
Zápis z 5. zasedání Komise zdravotní a sociální Rady města Liberec 
konaného dne 17. 5. 2016 

 
Přítomni: MUDr. Kateřina Absolonová, Mgr. Zuzana Palečková, Bc. Lukáš Poruba, Jana 
Zobínová, Ing. Petra Vokasová, Bc. Martina Teplá, Lukáš Průcha 
Omluveni: Bc. Kateřina Marcinková – městský protidrogový koordinátor 
Neomluveni: Bc. Lenka Bobvošová (omluvena dodatečně), Mgr. Zora Machartová 
Hosté: PhDr. Ivan Langr – náměstek primátora pro školství, kulturu, sociální věci a cestovní 
ruch, Mgr. Jana Hauzerová – krajský protidrogový koordinátor, plk. Mgr. Vladimír Lukášek – 
vedoucí odboru obecné kriminality PČRLK, Mgr. Lenka Řebíčková – vedoucí odd. školství 
MML, Mgr. Eva Nováková,DiS. – kurátor pro děti a mládež MML, Olga Merglová – 
ADVAITA, z.ú., Petr Hampacher – Maják, o.p.s., Lukáš Ron, Jiří Simeth – Most k naději, 
Iveta Bílková – referent sociálních služeb - terén 
 
Program jednání: 
 

1. Zasedání komise na téma „drogy“ za účasti participujících organizací a institucí 
2. Různé 

 
Zasedání Komise zdravotní a sociální zahájila předsedkyně komise MUDr. Absolonová, která 
přivítala přítomné členy komise a hosty a požádala je, aby se vzájemně představili. Zároveň 
omluvila Bc. Marcinkovou (městského protidrogového koordinátora), která se nemohla 
zasedání komise zúčastnit z důvodu pracovní vytíženosti. 
 
 
K bodu 1 
 
1) Mgr. Hauzerová pracuje na KÚLK na pozici protidrogového koordinátora pouze 1 měsíc 

a s problematikou protidrogové politiky se teprve seznamuje. Pozvání na komisi uvítala 
z důvodu seznámení se se zástupci participujících organizací a institucí. Plán protidrogové 
politiky LK 2015 – 2018 připravovala Ing. Sochová, která na této pozici pracovala před 
ní. 

 
2) Plk. Mgr. Lukášek krátce popsal organizační strukturu PČR LK – 4 územní odbory (Česká 

Lípa, Semily, Liberec a Jablonec nad Nisou), TOXI tým patří pod odbor obecné 
kriminality, jehož je vedoucím. Nyní má asi 20 členů. Mezi nejvíc užívané drogy v LK 
patří pervitin a marihuana, taneční drogy se v Liberci moc nevyskytují, pachatelé 
„drogové“ trestní činnosti jsou nejvíce Češi a Vietnamci, Liberec je tranzitním místem pro 
pašování léků z Polska (Cirrus). Pro zajímavost uvedl - v roce 2015 bylo zadrženo 18.000 
g amfetaminu, 2,5 kg cannabisu (sušeného) = 4.000 rostlin, bylo odhaleno 7 varen a 6 
pěstíren, bylo provedeno 28 záchytů pašeráků léků z Polska (obviněno 32 pachatelů), bylo 
evidováno 170 případů distribuce drog (obviněno 187 pachatelů). Statistické údaje jsou 
ale velmi zavádějící – pokud by měl TOXI tým k dispozici více zaměstnanců, bylo by i 
více záchytů. Velmi důležitá je spolupráce PČR s celní správou. Pěstírny se dají rozdělit 
na velké a malé, velké často vznikají ve starých opuštěných továrnách. 

 
 
 
 
 



3) P. Merglová uvedla, že členy pracovní skupiny komunitního plánování sociálních služeb 
pro osoby ohrožené závislostmi jsou na jednání přítomné organizace: Most k naději 
pracuje zejména s drogově závislými klienty, Advaita - klienti, kteří se chtějí léčit 
(ambulantní programy, terapeutická komunita), Maják - preventivní programy pro děti a 
mládež. Advaita v rámci LK otvírá 8 nových ambulancí, aby se „uvolnil“ Liberec. Počet 
klientů roste, ale opět zde platí, čím více nabídnou kapacity, tím více mají klientů. Advaita 
zaznamenala nárůst závislých na Internetu, či seniorů, kteří jsou závislý na lécích + 
alkoholu. Navázána spolupráce s dalšími NNO, které přímo se závislými nepracují, ale 
mohou být jejich klienty (např. Naděje). 

 
4) P. Hampacher upozornil na fakt, že se celkově mění pohled na užívání drog, např. kouření 

marihuany není vnímáno jako zásadní problém, ve spotřebě alkoholu dětí do 15 let je ČR  
na 1. místě na světe , u mládeže mezi 15 – 18 lety na 3. místě, přibývá 13letých dětí, které 
kouří 15-20 cigaret denně – z toho důvodu nemůžou být umístěny do Diagnostického 
ústavu nebo SVP (porušování kázně). 

 
5) Mgr. Řebíčková nemá konkrétní informace o „problémových“ dětech na ZŠ, ZŠ mají 

zpracovány preventivní programy, problém alkoholu a kouření vidí v selhání rodiny. 
 
6) Mgr. Nováková: o problémových dětech se kurátoři dozvídají od školy, od PČR nebo 

přímo rodiny, poskytují poradenství, je nutná dobrovolná spolupráce, mají možnost vydat 
předběžná opatření, soudní dohled nebo doporučit ústavní péči, chybí vhodná zařízení pro 
děti pod 15 let (zejména dívek), PČR nepátrá po utečených dětech. 

 
 

Proběhla diskuze: 
- info o proběhlé analýze odpadních vod na přítomnost drog v jedné ZŠ v Ostravě 
- p. Ron: když probíhají zátahy TOXI týmu, klientů ubývá, jinak spíše také 

zaznamenává nárůst klientů 
- p. Simeth: současnou prioritou je navýšení počtu zaměstnanců K-centra, je 

zaznamenáno až 80 kontaktů denně 
- plk.Mgr. Lukášek: problematika užívání návykových látek na veřejných prostorách – 

je nutno řešit - přestupek, pokuta 
- MUDr. Absolonová: je při kontrole řidičů automatická i kontrola na drogy? – měla by 

být, ale ne vždy tomu tak je – nedostatek financí 
- p. Ron: klasický uživatel drog je většinou mladý člověk do 25 let věku, má 

nevyhovující podmínky v rodině, drogy ho prozatím baví, ještě nemá žádné zdravotní 
problémy, pociťuje vzrušení 

- Bc. Poruba: proč je Liberec tak vyhledávaným městem? – velké město, hodně zdrojů, 
blízkost hranic, anonymita 

- cena drog je různá: 1g pervitinu – 700 – 1.000,- Kč, 1g marihuany – 200 – 400,- Kč 
- Mgr. Palečková: existuje souvislost mezi počtem heren a problémy s drogami? – 

přímá souvislost zde není, ale určitě jsou herny kontaktním místem a zázemím - často 
jsou otevřené celou noc čin non-stop 

- MUDr. Absolonová: jak by mohlo SML krom finanční podpory NNO pomoci? – 
zveřejnění článku o závislostech v Libereckém zpravodaji 

- MUDr. Absolonová: může MP v drogové problematice PČR pomoci? – ano, ale když 
dojde ke konkrétnímu drogovému deliktu, musí stejně zavolat PČR, spolupráce 
existuje 

 



 
- Bc. Poruba: univerzální řešení problému drog asi neexistuje, někdy lze ovlivňovat 

dílčí věci, které na celkovou situaci mají nepřímý vliv např. opuštěné objekty, herny, 
stav služeb. Spádovosti města za službami může čelit rozprostření služeb v kraji, 
spádovosti města za nabídkou drog čelí práce TOXI týmu PCR.  

- jedním z úkolů krajského protidrogového plánu je vybudování systému na propojení 
spolupráce, je nutná součinnost nejenom sociálních služeb, ale třeba i zdravotních – 
špatná spolupráce s KNL – nechce vyšetřit popř. léčit drogově závislé občany, ale 
žloutenka se pak šíří dále mezi majoritní společnost 

- Bc. Teplá navrhla, aby si krajská protidrogová komise pozvala PhDr. Riegerovou, 
vedoucí odboru zdravotnictví a zástupce Krajské hygienické stanice 

- MUDr. Absolonová předá p. Merglové kontakt na MUDr. Hromádkovou, která je 
kontaktní osobou na dětské praktické lékaře /tel. 482 750 634/ a domluví si s ní 
podrobnosti účasti na jejich semináři / kdy, na jak dlouho, kdo se z organizací  
Advaita, Maják, Most k naději zúčastní/.   

 
 
 
K bodu 2 
 
� další zasedání Komise zdravotní a sociální se uskuteční v úterý 21. 6. 2016 od 16.00 

hodin v zasedací místnosti č. 110 v I. patře historické budovy radnice na téma 
„Komunitní plánování sociálních služeb regionu Liberec“  

 
� pozvánku s časovým předstihem zašle tajemnice komise 
 
 
 
V Liberci 19. 5. 2016 
Zapsala: Pavlína Háková, tajemnice komise 
Ověřila: MUDr. Kateřina Absolonová  v.r. – předsedkyně komise 


