů na poli prevence, přenášení informací, 

tvorba koncepčních dokumentů. 

Byly vytvořeny pracovní skupiny Protidrogové komise Rady Libereckého kraje pro oblast:  

 Primární prevence (v r. 2006 jednala 2x); 

 Harm Reduction (sniţování rizik) zasedala v r. 2006 1x; 

 Léčby a resocializace (zasedala v r. 2006 1x);   

 Koordinace (místní protidrogoví koordinátoři se sešli v r. 2006 celkem 3x, 1x návštěva NNO, 

která poskytuje resocializační program - REP, o.s.).  

Náplní těchto skupin byla metodická činnost, předávání aktuálních informací a plnění koncepčních 

dokumentů: Akční plán protidrogové politiky Libereckého kraje na období 2005-2006. 

 

Pracovní skupina pro realizaci Zdravotní politiky Libereckého kraje. Protidrogový koordinátor je 

stálým členem skupiny a gestorem cíle č. 12 - Sníţit škody způsobené alkoholem, drogami a 

tabákem. Kromě zajištění návaznosti protidrogové politiky na ostatní cíle zdravotní politiky kraje 

je hlavním přínosem moţnost ovlivnění dalších rozvojových a koncepčních dokumentů kraje a 

společenských procesů z hlediska potřeb protidrogové prevence. 

 

Spolupráce a metodická činnost s poskytovateli sluţeb  

V roce 2006 byly realizovány dvě metodické porady se zástupci: 
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 Centra sociálních sluţeb Libereckého kraje, p. o.: Kontaktní centrum pro lidi ohroţené 

drogou Liberec, Terapeutická komunita pro drogově závislé Nová Ves 

 o. s. Pasant  

 Advaita, o. s. 

 
 

3.1.2 Místní 

Při zajišťování koordinace protidrogové politiky na obcích s rozšířenou působností je 

vyuţívána spolupráce s protidrogovými koordinátory obecních úřadů těchto obcí (10 správních 

obvodů). Ve většině obcí je tato funkce kumulována s dalšími funkcemi (kurátor pro děti a mládeţ, 

romský poradce, sociální pracovník, apod.). Přehled viz příloha č. 2. 

 

Nástroje protidrogové politiky na místní úrovni 

Následující informace byly čerpány ze Závěrečných zpráv o realizaci protidrogové politiky obce. 

Město Česká Lípa 

- Lenka Kovalová, manaţerka prevence kriminality a místní protidrogový koordinátor do 

31. 12. 2006; 

- přímým nadřízeným: vedoucí odboru sociálních věcí a zdravotnictví;  

- fungující Komise prevence kriminality Rady Města: komise se schází pravidelně kaţdý měsíc, 

tj. 11x v r.2006; hlavní náplní komise bývá zpravidla hodnocení projektů a kontrola 

vynaloţených finančních prostředků; 

- spolupráce: KÚ LK, v rámci odboru MěÚ s romským poradcem, který je realizátorem 

některých projektů v rámci Programu Prevence Kriminality na místní úrovni, taktéţ s okresním 

školským metodikem prevence (Pedagogicko-psychologická poradna v České Lípě), o. s. 

Pasant, Střediskem sociální a psychologické péče v České Lípě, ASPPO, o.s., Dům humanity, 

Farní charita Česká Lípa, Krajská hygienická stanice LK, Městská policie Česká Lípa, PMS 

ČR, Psychiatrie Česká Lípa, SOPOS – CL (sociální poradenství); 

- spolupráce na tvorbě komunitního plánu Města Česká Lípa; 

- financování: rozdělování peněz v rámci Komise prevence kriminality (na drogy vyčleněno 40,5 

tis. Kč (Pedagogicko-psychologická poradna Česká Lípa, o. s. Pasant), finanční prostředky jsou 

dále poskytovány formou grantu v rámci sociální a bytové komise (50 tis. Kč o. s. Pasant), o. s. 

Pasant je za symbolickou cenu poskytnut nájem prostor (232.659,- Kč); 

- informace o protidrogové politice na www.mesto@mucl.cz v sekci prevence kriminality; 

- vzdělávání: místní protidrogový koordinátor se účastní ročního vzdělávání v oblasti primární 

prevence uţívání návykových látek – Vzdělávací kurz pro realizátory programů primární 

prevence, pořádá Prevcentrum (absolvováno 71 hodin, akreditováno MŠMT), „Komunikace 

v prevenci kriminality“ – marketingová komunikace, zajištěno MV.  
 

Město Frýdlant 

- Ing. Jitka Sochová, vedoucí projektu Poradního a setkávacího centra – organizační sloţky MěÚ 

Frýdlant, místní protidrogový koordinátor; 

- přímý nadřízený: vedoucí kanceláře úřadu MěÚ Frýdlant; 

- místní protidrogová komise neexistuje, na konkrétní záleţitosti se vytvářejí pracovní skupiny; 

- POSEC, organizační sloţka Města Frýdlant, poradní a setkávací centrum (sociálně patologické 

jevy, primární prevence): Terénní program pro uţivatele drog, Poradenství pro dospívající a 

dospělé, Poradenství rodinného psychologa, Občanská poradna, Pět P, Klub duševního zdraví a 

další volné programy; 

- spolupráce: KÚ LK, se školními metodiky prevence Frýdlanského výběţku (ZŠ a SŠ) a 

kontaktními osobami obcí Hejnice, Nové Město pod Smrkem a Raspenava formou setkávání 

http://www.mesto@mucl.cz/
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v POSECu nad aktuálními tématy z oblasti sociálně-patologických jevů (šikana na ZŠ, 

HIV/AIDS, vzdělávání metodiků) – celkem 3 schůzky; s Pedagogicko-psychologickou 

poradnou Raspenava (pracoviště s působností pro Frýdlantsko) prostřednictvím Poradenství 

rodinného psychologa v POSECu; s Městskou policií Frýdlant, obvodním oddělením PČR, OŘ 

PČR LK (aktivní účast na akcích POSECu, např. na městské konferenci pořádané v květnu 

2006, v březnu 2006 setkání školních metodiků prevence s PIS PČR Liberec – téma: Šikana na 

základních školách); 

- informace na webových stránkách www.mu-frydlant.cz/posec; 

- vydáno 19 tiskových zpráv; 

- komunitní plánování Města Frýdlant: březen 2006 setkání zástupců měst a obcí Frýdlantska, 

poskytovatelů a uţivatelů sociálních sluţeb. Realizátor setkání: Tima Liberec, v rámci projektu 

Oţivený dům. Následně provedena skromná dotazníková akce mezi poskytovateli soc. sluţeb 

na frýdlantsku. Výsledky byly shrnuty v Podkladech pro KPSS ve Frýdlantském výběţku. 

Vydán Průvodce sociálními sluţbami. RM usnesením č. 1595/06 ze dne 7. června 2006 

rozhodla, ţe se Město Frýdlant přihlásí do školení triád (pořádané Krajským úřadem 

Libereckého kraje) v období září – listopad 2006. 

 

Město Jablonec nad Nisou 

- Bc. Jaroslav Cvrček, vedoucí oddělení sociálních sluţeb a zdravotnictví včetně funkce místního 

protidrogového koordinátora; 

- přímý nadřízený: ředitel odboru sociálních věcí a zdravotnictví MěÚ Jablonec nad Nisou;   

- protidrogová komise zřízena není, ale jsou zřízeny jiné komise, které tuto problematiku mohou 

řešit: Komise humanitní péče (zasedala 9x, drogy projednávala 1x – seznámení se Závěrečnou 

zprávou o realizaci protidrogové politiky města za rok 2005 a Strategie protidrogové politiky 

Města na rok 2006), Komise prevence kriminality (zasedala 3x, problematiku drog 

projednávala 1x při rozdělování příspěvků města na primární prevenci NNO); 

- spolupráce: v rámci MěÚ s romským poradcem, terénním soc. pracovníkem, soc. kurátorem a 

oddělením sociálně právní ochrany dětí, KÚ LK, s PČR, městskou policií – manaţerem 

prevence kriminality, DDM Vikýř, Pedagogicko psychologickou poradnou, Věznice Rýnovice 

– Specializované protitoxikomanické oddělení, Kontaktní centrum pro lidi ohroţené drogou 

Liberec – výměnná místnost v Praţské ul. – Terénní program Jablonec nad Nisou, Poradna pro 

rodinu, manţelství a mezilidské vztahy Jablonec nad Nisou; 

- kaţdý rok probíhá akce s názvem „Týden proti drogám“;  

- Město Jablonec nad Nisou vyčlenilo na své aktivity částku 20 tis. Kč, ze které byla financovaná 

akce Týden proti drogám (2.-6.10.2006). Na činnost NNO či jiných subjektů schválilo město 

příspěvek ve výši 80 tis. Kč (60 tis. Kč volnočasové aktivity, 20 tis. Kč protidrogový program); 

- 2x vydána informace v místním tisku Jablonecký měsíčník a Jablonecký deník o akci Týden 

proti drogám; 1x informační článek v Jabloneckém deníku o moţnosti anonymních vyšetření na 

HIV v jablonecké nemocnici;  

- vzdělávání koordinátora: vzdělávací kurz „Drogová problematika – aktuální situace a prevence 

(kurz v rozsahu 4 hodin, osvědčení vydala akreditovaná vzdělávací instituce NOVEKO Brno). 

 

Město Jilemnice 

- Mgr. Jindřiška Vydrová, vedoucí odboru sociálních věcí a současně místní protidrogový 

koordinátor; 

- přímým nadřízeným je tajemník úřadu; 

- Město Jilemnice nezřizuje protidrogovou komisi. 

- Město Jilemnice v roce 2006 začalo s tvorbou komunitního plánu sociálních sluţeb pro celý 

region Jilemnicko, protidrogová oblast byla řešena  na jednáních skupiny pro osoby ohroţené 

sociálním vyloučením. Výstup publikovaný v Komunitním plánu pro region Jilemnicko: 

http://www.mu-frydlant.cz/posec
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„….byla zmapována situace na školách a policii, týkající se především drogových závislostí, 

z níţ vyplývá, ţe na všech školách drogy byly zaznamenány, ale situace není zatím hrozivá, a 

školy společně s policií vzniklé situace řeší.  Na všech školách také probíhá program věnující se 

protidrogové prevenci. Pomocníkem v tomto směru by měl být i „otevřený klub pro děti a 

mládeţ“ v Jilemnici, pokud se skupině zabývající se dětmi a mládeţí podaří jeho zřízení 

prosadit. 

- Spolupráce: KÚ LK, Občanská poradna Oblastní charity Jilemnice, Poradna pro rodinu a 

mezilidské vztahy v Liberci, detašované pracoviště Jilemnice; Městský úřad Semily 

(multidisciplinární tým); 

- Město Jilemnice vypsalo v r.2006 3 oblasti grantového řízení: kulturní a sportovní akce; obecně 

prospěšná činnost; vyuţití volného času dětí a mládeţe. Projekt, který by v sobě obsahoval 

protidrogovou aktivitu nebyl podán. 

 

 

Město Nový Bor 

- Jiřina Kubáňová, vedoucí oddělení sociálně-právní ochrany dětí (cca 0,3 pracovního úvazku) a 

sociální prevence (tábor, 3x víkendový pobyt, akce pro pěstounské rodiny) odboru sociálních 

věcí a zdravotnictví, funkce místního protidrogového koordinátora, tajemnice protidrogové 

komise; 

- přímým nadřízeným vedoucí odboru sociálních věcí a zdravotnictví; 

- fungující Protidrogová komise Rady Města, která se sešla v r. 2006 9x; hlavní náplní: 

koordinace všech organizací a institucí působící v protidrogové oblasti v obvodu Nového Boru, 

doporučení na rozdělení finančních příspěvků organizacím, které jsou příspěvkovými 

organizacemi obce na protidrogovou prevenci dle podaných ţádostí a jejich kontrola, 

doporučení schválení grantů v oblasti protidrogové prevence, akce přímo organizované 

protidrogovou komisí, akce, které jsou spoluorganizovány s komisí SPOD, aktivace některých 

úkolů, které souvisejících s protidrogovou prevencí např. U-rampa, reakce na podněty, které 

směřují k problémům s drogami (dotazy, urgentní řešení případných situací); 

- v říjnu r. 2006 byl schválen komunitní plán Svazkem obcí Novoborska, obsahuje části, které se 

týkají protidrogové prevence, nemá přímo návaznost na rozpočet Města Nový Bor; 

- odkaz na webové stránky obce - www.novy-bor.cz (umisťovány obecné informace o 

protidrogové prevenci, usnesení RM a ZM); 

- během roku 2006 vyšly 3 články v Českolipských listech: tématem byly akce Protidrogové 

komise Města Nový Bor. V Novoborském měsíčníku vyšly dva články s podobnou tématikou. 

Pravidelně uveřejňována usnesení rady a městského zastupitelstva tzn. i ta, která měla na 

programu řešení a financování protidrogových aktivit. V  měsíčníku vyšly i výzvy ke grantům, 

které obsahovaly protidrogovou prevenci. K-centrum v České Lípě informovalo o svých 

sluţbách v r. 2006 prostřednictvím Českolipských listů celkem 6x. 

- Nové programy v Novém Boru v uplynulém roce: COPP – centrum odborné psychologické 

pomoci (problémy se závislostmi nevyjímaje). 

- Hlavní nedostatky v poskytování sluţeb v obci v uplynulém roce: chybějící typy sluţeb, 

regionální dostupnost sluţeb, populační podskupiny nezachycené sítí sluţeb v obci, 

provázanost sluţeb atd. 

- Spolupráce: KÚ LK, NNO, KHS LK, psychiatrie Česká Lípa, Policie ČR, Státní zdravotní 

ústav. 

- Chybí specializované sluţby pro děti do 15 let, které lze umístit jen do psychiatrických 

oddělení dětských nemocnic. V Praze jsou tato zařízení k dispozici s omezenou kapacitou. 

Problémy jsou i s umisťováním mladistvých do věku 18-ti let, někdy je delší čekací doba. Jako 

problém se jeví neposkytování ambulantní léčby drogově závislým a absence doléčovacího 

centra pro menší skupinu osob (cca 10) v oblasti Českolipska a Novoborska. 

http://www.novy-bor.cz/
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- Oblast financování: přímo z rozpočtu financovány příspěvkové organizace Města Nový Bor 

(94.947,- Kč – školské projekty), granty (45 tis. Kč pro o. s. Pasant) a přímé financování akcí 

protidrogové komise (10.286,- Kč). 

 

Město Semily 

- Bc. Ivana Kořínková, sociální kurátor, kurátor pro děti a mládeţ, místní protidrogový 

koordinátor, členka pracovní skupiny prevence kriminality, členka komise Oddělení sociálně 

právní ochrany dětí, členka multidisciplinárního týmu; 

- přímý nadřízený: vedoucí sociálního odboru; 

- v rámci komunitního plánování rozvoje sociálních sluţeb ve správním obvodu Semily byly 

vytvořeny 4 pracovní skupiny (2 skupiny se mohou reálně zabývat problémem závislostí -

společensky nepřizpůsobiví nebo obtíţně přizpůsobiví občané a skupina rodiny s dětmi); 

- spolupráce: KÚ LK, Pedagogicko-psychologická poradna Semily, multidisciplinární tým; 

- na webových stránkách obce nejsou uvedeny informace o protidrogové politice, taktéţ nebyly 

provedeny ţádné informační a preventivní kampaně k dané problematice. 

 

Město Turnov 

- Stanislava Havlová, místní protidrogový koordinátor (0,1 pracovního úvazku), vykonává 

především agendu sociálně-právní ochrany dětí a prevenci kriminality; 

- přímým nadřízeným: vedoucí odboru sociálních věcí; 

- protidrogová koordinátorka je tajemnicí Komise sociálně-právní ochrany dětí (zasedala 2x; 

byly vytyčeny problémové lokality a doba, kdy se děti a mladiství v těchto lokalitách zdrţují a 

v souvislosti s tím bylo přijato usnesení č. 4/2006, kterým je navázáno na činnost Komise pro 

bezpečnost a prevenci kriminality a doplněno o řešení této problematiky v souladu se zákonem 

č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů. V souvislosti s 

tímto opatřením byla navázána intenzivnější spolupráce  a součinnost s Městskou policií v 

Turnově a PČR obvodní oddělení Turnov). 

- Koordinátorka je členkou Komise pro bezpečnost a prevenci kriminality (jako orgán Rady 

Města Turnova je zřízena Komise pro bezpečnost a prevenci kriminality, která nesla v roce 

2006 název Komise pro prevenci kriminality. Po komunálních volbách v roce 2006 dostala 

komise nový název a došlo i ke změně ve sloţení. Komise zasedala celkem 3x a z toho dvě 

zasedání byla věnována problematice zneuţívání tabákových výrobků, alkoholu a drog dětmi a 

mládeţí a dále byly ve spolupráci s MP a PČR připraveny akce směřující k omezení činnosti 

dealerů drog.) 

- Nositelem projektu Komunitního plánování v Turnově je o. s. Fokus Turnov. Na základě 

Dohody o partnerství jsou města Turnov, Semily a Jilemnice partnery komunitního plánování. 

Jako řídící orgán procesu plánování byl v lednu 2006 vytvořen manaţerský tým a následující 

období bylo zaměřeno na vznik pracovních skupin. A to pracovní skupiny v souvislosti 

s problematikou závislostí „děti a mládeţ“ a ,,osoby společensky nepřizpůsobivé“. V rámci 

projektu komunitního plánování vznikl v červnu 2006 Katalog sociálních sluţeb Turnovska, 

Semilska a Jilemnicka. Zjištěnou potřebou v oblasti sociálních sluţeb je činnost terénního 

pracovníka pro drogově závislé, tzv. streetworkera. Jedním z výstupů pracovní skupiny ,,děti a 

mládeţ“ je potřeba prevence patologických jevů u dětí a mládeţe a podpora projektů k tomu 

směřujících. Prioritou č. 1 pracovní skupiny ,,osoby společensky nepřizpůsobivé“ je vznik 

chráněné dílny (sociálně terapeutické dílny), která poskytne zaměstnání nejen osobám po 

výkonu trestu, s podmíněným trestem nebo mladistvým delikventům, ale i rizikové mládeţi.  

- Pozornost je věnována volnočasovým aktivitám dětí, Město Turnov je zřizovatelem Střediska 

pro volný čas dětí a mládeţe „Ţlutá ponorka“. 

- V průběhu roku 2006 bylo jednáno s Kontaktním centrem pro lidi ohroţené drogou v Liberci o 

rozšíření jejich terénního programu i pro oblast Turnovska. Tato jednání byla započata jiţ v 
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roce 2005, ale pro přetrvávající personální problémy K-centra nebyla tato sluţba doposud 

zahájena. V roce 2006 K-centrum provedlo v Turnovských lékárnách průzkum prodeje 

injekčních stříkaček a  tato sluţba byla na Turnovsku shledána potřebnou. Terénní program v 

Turnově bude mít po zahájení své činnosti i vliv na rozpočet obce. 

- Financování: resocializační program o. s. REP ve výši 105 tis. Kč. 

- Specifickou primární prevencí se zabývá Křesťanské společenství Turnov, které provedlo 

celkem 6 hodinových přednášek na téma „Kouření“ a prostřednictvím společnosti Teen 

Challenge zprostředkovalo 3 přednášky v délce 2 hodin na téma „Závislosti“. 

- Spolupráce: KÚ LK, se školními metodiky prevence, úzká spolupráce  s kurátorem pro mládeţ 

MěÚ v Turnově, pracovníkem obvodního oddělení PČR v Turnově majícím na starosti 

problematiku mládeţe, s pracovníky tzv. ,,Toxi týmu“ SKPV PČR OŘ Semily, pravidelný 

kontakt s pracovnicí PIS (preventivně informační skupiny) PČR OŘ Semily, která se zabývá 

rovněţ prevencí kriminality a ochranou před zneuţíváním návykových látek a  s pracovníky 

Městské Policie v Turnově; konkrétní problematika je řešena i ve spolupráci se soudy a státním 

zastupitelstvím; s probační a mediační sluţbou; Pedagogicko-psychologickou poradnou 

v Semilech (Peer program – víkendové setkání pro ţáky 6-9 tříd ZŠ a studenty gymnazií, 

vzdělávání školních metodiků prevence); o.s.REP; s AT poradnou v Semilech, popřípadě 

dalšími odborníky drogové problematiky.  

 

Město Źelezný Brod 

- Bc. Zdeněk Vincour, kurátor pro děti a mládeţ, sociální koordinátor, koordinátor pro národností 

menšiny, manaţer prevence kriminality a místní protidrogový koordinátor; 

- přímý nadřízený: vedoucí odboru sociálních věcí; 

- komise či jiný orgán cíleně zřízen na problematiku závislostí není; problematika je řešena 

oddělením sociálně právní ochrany dětí a v komisi se stejným názvem; 

- komunitní plán zpracován není; 

- spolupráce: KÚ LK, OŘ Policie ČR Jablonec nad Nisou, městská policie a obvodní oddělení 

Policie ČR v Ţelezném Brodě, PMS ČR, okresní soud, státní zastupitelství, oddělení sociálně 

právní ochrany MěÚ Jablonec nad Nisou, Tanvald; 

- do budoucna se jeví jako potřebné zřídit poradenské sluţby pro mladistvé a jejich rodiče, 

v regionu ţeleznobrodska není ţádná sociální sluţba, která by řešila „sociální otázky“; 

- v průběhu r. 2006 byla 2. ZŠ Ţelezný Brod poskytnuta finanční částka ve výši 3 tis. Kč na 

uhrazení besedy agentuře DANNY AGENCY (komponovaný pořad s názvem „Pozor! Koza 

nekouří.“ pro ţáky 1.-5. tříd); 
 

Místní protidrogoví koordinátoři Městského úřadu Tanvald a Magistrátního města Liberec zprávu 

neodevzdali. 
 
 

3.2 Finanční zajištění protidrogové politiky 

 RÁMCOVÝ PŘEHLED DOTAČNÍCH či GRANTOVÝCH PROGRAMŮ Libereckého 

kraje v oblasti neinvestičních dotací na realizaci programů protidrogové politiky na rok 2006 

 

Odbor sociálních věcí, bezpečnosti a problematiky menšin  

o Grantový fond Libereckého kraje, program č. 9 – Podpora sociálních programů Libereckého 

kraje, na projekty v oblasti protidrogové politiky a prevence kriminality.  

o Financování zajištěno přímo z rozpočtu resortu (Centrum sociálních sluţeb Libereckého 

kraje, příspěvková organizace Libereckého kraje – CSS LK, p.o. – Kontaktní centrum pro 

lidi ohroţené drogou Liberec, Terapeutická komunita pro drogově závislé Nová Ves, 

Poradna pro rodinu a mezilidské vztahy, Jablonec nad Nisou, závislosti; Domov důchodců 
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Sloup v Čechách, p.o. – domov se zvláštním reţimem – oddělení pro psychotiky a 

alkoholiky). 

o Přímá finanční podpora (REP, o.s.). 

 

Odbor hospodářského a regionálního rozvoje 

o Vyhlášena 4. výzva v roce 2006. Grantové schéma Sociální integrace v Libereckém kraji, 

program Společný regionální operační program ČR na léta 2004 – 2006, priorita 3. Rozvoj 

lidských zdrojů v regionech, opatření 3.2 Podpora sociální integrace v regionech. 

 

Odbor zdravotnictví  

o Grantový fond Libereckého kraje: 

Program č. 4 - Zdravotnické vzdělávací programy (zdravotnická výchova dětí a mládeţe, 

občanů, zdravotní edukace pedagogů, semináře pro laickou veřejnost apod.). 

Programu č. 5 - Zdravotnické preventivní a léčebné programy (infekčních onemocnění - 

TBC, pohlavní choroby, AIDS, virové hepatitidy, infekční onemocnění CNS, alimentární 

nákazy a pod.; neinfekčních onemocnění - KVO, diabetes mellitus, onkologická 

onemocnění a pod.; úrazů, násilí - vč. syndromu týraného dítěte a domácího násilí; otrav; 

prevence a léčby závislosti na drogách, alkoholu a kouření; prevence zubního kazu; 

vytváření zdravého a bezpečného ţivotního prostředí zdravého ţivotního stylu - zdravá 

výţiva, pohybové aktivity, podpora duševního zdraví, hygiena. 

o Účelová neinvestiční dotace – ošetření osob pod vlivem alkoholu a intoxikovaných osob 

v lůţkovém zdravotnickém zařízení. 

 

Odbor školství, mládeţe, tělovýchovy a sportu  
o Grantový fond Libereckého kraje: 

Program č. 10 - Podpora projektů v resortu školství (finanční spoluúčast na projektech 

podpořených z jiných zdrojů, vzdělávání multiplikátorů, volnočasové aktivity, společné 

aktivity dětí, rodičů a škol/školských zařízení, komunitní funkce škol/školských zařízení, 

činnost informačních center mládeţe, tvorba projektových fiší orientovaných na vzdělávání 
k ţádostem o finanční příspěvek z fondů Evropské unie). 

Program č. 14 - Podpora tělovýchovy a sportu (handicapovaní sportovci, významné akce a 

aktivity tělovýchovy a sportu zaměřené na děti a mládeţ, pravidelná činnost sportovních oddílů, 

rekonstrukce, modernizace, technické zhodnocení, údrţba a opravy zázemí sportovních oddílů). 

o Financování zajištěno přímo z rozpočtu resortu (školy zřizované Libereckým krajem). 
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Financování protidrogové politiky Libereckého kraje 
(Údaje nelze srovnávat s předchozím rokem, některé informace v r.2005 nebyly sledovány) 

Dotace či granty poskytnuté LK ze státního rozpočtu 

a samosprávy (krajské a místní) v roce 2006 

Výše 

poskytnutých 

finančních 

prostředků 

(Kč) 

Z toho na drogy 

1. Státní dotace 

RVKPP 4.880.000,- 4.880.000,- 

MŠMT Podpora preventivních programů realizovaných 

školami, školskými zařízeními a nestátními 

neziskovými organizacemi 

568.000,-  284.000,-  

MPSV  144 400,- 136.378,- 

MZd 
neinvestiční dotace 245.000,- 245.000,- 

investiční dotace 0,- 0,- 

Státní dotace celkem 5.837.400,- 5.545.378,- 

2. Krajská dotace 

Liberecký 

kraj 

Resort sociálních věcí, 

bezpečnosti a 

problematiky menšin 

Program č. 9  690.000,- 490.000,- 

Přímá podpora  50.000,- 0,- 

Z rozpočtu kraje pro 

příspěvkové organizace 
(CSS LK, Domov důchodců 

Sloup v Čechách) 

5.328.300,- 5.328.300,- 

Resort zdravotnictví 

Program č. 4 386.900,- 0,- 

Program č. 5  948.700,- 0,- 

Účelová neinvestiční 

dotace (ošetření 

podnapilých pacientů) 
2.246.000,- 2.246.000,- 

Resort školství, 

mládeže, tělovýchovy a 

sportu 

Program č. 10 895.563,- 10.000,- 

Program č. 14 900.000,- 0 

Liberecký kraj celkem 11.445.463,- 8.074.300,- 

3. Místní dotace 

Města celkem 2.133.114,- 
 

873.892,- 

V rámci LK bylo poskytnuto celkem 19.415.977,- 14.493.570,- 
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Nedostatky v oblasti financování 

 NNO nečerpají finanční prostředky ze Strukturálních fondů EU. 

 Některé organizace nevyuţívají vícezdrojového financování. 

 Nesoulad vyhlášených podmínek dotačního řízení ze strany RVKPP, MPSV, MZd. 

 Nekomunikace a nespolupráce s MZd. 

 Povinná 30% spoluúčast pro NNO u státní dotace (RVKPP). 

 Neúčast místních samosprávních celků na financování regionálních protidrogových sluţeb 

v kraji. 

 Pozdní čerpání schválené dotace či grantu ze státního rozpočtu a z rozpočtu samospráv. 

 

Vize Libereckého kraje v oblasti financování 

 Financování certifikovaných sluţeb, které vyplývají z oprávněných potřeb komunitních plánů 

obcí. 

 Uspokojit potřeby poskytovatelů sluţeb v oblasti financování do výše 20 % uznatelných 

nákladů (sluţby, které čerpají finanční prostředky vícezdrojově). 

 Včasné financování sluţeb. 

 Jednoduchý a efektivní systém financování. 

 Zapojení měst a obcí do systému vícezdrojového financování. 

 Nastavit víceleté financování. 
 

 

3.3 Nejvýznamnější rozhodnutí krajských orgánů v  oblasti protidrogové politiky v 

uplynulém roce 

3.3.1 Protidrogová komise Rady Libereckého kraje 

Protidrogová komise Rady Libereckého kraje na svém 1. zasedání dne 2. 2. 2006  vzala na vědomí 

zadání Analýzy drogové scény Libereckého kraje usnesením č. 01/06/PK. 

Protidrogová komise Rady Libereckého kraje upozornila dne 4. 5. 2006 Radu Libereckého kraje na 

nesoulad organizačního řádu Krajského úřadu Libereckého kraje se zněním § 23 odst. 3, zákona 

číslo 379/2005 Sb. Opatřeních k ochraně před škodami působenými tabákovými výrobky, 

alkoholem a jinými návykovými látkami a o změně souvisejících zákonů usnesením č. 02/06/PK. 

Protidrogová komise Rady Libereckého kraje na svém 3. zasedání dne 4. 5. 2006 po projednání 

vzala na vědomí Výroční zprávu protidrogové politiky Libereckého kraje za rok 2005 usnesením č. 

03/06/PK. 

Protidrogová komise Rady Libereckého kraje na svém zasedání dne 15. 6. 2006 vzala na vědomí 

předloţenou rezignaci Bc. Tomáše Pokorného usnesením č. 04/06/PK. 

Protidrogová komise Rady Libereckého kraje na svém zasedání dne 15. 6. 2006 vzala na vědomí 

návrh RNDr. Roberta Gamby, vedoucího odboru školství, mládeţe, tělovýchovy a sportu, na 

jmenování nového člena Protidrogové komise Rady Libereckého kraje Bc. Petry Elisové usnesením 

č. 05/06/PK. 

Protidrogová komise Rady Libereckého kraje dne 14. 9. 2006 po projednání vzala na vědomí 

ţádosti o poskytnutí finančních prostředků státního rozpočtu na programy protidrogové politiky 

Rady vlády pro koordinaci protidrogové politiky v roce 2007 občanského sdruţení Pasant a 

Advaita, občanské sdruţení pro pracovní a sociální rehabilitaci drogově závislých při Terapeutické 

komunitě pro drogově závislé v Nové Vsi a doporučuje tyto projekty k financování ze státního 

rozpočtu v plné výši usnesením č. 06/06/PK 
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Protidrogová komise Rady Libereckého kraje dne 14. 9. 2006 vzala na vědomí předloţený projekt 

Krajské nemocnice Liberec a doporučuje organizaci projekt přepracovat do takové podoby, aby 

mohl být doporučen k financování ze státního rozpočtu usnesením č. 07/06/PK. 

Protidrogová komise Rady Libereckého kraje dne 14. 9. 2006 vzala na vědomí předloţenou ţádost 

o poskytnutí dotace ze státního rozpočtu na program protidrogové politiky Ministerstva 

zdravotnictví v roce 2007 Centra sociálních sluţeb Libereckého kraje, příspěvková organizace a 

doporučuje projekt k financování ze státního rozpočtu usnesením č. 8/06/PK. 

Protidrogová komise Rady Libereckého kraje dne 2. 11. 2006 vzala na vědomí předběţné výstupy 

z provedené Analýzy drogové scény Libereckého kraje usnesením č. 9/06/PK. 

Protidrogová komise Rady Libereckého kraje na svém zasedání dne 15. 12. 2006 vzala na vědomí 

Závěrečnou zprávu Analýzy drogové scény Libereckého kraje a doporučuje její závěry jako hlavní 

východisko a závazný dokument pro zpracovatele regionálních strategických dokumentů 

protidrogové politiky usnesením č. 10/06/PK.  
 

3.3.2 Rada Libereckého kraje 

Rada kraje na svém 1. zasedání dne 10. 1. 2006 odsouhlasila grantové programy resortu 

zdravotnictví pro rok 2006 usnesením č. 34/06/RK. 

Rada kraje na svém 4. zasedání dne 14. 3. 2006 vzala na vědomí Dlouhodobý záměr vzdělávání a 

rozvoje vzdělávací soustavy Libereckého kraje usnesením č. 252/06/RK. 

Rada kraje na svém 5. zasedání dne 21. 3. 2006 odsouhlasila grantové programy č. 4 a č. 5 resortu 

zdravotnictví – návrh přidělení dotací na rok 2006 usnesením č. 309/06/RK.  

Rada kraje na svém 8. zasedání dne 2. 5. 2006 schválila preventivní programy realizované školami, 

školskými zařízeními a nestátními neziskovými organizacemi – návrh smlouvy na rozdělení 

finančních prostředků usnesením č. 350/06/RK. 

Rada kraje na svém 9. zasedání dne 16. 5. 2006 vzala na vědomí zprávu o činnosti příspěvkových 

organizací resortu sociálních věcí, bezpečnosti a problematiky menšin za rok 2005 usnesením č. 

547/06/RK. 

Rada kraje na svém 9. zasedání dne 16. 5. 2006 vzala na vědomí zprávu o činnosti příspěvkových 

organizací ve zdravotnictví za rok 2005 usnesením č. 587/06/RK. 

Rada kraje na svém 12. zasedání dne 11. 7. 2006 schválila rozpočtové opatření č. 105/06 – účelová 

neinvestiční dotace na realizaci programů protidrogové problematiky Centrem sociálních sluţeb 

Libereckého kraje, příspěvkovou organizací usnesením č. 759/06/RK. 

Rada kraje na svém 12. zasedání dne 11. 7. 2006 jmenovala nového člena Protidrogové komise 

Rady Libereckého kraje usnesením č. 761/06/RK. 

Rada kraje na svém 14. zasedání dne 12. 9. 2006 schválila přímou podporu nestáním neziskovým 

organizacím v roce 2006 usnesením č. 983/06/RK. 

Rada kraje na svém 14. zasedání dne 12. 9. 2006 vzala na vědomí informaci o projektu „Plánování 

rozvoje sociálních sluţeb v Libereckém kraji a vzdělávání zadavatelů a poskytovatelů jako jeho 

nedílná součást“ usnesením č. 984/06/RK. 

Rada kraje na svém 14. zasedání dne 12. 9. 2006 schválila partnerství kraje v projektech 

Zkvalitňování výuky na základních a středních školách Libereckého kraje pomocí vyučovací 

metody vyuţívání interaktivních tabulí, Studijní program pro školní metodiky prevence usnesením 

č. 1004/06/RK. 
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Rada kraje na svém 15. zasedání dne 3. 10. 2006 doporučila zadavatelům rozvojových dokumentů 

a koncepcí v Libereckém kraji zpracovávat posouzení vlivů na zdraví (HIA – Health Impact 

Assesment) v souladu s předloţenou metodikou  HIA a odsouhlasila navrţený systém zjišťování 

shody výsledků HIA se schválenou zdravotní politikou Libereckého kraje. Dále rada kraje uloţila 

vedoucím odborů Krajského úřadu Libereckého kraje a) zajistit v rámci zpracování rozvojových 

dokumentů a koncepcí nepodléhajících zákonu č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na ţivotní 

prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na ţivotní 

prostředí), zpracování posouzení vlivů na zdraví (HIA) do závěrů těchto dokumentů a předloţit 

návrhy těchto dokumentů se zpracovanou HIA cestou odboru zdravotnictví k posouzení pracovní 

skupině pro zdravotní politiku pro zjištění souladu dokumentu se schválenou zdravotní politikou 

Libereckého kraje, b) zajistit ve spolupráci s pracovní skupinou pro zdravotní politiku Libereckého 

kraje posouzení dopadů na veřejné zdraví v rámci rozvojových dokumentů a koncepcí 

podléhajících zákonu č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na ţivotní prostředí a o změně některých 

souvisejících zákonů, (zákon o posuzování vlivů na ţivotní prostředí) a jeho soulad se schválenou 

zdravotní politikou Libereckého kraje usnesením č. 1034/06/RK.  

Rada kraje na svém 16. zasedání dne 17. 10. 2006 vzala na vědomí Výroční zprávu o realizaci 

zdravotní politiky Libereckého kraje za rok 2005 vypracovanou pracovní skupinou pro realizaci 

zdravotní politiky usnesením č. 1081/06/RK. 

Rada kraje na svém 16. zasedání dne 17. 10. 2006 vzala na vědomí výsledek projektu Prevence a 

zdraví zpracovaném ve spolupráci s krajskou hygienickou stanicí Libereckého kraje usnesením č. 

1083/06/RK. 

Rada kraje na svém 18. zasedání dne 5. 12. 2006 odsouhlasila poskytnutí účelové neinvestiční 

dotace z rozpočtu LK roku 2007 - kap. 91409 jako příspěvek obcím na zajištění ošetření 

podnapilých a intoxikovaných osob spádové oblasti obce a na zajištění akutní ústavní pohotovostní 

sluţby v lůţkovém zdravotnickém zařízení na území obce usnesením č. 1307/06/RK. 

Rada kraje na svém 18. zasedání dne 5. 12. 2006 souhlasila se vzdáním se práva a prominutí 

pohledávek evidovaných v majetku příspěvkové organizace Centrum sociálních sluţeb 

Libereckého kraje usnesením č. 1341/06/RK. 

 

3.3.3 Zastupitelstvo Libereckého kraje 

Zastupitelstvo Libereckého kraje na svém 1. zasedání dne 24. 1. 2006 schválilo grantové programy 

resortu zdravotnictví usnesením č. 10/06/ZK. 

Zastupitelstvo Libereckého kraje na svém 3. zasedání dne 28. 3. 2006 schválilo předloţený návrh 

přidělení dotací z Grantového fondu Libereckého kraje v roce 2006,  programy resortu 

zdravotnictví č. 4 „Podpora zdravotnických vzdělávacích programů“ a č. 5 „Podpora 

zdravotnických preventivních a léčebných programů“ usnesením č. 66/06/ZK. 

Zastupitelstvo Libereckého kraje na svém 3. zasedání dne 28. 3. 2006 schválilo Dlouhodobý záměr 

vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy Libereckého kraje usnesením č. 81/06/ZK. 

Zastupitelstvo Libereckého kraje na svém 3. zasedání dne 28. 3. 2006 schválilo rozdělení 

finančních prostředků Grantového fondu Libereckého kraje z programů č. 10 ve výši 895 563,- Kč 

a z programů č. 14 ve výši 900 tis. Kč usnesením č. 82/06/ZK. 

Zastupitelstvo Libereckého kraje na svém 4. zasedání dne 25. 4. 2006 schválilo rozdělení 

finančních prostředků v rámci Grantového fondu Libereckého kraje, programu č. 9 - Podpora 

sociálních programů Libereckého kraje pro rok 2006 ve výši 2 667 853,- Kč usnesením č. 

129/06/ZK.  
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Zastupitelstvo Libereckého kraje na svém 5. zasedání dne 30. 5. 2006 schválilo změnu rozpočtu - 

rozpočtové opatření č. 63/06 – Podpora preventivních programů realizovaných školami, školskými 

zařízeními a nestátními neziskovými organizacemi  usnesením č. 149/06/ZK. 

Zastupitelstvo Libereckého kraje na svém 5. zasedání dne 30. 5. 2006 schválilo změnu rozpočtu - 

rozpočtové opatření č. 63/06 – Podpora preventivních programů realizovaných školami, školskými 

zařízeními a nestátními neziskovými organizacemi usnesením č. 171/06/ZK.  

Zastupitelstvo kraje na svém 6. zasedání dne 27. 6. 2007 vzalo na vědomí jako písemnou informaci 

Výroční zprávu o realizaci protidrogové politiky Libereckého kraje za rok 2005 usnesením č. 

211/06/ZK. 

Zastupitelstvo Libereckého kraje na svém 7. zasedání dne 29. 8. 2006 schválilo záměr změny 

rozsahu poskytovaných sociálních sluţeb v rámci Centra sociálních sluţeb Libereckého kraje, 

příspěvková organizace, s účinností od 1.1. 2007 usnesením č. 243/06/ZK. 

Zastupitelstvo Libereckého kraje na svém 7. zasedání dne 29. 8. 2006 schválilo poskytnutí 

neinvestiční dotace na úhradu nákladů souvisejících s účastí triád delegovaných obcí na vzdělávání 

pro zpracovatele komunitních plánů sociálních sluţeb ve výši 15.000,- Kč usnesením č. 244/06/ZK. 

Zastupitelstvo Libereckého kraje na svém 8. zasedání dne 3. 10. 2006 schválilo poskytnutí 

neinvestiční dotace Městu Semily na úhradu nákladů souvisejících s účastí  člena delegované triády 

na vzdělávání pro zpracovatele komunitních plánů sociálních sluţeb ve výši 5.000,- Kč usnesením 

č. 272/06/ZK. 

Zastupitelstvo Libereckého kraje na svém 8. zasedání dne 3. 10. 2006 vzalo na vědomí jako 

písemnou informaci projekt „Plánování rozvoje sociálních sluţeb v Libereckém kraji a vzdělávání 

zadavatelů a poskytovatelů jako jeho nedílná součást“ usnesením č. 276/06/ZK. 

Zastupitelstvo Libereckého kraje na svém 9. zasedání dne 31. 10. 2006 vzalo na vědomí jako 

písemnou informaci: K posuzování koncepčních a rozvojových dokumentů v Libereckém kraji 

z pohledu vlivů na zdraví; Výroční zpráva o realizaci zdravotní politiky Libereckého kraje za rok 

2005; Projekt „Prevence a zdraví 2005“ usnesením č. 307/06/ZK. 

Zastupitelstvo Libereckého kraje na svém 11. zasedání dne 19. 12. 2006 schválilo bezúplatný 

převod movitého majetku sdruţení ADVAITA – občanské sdruţení pro pracovní a sociální 

rehabilitaci drogově závislých při Terapeutické komunitě pro drogově závislé v Nové Vsi, IČ: 

65635591, se sídlem Nová Ves 55, slouţícího k zajištění činnosti Terapeutické komunity pro 

drogově závislé v Nové Vsi; sdruţení MOST K NADĚJI, IČ: 63125137, se sídlem Jilemnického 

1929, Most, slouţícího k zajištění činnosti K-centra pro lidi ohroţené drogou usnesením č. 

375/06/ZK. 

 

3.4 Nejvýznamnější aktivity v oblasti protidrogové politiky v uplynulém roce 
 

Zadaný a následně vypracovaný projekt s názvem Analýza drogové scény Libereckého kraje Mgr. 

Josefem Radimeckým, MSc., Centrum adiktologie Psychiatrická klinika 1. lékařská fakulta 

Univerzity Karlovy v Praze. 

 

Spoluúčast Libereckého kraje na realizaci vícekrajového setkání realizátorů programů primární 

prevence uţívání drog Karlovarského, Libereckého a Ústeckého kraje. Setkání proběhlo dne 9. 3. 

2006 v Ústí nad Labem, místo setkání Krajský úřad Ústeckého kraje. 
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Centrum vzdělanosti Libereckého kraje a Liberecký kraj, resort školství, mládeţe, tělovýchovy a 

sportu připravili pro období 2007 – 2008 projekt „Studijní program pro školní metodiky prevence“. 

Náplní projektu je komplexní zajištění studia k výkonu jedné ze specializovaných činností – 

prevence sociálně patologických jevů (v souladu s § 9 vyhlášky č. 317/2005 Sb., o dalším 

vzdělávání pedagogických pracovníků, akreditační komisi a kariérním systému pedagogických 

pracovníků). Tento projekt byl podpořen prostřednictvím Operačního programu Rozvoj lidských 

zdrojů Evropským sociálním fondem a Českou republikou . 

http://www.esfcr.cz/
http://www.esfcr.cz/
http://www.esfcr.cz/
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4 Situace na drogové scéně 

4.1 Drogová epidemiologie 2006  
 

V roce 2006 vyhledalo v L/K místech celého Libereckého kraje pomoc celkem 243 uţivatelů drog 

(67,5 % tj.164 muţů a 32,5 % tj. 79 ţen). Bydliště v Libereckém kraji (dále LK) uvádělo 173 osob 

(71,2 %). 

Sociální struktura 

Nejvíce uţivatelů ţilo s rodiči - 114 osob (46,9 %), 46 osob (18,9 %) ţilo samostatně, 29 osob 

(11,9 %) s partnerem, 22 osob (9,1 %) s přáteli, 6 osob (2,5 %) s partnerem a dětmi, 3 osoby samy 

s dítětem, u 20 (8,2 %) uvedena jiná moţnost. S uţivatelem drogy ţilo 49 osob (20,2 %) – podobné 

% jako v r. 2005.  

Největší skupinu tvořili nezaměstnaní nebo s příleţitostnou prací (126 osob = 51,9 %) – v r. 2005 

to bylo 47,3 %. Pravidelné zaměstnání mělo 48 uţivatelů (19,8 %), stejně tak studentů/ţáků bylo 

48 (19,8 %), 11 v  inv. důchodu nebo v domácnosti (4,5 %), u 10 osob jiná moţnost nebo 

neuvedeno. 

Základní dokončené a nedokončené vzdělání mělo 53,9 % osob, 30,5 % osob vzdělání střední bez 

maturity, 14 % s maturitou, 1 osoba (0,4 %) byla s vyšším odborným vzděláním a 1 osoba (0,4 %) 

s vysokoškolským vzděláním, u 2 osob neuvedeno. 

Věková struktura  

Nejvíce kontaktů (37,9 %) tvořila skupina uţivatelů ve věku 25 - 39 let, dále skupina 20 - 24letých 

(30 %) a mladistvých ve věku 15 - 19 let (26,3 %). Do15 let bylo 1,6 % uţivatelů (4), nad 40 let 4,1 

%. 

Podle pohlaví: muţů bylo ve věkové skupině do 15 let 1,2 %, ve skupině 15 - 19 let 21,3 %, ve 

skupině 20 - 24 let 29,9 %, ve skupině 25 - 39 let 43,3 % a nad 40 let 4,3 %. Źen bylo ve skupině 

do 15 let 2,5 %, ve skupině 15 - 19 let 36,7 %, ve skupině 20 - 24 let 30,4 %, ve skupině 25 - 39 let 

26,6 % a nad 40 let 3,8 %. 

Průměrný věk uţivatelů v LK byl v roce 2006 24,3 let (v r.´05 – 23,9 let). Podle pohlaví: průměrný 

věk muţů byl v r. 2006 24,9let a průměrný věk ţen 22,9 let. Průměrný věk uţivatelů marihuany byl 

19,2 let (rozpětí 12 - 34 let). Průměrný věk uţivatelů pervitinu byl 24 let (15 - 50 let) a heroinu 

27,1 let (18 - 49 let). Průměrný věk i. v. uţivatelů drogy v  r. 2006 byl 25,4 let - 26,1 let u muţů (17 

-50 let) a 24 let u ţen (15 - 75 let). 

Typ drogy 

Nejuţívanější drogou je stále pervitin – 52,7 % uţivatelů (v r.´05 - 58,8 %), dále marihuana – 22,6 

% (v r. 2005 – 21,2 %) a heroin – 14,4 % uţivatelů (nárůst o 6,4 %, v r. 2005 - 8 %). Podle pohlaví 

bylo mezi uţivateli pervitinu 65,6 % muţů a 34,4 % ţen (beze změny), u marihuany 72, % muţů a 

27,3 % ţen (v r.´05 – 85,4 % muţů,14,6 % ţen), u heroinu 74,3 % muţů a 25,7 % ţen (v r.´05 – 

88,9 % muţů, 11,1 % ţen). 

Injekčně si drogu aplikovalo v r. 2006 56,4 % uţivatelů v LK (r. 2005 – 61,5 %) - podle pohlaví 

55,5 % muţů (r. 2005 – 60 %) a 58,2 % ţen (r. 2005 – 65,6 %). Tímto způsobem si aplikuje drogu 

73,4 % uţivatelů pervitinu, 91,4 % uţivatelů heroinu a 80 % uţivatelů buprenorfinu. 

Průměrný věk prvního uţití drogy byl 16,2 let (r. 2005 – 16 let, r.´04 - 16,3 let) – 16,4 let u muţů (8 

- 59 let), 15,9 let u ţen (9 - 33 let). 

Průměrný věk první injekční aplikace drogy byl 18,3 let (v r. 2005 – 19,3 let) – 18,5 let u muţů (v 

r. 2005 – 19,3 let) a 18 let u ţen (v r. 2005 – 19,4 let). 
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Podle frekvence uţívání drogy byli nejpočetnější skupinou uţivatelé, kteří drogu uţívají denně – 

29,6 % (v r. 2005 – 28,3 %), na druhém místě skupina uţivatelů, kteří v posledním měsíci neuţili 

drogu – 28,8 % (v r. 2005 – 27,4 %), dále skupina uţívající drogu 2 - 6 dní v týdnu - 23,5 % 

uţivatelů, 1x týdně a méně často 17,7 % uţivatelů, zbylé procento neuvedlo. 

 

Akutní intoxikace drogou a léky  

Drogový informační systém sleduje akutní intoxikace systémem sentinelových pracovišť. 

Informace jsou poskytovány na formulářích „Hlášení o intoxikaci". Intoxikace jsou hlášeny pouze 

z okresu Liberec a Jablonec n.N. 

Okres Liberec 

V okrese je sběr prováděn z odd. ARO a ambulance interního odd. Krajské nemocnice Liberec. 

Celkem bylo v roce 2006 hlášeno 41 intoxikací (r.´05 – 39, r.´04 - 46, r.´03 - 51). Jednalo se o 13 

muţů (r.´05 – 21, r.´04 - 15, r.´03 - 18) a 28 ţen (r.´05 – 18, r.´04 - 31, r.´03 - 33). Bydliště v okrese 

Lbc mělo 27 osob (65,9 %) – 3 osoby (7,3 %) byly z okr. ČL, 1 osoba měla bydliště mimo LK, u 

10 osob (24,4 %) bydliště neuvedeno. 

Průměrný věk intoxikovaných osob byl 39,8 let: 34,5 let u muţů (23 - 57 let), 42,3 let u ţen (16 - 

70 let). Nejčastěji byly akutní intoxikace způsobeny léky: benzodiazepiny 31,7 % (13) - (r.´05 – 

15,4 %, r.´04 - 24 %, r. 03 - 22 %), sedativa, hypnotika, analgetika 26,8 % (11) - (r.´05 – 35,9 %, 

r.´04 - 52 %, r.´03 - 39 %), ostatní léky 31,7 % (13) - (r.´05 – 33,3 %, r.´04 - 17 %, r.´03 - 23 %). 

Intoxikace morfinem, efedrinem, hašišem, barbituráty byla po jednom případě. V 7 případech (3 

muţi a 4 ţeny) byly léky uţity s alkoholem. Úmrtí v důsledku intoxikace drogou nebylo hlášeno 

ţádné.  

 

Okres Jablonec n.N. 

Akutní intoxikace v r. 2006 hlásilo JIP interního odd. a nemocnice v Jablonci n. N. Zachyceny byly 

pouze 3 intoxikace (r.´05 – 28, r.´04 - 9, r.´03 - 11) - 1 muţe a 2 ţen. Muţ měl bydliště v okrese 

Jbc, jedna ţena v okr. Lbc, u druhé ţeny bydliště neudáno. Průměrný věk intoxikovaných osob byl 

34,3 let - muţi bylo 23 let, jedné ţeně 31 a druhé 49 let.  

Muţ byl intoxikován pervitinem a efedrinem, jedna ţena sedativy, hypnotiky a alkoholem, druhá 

ţena ostatními léky. Úmrtí v důsledku intoxikace drogou nebylo hlášeno ţádné. 

 

Incidence infekčních onemocnění mezi uţivateli drog 

Incidence, která sleduje zdravotní dopad uţívání drogy v oblasti infekčních nemocí, je zjišťována 

z hlášení o infekčních onemocněních.   

 

Okres Liberec  

V r. 2006 bylo prokázáno onemocnění virovou hepatitidou u 5 uţivatelů drog (i. v. narkomani). Ve 

2 případech se jednalo o muţe s akutním onemocněním VHC - tj. 100 % z celkového počtu 

hlášených akutních VHC a 3 chronická onemocnění VHC (1x u muţe, 2x u ţeny) - tj. 27 % 

z celkového  počtu hlášených chronických VHC.  

V r. 2006 nebyla z anonymních odběrů prováděných Zdravotním ústavem v Liberci zachycena 

ţádná HIV pozitivní osoba. 

 

Okres Česká Lípa 

V r. 2006 bylo v okrese prokázáno onemocnění virovou hepatitidou u 8 uţivatelů drog (i. v. 

narkomani, v 1 případě zjištěn ve vazební věznici).  Jednalo se o 1 akutní onemocnění VHB (muţ) 

- tj. 100 % z celkového počtu hlášených akutních VHB, 2 akutní onemocnění VHC (1x muţ, 1x 

ţena) - tj. 100 % z celkového počtu hlášených akutních VHC a 5x chronické onemocnění VHC (3x 

muţ, 2x ţena) - tj. 72 % z celkového počtu hlášených chronických VHC.  
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V r. 2006 nebyla z anonymních odběrů prováděných Zdravotním ústavem v Liberci - oddělením 

Česká Lípa zachycena ţádná HIV pozitivní osoba. 

 

Okres Jablonec n.N. 

V r. 2006 bylo prokázáno onemocnění virovou hepatitidou u  2 uţivatelů drog (i. v. narkomani). 

Jednalo se o chronické onemocnění VHC (1x u muţe, 1x u ţeny) – tj. 66 % z celkového počtu 

hlášených chronických VHC. 

 

Okres Semily 

V  r. 2006 bylo prokázáno onemocnění  virovou hepatitidou u 1 uţivatele drog (i. v. narkoman). 

Jednalo se o muţe s chronickým onemocněním VHC - tj. 33 % z celkového počtu hlášených 

akutních VHC. 

V r. 2006 nebyla z anonymních odběrů prováděných Zdravotním ústavem v Liberci – nově 

otevřenou pobočkou v Semilech zachycena ţádná HIV pozitivní osoba. 

 

 

4.2 Informace o drogové scéně ve věznicích 

Vězeňská sluţba ČR 

Vazební věznice Liberec 

V oblasti závislosti vězněných osob na psychoaktivních látkách je stěţejním úkolem Vězeňské 

sluţby ČR (i zaměstnanců Vazební věznice Liberec) zajistit nedostupnost psychoaktivních látek 

pro všechny kategorie vězněných osob. V podmínkách Vazební věznice Liberec se jedná o osoby 

vazebně stíhané a o osoby vykonávající trest odnětí svobody po pravomocném odsouzení.  

V rámci poradny drogové prevence a bezdrogové zóny byla v souvislosti s nealkoholovými 

závislostmi věnována v r. 2006 intenzivnější, individuální péče asi 50 vězněným osobám. 

V průběhu r. 2006 bylo provedeno 134 testování biologického materiálu na výskyt omamných a 

psychotropních látek. Z uvedeného počtu byl 1 výsledek vyhodnocen jako pozitivní. Následně bylo 

přistoupeno k provedení konfirmačního testu, kdy byl výsledek negativní.  

V r. 2006 se uskutečnilo 12 prohlídek cel a loţnic vězněných osob, včetně společných prostor za 

vyuţití sluţební kynologie. V rámci těchto prohlídek nebyla zjištěna přítomnost nedovolených 

látek. 

V rámci systému praxe s vězněnými osobami bylo zjištěno: nejpreferovanější drogou je pervitin 

(52 % vězněných), následuje marihuana (22 %), heroin (3 %) a v mnoha případech kombinace 

různých omamných a psychotropních látek.  

 

Věznice Stráţ pod Ralskem 

Věznice nedisponuje specializovaným oddělením zabývajícím se ochrannou či dobrovolnou léčbou 

ve vězení. Zvýšil se počet odsouzených, kteří prošli programem bezdrogové zóny a to jiţ v průběhu 

r. 2005, kdy byla kapacita oddělení navýšena o 8 míst, coţ bylo 65 míst celkem. V r. 2006 

navýšeno na 89 míst. 

Čtvrtletně 10 % odsouzených je podrobeno testu na přítomnost THC, pervitin, heroin, morfin a 

benzodiazepiny. Je-li podezření na přítomnost uţití drog, testy se dělají v průběhu VTOS. Léková 

závislost není evidována. 

Za r. 2006 bylo evidováno 225 toxikomanů nejčastěji ve věkové skupině 20-29 let, 15 závislostí na 

alkoholu ve věku od 40 let výše (klesající tendence oproti předchozím rokům). Za rok 2006 bylo 

provedeno 19 záchytů drog. 
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Věznice Rýnovice 

Specializované oddělení ústavní léčby protitoxikomanické (SOÚL) zřízené pro výkon ochranného 

léčení protitoxikomanického (OPL) v ústavní formě jako součást oddělení výkonu trestu. SOÚL 

má statut léčebny, provádí ochrannou léčbu ve formě ústavní i ambulantní. Odsouzení jsou na 

SOÚL zařazováni na základě soudem nařízené OLP v ústavní formě. 

Pacienti vyřazení ze SOÚL v r. 2006 na základě výstupu z VTOS a podmínečného propuštění 

z VTOS: 28 % abstinuje a pokračuje v léčbě, 20 % relapsuje. Přeměněné a zrušené léčby u 

vyřazených v r. 2006: 96 % realizovaná zrušení pro neúčelnost, 4 % nerealizované přeměny a 

zrušení. Stav SOÚL na konci roku 2006: 17 pacientů s uloţenou OLP v ústavní formě a 10 

pacientů bez léčby (zrušena ústavní léčba).  

V r. 2006 bylo provedeno 112 rozborů (odběr moči) za účelem zjištění zneuţití drog a léků, z toho 

bylo zjištěno celkem 16 pozitivních nálezů. Dále bylo provedeno ve sledovaném období celkem 

191 odběrů (z toho 8x s pozitivním výsledkem) s vyuţitím multipanelů k orientačním odběrům 

detekujícím THC, MET, OPI, BAR, BZD (mající informační charakter).  

Na konci roku začal SOÚL tvořit nový léčebný řád, který bude odpovídat podmínkám souvisejícím 

s očekávaným přijetím standardů v léčbě během výkonu trestu. 

 

 

4.3 Sluţby poskytované uţivatelům drog a osobám ohroţeným drogou 
 

4.3.1 Primární prevence 

Systém vertikální koordinace aktivit primární prevence zůstává nezměněný a je zabezpečován: 

- na krajské úrovni krajským školským koordinátorem primární prevence sociálně 

patologických jevů a krajským školským koordinátorem primární protidrogové prevence, 

- na okresní úrovni okresními  metodiky prevence, 

- na úrovní jednotlivých škol školními metodiky prevence. 

 

V roce 2006 došlo ke zlepšení institucionálního zabezpečení činnosti okresních a školních 

metodiků prevence, neboť vyhláška číslo 72/2005 Sb. jasně vymezuje standardní činnosti školního 

metodika prevence a ukládá jednotlivým pedagogicko-psychologickým poradnám přesné úkoly 

v oblasti primární prevence. 

 

K částečnému zlepšení situace došlo rovněţ v oblasti finančního zabezpečení funkce školního 

metodika prevence. V případě, ţe pedagog pověřený výkonem této funkce splní kvalifikační 

poţadavky k výkonu specializovaných činností, přísluší mu nárokový příplatek k platu za výkon 

této činnosti. Specializační studium v daném rozsahu nebylo v roce 2006 v rámci Libereckého 

kraje realizováno. Z tohoto důvodu byl v partnerství Libereckého kraje a Centra vzdělanosti 

Libereckého kraje zpracován projekt Studium pro školní metodiky prevence. 

 

Vzdělávání a metodické vedení pedagogických pracovníků 

Klíčovou oblastí pro rozvoj primární prevence je vzdělávání pedagogických pracovníků. Tato 

skutečnost je zachycena rovněţ v Dlouhodobém záměru rozvoje vzdělávání a výchovně vzdělávací 

soustavy Libereckého kraje. Aţ doposud neexistovala nabídka institucionalizované formy 

postgraduálního či certifikovaného vzdělávání v této oblasti. Uvedené formy vzdělávání byly 

částečně suplovány jednorázovými kurzy či semináři k dílčím částem problematiky. Řešení tohoto 

problému nabízí realizace výše uvedeného projektu Studium pro školní metodiky prevence.  

Na krajské úrovni proběhla ve sledovaném období dvě setkání s okresními metodiky prevence. 

Předmětem těchto jednání byly aktuální otázky v oblasti společensky neţádoucích jevů a další 

postupy především k zajištění vertikální koordinace. Jednotlivé pedagogicko-psychologické 
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poradny samostatně realizují pro školní metodiky odborné semináře zaměřené na prevenci sociálně 

patologických jevů. 

Pedagogicko-psychologická poradna Česká Lípa: 

- jednodenní seminář „Drogy a paragrafy“, 

- třídenní seminář na téma „Dětská práva a legislativní rámec primární prevence“, 

- jednodenní seminář pro školní metodiky prevence „Malá policejní akademie“. 

 

Pedagogicko-psychologická poradna Jablonec nad Nisou: 

- odborný seminář pro školní metodiky prevence na téma „Práce pedagogických pracovníků 

s agresivní mládeţí“, 

- metodická porada (Strategie protidrogové politiky Města Jablonec nad Nisou, projektové 

řízení). 

Pedagogicko-psychologická poradna Liberec: 

- metodická porada pro školní metodiky prevence s odbornou přednáškou na téma „Sociální 

patologie“. 

Pedagogicko-psychologická poradna Semily: 

- metodická porada pro školní metodiky prevence, 

- dvoudenní seminář pro školní metodiky prevence (moţnosti spolupráce mezi školou a 

Kontaktním centrem pro lidi ohroţené drogou v Liberci, Probační a mediční sluţbou Semily, 

návštěva Dětského diagnostického ústavu). 
 
Programy primární prevence (mimo škol a školských zařízení) 

Název 

projektu/programu 

Realizátor 

programu 

(pracoviště) 

Cílová skupina Charakteristika aktivit Počet akcí/osob 

Soukromá 

poradenská 

praxe 

Mgr. Igor 
Pavelčák 

pedagogové semináře 
Nezjištěno. Nejsou 

vykazovány výstupy. 

Přednášky 
s protidrogovou 

tématikou na ZŠ 

a SŠ 

Maják, o.p.s. 

děti a mládeţ 10-18 

let v Liberci a 
blízkém okolí 

přednášky Přednášek 173 pro 4200 

studentů. 

K-centrum – 
centrum pro 

drogové 

závislosti 

o.s. Pasant 

ţáci ZŠ, SŠ, SOU 

jednorázová 

přednáška, seminář 

9 škol, 18 tříd, 416 dětí, 

36 vyučovacích hodin. 

mládeţ ohroţená 

sociálně 
patologickými jevy 

Celkem 28 klientů, 6 

vyučovacích hodin. 

pedagogové 
24 pedagogů, 2 

vyučovací hodiny. 

Kontaktní 
centrum pro lidi 

ohroţené drogou 

v Liberci 

CSS LK, p.o. Ţáci ZŠ, SŠ, SOU besedy 

3 besedy, 7 tříd, 155 
ţáků, 8 vyučovacích 

hodin. 

„Normální je 
nekouřit“ 

Zdravotní 

ústav se sídlem 
v Liberci 

14-17 let 
preventivní 
programy 

1 MŠ, 11 ZŠ, 3 SŠ, 
mimo školu 45 ţáků ZŠ 

a ZvŠ, 65 studentů SŠ. 

Celkem osloveno 1026 
dětí a mládeţe. Celkem 

122 pracovních setkání. 

60 konzultací. 

„Pojďme bez 

cigaret“ 
10-13 let prevence kouření 

„AIDS a my“ 12-17 let prevence AIDS 

„Já a naše třída“ Ţáci a studenti 
preventivní 

programy 
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„Tahle můţe být 

tvá poslední“ 

Zdravotní 

ústav se sídlem 

v Liberci 
s oddělením 

prevence 

sociálních věcí 

Statutárního 
města Liberec 

Nekouřící 

středoškoláci a 

kuřáci z jejich 
nejbliţšího okolí. 

osvětová kampaň 

 

Mezinárodní 
soutěţ „Přestaň a 

vyhraj“ 

Kuřáci, kteří chtějí 
s kouřením přestat 

a jsou starší 18 let. 

 

„Týden proti 

drogám“ 

Město 

Jablonec nad 
Nisou 

Ţáci ZŠ, SŠ a SOU, 

laická i odborná 
veřejnost 

výchovně 

vzdělávací akce 

 

Plakáty primární 
prevence 

Liberecký kraj 
Děti, mládeţ, 
veřejnost 

Informační letáky 

s aktuálními 

telefonními čísly 

2000 ks 

 

Změny 

Oproti minulému roku se výrazně zvýšil počet ţáků, studentů a pedagogů, kteří přišli do K-centra 

v České Lípě ( o. s. Pasant) v rámci přednášek o programu (r. 2005 218 osob, r. 2006 468 osob). 

 

Potřeby 

V Libereckém kraji nejsou odborníci, NNO a další subjekty, které by realizovali programy 

specifické primární prevence.  

 
Programy primární prevence (školská zařízení) 

Název 

projektu/programu 

Realizátor 

programu 

(pracoviště) 

Cílová skupina Charakteristika aktivit Počet akcí/osob 

Ambulance 

střediska 

Středisko 

výchovné péče 
ČÁP 

děti a mladiství od 

6-18 let 

preventivní programy 

pro třídní kolektivy  

98 devadesáti 

minutových blolů (z 
toho drogy 34 bloků) 

program peer 

aktivistů 

1 skupina 16 peerů, 

ukončilo činnost 13 
studentů 

 

4.3.2 Sekundární a terciární prevence 

4.1.2.1 Služby v oblasti snižování rizik 

Název projektu/ 

programu 
Realizátor 

Cílová 

skupina 

Počet osob, 

kt. sluţby 

vyuţily 

v r. 2006/z 

toho UD 

Počet 

kontaktů
1
 

v r. 2006 

Počet 

výměn
2
 

v r. 2006 

Počet 

vydaných 

inj. stř. v r. 

2006 

Územní 

působnost, 

spádovost 

Certifikát odb. 

způs. 

udělen  (typ 

sluţby a do... ) 

Kontaktní 

centrum 

CSS LK, 

p.o. 

muţi, 

ţeny nad 
213/191 1841 900 39850 Liberec NE 

                                                
1 Kontakt: Kaţdá návštěva/situace, při které dochází k interakci mezi klientem a pracovníkem programu (tzn. poskytnutí určité sluţby, 
informace, nebo poradenství - včetně skupinového. Příjem telefonického hovoru není kontakt. 

 
2
 
 
Výměna: Kontakt, při kterém dochází k výměně (příp. jen odevzdání či výdeji) jedné nebo více injekčních jehel.  
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Terénní 

program 

Liberec 

15 let 

91 555 193 929 Liberec NE 

Terénní 

program 

region 

29 334 53 2421 
Frýdlantsko, 

Jablonecko 
NE 

K-centrum – 
centrum pro 

drogově 

závislé 

o.s.Pasant 

muţi, 

ţeny nad 
15 let 

171/91 2555 868 4556 Českolipsko 

Kontaktní a 
poradenské 

sluţby, do 

14.2.2009 

Preventivní 

streetwork 

Statutární 
město 

Liberec 

pouliční 
a klubová 

mládeţ 

    Liberec NE 

 

Změny 

Od ledna 2006 má K-centrum v Liberci (CSS LK, p.o.) naplněný stav personálu, ke konci roku 

došlo k obměně celého týmu. Zvýšil se rapidně počet kontaktů a počet výměnného injekčního 

materiálu oproti r. 2005. Kontaktní místnost se pro klienty více otevřela. Zvětšil se zájem o sluţbu 

Probační mediační sluţbou ČR s pobočkou v Liberci o moţnost provádění obecně prospěšných 

prací v K-centru. Ke konci roku se zvýšila poptávka po sociálním poradenství klienty bez domova 

či klienty, kteří nebyli ve styku s ţádnou institucí. Sluţbu začínají více navštěvovat osoby 

zneuţívající převáţně alkohol a marihuanu. Věkový průměr klientů stále roste (r. 2005 24,7; r. 

2006 27,2). Z důvodu nestability personálu nebylo plně vyuţito moţností terénní práce (CSS LK, 

p.o.). Od září r. 2006 má Terénní program samostatného vedoucího. Oba uvedené programy 

nezískali certifikaci odborné způsobilosti. Z tohoto důvodu byla započata příprava transformace 

sluţeb. 

V listopadu 2006 zahájilo K-centrum v České Lípě (o. s . Pasant) klientské skupiny, kterých se 

účastnilo 10 klientů. Zvýšil se průměrný věk klientů (r. 2005 24 let, r. 2006 28 let). K-centrum má 

personálně zajištěno vedení rodičovských skupin a ţenských programů, které v případě zájmu 

mohou začít fungovat. Organizace získala certifikaci odborné způsobilosti. 

 

Potřeby 

Nepokryté nízkoprahovými terénními sluţbami regiony: Českolipska, Novoborska, Jilemnicka, 

Semilska, Turnovska, Ţeleznobrodska.
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4.1.2.2 Služby v oblasti léčby a resocializace 

Název 

projektu/programu 
Realizátor Typ sluţby Cílová skupina Kapacita/rok 

Počet osob, 

kt. sluţby 

zař. vyuţily 

v r. 2006 

Počet nově 

evid. ţádostí o 

léčbu 

v r. 2006 

Územní 

působnost, 

spádovost 

Certifikát 

odb. způs. 

udělen do... 

Psychiatrické 

ambulance 

lékaři 

psychiatři 

ambulantní 

péče 

Kontakty viz Katalog sociálních sluţeb Libereckého kraje, 

II. vydání 
LK  

Ambulantní léčba 

závislostí 

Mgr. Igor 

Pavelčák 

poradenství  

(i po telefonu) 

závislí klienti, 

rodina, partneři 
Statistika není vedena. LK  

Ambulance 

střediska 
Středisko 
výchovné 

péče ČÁP 

ambulantní 

péče, krizová 
intervence 

děti a mladiství  

6-18 let 

 218 162 LK  

Pobytové 

internátní oddělení 

pobytové 

zařízení 
 34  LK  

Detoxifikační 

jednotka 

Krajská 
nemocnice 

Liberec, 

p.o. 

detoxifikace 

závislí na 
alkoholových i 

nealkoholových 

drogách od 15 let 

cca 100 97  ČR  

Protialkoholní 

léčba (PAL) 

Krajská 

nemocnice 

Liberec, 

p.o. 

dobrovolná 

tříměsíční 
ústavní léčba 

kooedukovaná 

skupina, starší 18 
let 

30  
(3 měsíční 

léčba) 
42  ČR  

K2A (Klub 
abstinujících 

alkoholiků) 

Krajská 

nemocnice 

Liberec, 
p.o. 

resocializace 

(otevřená 

skupina) 

odléčení pacienti a 
aktivně se léčící na 

PAL 

neomezeno 179  ČR 

 

Skupina AA 
Liberec 

Anonymní 

alkoholici 

Liberec 

svépomocná 

skupina 
společenství muţů 
a ţen 

   ČR  

Terapeutické 

středisko pro 

rodinu a 

mezilidské vztahy 
– Manţelská a 

předmanţelská 

poradna, Liberec 
 

CSS LK, 
p.o. 

poradenství 
bez věkového 

omezení, všechny 

typy závislostí 
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Poradna pro rodinu 

a mezilidské 
vztahy, Česká Lípa 

 
     

Poradna pro rodinu 
a mezilidské 

vztahy, Jablonec 

nad Nisou  

poradenství, 

terapie 

osoby starší 15 let 

závislí na alkoholu 

i jiných 
návykových 

látkách 

neomezeno 218  LK - 

Terapeutická 

komunita pro 
drogově závislé 

Nová Ves 

rezidenční 
léčba 

muţi a ţeny nad 18 

let závislí na 
návykových 

látkách 

15 31 21 ČR 

místní 

šetření 

25.4.2006 

Centrum 
ambulantních 

sluţeb 

Advaita, 

o.s. 

ambulantní 
léčba 

ţeny, muţi starší 
15 let s dg. 

závislosti, neplnící 

podmínky úplné 

abstinence 

10-15 26 17 ČR 

místní 

šetření 

30.8.2006 

následná péče 

ţeny, muţi starší 

15 let s dg. 

závislosti po 
absolvování 

některého z typu 

léčby 

15 24 16 ČR 

místní 

šetření 

26.6.2006 

Poradna pro 

odvykání kouření 

Zdravotní 
ústav se 

sídlem 

v Liberci 

poradenství kuřáci, kteří chtějí 

s kouřením přestat 
 

9  
(11 konzultací 

po telefonu) 

   

Centrum léčby 

závislosti na 
tabáku 

Krajská 
nemocnice 

Liberec, 

p.o. 

farmakologická 

léčba 

kuřák, který chce 

skončit se 
závislostí 

 

60 

   

Bezdrogová zóna 

Vazební 

věznice 

Liberec 

resocializace 

experimentátoři, 

krátkodobí 

uţivatelé nebo ti, 

kteří přestali drogy 
uţívat a jsou 

motivováni k trvalé 

 50    
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abstinenci 

Poradna drogové 

prevence 
poradenství 

zachycení 
odsouzení, mající 

zájem a ti, kteří 

jsou do péče 

předáni 
praktickými lékaři 

    

Poradna drogové 
prevence 

Věznice 
Stráţ pod 

Ralskem 

poradenství 

zachycení 

odsouzení, mající 

zájem a ti, kteří 
jsou do péče 

předáni 

praktickými lékaři 

     

Bezdrogová zóna resocializace 

experimentátoři, 

krátkodobí 

uţivatelé nebo ti, 

kteří přestali drogy 
uţívat a jsou 

motivováni k trvalé 

abstinenci 

89     

Poradna 

protidrogové 

prevence 
Věznice 

Rýnovice 

poradenství 

odsouzení muţi, 

kteří chtějí 

dobrovolně 

abstinovat během 
VTOS 

     

Specializované 

oddělení ústavní 
léčby 

protitoxikomanické 

ochranná léčba 

v ústavní a 
ambulantní 

formě 

odsouzení muţi 

k výkonu ochranné 
léčby 

protitoxikomanické 

27 27 25 ČR  

Program 

resocializace 
mladých 

obviněných nebo 

odsouzených 
REP, o.s. 

resocializace 

mladiství od 15-18 

let, kteří vykazují 

závadové chování 
a pro jejich rodiny 

35-50 62  okresy 

Semily, 
Jablonec 

nad Nisou, 

Liberec 

 

Poradensko 
výchovný program 

pro rodinu a děti 

poradenství 
12-18letí, kteří se 
ocitnou v zátěţové 

situaci a vyţadují 

40 43   
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(PVP) dlouhodobou péči  

Poradní a setkávací 

centrum (POSEC) 

Město 

Frýdlant 
poradenství 

občané 
Frýdlantského 

výběţku 

 44 39 
Frýdlantský 

výběţek 

 

Oddělení pro 
alkoholiky a 

psychotiky 

Domov 

důchodců 
Sloup 

v Čechách, 

p.o. 

domov se 
zvláštním 

reţimem 

mladší senioři, 

dospělí 
19  

 

Liberecký 

kraj 
 

Dům víc neţ na 

půli cesty ASPPO, 
o.s. 

azylové 
zařízení – dům 

na půli cesty 
mladí bezdomovci 
16-26letí 

18 19 
 

ČR  

Středisko 
Neratovice 

chráněné 
bydlení 

4/1 4/1 
 

ČR  

Komunita sv. 

Zdislavy pro léčbu 

narkomanů, 
Cenacolo Ţibřidice 

Biskupství 

Litoměřické 
Zařízení se nachází na území Libereckého kraje, ale se zařízením nespolupracujeme. 

 

Změny  

V Centru ambulatních sluţeb Advaita, o.s. došlo k rozšíření cílové skupiny v obou programech o klienty s alkoholovou závislostí. Dále se 

upravila doba účasti klienta v programu ambulantního poradenství. V rámci supervize došlo k prodlouţení původní max. doby z ½ roku na 1 rok. 

Na podzim roku proběhl v prostorách centra “Den otevřených dveří”. Zařízení muselo v průběru roku řešit nové prostory svého působení. Byly 

upraveny stanovy organizace, změna názvu na Advaita, o.s. Organizace úspěšně prošla certifikací odborné způsobilosti. 

Terapeutická komunita pro drogově závislé Nová Ves (CSS LK, p.o.) upravila strukturu formuláře pro individuální plánování klientů s garanty a 

reagovala tak na nespokojenost ze strany terapeutů. Formulář přestával vyhovovat potřebám a byl při práci s klienty nepraktický. V rámci 

zvýšení informovanosti si organizace zaregistrovala vlastní doménu na Internetu a modernizovala podobu webových stránek. Významným 

úspěchem bylo místní šetření certifikačního týmu, který v dubnu navrhnul udělení certifikátu odborné způsobilosti. Mírně se ve statistice zvyšuje 

průměrný věk klientů. 
 

Potřeby 

Chybí jednoznačně substituční léčba, chráněné bydlení pro klienty Advaita, o.s., ambulantní poradenské sluţby pro lidi od 15 let.
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4.3.3 Jiné aktivity v oblasti protidrogové politiky 

Název aktivity Realizátor Cílová skupina Popis aktivity 

Setkání realizátorů 

programů primární 

prevence uţívání drog 
Karlovarského, 

Libereckého a 

Ústeckého kraje 

Ústecký kraj ve 

spolupráci 

s Poradenským 
centrem sluţeb pro 

školu, děti a mládeţ 

Ústeckého kraje 

poskytovatelé sluţeb 
primární prevence 

Pracovní mezikrajové 
setkání 

Pracovní seminář 

k aplikaci zákona o 

sociálních sluţbách 

Krajský úřad 

Libereckého kraje 

poskytovatelé 
sociálních sluţeb 

Libereckého kraje 

Program: příprava 

informačních 

systémů, posouzení 

dlouhodobě 

nepříznivého 

zdravotního stavu, 

registrace 

poskytovatelů soc. 

sluţeb, problematika 

intervenčních center, 

inspekce sociálních 

sluţeb, aktuální 

vývoj v oblasti 

přípravy realizace 

zákona o sociálních 

sluţbách. 

Katalog sociálních 

sluţeb Libereckého 
kraje, II. vydání 

Liberecký kraj 

veřejnost 

Základní informace o 
sociálních a 

zdravotních sluţbách 

v kraji. 4000 ks. 

Analýza drogové scény 

LK 

problémoví uţivatelé 
návykových látek, 

poskytovatelé sluţeb 

Mapování drogové 

scény LK. 

Zajištění dostupnosti 

sociálních sluţeb 

v Libereckém kraji 

INSTAND, občanské 

sdruţení ve spolupráci 

s Libereckým krajem 

zadavatelé a 

poskytovatelé 

sociálních sluţeb 

Konference pro obce 
s rozšířenou působností 

a obce s pověřeným 

obecním úřadem. 

Komunitní plán 
sociálních sluţeb města 

Česká Lípa 

Město Česká Lípa obyvatelé Českolipska 
Katalog sociálních 
sluţeb na území Města 

Česká Lípa, 500 ks. 

Komunitní plánování 

sociálních sluţeb na 
Turnovsku, Semilsku a 

Jilemnicku 

Město Turnov, Semily, 
Jilemnice 

obyvatelé Turnova, 

Semil, Jilemnice a 
všech spádových 

oblastí 

Katalog sociálních 

sluţeb Turnovsko, 

Semilsko, Jilemnicko 

Průvodce sociálními 

sluţbami a další 

důleţité informace 

Město Frýdlant 

veřejnost 

Frýdlantského výběţku 

Vydaný průvodce 
sociálními sluţbami 

Frýdlantského výběţku 

v rámci komunitního 

plánování obce. 

„Na svůj problém 

nemusíš být sám“ 

zástupci NNO i 

státních institucí 

Městská konference 

(představení 

poskytovatelů 
sociálních sluţeb) 

COPP – centrum Město Nový Bor děti, rodiče Nově vzniklá sluţba. 
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odborné psychologické 

pomoci 

Odborná pomoc 

navazující na SPOD. 

„Týden proti drogám“ 
Město Jablonec nad 

Nisou 

ţáci ZŠ, SŠ a SOU, 
laická i odborná 

veřejnost 

Přednášky, semináře 

 

 

4.3.4 Represivní sloţky  

4.3.4.1 Oddělení krajský živnostenský úřad, Krajský úřad Libereckého kraje 

Zpráva o kontrolní činnosti za I. pololetí r.2006 

Kontrolní činnost správního odboru - oddělení krajský ţivnostenský úřad, Krajského úřadu 

Libereckého kraje se řídí rámcovým plánem, který je připravován pololetně v rámci svěřených 

pravomocí, vyplývajících především z ustanovení zákona č. 570/1991 Sb., o ţivnostenských 

úřadech ve znění pozdějších předpisů a podle zvláštního předpisu § 7 odst. 1 písm. g) zákona č. 

40/1995 Sb., o regulaci reklamy ve znění pozdějších předpisů. Schválený plán zahrnoval 

vyhledávací a cílenou kontrolní činnost, vyřizování stíţností a podnětů občanů, souvisejících 

s podnikatelskou činností v Libereckém kraji.  

V rámci kontrolní činnosti bylo v prvním pololetí roku 2006 kontrolními pracovníky správního 

odboru oddělení krajský ţivnostenský úřad provedeno 102 kontrol. V sedmnácti případech bylo 

zjištěno porušení zákona o regulaci reklamy. Ve 13 případech porušení zákona o regulaci reklamy 

bylo řešeno ve správním řízení a byla uloţena pokuta. 

Ve třech případech se jednalo porušení § 3 odst. 4 písm. c) zákona o regulaci reklamy, kde se mimo 

jiné uvádí, ţe zákaz reklamy na tabákové výrobky se nevztahuje na reklamu na tabákové výrobky v 

provozovnách, ve kterých se prodává nebo poskytuje široký sortiment zboţí nebo sluţeb, jedná-li 

se o reklamu umístěnou v té části provozovny, která je určena k prodeji tabákových výrobků. 

Umístěním světelné reklamy mimo prostor určený k prodeji tabákových výrobků (fasáda domu, 

prostory sociálního zařízení …), bylo v přímém rozporu s tímto ustanovením zákona o regulaci 

reklamy. 

V devíti případech došlo k porušení ustanovení § 3 odst. 5 zákona o regulaci reklamy, kdy reklama 

na tabákové výrobky neobsahovala varování  tohoto znění: "Ministerstvo zdravotnictví varuje: 

kouření způsobuje  rakovinu" a to v rozsahu nejméně 20 % reklamního sdělení.  

V šesti případech se jednalo o porušení § 3 odst. 6 písm. b) tohoto zákona, kde se mimo jiné uvádí, 

ţe reklama na tabákové výrobky nesmí nabádat ke kouření slovy nebo například tím, ţe zobrazuje 

scény s otevřenými krabičkami cigaret nebo scény, kde lidé kouří nebo drţí cigarety, balíčky 

cigaret nebo jiné tabákové výrobky nebo kuřácké potřeby. 

Pracovníci správního odboru oddělení krajský ţivnostenský úřad se v rámci kontrolní činnosti 

zaměřují na dodrţování všech povinností, které podnikatelům vyplývají ze zákona č. 40/1995 Sb., 

o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, mimo jiné i na povinnosti plynoucí z usnesení 

vlády č. 1046/2002 (Dlouhodobý program zlepšování zdravotního stavu obyvatelstva ČR - Zdraví 

pro všechny v 21. století).  

Pracovníci správního odboru - oddělení krajský ţivnostenský úřad v průběhu měsíce června roku 

2006 provedli na základě pověření ředitele Krajského úřadu Libereckého kraje kontroly výkonu 

přenesené působnosti na úseku ţivnostenského podnikání u 2 obecních ţivnostenských úřadů 

Česká Lípa a Tanvald. 
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Zpráva o kontrolní činnosti za II. pololetí r. 2006 

Ve druhém pololetí roku 2006 bylo provedeno 168 kontrol v oblasti regulace reklamy. Ve 33 

případech bylo zjištěno porušení zákona o regulaci reklamy nebo ţivnostenského zákona. Porušení 

ţivnostenského zákona bylo postoupeno na příslušný obecní ţivnostenský úřad k dalšímu řešení. 

V 18 případech porušení zákona o regulaci reklamy bylo řešeno ve správním řízení a byla uloţena 

pokuta. 

V jednom případě se jednalo o porušení § 3 odst. 4 písm. c) zákona číslo 40/1995 Sb., o regulaci 

reklamy. Umístěním reklamy mimo prostor určený k prodeji tabákových výrobků, bylo v přímém 

rozporu s tímto ustanovením zákona o regulaci reklamy. 

V jedenácti případech došlo k porušení ustanovení § 3 odst. 5 zákona o regulaci reklamy, kdy 

reklama na tabákové výrobky neobsahovala varování tohoto znění: "Ministerstvo zdravotnictví 

varuje: kouření způsobuje rakovinu" a to v rozsahu nejméně 20 % reklamního sdělení.  

Ve dvou případech se jednalo o porušení ustanovení § 3 odst. 6 písm. b) tohoto zákona, kdy 

reklama na tabákové výrobky nesmí nabádat ke kouření slovy nebo například tím, ţe zobrazuje 

scény s otevřenými krabičkami cigaret nebo scény, kde lidé kouří nebo drţí cigarety, balíčky 

cigaret nebo jiné tabákové výrobky nebo kuřácké potřeby. Zároveň k porušení § 3 odst. 5 a § 3 

odst. 6 písm. b) došlo ve čtyřech případech. 

 

 

4.3.4.2 Národní protidrogová centrála 

ÚSTECKÝ A LIBERECKÝ KRAJ 

(Expozitura NPC Ústí nad Labem) 

Nejvíce se vyskytujícími drogami na území kraje z hlediska trestné činnosti je metamfetamin, dále 

pak konopné produkty, extáze a kokain. Dochází k mírnému nárůstu distribuce heroinu a tranzitu 

této drogy do dalších evropských států. Metamfetamin je vyráběn převáţně z efedrinu, který je do 

ČR dováţen ze zahraničí, především tzv. Balkánskou trasou. Vlastní laboratoře na výrobu 

metamfetaminu jsou často mobilní a výroba drogy probíhá v objektech, které si pachatelé této 

trestné činnosti dokáţou někdy velmi profesionálně upravit. Tyto objekty jsou převáţně umístěny v 

místech, která mají plně pod kontrolou. Jedná se například o odlehlejší prostory v chatových 

osadách, ale také o objekty v městských aglomeracích. Vyrobený metamfetamin je určen zčásti pro 

nelegální trh v České republice, ale zejména pro export do SRN. Tento fakt je způsoben zejména 

nárůstem konzumentů metamfetaminu v příhraničních oblastech SRN (v SRN je metamfetamin 

označován jako krystal) a také získanými finančními zisky z prodeje krystalu v SRN. Cena 

metamfetaminu v ČR se pohybuje dle kvality a odebraného mnoţství v rozmezí 600,-- Kč aţ 

1.200,-- Kč, zatímco v SRN je cena aţ 65 € za jeden gram. V rámci „domácích zdrojů“ je pro 

výrobu metamfetaminu vyuţíván pseudoefedrin, tradičně získávaný z volně dostupných léčiv. 

Takto vyrobený metamfetamin je určen převáţně pro domácí trh. Je zaznamenáno intenzivnější 

zapojování organizovaných skupin osob z bývalé Jugoslávie, zejména pak albánské komunity do 

přípravy a výroby metamfetaminu. Tyto skupiny nejsou zapojeny do přímé distribuce, ale stojí 

v pozadí a starají se o přísun efedrinu a o organizaci samotné výroby metamfetaminu. Došlo ke 

zvýšení poptávky po kokainu a v souvislosti s tím vzrostla i nabídka této drogy. V závislosti na 

kvalitě došlo k mírnému sníţení ceny na cca 2.000,-- Kč za gram. Dochází také ke zvýšení počtu 

osob z řad českých občanů, kteří byly najímáni jako kurýři kokainu s tím, ţe k páchání trestné 

činnosti spočívající v přepravě kokainu v tělních dutinách docházelo mimo území ČR. V prvním 

pololetí roku 2006 byl zejména v oblasti Litoměřicka zaznamenán nárůst nabídky extáze, jejíţ 

účinnou látku netvořil tradičně MDMA (methylen-dioxymetamfetamin), ale MDEA (methylen-

dioxy-ethyl-amfetamin). K největšímu výskytu a distribuci této drogy dochází na techno a house 

party a na diskotékách. Heroin byl distribuován v relativně niţším měřítku neţ v minulých letech. 
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Je to pravděpodobně způsobeno prioritním zaměřením toxikomanů spíše na metamfetamin a 

doprovodnými aspekty uţívání heroinu. Pachatelé organizované trestné činnosti reagují na tento 

stav částečnou změnou zaměření svých nelegálních obchodních aktivit na metamfetamin, resp. na 

dovoz efedrinu do ČR. V oblasti heroinu tyto skupiny spíše zajišťují jeho transport do ostatních 

států EU. V rámci krajů byly zaznamenány případy pěstování cannabisových produktů 

hydroponním způsobem. Pachatelé organizované kriminality se v souvislosti s trestnou činností na 

úseku snaţí své aktivity provádět maximálně latentně, kromě toho většinou jiţ byli v minulosti 

trestáni a znají tedy metody a formy práce policie. Disponují značnými finančními prostředky a 

začínají stále častěji vyuţívat moderní techniku. Trestná činnost s OPL je velmi úzce propojena s 

další organizovanou trestnou činností, zejména s obchodem se zbraněmi, prostitucí, převáděním 

osob přes státní hranice a násilnou trestnou činností. Aktivně jsou zapojeny do obchodu s 

omamnými a psychotropními látkami na teritoriu Ústeckého a Libereckého kraje osoby z rómského 

etnika, které se podílejí na výrobě a distribuci metamfetaminu a heroinu. Jsou velmi často v 

blízkém kontaktu s osobami z bývalé Jugoslávie a zajišťují zejména pouliční distribuční síť drog. 

Akce „MAZEC“ Expozitura NPC v Ústí nad Labem ve spolupráci s OŘ SKPV Litoměřice 

prokázala a zadokumentovala trestnou činnost občana Nigérie a občana ČR, kteří se podíleli na 

nelegálním obchodu s extází (MDMA, MDEA) a marihuanou. Jednalo se o tablety růţové barvy s 

logem „motýlka“, bílé barvy s logem „ruky se vztyčeným palcem“, „obličeje“ a „koruny“. Při akci 

bylo zajištěno cca 350 ks tablet MDMA a 80 gramů marihuany. 

Akce „LÁZNĚ“ Expozitura NPC v Ústí nad Labem ve spolupráci s OŘ SKPV Litoměřice a 

Teplice prokázala a zadokumentovala trestnou činnost sedmi pachatelů, kteří na teritoriu ústeckého 

regionu organizovali prodej heroinu a metamfetaminu. Při této akci bylo zajištěno cca 200 gramů 

metamfetaminu, 120 gramů heroinu, 100 gramů marihuany a větší finanční hotovost. Tyto osoby se 

dále podílely na další trestné činnosti, a to vloupání do velkoskladu elektroniky, kde škoda přesáhla 

1 milion korun a z tohoto důvodu byla realizace osob provedena společně s SKPV Litoměřice. 

 

Trestné činy dle jednotlivých paragrafů trestního zákona 

kraj 187 187a 188 188a 

Severočeský 332 61 62 11 

 

Severočeský kraj    

    

okres realizace pachatelé NP 

Česká Lípa 41 44 1 

Děčín 25 31 0 

Chomutov 31 33 0 

Jablonec nad Nisou 19 26 1 

Liberec 35 36 0 

Litoměřice 31 43 1 

Louny 29 38 0 

Most 40 43 0 

Teplice 61 78 0 

Ústí nad Labem 37 44 0 
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CELKEM 349 416 3 

z toho ve spolupráci PČR a CS 2 2  
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5 Strategické dokumenty 
 

Akční plán protidrogové politiky Libereckého kraje na období 2005-2006 

Aktualizace Zprávy o zdraví 2006 

Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy Libereckého kraje 

Zdravotní politika Libereckého kraje 

 

Provedené studie, analýzy, průzkumy v oblasti drog 

název projektu:  Analýza drogové scény Libereckého kraje 

název zprávy:  Analýza drogové scény a sluţeb pro uţivatele drog v Libereckém kraji: 

Závěrečná zpráva.  

autor: Mgr. Josef Radimecký, MSc., Centrum adiktologie Psychiatrická klinika 1. 

lékařská fakulta University Karlovy v Praze 
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6 Závěr 

Koordinace protidrogové politiky 

V souladu se zákonem č. 379/2005 Sb., o opatřeních k ochraně před škodami působenými 

tabákovými výrobky, alkoholem a jinými návykovými látkami a o změně souvisejících zákonů, 

kraj v samostatné působnosti zřídil pozici krajského protidrogového koordinátora a zřídil 

Protidrogovou komisi Rady Libereckého kraje jako iniciativní a poradní orgán rady kraje. Kraj za 

účelem naplnění protidrogové politiky spolupracuje se státními orgány, poskytovateli sluţeb a 

jednotlivými místními koordinátory jednotlivých obcí. Kraj se dále podílí na spolufinancování 

protidrogových sluţeb v kraji.  

Obce se v samostatné působnosti spolupodílí na realizaci protidrogové politiky na svém území. 

V rámci správních obvodů kraje fungují místní protidrogoví koordinátoři na městských úřadech 

obcí s rozšířenou působností. Krajský protidrogový koordinátor metodicky vede místní 

protidrogové koordinátory. Často však dochází ke změnám personálního obsazení na pozici 

místního protidrogového koordinátora. Jednoznačně chybí vzdělávací programy cíleně zaměřené 

pro místní protidrogové koordinátory, kteří mají své funkce kumulovány s jinými agendami. 

V 2. polovině roku 2006 došlo k výrazné změně poskytované péče Centrem sociálních sluţeb 

Libereckého kraje, p.o. v oblasti protidrogové péče. Kontaktní centrum pro lidi ohroţené drogou 

Liberec neobdrţelo certifikaci odborných sluţeb pro uţivatele drog pro své dva programy. V této 

souvislosti bylo zapotřebí sluţby transformovat pod organizaci, která certifikaci v rámci svých 

programů obdrţela. Bylo započato jednání s organizací Most k naději, o.s., která sluţbu uvedeného 

centra od 1. 1. 2007 převzala. Ostatní programy certifikačním procesem odborných sluţeb pro 

uţivatele drog prošly. Transformována byla i sluţba Terapeutická komunita pro drogově závislé 

Nová Ves. Sluţbu převzala Advaita, o.s. od 1. 1. 2007.  

 

Dostupnost a přiměřenost sluţeb pro uţivatele drog 

 Síť sluţeb určených primárně pro uţivatele ilegálních drog je relativně řídká. Tvoří ji 2 

nízkoprahová kontaktní a poradenská centra, 1 centrum detoxifikace, 1 terapeutická komunita 

pro drogově závislé, sluţby ambulantního poradenství a 1 sluţba následné péče. 

 Existující sluţby jsou přiměřené potřebám klientů a dostupné bez zbytečných průtahů. Limity 

byly zjištěny v aktivním vyhledávání a kontaktování skryté populace uţivatelů drog terénními 

sluţbami.  

 Zcela nepokryté nízkoprahovými sluţbami minimalizace rizik pro uţivatele drog jsou regiony 

Jilemnicka, Semilska, Turnovska (bylo započato jednání NNO s Městem Turnov) a 

Ţeleznobrodska, zčásti i Novoborska.  

 Nedostatečně dostupné jsou v kraji ambulantní poradenské sluţby pro lidi od 15 let, kteří se 

potýkají s různými sociálními a zdravotními problémy včetně problémů spojených s uţíváním 

návykových látek.  

 V rámci kraje není sluţbami pokryta cílová skupina dětí a mládeţe. 

 Jako jednoznačně chybějící byla identifikována sluţba chráněného bydlení pro klienty 

následné péče po absolvování léčby závislého chování. 

 Na území kraje je prakticky nedostupná substituční léčba závislosti na uţívání opioidů. 

 V rámci Libereckého kraje není zřízena záchytná stanice, která na území kraje jednoznačně 

chybí. 
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 V ČR neodpovídá potřebám klientů léčeben i personálu vězeňské sluţby postpenitenciární 

péče. 

 

Liberec červenec 2007 

Z dostupných materiálů zpracovala Kateřina Gruntová, DiS, krajská protidrogová koordinátorka 
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VĚZNICE RÝNOVICE. Výroční zpráva o činnosti Specializovaného oddělení ústavní léčby 

protitoxikomanické pro výkon ochranného protitoxikomanického léčení v ústavní formě za rok 

2006. Vězeňská sluţba ČR. 

VINCOUR, Z. Závěrečná zpráva o realizaci protidrogové politiky za rok 2006. Město Ţelezný 

Brod. 

VYDROVÁ, J. Závěrečná zpráva o realizaci protidrogové politiky za rok 2006. Město Jilemnice 

 

ČESKÝ STATISTICKÝ ÚŘAD LIBEREC. 
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protidrogové centrály 2006. http://www.mvcr.cz/policie/prezentace/npdc.html. 

 

http://www.czso.cz/xl/redakce.nsf/i/charakteristika_kraje
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Příloha č. 1 

Protidrogová komise Rady Libereckého kraje 

Funkce Jméno a  příjmení Adresa Telefon E-mail 

Předsedkyně MUDr. Hana Králíčková 
Krajský úřad Libereckého kraje 

U Jezu 642/2a, 461 80  Liberec 2  
485 226 355 hana.kralickova@kraj-lbc.cz 

Místopředseda MUDr. David Adameček 
Advaita, o.s. Terapeutická komunita 

Nová ves 55, 463 31 Chrastava 

485 146 988 

723 464 374 
adamecek@advaitaliberec.cz 

 

Člen 

 

MUDr. Vladimír Valenta 

Krajská hygienická stanice 

Libereckého kraje se sídlem v Liberci, 

Husova 64, Liberec 

485 253 133 vladimir.valenta@khslbc.cz 

 

Člen 

 

Mgr. Pavel Franc 
Policie  ČR - OŘ, SKPV 

Pastýřská 3, 460 74 Liberec 1 
974 466 459 polfi@seznam.cz 

 

Člen 

 

Mgr. Igor Pavelčák Soukromá praxe 
728 022 618 

 
ipcak@volny.cz 

 

Člen 

 

MUDr. Veronika Kotková 

Krajská nemocnice Liberec, 

detoxifikační jednotka psychiatrického 

oddělení, Husova tř. 10, Liberec  

485 312 229 

606 636 765 
veronika.kotkova@nemlib.cz 

Členka 

 
Bc. Petra Elisová 

Krajský úřad Libereckého kraje 

odbor školství, mládeţe, těl. a sportu, 

U Jezu 642/2a, 461 80 Liberec 2  

485 226 637 petra.elisova@kraj-lbc.cz 

Členka Mgr. Alena Švejdová 

Městský úřad Frýdlant 

Kancelář úřadu 

T. G. M. č.p. 37, 464 13  Frýdlant 

482 464 066 alena.svejdova@mu-frydlant.cz 

 

Člen 

 

Mgr. Alena Tesarčíková 

 

Probační a mediační sluţba ČR 

Nám Dr. E. Beneše 26, Liberec  

 

485 244 223  atesarcikova@pms.justice.cz 

Tajemnice Kateřina Gruntová, DiS. 

Krajský úřad Libereckého kraje 

odbor soc. věcí, bezpečnosti a 

problematiky menšin  

U Jezu 642/2a, 461 80  Liberec 2  

485 226 338 katerina.gruntova@kraj-lbc.cz 

mailto:irena.benesova@kraj-lbc.cz
mailto:adamecek@advaitaliberec.cz
mailto:reditel@khslbc.cz
mailto:ipcak@volny.cz
mailto:atesarcikova@pms.justice.cz
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 Přehled místních protidrogových koordinátorů obcí s rozšířenou působností                                                 Příloha č. 2 

 

Městský 

úřad 
Pracoviště 

Jméno a příjmení, 

titul 
Adresa pracoviště Telefon / Fax E-mail 

 
Česká Lípa 

 

Odbor sociálních 

věcí a zdravotnictví 

Bc. Lenka Kovalová 

/manaţer prevence 

kriminality/ 

Děčínská 389, 

470 80 Česká Lípa 

487 885 505 /  

487 885 473 
kovalova@mucl.cz 

 

Frýdlant 

 
POSEC 

Kancelář  úřadu 

 

Ing. Jitka Sochová  

/vedoucí POSECu/ 

T.G.Masaryka 37, 

464 13 Frýdlant 

482 464 066 / 
482 312 053 

482 311 302 

POSEC 

posec@mu-frydlant.cz 

Jablonec nad 

Nisou 

Oddělení 
sociálních sluţeb a 

zdravotnictví 

Bc. Jaroslav Cvrček 

/vedoucí odd./ 

Mírové náměstí 2, 

467 51 Jablonec nad Nisou 
483 357 650 jaroslav.cvrcek@mestojablonec.cz 

 
Jilemnice Sociální odbor 

Mgr. Jindřiška Vydrová 
/vedoucí odboru 

sociálních věcí a obrany/ 

Masarykovo nám. 82, 

514 01 Jilemnice 

481 565 324 / 

481 565 222 
vydrova@mesto.jilemnice.cz 

 

Liberec 

Odbor sociální 

péče 

Michal Klouček 

/oddělení sociální 
prevence/ 

Tř. 1. Máje čp. 108,  

460 59 Liberec 1 
485 244 942 / 
485 243 113 

michal.kloucek@magistrat.liberec.cz 

 

Nový Bor 
Odbor sociálních 

věcí a zdravotnictví 

Jiřina Kubáňová 

/vedoucí odd. OSPO/ 
 

Náměstí Míru 1, 

473 01 Nový Bor 
487 712 363   jkubanova@novy-bor.cz 

 

Semily 
Odbor sociálních 

věcí 

Bc. Ivana Kořínková 

 /OSPOD/ 

Husova 82, 

513 13 Semily 
481 629 247 korinkova@mu.semily.cz 

 

Tanvald 

 

Odbor sociálních 
věcí 

JUDr. Miloš Fabián 

/vedoucí odboru/ 
Krkonošská 350, 

468 41 Tanvald 
483 369 630   mfabian@tanvald.cz 

 

Turnov 
Odbor sociálních 

věcí 

Stanislava Havlová 

/soc. právní ochrana dětí/ 

Ant. Dvořáka 335, 

511 22 Turnov 

481 366 852 / 

481 366 221 
s.havlova@mu.turnov.cz 

Ţelezný 

Brod 

Odbor sociálních 

věcí 

Bc. Zdeněk Vincour 

/kurátor pro mládeţ/ 

Nám. 3. května 1, 

468 22 Ţelezný Brod 

483 333 969 / 

483 389 058 
z.vincour@zelbrod.cz 

mailto:jkubanova@novy-bor.cz

