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Výroční zpráva o realizaci protidrogové politiky obce je určena pro laickou i odbornou veřejnost. Je zdrojem 
základních informací o koordinaci a institucionálním zajištění protidrogové politiky obce, koncepčních opatřeních, 
spolupráci v rámci ORP, finančním zajištění a finančních deficitech protidrogové politiky, charakteristice drogové 
scény, síti služeb pro uživatele drog a aktivitách realizovaných v oblasti protidrogové politiky (např. vzdělávání, 
šetření, analýzy, rozvojové projekty apod.).  

Výroční zpráva o realizaci protidrogové politiky obce je jedním ze zdrojů při vytváření Výroční zprávy o realizaci 
protidrogové politiky Libereckého kraje, Souhrnné zprávy o realizaci protidrogové politiky v krajích a Výroční 
zprávy o stavu ve věcech drog v ČR. Zároveň je také důležitým informačním materiálem pro politiky na místní, 
krajské i centrální úrovni. 
 

Souhrn    

Situace kolem užívání drog na Frýdlantsku má podobn ě, jako v letech p ředchozích stále 
zvyšující se tendenci . Tento jev je alarmující zejména proto, že v uplynulém roce se snížil věk cílové 
skupiny. Znamená to, že mládež okolo 15 let za číná již s nitrožilní aplikací pervitinu , zpravidla po 
vzoru starších uživatelů. Většina z těchto mladistvých zatím sice nejeví viditelné známky rizikového 
stylu života a jejich pohyb v ulicích není nijak zvlášť patrný, nicméně z hlediska rozvoje závislostí a 
patologií se jedná o velmi závažnou situaci, která se pravděpodobně začne projevovat v následujících 
letech. Úskalím práce s těmito lidmi je mimo jiné i to, že se zdráhají využívat služeb TP a odmítají na 
svém životním stylu něco měnit, protože je to v podstatě baví a neuvědomují si rizika. Mezi důvody 
užívání OPL (omamných a psychotropních látek) této skupiny uživatelů patří především nuda, touha po 
něčem novém a zajímavém a domnělá představa vyšší sociální prestiže mezi vrstevníky.  
Mezi klienty jsou zastoupeny obě pohlaví ve věku od 15 do 36 let . Nejvíce užívané látky jsou pervitin a 
marihuana. Pervitin většina klientů užívá nitrožilně, ale i v kombinaci se šňupáním. Bohužel pozorujeme 
tendence přecházení na nitrožilní aplikaci. Toto se týká hlavně mladších uživatelů, např. Romů ve věku 
od 16 do 20 let. Četnost užívání je individuální, odvíjí se od různých faktorů, mezi které patří finanční 
situace klienta, zázemí, věk a doba drogové kariéry. Často se setkáváme s tím, že drogy nabízejí a 
zároveň jim je aplikují starší uživatelé. Vnímáme i fakt, že např. ve Frýdlantu chybí stále NZDM, nebo 
jiný volnočasový klub, kam by mohli mladí docházet a trávit zde svůj volný čas. Vybudování NZDM je 
letos v plánu města, což by mohl být opravdu velký přínos pro místní mládež.  
 (Ze zprávy terénního programu pro uživatele drog M OST K NADĚJI) 
Protidrogová politika se v r. 2014 vyvíjela ve Frýdlantě obvyklým způsobem. Jedenáctým rokem byl provozován 
projekt POSEC (Poradní a setkávací centrum), který ve svých programech pomáhá k řešení drogových problémů 
obyvatel Frýdlantského výběžku.  

Velkou šancí na zm ěnu je aktualizace Komunitního plánu M ěsta Frýdlant v roce 2014 (KPMF), kde by se 
mělo objevit těchto pět opatření, která jistě povedou ke snížení užívání omamných látek (kouření, alkohol a 
drogy) u dětí a mládeže ve Frýdlantě: 
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1. podpořit programy posledního ročníku MŠ a prvního stupně ZŠ propagující zdravý životní styl a programy 
specifické primární protidrogové prevence i na vyšších stupních škol, 

2. podpořit vznik nízkoprahového klubu pro děti a mládež, 
3. účinně motivovat rodiče ke zdravé výchově dětí, provádět komunitní práci např. mít terénní sociálně 

aktivizační služby, 
4. uskutečňovat více kontrol ze strany PČR, MP – alespoň 1x týdně a zpřísnit postihy, 
5. zabývat se regulací heren. 

K tomuto vznikl Akční plán KPMF pro rok 2015, kde jsou pro oblast prevence sociálně patologických jevů tato 
vytu čněná opat ření: 

 

číslo 
opat ření 

název opat ření náklady 
opat ření 
2015 *) 

kód 
akce 

název akce 

Op1-1 Podpora 
preventivních 
program ů 

70.000,-
Kč 

1-1a Zmapování poptávky a zjištění současné 
nabídky preventivních programů. 

1-1b Finanční, metodická a informační podpora 
specifických programů škol a dalších subjektů, 
vytváření podmínek pro jejich realizaci 

Op1-2 
**) 

Stabilizace 
poradenských 
služeb 

400.000,-
Kč 

1-2a Jednání s poskytovateli poradenských služeb o 
dalším fungování Poradního a setkávacího 
centra Frýdlant v roce 2016 

Op1-3 Podpora 
prevence 
kriminality 

115.000,-
Kč 

1-3a Městský kamerový dohlížecí systém - výroba a 
osazení informačních tabulí 

1-3b Vyhodnocení průzkumu pocitu bezpečí 

1-3c Nový kamerový bod (body) na křižovatce 
Fügnerova- Hejnická 

1-3d Nový kamerový bod na náměstí T. G. M.  

Op2-1 Zajišt ění 
informovanosti 
a osv ěty o 
sociálních 
službách 

20.000,-
Kč 

2-1a Vytvoření místního a cíleného katalogu 
sociálních služeb města Frýdlant 

2-1b Distribuce katalogu 

Op2-2 Zajišt ění 
koordinace 
procesu 
komunitního 
plánování 

10.000,-
Kč 

2-2a Provedení monitoringu komunitního plánu a 
zajistit jeho aktualizaci pro rok 2016 

Op3-1 Podpora 0,-Kč 3-1a Mapování potřebnosti terénní služby  
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sociálních služeb 
poskytovaných v 
přirozeném 
prostředí 

3-1b Vyhledávání a mapování potřeb imobilních 
spoluobčanů a pečujících rodinného příslušníka 

3-1c Zjišťování potřebnosti sociálních služeb pro 
osoby se převažujícím tělesným postižením ve 
Frýdlantu 

Op3-2 Frýdlant bez 
bariér 

15.000,-
Kč 

3-2a Vytipování popis a návrh řešení 
problematických míst na územ města Frýdlant 

Op4-1 Podpora terénní 
práce 

10.000,-
Kč 

4-1a Vytipování konkrétních cílových skupin 
vyžadujících terénní práci 

Op4-2 Sociálně 
aktivizační 
služby pro rodiny 
s dětmi 

0,-Kč 4-2a Monitoring zjištění potřebnosti sociálně 
aktivizačních služeb pro rodiny s dětmi 

4-2b Navázaní spolupráce s poskytovateli sociálně 
aktivizačních služeb 

Op4-3 Podpora vzniku 
nízkoprahového 
zařízení pro d ěti 
a mládež 

0,-Kč 4-3a Příprava vzniku nízkoprahového zažízení- 
jednání s poskytovatelem a vytipování prostor 

Op4-4 Podpora 
dohodnutého 
systému 
financování 
protidrogové 
politiky 

90.000,-
Kč 

4-4a Realizace dohodnutého systému financování 
protidrogové politiky 

4-4b Jednání s poskytovateli protidrogových služeb 
působících na Frýdlantsku o finanční podpoře 
pro rok 2016 

 

 

Obsah a struktura výro ční zprávy: 
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1  Drogová scéna – situace v obci a v celém Frýdlan tském výb ěžku 

Vývoj drogové scény 
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Situace kolem užívání drog na Frýdlantsku má podobn ě, jako v letech p ředchozích stále 
zvyšující se tendenci . Tento jev je alarmující zejména proto, že v uplynulém roce se snížil věk cílové 
skupiny. Znamená to, že mládež okolo 15 let za číná již s nitrožilní aplikací pervitinu , zpravidla po 
vzoru starších uživatelů. Většina z těchto mladistvých zatím sice nejeví viditelné známky rizikového 
stylu života a jejich pohyb v ulicích není nijak zvlášť patrný, nicméně z hlediska rozvoje závislostí a 
patologií se jedná o velmi závažnou situaci, která se pravděpodobně začne projevovat v následujících 
letech. Úskalím práce s těmito lidmi je mimo jiné i to, že se zdráhají využívat služeb TP a odmítají na 
svém životním stylu něco měnit, protože je to v podstatě baví a neuvědomují si rizika. Mezi důvody 
užívání OPL (omamných a psychotropních látek) této skupiny uživatelů patří především nuda, touha po 
něčem novém a zajímavém a domnělá představa vyšší sociální prestiže mezi vrstevníky.  
Mezi klienty jsou zastoupeny obě pohlaví ve věku od 15 do 36 let . Nejvíce užívané látky jsou pervitin a 
marihuana. Pervitin většina klientů užívá nitrožilně, ale i v kombinaci se šňupáním. Bohužel pozorujeme 
tendence přecházení na nitrožilní aplikaci. Toto se týká hlavně mladších uživatelů, např. Romů ve věku 
od 16 do 20 let. Četnost užívání je individuální, odvíjí se od různých faktorů, mezi které patří finanční 
situace klienta, zázemí, věk a doba drogové kariéry. Často se setkáváme s tím, že drogy nabízejí a 
zároveň jim je aplikují starší uživatelé. Vnímáme i fakt, že např. ve Frýdlantu chybí stále NZDM, nebo 
jiný volnočasový klub, kam by mohli mladí docházet a trávit zde svůj volný čas. Vybudování NZDM je 
letos v plánu města, což by mohl být opravdu velký přínos pro místní mládež.  
Klienti aktivně využívali služeb TP (domluva výměn přes telefon, kontakt na ulici). Fungovali pravidelné 
výměny (sekundární) s několika uživateli, kteří posílali HR materiál dál do drogové scény.  
Během roku jsme zaznamenali zvýšené nálezy pohozených stříkaček ve Frýdlantu, viditelné byly i 
poházené různé obaly od vod a dezinfekcí. Překvapivé bylo i to, že někteří uživatelé odhodili ostych a 
využívali našich služeb. Pomáhala tomu i pravidelnost programu v jednotlivých terénech.  
Kladně byly přijímány filtry k bezpečnějšímu kouření marihuany. Pro nás je to velmi dobrý prostředek 
ke kontaktům. Často uživatelé pervitinu zároveň kouří trávu (denně). Mezi mladými lidmi je stále zájem 
o kondomy, působíme tak preventivně v oblasti šíření infekčních nemocí a dále i drog.  
Podařilo se navázat nové kontakty s dalšími uživateli drog z menších obcí např. z Višňové, Černous. 
Většinou provádějí sekundární výměny a na scéně se pohybují delší dobu. Zpravidla okolo 10 let.  
Od druhé poloviny roku jsme přišli o několik stálých klientů, důvodem bylo nastoupení výkonu trestu, 
přirozená migrace, nebo strach z odhalení působícím toxi-týmem PČR v lokalitě. Toxi-tým PČR byl 
první rok svého působení v Libereckém kraji, konkrétně Frýdlantsku opravdu aktivní. Soudíme tak z 
kauz odhalených varen konkrétně v Albrechticích a na Bulovce. Dále jsme pozorovali tuto činnost skrze 
represivní působení na naše klienty, kteří jsou často do typu této kriminality zapleteni. Stupňující tlak na 
uživatele ze strany PČR zatím nemá naštěstí na spolupráci klientů s námi takový vliv, jako v jiných 
obcích, kde TP působí. Jak se ovšem situace bude vyvíjet v budoucnu, se můžeme pouze domnívat. 
 

Realizace služby – terénní práce v mikroregionu Frý dlantsko  
TP pravidelně působil ve městech Frýdlant, Hejnice a Novém Městě pod Smrkem dva dny v týdnu 
(středa, pátek). Díky flexibilitě, kterou týmu TP nově zajišťuje služební automobil, nebyl problém zajet i 
do dalších přilehlých částí frýdlantského výběžku (Arnoltice, Pertoltice, Habartice, Višňová, Černousy, 
Dětřichov, aj.). Díky tomu se daří navazovat nové kontakty s dalšími uživateli drog právě v posledních 
třech jmenovaných. Klienti v těchto lokalitách většinou provádějí takzvané sekundární výměny (mění 
větší objem injekčního materiálu pro další uživatele, kteří nejsou v přímém kontaktu s TP) a na drogové 
scéně se mnozí z nich pohybují i více než 10 let.  
Terénní pracovní rozdávají hojně kondomy, krom zamezení nákazy pohlavní chorobou tento úkon 
rovněž slouží ke snadnému navázání kontaktu se skupinou uživatelů, kteří do té doby o služby TP 
nestáli. Nyní jim tak může být poskytováno odborné poradenství o rizicích při užívání OPL. Těchto 
nových klientů je několik desítek, nicméně zatím se jedná spíše o jednorázové kontakty. Zároveň se 
však ukazuje, že mezi těmito uživateli je velká část těch, kteří užívají i nějaké OPL včetně pervitinu – 
někteří pak mají zkušenost i s nitrožilní aplikací. To se týká i již výše zmíněné skupiny mladých 
uživatelů ve věku 15-20 let. Při práci s touto skupinou se terénní pracovníci snaží uplatňovat 
poradenství o rizicích vyplývajících z jejich způsobu nezávazného života mladých lidí. TP zároveň 
usiluje při práci s klienty pod 18 let o kontakt s jejich zákonnými zástupci, aby bylo možné společně 
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konzultovat situaci a případně ji efektivně řešit. Pokaždé však kontakt s rodiči není z různých důvodů 
bohužel možný.  

 
Popis činnosti TP a specifik drogové scény v jednotlivých 
lokalitách Frýdlantska  
 
Frýdlant  
Frýdlant jakožto spádové město pro okolní obce co se týče občanského zajištění (obchody, úřady, 
banky, atd.) se automaticky stává spádovou obcí i v oblasti užívání omamně psychotropních látek.  
Frýdlant je pro TP stále hlavním centrem, kde je největší pohyb uživatelů drog. Program TP zde 
funguje již několik let v pravidelném režimu. Na tak malé město jsou zde i hojně zastoupeny herny a 
bary, kde se vyskytují uživatelé drog. Pokud nejsou např. v hernách, zdržují se na bytech, nebo 
veřejných prostranstvích. Dobrým místem pro kontakty je stále herna Avanti, přilehlý park a velký park 
u kostela. TP se seznámil a vytvořil kódy s romskými mladíky, s kterými je často v kontaktu a kteří si od 
TP brali převážně kondomy. Jeden z nich si začal od TP brát i jehly, informujeme jej o bezpečné 
aplikaci, o braní drog jako takovém a o rizicích života na drogách. Mladí chlapci se o veškeré informace 
velmi zajímají a dobře se s nimi spolupracuje. Letošní rok se nám podařilo na službu navázat několik 
nových tváří, se kterými jsme pracovali krom drog i na zlepšení ostatních částí jejich života. Jako 
příklad bych uvedl klienta, říkejme mu třeba Tomáš. Tomáš si peníze na drogy obstarával vesměs prací 
v lese, nebo různými typy brigád. Řešili jsme s ním několik sociálních věcí ohledně ÚP, poradenství 
atd. ale také i věci osobního rázu, jako například krizovou intervenci, která vyvstala na základě složité 
situace s jeho partnerkou. Tomáš nastoupil v druhé polovině roku k výkonu trestu. TP s ním nadále 
nespolupracuje, nicméně zůstává v kontaktu s kruhem jeho přátel z toxi-scény.  
Ve městě se nachází několik velmi rizikových míst, kde uživatelé přebývají a rovnou si zde i aplikují. Je 
to třeba opuštěný dům v ul. Nádražní, kde TP pravidelně nachází pohozené stříkačky. Jedinou 
návštěvu se nám podařilo najít a zajistit 49 kusů použitých pohozených injekčních stříkaček. Nebo 
prostory bývalé fabriky, kde žije skupinka uživatelů a živí se extrahováním drahých kovů z rozpadající 
se ruiny dřívější tovární budovy. Kontaktovali jsme paní Lešákovou, z Klubu duševního zdraví, který 
opět funguje v prostorách POSECU, po domluvě jsme rozdali letáky na tuto službu klientům, kteří ji 
mohli potencionálně využít. TP má nyní zázemí přímo v centru Frýdlantu na náměstí v prostorách 
bývalé tančírny nad MASIF.  
 
Nové Město pod Smrkem  
Zde jsme se hodně zaměřili na práci s dlouhodobým klientem JAN14FRA07, se kterým jsme společně 
vybrali léčebnu. Po pár týdnech klient zrelapsoval a vrátil se na scénu. Vzhledem, k psychickým 
obtížím klienta týmu TP trvalo, než ho opět stabilizoval, nakonec na druhý pokus klient opět nastoupil 
do středně-dobé léčby a úspěšně jí absolvoval.  
I nadále probíhají sekundární výměny s ZOR02PAV04, která šíří mezi další uživatele a území města 
krom injekčních setů také informace týkající se bezpečnější aplikace a zdraví obecně, kterými jí TP 
zásobuje v podobě letáků.  
Po domluvě s o. s. Maják jsme otestovali mladého chlapce na infekční choroby.  
TP ve městě stále aktivně vyhledává uživatele, scéna se ale stále jeví, jako dosti uzavřená, dle 
několika klientů mají uživatelé v NMPS strach z represe policie, nebo z opovržení dalšími obyvateli 
města, proto mění většinou skrze sekundární výměny.  
 
Hejnice  
Ve městě dva z našich bývalých uživatelů začali abstinovat a další dva se odstěhovali, jeden v rámci 
Frýdlantska a poslední do Liberce, kde je v kontaktu s kolegy. Pozorujeme zde slabý pohyb uživatelů, 
většinu jich známe, když TP potkají, rádi si popovídají.  
 
Lázně Libverda  
V Libverdě TP řešil spíše sociální práci s maminkou, která potřebovala pomoc s krizí v rodině, kdy její 
13 - ti letá dcera utekla se svým starším přítelem. TP ji poskytl první pomoc psychického ošetření, 
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krizovou intervenci a pomohl ji určit další kroky, předal mamince odkaz na právní poradnu „D“, na 
centrum rodinné terapie a odkázal na pracovníky sociálního terénu, kteří s ní budou dále 
spolupracovat, jelikož pro nás to nebyla cílová skupina.  
 
Višňová  
Do Višňové zajíždíme pravidelně, alespoň 1x za 14 dní (v případě potřeby i vícekrát, důvodem je 
způsob naší domluvy s klientem, se kterým se setkáváme dle jeho potřeby). Zajíždíme na sekundární 
výměnu na byt, kde se potkáváme i s dalšími uživateli z obce. Jsou to to mladí lidé okolo 20 ti let. 
Sekundární výměna probíhá tak, že skrze několik stálých klientů terénní pracovníci distribuují sety a 
informační materiály mezi další uživatele na území obce, kteří z různých důvodů zůstávají skrytí. Jako 
hlavní příčiny potřeby klientů zůstávat v anonymitě vnímáme strach z represe PČR, a možné opovržení 
dalšími obyvateli obce. Klienti mají zájem mimo jiné pracovat i na zlepšení své sociální situace. Proto 
jsme je delegovali na naše kolegy ze sociální prevence, kteří se s nimi několikrát sešli.  
 
Arnoltice  
Probíhají zde pravidelné výměny s FRY00PEU00, který zaštiťuje výměnu pro 5 dalších uživatelů z 
obce. TP se s nimi snaží navázat kontakt, aby mohli využívat i další z našich služeb, kromě výměny, 
popřípadě je motivovat k příznivé změně jejich životního stylu.  
 
Dětřichov  
V Dětřichově jsme předali několik kontaktů na naše kolegy z projektu sociální prevence, kteří pomáhají 
řešit složité sociální situace a dále s klienty pracují.  
Výše bylo pln ě čerpáno ze zprávy TP MOST K NAD ĚJI. 
 

Drogová trestná činnosti v Libereckém kraji v číslech z prezentace Policie České 
republiky, KŘP Libereckého kraje, Služba kriminální policie a vyšetřování, Odbor obecné 
kriminality  
 
Tabulka č.1 - Počty realizovaných pachatelů drogové trestné činnosti na území Libereckého 
kraje 
 
Čerstv ější údaje bohužel nemám. � 
 
                                  2012  2013  
Realizováno kým  Počet 

obviněných  
Podíl z celkového 
počtu  

Počet obviněných  Podíl z celkového počtu  

ÚO Česká Lípa  63  43,75%  87  45,79%  
ÚO Liberec  43  29,86%  39  20,53%  
ÚO Semily  19  13,19%  30  15,79%  
ÚO Jablonec nad 
Nisou  

10  6,94%  22  11,58%  

ÚO Liberec + OOK  8  5,56%  8  4,21%  
ÚO Semily + OOK  0  0  3  1,58%  
ÚO Česká Lípa + 
OOK  

0  0  1  0,53%  

OOK KŘP  1  0,69%  0  0  
Celkem  144  100,00%  190  100,00%  
 
Tabulka č. 2 - Počty stíhaných osob dle návykové látky  
Návyková látka  2012  2013  
konopí  58  79  
pervitin  52  64  
léky s obsahem PSE  27  28  
extáze  2  9  
pervitin + léky  0  3  
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pervitin + konopí  2  4  
kokain  1  1  
morfin  1  1  
lysohlávky  1  1  
Celkový sou čet  144  190  
 
Od března 2014 začala plnit úkoly pracovní skupina toxi, kdy na drogovou kriminalitu ve 
Frýdlantském výběžku přišla posila  - 2 specializovaní kriminalisté. 
 
Tabulka 1-1: Počet pachatelů přestupků projednaných v r. 2014 podle § 30, odst. 1, písm. j) zákona č. 200/1990 Sb. v 
rozdělení podle věku pachatele a druhu drogy: 

 

Přestupky držení drog  
§ 30 odst. 1, písm. j  

Věk osoby  
Do 18 let  Přes 18 let  

Konopné drogy  1 6 

Pervitin   2 

Extáze    

Heroin    

Kokain    

Subutex/Suboxone    

Houby obsahující OPL    

Jiná OPL    

Celkem osob  1 8 
   
Tabulka 1-2: Počet pachatelů přestupků projednaných v r. 2014 podle § 30, odst. 1, písm. k) zákona č. 200/1990 Sb. podle 
věku pachatele a druhu drogy:  

Přestupky p ěstování rostlin a hub  
§ 30 odst. 1, písm. k  

Věk osoby  
Do 18 let  Přes 18 let  

Rostliny konopí     4 

Jiné rostliny nebo houby obsahující OPL      

Celkem osob  0 4 

 

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

Druh drogy  Celkové množství  
Konopné drogy (g)  4,92 
Rostliny konopí (ks rostlin)  12 
Pervitin (g)  1,07 
Extáze (ks tablet)   
Heroin (g)   
Kokain (g)   
Subutex/Suboxone (ks tablet)   
Houby obsahující OPL (ks)   
Jiné rostliny obsahující OPL (ks)   

     
Oproti r. 2013 se po čet „drogových“ p řestupk ů, počet přestupc ů i množství zajišt ěných 
drog velmi zvýšil (4x!!!). 
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Díky vypracování žádosti k odboru prevence kriminality Ministerstva vnitra ČR o nový 
kamerový bod Městského kamerového dohlížecího systému  ve Frýdlantě byla zpracována 
aktuální bezpečnostní analýza. Údaje z ní jsou zajímavé i pro protidrogovou politiku. Níže jsou 
výsledky průzkumu pocitu bezpečí, který se děl na sklonku r. 2014. 
 
Bezpečnostní analýza 
 
V rizikovosti území v r. 2011 je Frýdlant (ORP) na 21. místě v republice. Má na svém území výskyt 
vyloučené lokality. V r. 2012 se Frýdlant (ORP) posunul na 20. místo. 
 

 Počet obyvatel 
ORP  

Index 
nezaměstnanosti 

Index vyplacených 
sociálních dávek 

Index 
kriminality 

Součet indexů 
(21. místo) 

r. 2011         24 966 767 704 45 1 516 

r. 2012         24 865 818 310 173 1 301 
 
Z bezpečnostní analýzy Libereckého kraje vyplývá, že v prvním pololetí roku 2011 bylo ve Frýdlantu 
zaevidováno 355 trestných činů na 10 tis. obyvatel. Je to pomyslné třetí nejhorší místo v Libereckém 
kraji. Nejčastější jsou majetkové trestné činy. Situaci přímo ovlivňuje blízkost hranic s Polskem. 
V roce 2013 se okres Liberec, kam Frýdlant pat ří, umístil s indexem kriminality 360 v rizikovosti 
na 24. míst ě z 77 posuzovaných okres ů (Česká Lípa je 12., Jablonec nad Nisou 26. a Semily a ž 
44.). Je to mírný pokles (o 3 místa). 
Liberecký kraj je s indexem 318 na 5. míst ě ze 14 posuzovaných kraj ů. 
Na okrese Liberec je obvodní odd ělení PČR Frýdlant, kam Frýdlant pat ří, s 429 skutky a indexem 
kriminality 318 (z osmi možných) v celkové trestné činnosti, v násilné trestné činnosti je 4. – 40 
skutk ů, index 30, ve vloupání  na 3. míst ě (116 skutk ů, index je 86), v prostých krádežích pak na 
4. míst ě (109 skutk ů, index je 81). 
 
V poslední době se objevují loupežná přepadení. Stoupá počet dětských obětí, žen a seniorů. 
Kriminalita se často děje v centru města, kde jsou obchodní centra, a v přilehlých ulicích. 
Každý týden – úterý hned ráno – se scházejí u starosty města zástupci Policie ČR a městské policie a 
vyhodnocují situaci a navrhují operativní řešení. Koncepcí prevence kriminality se pak zabývá pracovní 
skupina prevence kriminality, koncepci vyhotovuje a radě i zastupitelstvu předkládá manager prevence 
kriminality. 
Bezpečnostní analýzu dokreslují následující tabulky doplněné komentáři. 
Údaje za roky 2011 až 2014 byly bez problémů získány ze statistik OOP ČR ve Frýdlantě, ze statistik 
městské policie a z přestupkové agendy MěÚ Frýdlant. 
 

Kriminalita (přečiny i zločiny) 

Rok Celkem  Index 
u celkem* 

Násilná  Mravnostní  Majetková 

2011 410 551 101 7 302 

2012 430 578 118 8 304 

2013 414 556 78 6 270 

2014 336 452 68 8 210 

* index se spočítá: (počet trestných činů / počet obyvatel obce nebo správního obvodu ORP) x 10 000 
*)  počet obyvatel Frýdlantu k 31.12. 2013 – 7 434, k 31.1 2.2014 – 7 431 -> pokles – 3 

Meziročně (2013–2014) se počet přečinů a zločinů spáchaných ve Frýdlantě snížil o 78, což jest o 25 
%, rozdíl v indexu je pak -104. Těchto výsledků bylo dosaženo především: 
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- cíleným výkonem hlídkové a obchůzkové služby v úseku a okrsků ze strany Policie ČR OO Frýdlant a 
MP Liberec,   

- zefektivnění  spolupráce mezi Policie ČR, OO Frýdlant a Policií Polska, OO Bogatynia, společné 
hlídky, předávaní informací 

-  stále rozvíjející se velmi dobrá spolupráce PČR, OO Frýdlant s orgány státní správy a  samosprávy a 
s občany, kterým není lhostejná trestná činnost páchána ve služebním obvodě OO Frýdlant 

Pachatelé 

Rok Věk 0-14 let 15 -17 let 18 a více let Z toho recidivisté 

2011 5 20 245 125 

2012 6 19 191 90 

2013 4 18 189 80 

2014 4 24 150 109 

Rozdíl 2011-2012 v % +17 % -5 % -22 % -28 % 

Rozdíl 2013-2014 v % 0 % +33 % -21 % +36 % 

Meziročně (2013-2014) stoupl počet recidivistů o 36 %, počet pachatelů ve věku 18 a více let klesl o 21 
%, ale počet mladistvých stoupl o 33 %. Počet pachatelů mladších 14 let stagnoval.  To si vysvětlujeme 
tím, že v roce 2013 byla prezidentem ČR vyhlášena dílčí amnestie, a to ke dvacátému výročí vzniku 
samostatné České republiky. Na základě této dílčí amnestii bylo na svobodu propuštěno cca. 5000 
vězňů (recidivistů). Již v průběhu roku 2013, ale především v roce 2014, Policie ČR eviduje nárůst 
trestné činnosti páchané ze strany recidivistů, kteří se nedokázali začlenit do běžného způsobu života. 
Tento nárůst je evidován i na OOP ve Frýdlantě.  

 

Oběti 

Rok Děti (0-18 let) Ženy Osoby starší 65ti let 

2011 30 285 10 

2012 32 301 15 

2013 31 240 14 

2014 27 178 8 

Rozdíl 2011-2012 v % +6 % +5 % +33 % 

Rozdíl 2013-2014 v % -13 % -26 % -43% 

V roce 2014 oproti roku 2013 pozorujeme velký pokles v počtu obětí starších 65ti let (o 43 %), klesl 
počet obětí mezi dětmi (o 13 %) a ženami (o 26 %). To si vysvětlujeme tím, že se s těmito cílovými 
skupinami pracuje v rámci preventivních programů na školách, při akcích pro seniory pořádaných 
Městem Frýdlant a díky osvětovým článkům v místních médiích. Také činnost hlídek městské policie je 
výrazně preventivní, strážníci si všímají cílových skupin ohrožených kriminalitou, hovoří s nimi, 
vysvětlují, nabádají. 
 

Přestupky řešené na obci (MěÚ) 
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 přestupky – abs. po čet      index na 10 tis. obyv. *)  

 
druh 

přestupku 

k 31.12. 
2014 

k 31.12. 
2013 

změna 
nárůst/ 
pokles 

rok 2014 rok 2013 
změna 
1x-1y 

(index) 

změna 
1x-1y  
(%) 

Proti veřejnému 
pořádku 

21 10 +11 28 13 +15 +115 % 

Proti občanskému 
soužití 

33 47 -14 43 63 -20 -32 % 

Proti majetku 27 38 -11 36 51 -15 -29 % 

na úseku ochrany 
před alkoholismem a 
jinými toxikomaniemi 

12 4 +8 16 5 +11 +220 % 

*)  počet obyvatel Frýdlantu k 31.12. 2013 – 7 434, k 31.1 2.2014 – 7 431 -> pokles – 3 

Ve srovnávacím období 2013-2014 se v rámci přestupkové agendy na MěÚ Frýdlant o 115 % zvýšil index u 
přestupků proti veřejnému pořádku a o 220 % na úseku ochrany před alkoholismem a toxikomaniemi. To si 
vysvětlujeme tím, že: 
 

a) Ve věcech přestupků proti občanskému soužití a proti majetku policie v roce 2014 řešila hojně přestupky 
v blokovém řízení, dále tím, že velký počet těchto přestupků byly přestupky návrhové (spáchané mezi 
osobami blízkými) a osoba postižená přestupkem nepodala návrh na jeho projednání a věc byla tudíž 
odložena. 

b) Ve věcech přestupků proti veřejnému pořádku se odrazila činnost městské policie, kdy se jedná vesměs o 
přestupky neoprávněného záboru veřejného prostranství (parkování vozidel na veřejném prostranství). 

c) Ve věcech přestupků na úseku ochrany před alkoholismem a jinými toxikomaniemi při zjištění pachatele 
držícího OPL dále policie věc prošetřuje a dospěje k pěstiteli OPL, který si ji pěstuje doma nebo ve 
skleníku, dále zvýšením kontrol vozidel ze strany policie, kdy je zjištěno, že řidič je pod vlivem OPL a 
rovněž tuto u sebe přechovává – věc je pak postoupena MěÚ Frýdlant. 

 
 

Přestupky řešené na obci (městská policie) 
 přestupky – abs. po čet      index na 10 tis. obyv. *)  

 
druh 

přestupku 

k 31.12. 
2014 

k 31.12. 
2013 

změna 
nárůst/ 
pokles 

rok 2014 rok 2013 
změna 
1x-1y 

(index) 

změna 
1x-1y  
(%) 

Proti veřejnému 
pořádku 

223 248 -25 300 334 -34 -10 % 

Proti občanskému 
soužití 

5 2 +3 7 3 +4 +133 % 

Proti majetku 86 84 +2 116 112 +4 +4 % 

na úseku ochrany 
před alkoholismem a 
jinými toxikomaniemi 

33 81 -48 44 108 -48 -44 % 

*)  počet obyvatel Frýdlantu k 31.12. 2013 – 7 434, k 31.1 2.2014 – 7 431 -> pokles – 3 

V roce 2014 klesl index přestupků na úseku ochrany před alkoholismem a jinými toxikomaniemi o 44 % oproti 
roku 2013. To si vysvětlujeme tím, že většina přestupků byla zjištěna v prostoru autobusového nádraží (kouření 
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na místech zákonem zakázaných), kdy soustavnou činností hlídek Městské policie Liberec došlo k jejich eliminaci 
(občané si již uvědomují, že prostor je Městskou policií Liberec monitorován). 
 
 
Stručné výsledky pr ůzkumu pocitu bezpe čí v r. 2014  (dle čísel otázek), které byly předloženy 
fokusní skupině k okomentování: 

1. Z celkového počtu respondentů byla 1 třetina mužů a dvě třetiny žen. 
2. Největší zastoupení bylo v kohortě 30 až 50 let věku a to 32 % z celkových. Nejnižší pak mezi 

50 a důchodem a to 13 % a pod 18 let pak 12 %. 
3. 39 % osob neuvádělo, kde bydlí, 24 % bydlí na okraji města, 22 % mimo centrum a 15 % 

v centru. 
4. Za denního světla se cítí ve městě bezpečně vždy nebo většinou 68 % respondentů. 
5. V noci pak pouhých 20 %. 
6. Na nám. T. G. M. je většinou bezpečno pro 36 %, ale někdy se tam necítí bezpečně 30 % 

respondentů. 
7. Mezi kinem a restaurací Beseda se většinou nebo někdy necítí bezpečně 55 % lidí. 
8. V parku v Mezibranské ulici necítí bezpečně někdy nebo většinou 53 %, nikdy dokonce 19 %. 
9. V ulici ČSA se lidé vždy nebo většinou cítí bezpečně v 51 %. 
10. Na autobusovém nádraží a u OD TESCO se někdy nebo většinou necítí bezpečně 55 % lidí a 

12 % dokonce uvádí, že se tam nikdy necítí bezpečně. 
11. Na Hrnčířském náměstí se lidé vždy a většinou cítí bezpečně – z 51 %. 
12. Na sídlišti mezi panelovými domy se vždy nebo většinou cítí bezpečně 52 % respondentů, 

někdy se tam ale necítí bezpečně 29 % osob. 
13. Na centrálním parkovišti u pošty se lidé vždy a většinou cítí bezpečně – 63 %. 
14. U marketů Penny a Lidl se vždy a většinou cítí bezpečně 70 % dotazovaných. 
15. V Husově ulici u pošty se cítí bezpečně 54 % osobám ale někdy ne27 %. 
16. Zato okolo kostela Nalezení Sv. Kříže a na lávce u kina se někdy nebo většinou necítí bezpečně 

75 % dotazovaných a 17 % dokonce uvádí, že se tu necítí bezpečně nikdy. V roce 2007 ještě 
před instalací otočné kamery vnímalo toto místo jako nebezpečné 85 % respondentů. Situace 
se tedy oproti r. 2007 ještě zhoršila. 

17. Na místech, která jsou sledována MKDS, se cítí vždy a většinou bezpečně 56 % lidí, ale někdy 
ne 24 %. 

18. Tam, kde hlídkují strážníci nebo policisté se vždy a většinou cítí bezpečně 71 % osob. Naopak 
nikdy se tam necítí bezpečně 2 % lidí (kteří to asi jsou?). 

19. Na otázku: Které hlídky vídáte v ulicích města? odpovědělo 60 %, že strážníky a jen 4 %, že 
policisty. Žádné tam nepotkává 13 % osob a obojí stejně 18 % osob. 
V roce 2007 obyvatelé uváděli, že nejvíce na ulicích vidí strážníky městské policie (49 %), 
policisty jen 6 %. Ale celkem 27 % dotázaných uvádí, že nevidí žádné z těchto uniformovaných 
složek strážců bezpečí a pořádku. 

20. Největší obavy mají lidé z násilné trestné činnosti 35 % a téměř se nebojí podvodů (jen 5 %), 
vandalismu se ale obává 28 % osob majetkové trestné činnosti pak 17 % a kapesních krádeží 
13 %.. 
V r. 2007 nejvíce obav vzbuzoval vandalismus (44 %), násilná trestná činnost (29 %), kapesní 
krádeže (12 %) a majetkové delikty (8 %). 

 

2 Koordinace protidrogové politiky 

2.1 Místní institucionální zajišt ění koordinace 

2.1.1 Místní protidrogový koordinátor 

Mgr. Alena Švejdová, alena.svejdova@mu-frydlant.cz,  vykonává funkci MPK od 01/01/2003, ve struktře úřadu je 
zařazena jako vedoucí odboru kanceláře úřadu. Přímou nadřízenou je Ing. Veronika Bubeníčková, tajemnice 
MěÚ, Velikost pracovního úvazku KPK: 0,05, Jiné agendy vykonávané MPK jsou mnohé, viz http://www.mesto-
frydlant.cz/cs/mestsky-urad/odbory-meu/odbor-kancelare-uradu.html 
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2.1.2 Místní protidrogová/jiná komise, pracovní sku pina  

Konkrétní otázky protidrogové politiky řeší operativně svolaná pracovní skupinu se širším záběrem 

MPK si může vybrat z těchto spolupracujících, kteří se stávají členy operativní pracovní skupiny. K nim patří ještě 
metodici prevence na školách, kteří zde nejsou jmenováni. 

Jméno a p říjmení  Instituce  Funkce v instituci  
Ing. Dan Ramzer Město Frýdlant starosta 
Ing. Veronika Bubeníčková MěÚ Fr tajemnice 
Bc. Lucie Andršová MěÚ Fr vedoucí odboru soc. věcí 
Josef Hurník MěÚ  krizové řízení, kontrolor OZU 
Dana Mrázová MěÚ Fr přestupky v občanském soužití 
Mgr. Věra Dunajčíková ZŠ, ZUŠ a MŠ Frýdlant ředitelka 
Mgr. Jaroslava Smolová ZŠ praktická a ZŠ speciální Fr ředitelka 
Mgr. Alena Dvořáková SŠHaL, Fr ředitelka 
Mgr. Alena Hlávková Gymnázium Frýdlant ředitelka 
Mgr. Renáta Flecknová Gymnázium Fr metodička prevence 
Bc. Josef Kepr OO Policie ČR Fr vedoucí obvodního oddělení 
Mgr. Vladimír Šnýdl Městská policie LBC (VPS) vedoucí odboru výkonu služby 
Vít Audy Římskokatolická církev farář 
Mgr. Igor Pavelčák POSEC poradce 
Bc. Pavel Pech POSEC - Most k naději vedoucí terénních programů 

Mgr. Eva Kopecká POSEC - ADVAITA 
vedoucí ambulantního 
poradenství a doléčovacích 
služeb 

Mgr. Ivo Brát POSEC - CIPSSLK vedoucí intervenčního centra 
Mgr. Jarmila Kozáková POSEC dětská psycholožka 
Mgr. Jan Samšiňák POSEC – „D“ občanská poradna 
MUDr. Ljuba Komárková FR praktický lékař 

Petr Hampacher 
MAJÁK - primární prevence, 
nízkoprahový klub 

ředitel 

Počet jednání pracovní skupiny v r. 2014 = 7 

Nejdůležitější projednávaná témata v roce 2014 – kouření, alkohol a drogy a děti a mládež ve Frýdlantě, injekční 
uživatelé – HR, drogové přestupky 

MPK jednání skupiny iniciuje i svolává, někdy použije k zastřešení starostu. 

 

2.1.3 Vzájemná spolupráce subjekt ů protidrogové politiky na úrovni ORP 

Spolupráce všech báječně funguje, máme velmi aktivní přístup ke komunitnímu plánování, MPK je v rámci 
komunitního plánování i vedoucí pracovní skupiny Osoby závislé a osoby ohrožené sociálním vyloučením 

Informace se posílají většinou e-maily, nebo jako fyzická pošta (letáky, jiné Inko materiály), využívá je aktivita 
starosty při setkání starostů ORP, poskytovatelé služeb se zde představují, seznamují obce se svým záměrem. 

Spolupráce s poskytovateli protidrogových služeb je rozhodně systematická, ale schůzky jsou dle potřeby a 
většinou individuální. 

Spolupráce s dalšími institucemi (Probační a mediační služba, policie, státní zařízení apod.) se děje velmi často a 
funguje to, příkladná je spolupráce hlavně s městskou policií a Gymnáziem Frýdlant (KADDEMF)  

V r. 2013 je ve Frýdlantu běžný a zaběhlý standard, změny k lepšímu ani k horšímu nejsou, pracuje se v rámci 
možností, ale v souladu s potřebami. 

2.2 Strategické dokumenty obce zahrnující protidrog ovou politiku  
 
 Strategický plán Frýdlantu Období platnosti: 2012-2015 Schváleno ZM č. usn. 192/2012 dne: 20.06.2012 www 

stránky dokumentu ke stažení: http://www.mesto-
frydlant.cz/redakce/index.php?xuser=910631409245945445&lanG=cs&portal=288&slozka=88515&clanek
=30618 
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PÚ07 Komplexní řešení sociálně patologických jevů a zvýšení pocitu bezpečí a obzvláště pak s těmito 
kartami rozvojových aktivit: 
A07-02 Řešení sociální situace v lokalitách s vysokou koncentrací sociálně problémových skupin 
obyvatel,  
A07-03 Podpora opatření ke zvýšení bezpečnosti obyvatel i návštěvníků. 

 

Komunitní plán obcí Frýdlantska Období platnosti: 2010-2014 Schváleno ZM usn. č. 363/2010 dne:
 15..04.2010 www stránky dokumentu ke stažení: http://www.mesto-
frydlant.cz/redakce/index.php?xuser=910631409245945445&lanG=cs&portal=288&slozka=42265&clanek=42265 

Op7-3 Podpora a rozšíření ambulantních a terénních služeb, což je jasná podpora dlouhodobého projektu 
města Frýdlant Poradní a setkávací centrum (POSEC). 

 

Koncepce prevence kriminality Období platnosti: 2013-2015 Schváleno ZM usn. 268/2013 ze dne 13/02/2013
 www stránky dokumentu ke stažení: http://www.mesto-frydlant.cz/cs/obcan/bezpecnost/prevence-
kriminality/ 

 

Významný projekt KADDEMF 2013 – 3. kolo dotazníkové akce na zjištění skutečnosti okolo postojů ke kouření, 
užívání alkoholu a drog dětmi a mládeží ve Frýdlantě na: http://www.mesto-
frydlant.cz/redakce/index.php?clanek=9648&xuser=910631409245945445&lanG=cs&slozka=8274 

Školní řád Základní školy. Základní umělecké školy a Mateřské školy Frýdlant je jasnou ukázkou postoje 
k užívání drog: http://www.zsazusfrydlant.cz/wp-content/uploads/2012/08/Školní-řád-od-1-9-2013.pdfO primární 
prevenci se informuje zde:  http://www.zsazusfrydlant.cz/?p=2094 
 

V roce 2014 je s dokumenty pracováno v běžném standardu, žádné vychýlení do plusu a ni do mínusu. 

 

2.2.1 Hodnocení strategických dokument ů/protidrogové politiky kraje 

- nehodnotíme 

2.3 Zadané/realizované analýzy/studie v oblasti dro gové politiky a drogové situace  

- týká se kraje, nevyplňujeme 

2.4 Další významné aktivity v oblasti protidrogové politiky v r. 2014 na místní úrovni 

Tabulka 2-1: Aktivity v oblasti protidrogové politiky (např. konference, semináře, včetně vzdělávání pořádané v rámci 
ORP např. pro pracovníky prevence, úředníky, veřejnost, poskytovatele služeb, atp.) 

Název aktivity  Realizátor  Cílová skupina  Popis aktivity  
KADDEMF (Kouření, 
alkohol a drogy a děti a 
mládež ve Frýdlantě) 

Město Frýdlant - 
POSEC, Gymnázium 
Fr 

Děti a mládež od 14 do 
18 let 

konference 

3 Finanční zajišt ění služeb pro uživatele drog 

3.1 Způsob financování protidrogových služeb obcí (popis) 
 

 
ZŠ, ZUŠ a MŠ Frýdlant 
Zpráva metodika prevence – primární prevence školní  rok 2013/2014  
Zpracoval Ing. Jaroslav Prášil, metodik PP  
Primární prevence (PP)  
Primární prevence se uskutečňovala v průběhu školního roku v souladu s Minimálním preventivním programem 
školy pro šk. rok 2013/2014.  
V průběhu školního roku proběhly na naší škole přednášky a besedy určené pro žáky 1. a 2. stupně. Programy 
byly zajištěné organizací Maják. Pro žáky 1. stupně byly vybrány programy Zdravé tělo 1, 2 a Kybersvět. Žáci 2. 
stupně byli seznámeni s tématem šikany a jak jí předcházet (6. ročníky), alkoholu a kouření (7. ročníky), 
sebepoškozování, sexuality a nebezpečí náboženských sekt a hnutí (8. a 9. ročníky). Seznam jednotlivých 
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programů je součástí MPP pro školní rok 2013/2014. I nadále budeme spolupracovat s o.p.s. Maják a zařazovat 
do výuky preventivní témata, která jsou součástí MPP.  
Na začátku školního roku se žáci 6. tříd zúčastnili harmonizačních pobytů. Tyto pobyty mají pomoci nově 
vzniklým třídním kolektivům k lepšímu seznámení se. S ohledem na kladnou odezvu od žáků i učitelů se bude i 
nadále v této aktivitě pokračovat. (převzato z Výroční zprávy školy 2014) 

Základní škola praktická a ZŠ speciální Frýdlant  
REALIZACE PREVENTIVNÍHO PROGRAMU ŠKOLY  
Preventivní program školy je sestavován školním metodikem prevence vždy s platností na 1 školní 
rok. Ve školním roce 2013/2014 vykonávala funkci metodika prevence ředitelka školy Mgr. 
Jaroslava Smolová.  
Konzultační hodiny metodika prevence: pondělí 8.00 – 10.00, případně dle domluvy.  
Preventivní program školy obsahuje zejména:  
- výchozí předpisy pro působnost školy v oblasti prevence sociálně patologických jevů  
- seznam podpůrné legislativy a související právní předpisy  
- seznam pracovníků školy určených k řešení závažných situací v oblasti sociálně patologických 
jevů, styku s úřady a institucemi a k poskytování poradenství pro žáky, pedagogy a rodiče žáků a 
jejich konzultační hodiny  
- hlavní úkoly a cíle programu  
- hlavní aktivity školy v dané problematice  
- seznam literatury, videokazet k výuce a nabídku internetových stránek s informacemi a radami v 
dané oblasti  
- seznam odborníků a institucí zabývajících se problematikou, kontakty na ně  
- obsah tematiky sociálně patologických jevů ve vyučovacích okruzích a předmětech ZŠ praktické, 
požadované znalostní kompetence žáků dle ŠVP „Učíme se pro život“, metody a formy práce, 
kterými lze těchto znalostních kompetencí docílit  
- obsah tematiky sociálně patologických jevů ve výuce na ZŠ speciální  
- nabídku aktivit a náplně volného času žáků školy  
- formu spolupráce s rodiči  
 
Přílohy dále obsahují:  
- pokyn ředitelky k postupu školy v případě zjištění zneužívání návykových látek  
- první kroky pomoci učitele při zjištění šikany  
- metodiku vyšetřování šikany  
- nabídku první pomoci rodičům oběti šikany  
- příklady modelových situací, které lze s žáky nacvičovat  
 
Samostatnou součástí preventivního programu je i Program proti šikanování .  
Pravidelně kontrolujeme schránku důvěry a hodnotíme či prošetřujeme zprávy v ní nalezené.  
Žáci byli v co největší možné míře zapojováni do zájmové činnosti a do účasti na mimoškolních 
akcích – zejména sportovních, protože smysluplně využitý volný čas je ta nejlepší prevence. Škola 
však nedokáže sama o sobě vymýtit nežádoucí jevy u svých žáků bez podpory okolí – ať již to jsou 
rodiče, kteří jsou lhostejní k tomu, co jejich dítě dělá nebo i cizí lidé – např. prodejci tabáku, 
alkoholu, lidé na ulici, kteří jsou nevšímaví k chování dětí venku a další.  
Vzdělávací akce preventivního charakteru uskutečněné ve školním roce 2013/2014:  
Městská konference KADDEMF „Kou ření, alkohol a drogy u d ětí a mládeže – 10. 4. 2014. 
Konference byla završením dotazníkové akce, kterou provedlo M ěsto Frýdlant ve spolupráci 
s Gymnáziem Frýdlant. (převzato z Výroční zprávy školy 2014) 
Protidrogové služby pro občany města a Frýdlantského výběžku jsou hrazeny přímo z rozpočtu POSECu a podle 
Klíče k financování PP LK přes DSO Mikroregion Frýdlantsko. Město nemá žádný speciální fond na podporu 
těchto služeb. 

Město se samozřejmě zapojilo do financování protidrogové politiky podle klíče. 
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Tabulka 3-1: Souhrn výdajů obce podle typu služeb / podle účelu za r. 2014 (v tis. Kč) 

                                                 
1 Publikace, letáky, konference, semináře, analýzy, koncepce apod. 

Typ služeb Název organizace Název projektu / služby Výše finan ční podpory 

Primárně-preventivní programy škol a 
školských zařízení 

ZŠ, ZUŠ A MŠ 
FRÝDLANT 

Přednášky, besedy, 
harmonizační dny (hrazeno 

z rozpočtu školy, které je 
Město Frýdlant 

zřizovatelem) 

21 

 
ZŠ PRAKTICKÁ A 

ZŠ SPECIÁLNÍ 
FRÝDLANT 

Vzdělávací akce pro učitele 
a vychovatele: Co dělat, 

když…, Krizová intervence 
v prostředí škol, Bezpečně 

na internetu, Metodika 1. 
pomoci při šikaně, účast na 

zpracování Komunitního 
plánu Města Frýdlant a na 

konferenci KADDEMF 
(finanční náklady nejsem 

schopná vyčíslit, ale 
z rozpočtu Města na tyto 

věci nešlo nic. Účast: 
celkem 7 osob (1-2 na akci)  

0 

Primárně-preventivní programy NNO, 
případně jiných subjektů MAJÁK Přednášky, vstupy do škol 0 

Primární prevence celkem   21 

Terénní programy MOST K NADĚJI 
Pro uživatele drog, DSO 

Frýdlantsko, příspěvek dle 
klíče za celý region 

86 

Kontaktní centra 0 0  

Harm Reduction celkem   86 

Ambulantní léčba NNO Mgr. Igor Pavelčák Sociální poradenství pro 
dospívající a dospělé 

74 

Ostatní ambulantní AT/medicínská léčba    

Lůžková AT/medicínská léčba    

Terapeutické komunity    

Služby NNO ve vězení    

Léčba celkem   74 

Následná pé če ADVAITA 

Ambulantní poradenství pro 
uživatele a kouživatele,  

DSO Frýdlantsko, 
příspěvek dle klíče za celý 

region 

82 

Záchytné stanice a ošet ření 
intoxikovaných osob 

NEMOCNICE 
FRÝDLANT 

Záchytná lůžka pro 
intoxikované osoby 

 282  
přefinancování příspěvku LK 

Informace/výzkum/koordinace* 1 Město Frýdlant Konference KADDEMF 

10 
Jinak, nelze vyčíslit, činí 
koordinátor v rámci své 

pracovní náplně 

Ostatní (specifikujte) Město Frýdlant 
Poradní a setkávací 

centrum (ostatní programy, 
energie) 

217 

CELKEM z rozpo čtu Města Frýdlant a DSO 
Mikroregion Frýdlantsko (bez p říspěvku na 
záchytná l ůžka) 

  490 
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3.2 Finanční nároky na zajišt ění protidrogových služeb ve m ěstě jsou pouze v rozpočtu POSECu. 
Jiné nejsou. Příležitostí pro změnu je aktualizace Komunitního plánu Města Frýdlant. 

4 Služby poskytované uživatel ům drog a osobám ohroženým drogami v obci / regionu 

Síť služeb pro uživatele drog ve městě je již jedenáct let definována náplní programů POSECu. 
 

Činnost POSECu v r. 2014 – stru čně 
 
Poradní a setkávací centrum Frýdlant jako projekt Města Frýdlant poskytuje od r. 2003 prostor pro 
neziskové organizace a odborníky působící v psychosociální oblasti. V r. 2014 kromě pevných poraden 
dětského psychologa, poradce pro dospívající a dospělé, občanské poradny, intervenčního centra pro 
oběti domácího násilí a poradny pro uživatele drog jejich blízké zastřešuje POSEC také terénní 
program pro lidi ohrožené drogou a terénní program sociální prevence ve Frýdlantském výběžku. Oba 
terénní programy provozuje obč. sdr. Most k naději. Nejmladší sociální službu, kterou zde každé sudé 
úterý realizuje ADVAITA je ambulantní poradenství pro problémové uživatele alkoholu, návykových 
látek a pro patologické hráče a jejich blízké. Obnovil se Klub duševního zdraví, který začal fungovat 
hned v lednu 2014. 
 
I v roce 2014 pracovalo Poradní a setkávací centrum (POSEC) v úsporném režimu. Šestice programů, 
které mají nároky na konzultační prostor, má stále působiště v přízemí budovy na Havlíčkově nám. č. p. 
304. Zde se služby podle harmonogramu střídaly. 
Zásadní změnu nastartovala inspekce Ministerstva práce a sociálních věcí ČR, kterou prováděl Úřad 
práce v České Lípě. Inspekce shledala obě registrované sociální služby (odborné sociální poradenství: 
Poradenství pro dospívající a dospělé – Mgr. Igor Pavelčák a Rodinné poradenství s důrazem na děti – 
Mgr. Daniela Al Sulaimanová) Města Frýdlant za nedostatečně zajištěné a doporučila jejich registraci 
zrušit. Protože Město Frýdlant ve stávajících podmínkách nebylo schopno dostát zákonným 
povinnostem registrované sociální služby, požádalo Krajský úřad LK  samo o zrušení registrace 
s účinností od 01/04/2015. Nyní se intenzivně jedná s novým poskytovatelem (Centrum pro zdravotně 
postižené) o znovuzavedení těchto velmi žádaných služeb zpět do programu POSECu. 
Od 1. ledna 2014 v POSECu opět pracuje Klub duševního zdraví, pro který se nám podařilo získat 
zkušenou, odborně zdatnou a zapálenou vedoucí. 
 
V r. 2014 navštívilo POSEC  404/334*) přímých klientů v osmi pevných programech (ve skutečnosti je 
jich více, chodí dvojice nebo i rodiny). Dva programy jsou výhradně v terénu. 
 
Terénní program pro uživatele drog (Most k nad ěji)  navštěvuje dvakrát týdně Frýdlantský výběžek 
(středa: FR + HEJ, pátek: FR + N. M. p. S., do ostatních obcí po domluvě) a provádí terénní služby pro 
aktuální uživatele drog za účelem minimalizace rizik. Bylo uskutečněno 381/383*) kontaktů (z toho 
45/61*) nových klientů) s celkem 91/113*) klienty a bylo distribuováno 7392/4428*) stříkaček a bylo 
nalezeno 79/80*) kusů použitých injekcí. Mírně se změnil poměr klientů a klientek z 55:45 na 60:40. 

Služba Terénní program sociální prevence (Most k na ději) vlivem i nestálým zdrojům financování 
byla v r. 2014 služba vykonávána v obsazení 1-2 pracovníků. I přes tuto nevlídnou skutečnost naši 
pracovníci podpořili celkem 101 osob z toho 32 přímo z regionu Frýdlantska.  Nejvíce využívanou 
službou bylo poradenství ohledně čerpání sociálních dávek, dluhové poradenství, doprovázení na 
úřady a pomoc s vyřizováním dokladů totožnosti. Terénní pracovníci spolupracovali na Frýdlantsku 
například s ÚP, odborem sociálních věcí, ale také v jednom případě podali anonymní oznámení na 
orgán sociálně-právní ochrany dětí tedy OSPOD. Většinu klientů TP znali již z let minulých, objevilo se 
ale i několik klientů nových, kteří se o službě dozvěděli od svých známých, nebo byli delegování 
drogovými terénními pracovníky, kteří v oblasti pravidelně působí.  

Poradna pro dospívající a dosp ělé (Mgr. Igor Pavel čák) za rok (do poloviny listopadu) má 16/30*) 
nových klientů, v péči ke konci prosince zůstává 8/19*) osob. Za rok bylo realizováno 121/97*) 
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konzultací. Stále převažuje rodinná a partnerská problematika, obtíže s dětmi, generační konflikty a 
rozvodové a porozvodové konflikty. Převažují ženy a klienti, jejichž problematika vyžaduje 
dlouhodobější péči. Tématy jsou ve větší míře než dříve alkohol, závislost dětí na počítačích nebo 
vyloženě gambling. Minimálně tři konzultace týdně se dějí po telefonu nebo po emailu. Nejvíce je 
klientů z Frýdlantu.  
 
Rodinné poradenství s d ůrazem na d ěti (Mgr. Daniela Al Sulaimanová)  má za rok 26/25*) nových klientů 
a 2/7*) byli převedeni z minulého roku. Za rok bylo realizováno 128/122*) konzultací. Většinou jsou klienti 
z Frýdlantu. Jako problém se nejčastěji se objevovala úzkost až depresivita u dětí, dále výchovná 
bezradnost rodičů, problémy v porozvodové péči, potíže v pěstounství, v adopci či v ústavní péči, 
šikanování, agresivita, psychosomatické potíže, neurotické potíže, trauma v rodině, ADHD, důsledky 
zdravotních potíží; okrajově - krádeže, drogy, domácí násilí. 
Stále se spolupracuje se školou, s pedagogicko-psychologickou poradnou a s OSPODem. 
 
Občanská poradna („D“, Mgr. Jan Samši ňák) má za rok 96/84*) nových klientů. Nejčastěji probíranou 
tématikou jsou: rodina a mezilidské vztahy 36 %, občanskoprávní vztahy 23 %, bydlení 12 % a 
zadlužování 10 %.  Nejvíce klientů je z Frýdlantu 87 %, po 4 % je z Hejnic a z Nového Města p. S. 
 
Interven ční centrum  pro osoby ohrožené domácím násilím (zařízení Centra intervenčních a 
psychosociálních služeb Libereckého kraje, p. o.) pracovalo v roce 2014 s 20/17* klienty, z toho bylo 
9/6* klientů z vykázání. 
V roce 2014 bylo v celém Libereckém kraji celkem 100/113* vykázání násilných osob. Všech 9 
vykázání bylo z Frýdlantska. 
Intervenční centrum spolupracuje velmi úzce s PČR, OSPOD, MěÚ Frýdlant a dalšími poskytovateli 
sociálních služeb na Frýdlantsku a dalšími samosprávami. 
 
Ambulantní poradenství  pro problémové uživatele alkoholu, návykových látek a pro patologické hráče 
a jejich blízké (ADVAITA, Pavel Jäger) .  
Bylo pracováno s 25/7*) klienty, tři pětiny z nich byli z Frýdlantu. Problémy mají hlavně s pervitinem, 
alkoholem a patologickým hráčstvím. Polovina klientů patří mezi osoby blízké. 
Přestože je služba po dvou letech už velmi dobře využívána, stále se pracuje se na zvýšení povědomí 
o její existenci mezi odbornou i laickou veřejností. 
 
Klub duševního zdraví (Milena Lešáková)  byl obnoven po desetiměsíční pauze a zase slouží pro 
volnočasové aktivity osob, které pečují o svůj křehký duševní stav. Klub navštěvuje 8/0*) osob, které se 
účastní se svými blízkými i různých společných výletů. 
 
*) za lomítkem je pro porovnání údaj z r. 2013 
 
– hlavní změny v poskytování služeb, zaniklé nebo nové programy v obci v roce 2014 – znovu se nabízí 

služba klub duševního zdraví pro bezpe čné trávení volného času pro soby s duševním onemocn ěním 
a jejich blízké 

– hlavní nedostatky v poskytování služeb v kraji v roce 2014 (Chybějící popř. nadbytečné (kapacitně málo 
využívané) typy služeb, regionální (ne)dostupnost služeb, populační podskupiny nezachycené sítí služeb v kraji, 
(ne)provázanost služeb atd.) – v prosinci byly na základ ě výsledk ů inspekce na odborné sociální poradenství 
navrženy ke zrušení registrace dv ě služby POSECu – Poradenství pro dospívající a dosp ělé a Rodinné 
poradenství s d ůrazem na d ěti. Na začátku roku 2015 se našel nový poskytovatel této jina k velmi žádané a 
úsp ěšné služby a na za čátku dubna byla p řipravena smlouva k podpisu. 

– zhodnocení sítě služeb 

- Uveďte, zda je síť dostačující, jak by měla vypadat ideálně - optimalizace sítě poskytovatelů služeb 
drogové prevence kraje (např. dle komunitního plánu obce) – trvá pot řeba posílit program terénní 
sociální prevence (personáln ě, finan čně) 

- uveďte zde také, pokud máte informaci, že ve vašem městě dochází v některých regionech k dublování 
práce terénních programů – opravdu nemáme žádnou takovou informaci. Naši „teré ňáci“ nikoho 
jiného v terénu nepotkávali ani nepotkávají.  
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5 Činnost represivních složek 

Živnostenský úřad 

Městská policie  vydala Výroční zprávu o činnosti MP Liberec ve Frýdlantu v r. 2014, kterou 
prezentovala na jednání zastupitelstva města 25.02.2015. Prezentace je zde: 
http://www.mesto-frydlant.cz/cs/obcan/bezpecnost/mestska-policie/ 

OO Policie ČR Frýdlant  (působení na celé Frýdlantsko, tj. Frýdlantský výběžek kromě 
Hejnicka a Novoměstska) 

Bezpečnostní situace ve Frýdlant ě 
 
Popis bezpečnostní situace ve městě Frýdlant trefně dokumentují následující tabulky získané 
od vedoucího Obvodního oddělení Policie ČR ve Frýdlantě npor. Bc. Josefa Kepra. Z tabulek 
je zřejmý vývoj počtu událostí vč. objasněnosti trestných činů. Nápad trestné činnosti má mírně 
klesavou tendenci a objasněnost trestných činů se drží okolo 50 %, což lepší než v na celém 
okrese Liberec. 
Evidované přestupky na svém počtu stoupají stejně jako počet blokových pokut, klesá ovšem 
objem majetkových přestupků. Tento jev se přičítá dobré prevenci – policie je více vidět i díky 
působení Městské policie Liberec na území Frýdlantu (od 02/04/2012). Pouhým pozorováním 
lze konstatovat, že se díky MP Liberec, M ěstskému kamerovému dohlížecímu systému 
atd. ve m ěstě zvýšil pocit bezpe čí. 
Problémy dělá blízkost hranice s Polskem – hlavně majetková trestná činnost. Spousta věcí se 
řeší ve spolupráci s polskou stranou (i prevence). Také polští řidiči jsou proslulí svou 
neukázněností, hazardem a nebezpečným chováním na silnicích. Narůstá drogová kriminalita 
– výroba drog, pěstírny, distribuce léků pro výrobu pervitinu z Polska do ČR, atd. (aš) 
 
Evidována trestná činnost na OO (Frýdlantsko).  
 TČ Objasn ěno  Objasn ěno v 

% 
Poznámka  

2011 461 270 58,56  
2012 430 216 50,23 (pokles nápadu o cca. 6,72 

%) 
2013 419 211 50,35 (pokles nápadu o cca. 2,55 

%) 
2014 332 178 53,61 Pokles nápadu TČ o 20,76 % 
2013 (celý ÚO 
Liberec) 

6069 2548 41,98  

2014 (celý ÚO 
Liberec) 

5383 2444 45,40 Pokles nápadu TČ o 11,3 % 

 
Evidované p řestupky na OO (Frýdlantsko). 
 Celkem 

(dopravní 
a ostatní)  

Blokové 
pokuty 

Vyřízeno 
jinak 

Poznámka  

2011 983 675 308  
2012 1109 773 336  
2013 1301 1018 283  
2014 1651 1320 331  
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Stále stoupá počet přestupků a počet přestupků řešených v blokovém řízení, což má okamžitý 
výchovný efekt a snižuje se tím nadměrné zatěžování přestupkových orgánů obcí. Policisté 
více pracují na ulici a více přestupků řeší přímo na místě. 
Každoročně je na OO PČR ve Frýdlantě uděleno okolo 2,5 tis. čísel jednacích  (různé žádosti 
jako například -  žádost   k předvedení osoby, výslechy, pověsti a další spolupráce např. 
s MěÚ Frýdlant) 
 
Co se tý če prevence a zahrani čního styku: 
Nadále úzce spolupracujeme s městskou policií. Díky zřízení MP se můžeme ve větší míře 
zabývat kriminální problematikou v ostatních obcí.  
I v roce 2014 proběhly čtyři součinnostní schůzky s policejními orgány Policie PL Bogatynia a  
Policie NSR Žitava. 
Každý měsíc dochází k součinnostní schůzce v budově Policie PR, KŘ Zgorzelec. 
Minimálně jednou do měsíce sloužíme s kolegy OO Bogatynia a Zawidow. Do těchto hlídek 
jsou určeni dva policisté, kteří mají místní znalost a ovládají polský jazyk. 
 
Úkoly OO P ČR Frýdlant pro rok 2015 
� pokračování a rozvíjení spolupráce s polskou policií a zlepšení bezpečnostní situace v 

příhraničí 

� udržení dobré spolupráce s orgány státní správy a samosprávy 

� drogová problematika  

 
 

6 Různé   -   další údaje  

Frýdlantský výběžek má svá jasná specifika, která jsou velmi trefně popsána v příspěvku Ing. 
Jitky Sochové předneseném na konferenci KADDEMF 10/04/2014 a stále platí: 

� Geografické ohraničení + malé obce – uzavřenost se promítá i do drogové scény 
� Vysoká nezaměstnanost  
� Vzdělaností úroveň, únik mozků 
� Podíl romského etnika a sociálně slabých 
� Příslušníci vietnamská komunita a její trestná drogová činnost 
� Blízkost polských hranic – nelegální dovoz léků s obsahem pseudoefedrinu 

 
Frýdlant 06/08/2015 
Z dostupných materiál ů zpracovala: Mgr. Alena Švejdová, místní protidrogo vý koordinátor M ěÚ Frýdlant 


