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Kapitola 1.: Události veřejného života 
 

1. 1.  Chronologicky řazený zápis 
 

Leden 
 

 
             

Polovina prvního dne nového roku uplynula, když v chomutovské porodnici přišel na 

svět Anton Adi a stal se tak prvním miminkem Chomutova narozeným v roce 2016. Chlapec 

s porodními mírami 51 centimetrů a 3,5 kilogramu se narodil přesně ve 12.08 hodin Nikole 

Adiové (oba na snímku) a Antonu Redaiovi. Doma na něho čekala šestiletá sestřička Natálie. 

Primátor Daniel Černý byl v porodnici miminko přivítat a maminku pozdravit 4. ledna a spolu 

s kyticí a drobnými dárky přinesl také poukaz na 5 000 korun od města. 

 

S nástupem nového roku začala v chomutovsko-jirkovské MHD platit pro seniory nad 

70 let a dárce krve přeprava zdarma. Týká se ale jen těch s trvalým bydlištěm v Chomutově. 

 

Bez oficialit město 4. ledna otevřelo noclehárnu pro bezdomovce v Kochově ulici. 

Nachází se v bývalém správcovském domku v malém průmyslovém areálu a má tři pokoje 

s pěti, třemi a dvěma lůžky. Je určená pouze mužům a otevřená každý den od sedmi hodin 

večer do sedmi ráno. Přestože na ni upozorňovali sociální pracovníci i strážníci, delší dobu 

trvalo, než ji muži bez domova začali využívat. 
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Město předalo Volfovým výtěžek veřejné sbírky, již pod názvem Pomůžeme Matějovi 

vyhlásilo pro onkologicky nemocného Matěje Volfa, donedávna nadějného chomutovského 

plavce. V kasičkách a na speciálním účtu se nakonec sešlo 1 001 417 korun a symbolický šek 

s touto částkou si Matěj Volf a jeho rodiče převzali 5. ledna z rukou primátora Daniela 

Černého (na snímku). Ještě v lednu Matěj nastoupil léčení na německé soukromé klinice a 

výtěžek sbírky posloužil k úhradě léčby a s ní spojených výdajů.   
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Z Podkrušnohorského zooparku kolem vlakové zastávky a okolo divadla prošel průvod 

Tří králů a jejich družiny do středu města. Obešel náměstí a zastavil u radnice (na snímku na 

předchozí straně), kde už jej očekával primátor Daniel Černý. Tři králové zahráli na kytary, 

zazpívali a nakonec na futra radnice napsali křídou požehnání K+M+B. Pouť byla opět spojená 

s Tříkrálovou sbírkou Charity ČR. Během jejího trvání se v Chomutově vybralo 75 350 korun, 

což bylo nejvíc v historii. 

 

 
 

Společnost Actherm dokončila ojedinělou rekonstrukci spalovacích kotlů v Teplárně 

Chomutov, jež sídlí v ulici Na Moráni. Nový kotel byl slavnostně pokřtěn 8. ledna (na snímku) 

za účasti vysokých ministerských úředníků, odborníků z oblasti ochrany životního prostředí i 

primátora města Daniela Černého. Do ekologizace teplárna za deset let vložila přes miliardu 

korun, do samotného odsíření kotlů 356 milionů korun. Teplárna nyní vypouští do ovzduší 

čtyřicetkrát méně škodlivin než před investicí a z jejího komína už nestoupá jako v minulosti 

žlutý kouř, ale bílá pára.  

 

Pražská policie v závěru ledna zahájila trestní stíhání hokejového trenéra Vladimíra 

Růžičky, který si převzal obvinění ze zpronevěry. Aféra vypukla před hokejovým mistrovstvím 

světa v Praze a Ostravě v dubnu 2015. Odstartovalo ji zveřejnění videonahrávky, kterou tajně 

pořídil podnikatel Miroslav Palaščák na schůzce s tehdejším trenérem Slavie Praha. Naznačo-

vala, že Palaščák zaplatil trenérovi půl milionu korun za to, že jeho syn bude působit ve Slavii. 

Podle Růžičky šlo o sponzorský dar, který však nebyl zanesen do účetnictví klubu. Později 

celou částku Palaščákovi vrátil. 
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Únor 
 

 
 

            Šašci, maková panenka, mnich, čarodějnice, malý tygřík a muchomůrky, ale také třeba 

bílá paní v kočáře taženém koňmi. Takové a další masky byly vidět v masopustním průvodu, 

který 6. února přešel ze zooparku na náměstí 1. máje. U radnice účastníky přivítal primátor 

Daniel Černý a předal jim symbolický klíč od města a povolil masopustní veselí. Po návratu do 

skanzenu Stará Ves čekaly aktéry průvodu vepřové hody. 

 

Počínaje 13. únorem se na náměstí 1. máje každou druhou sobotu konaly oblíbené a 

hojně navštěvované farmářské trhy. Kvalitní a čerstvé regionální produkty si Chomutované, 

návštěvníci ze širšího regionu a dokonce i ze saského příhraničí mohli kupovat šestým rokem. 

 

 Obří sluneční elektrárny Saša-Sun a Zdeněk-Sun, jež ocelářský magnát Zdeněk Zemek 

starší nechal v roce 2010 vystavět v areálu chomutovských válcoven, se delší dobu dostávají 

do popředí sdělovacích prostředků. Konkrétně 22. února Krajský soud v Brně vynesl přísné 

tresty - předsedkyni Energetického regulačního úřadu Alenu Vitáskovou odsoudil k 8,5 roku 

vězení, stejný trest si vyslechla i někdejší ředitelka odboru licencí Michaela Schneiderová. 

Majitelé elektráren, bratři Alexandr a Zdeněk Zemkovi, dostali shodně 7,5 roku vězení a musí 

zaplatit více než sedmimilionovou pokutu. V případu jde téměř o dvě miliardy korun, které 

měly solární elektrárny vydělat tím, že podvodně dostaly licenci 31. prosince 2010, přičemž 

úderem Nového roku se výkupní ceny elektřiny snížily o víc než polovinu. V květnu navíc byla 

elektrárnám odebrána licence, takže měly být vypnuty. Zemkova rodina ale dosáhla odkladu, 

a tak byly fotovoltaické elektrárny Saša-Sun a Zdeněk-Sun do konce roku 2016 v provozu a 

odsouzení účastníci kauzy na svobodě. 



[9] 
 

 Chomutov se v rámci Ústeckého kraje stal druhým nejlepším městem pro byznys. 

Závěry stejnojmenné ankety zveřejněné v závěru února odhalily, že bodoval zejména druhým 

nejlepším výsledkem v testu elektronické komunikace živnostenského úřadu a také druhým 

nejvyšším objemem dotací z Evropské unie z období let 2012-2014 přepočítaným na jednoho 

obyvatele města. Organizátoři ocenili i velký rozsah otevíracích hodin živnostenského úřadu. 

Město pro byznys je srovnávací výzkum, který vyhodnocuje podnikatelské prostředí ve všech 

obcích s rozšířenou působností v České republice a v městských částech Prahy. 

 

Březen 

 

 V chomutovské nemocnici 2. března zemřela 75letá žena, která zde od 16. února byla 

hospitalizovaná s virem H1N1, tedy takzvanou prasečí chřipkou. Seniorka neumřela přímo na 

chřipku, podle lékařů šlo o celkové selhání organismu, oslabeného infekčním onemocněním. 

Od jara 2009, kdy se tato nemoc v Česku objevila, se jí nakazilo bezmála 2,5 tisíce lidí, obětí 

je více než sto.    

 

Chomutov, stejně jako tisíce měst ve světě, se 19. března zapojil do mezinárodní akce 

Hodina Země. Po setmění na hodinu zhaslo osvětlení věže a historické radnice, podle svého 

ekologického cítění se připojily i chomutovské domácnosti. Cílem happeningu je vyjádření 

podpory ochraně životního prostředí, zejména klimatického systému Země. 

 

Po více než roce a půl projednávání vynesl 23. března Krajský soud v Ústí nad Labem 

rozsudek v kauze machinací s dotacemi v Regionálním operačním programu Severozápad. 

Mezi potrestanými je i bývalý chomutovský radní Pavel Karel Markvart, který si dvouletý 

podmíněný trest s odkladem na tři roky vysloužil za zneužití pravomoci ve funkci ředitele 

dotačního úřadu. 

  

Školní třídu z počátku 20. století otevřel 30. března zoopark ve skanzenu Stará Ves. 

Vybavena je původním zařízením – katedrou, sklopnými lavicemi, tabulí, ale také vitrínami 

s učebními pomůckami, kalamáři, sešity, dobovými mapami, stejně jako rákoskou a auten-

tickými vysvědčeními. Expozici slavnostně otevřela europoslankyně Michaela Šojdrová. 

 

Duben 
 

Podnikatel a provozovatel areálu Kamencového jezera Zdeněk Fojtík začátkem dubna 

vyvolal rozepři s městem, která o tři týdny později vyvrcholila ukončením smlouvy původně 

platné do roku 2058 a vrácením areálu zpět do správy města. Fojtík oznámil, že na začátku 

sezony jezero neotevře, protože prý město zanedbáním oprav ohrožuje zdraví návštěvníků. 

Město, kterému se zase nelíbily investice firmy CV Relax výhradně do výdělečných segmentů 

provozu areálu, se brzy s Fojtíkem dohodlo a už 25. dubna radou města nechalo odhlasovat 
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ukončení nájemní smlouvy se společností Kultura a sport Chomutov, čímž přestala být platná 

i podnájemní smlouva, prostřednictvím které tato organizace města dál jezero podnajímala 

Fojtíkově firmě CV Relax. Město vzápětí areál jezera předalo do správy Podkrušnohorskému 

zooparku Chomutov.  

 

 
 

Kamencové jezero bylo také hlavním tématem setkání vedení města s občany, které 

na radnici proběhlo 13. dubna jako první po více než roční přestávce vyplněné pouze dvěma 

takzvanými radničními procházkami. Kromě budoucnosti jezera se přítomní obyvatelé města 

zajímali o podporu hokeje, parkování, jízdní řády městské hromadné dopravy a další témata. 

 

          Největší tuzemská dobrovolnická akce Ukliďme 

Česko proběhla 16. dubna také na několika místech 

Chomutova. Město ve spolupráci s technickými 

službami zorganizovalo úklid u vstupu do zooparku 

z Březenecké a odtud dolem podél cyklostezky nebo 

naopak horem okolo silnice I/13. Další velká část 

Chomutovanů pročesávala Bezručovo údolí, kde úklid 

organizovali skauti. Na obě akce přišlo více než sto 

lidí. Vedle toho se zapojily některé školy a také lidé, 

kteří uklízeli v okolí svých bydlišť. Zatímco po obou 

stranách zooparku sběrači nashromáždili přes osm 

set kilogramů odpadů, v Bezručově údolí to bylo více 

než šest set padesát. 
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Květen 
 

Nesouhlas s nízkou mírou 

podpory hokeje v Chomutově ze 

strany města 12. května přerostl 

v ultimativní požadavek Pirátů. Po 

sérii jednání mezi otcem a synem 

Veverkovými a vedením radnice, 

která nepřinesla žádný posun, ma-

jitelé klubu deklarovali, že pokud 

Pirátům zůstane jen zastupitelstvem 

dosud schválených 7,5 milionu ko-

run, zachovají jen mládež, přidá-li 

město 10 milionů, zajistí mládež a 

první ligu dospělých, a když město 

přidá dalších 15 milionů, zůstane 

ve městě i extraliga. Takto vysoká 

podpora sportovního subjektu 

z veřejných peněz nemá v Chomu-

tově obdoby a zcela jistě by narážela na hranu zákonnosti. Zastupitelé se tak rozdělili do tří 

skupin. Jedni chtěli klubu, jenž dělá Chomutovu dobré jméno už i za hranicemi republiky, 

podporu navýšit, stejně jako fandové, kteří v tomto smyslu adresovali městu petici. Druhá 

část zastupitelů tomu byla nakloněna také, ale bála se porušení zákonů. Třetí skupina 

navýšení odmítala, dokonce se snažila o snížení dotací. Nejistota okolo budoucnosti hokeje 

v Chomutově trvala do 20. června, kdy problém vyřešilo, nebo spíše jeho řešení odložilo, další 

zastupitelstvo, které rozhodlo, že Pirátům Chomutov k dosavadní dotaci 7,5 milionu korun 

město poskytne dalších 12,5 milionu vratné půjčky s termínem splacení do 30. června 2017. 

Statutární ředitel klubu a zástupce majoritního akcionáře Jaroslav Veverka ml. (na snímku 

hovoří k zastupitelům) toto řešení přímo na jednání zastupitelstva přijal. 

 

Ve věku 81 let zemřel 12. května jeden z nejslavnějších 

sportovců Chomutova, reprezentant Československa v zápase 

Bohumil Kubát. Bronzový medailista z olympiády v Římě 1960, 

účastník další olympiády v Tokiu 1964, účastník tří světových a  

pěti evropských šampionátů byl dlouhá desetiletí vzorem pro 

začínající sportovce, nejen zápasníky. Zápasil do pětačtyřiceti let 

a svému oblíbenému sportu prokazoval služby ještě po skončení 

kariéry, když působil jako trenér mládeže a rozhodčí. S výjimkou 

dětství prožil celý život v Chomutově. Za přínos pro Chomutov ho 

město v roce 2005 odměnilo Cenou Jiřího Popela z Lobkovic. 
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Chomutov se 15. května připojil k projektu, jenž má symbolicky upozornit na problém 

šíření HIV/AIDS. Městskou věž proto od 21 hodin do půlnoci nasvítil červeným světlem (na 

snímku). Patnáctý květen je vzpomínkovým dnem na oběti AIDS. 

 

Třináctiletý plavec Matěj Volf, na jehož léčbu se na konci roku 2015 pořádala sbírka, 

21. května v nemocnici svému onkologickému onemocnění podlehl. Vážnou nemoc mu 

diagnostikovali v lednu 2015, brzy začal podstupovat náročnou chemoterapeutickou léčbu, 

pak radioterapii. Musel přerušit školu, musel přestat sportovat. Na začátku letošního roku 

absolvoval šestitýdenní alternativní léčbu na soukromé klinice v Německu. Na tu Volfovi 

získali peníze díky sbírce, kterou vyhlásilo město a do níž lidé vložili dohromady víc než milion 

korun. Přesto se tělo chlapce nedokázalo těžké chorobě ubránit.  

 

 

V rozpětí deseti dnů si na chomutovském hlavním nádraží měla veřejnost možnost 

prohlédnout dvě neobvyklé soupravy. Nejprve se zde 16. května na den zastavil legionářský 
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vlak, který je věrnou replikou jednoho z vlaků, s nimiž v letech 1918-1920 na Transsibiřské 

magistrále v Rusku bojovaly československé legie (na snímcích na předchozí straně). Poté do 

Chomutova zavítal protidrogový vlak, aby tu 25. a 26. května prezentoval hrůzy drogové 

závislosti a varoval před ní děti a mládež ve věku 12 až 17 let. Ve 150 metrů dlouhé stříbrné 

soupravě jsou vytvořeny například drogové doupě, autohavárie a vězení, tedy místa a situace, 

do nichž by se děti v souvislosti s drogami mohly dostat. Nejde přitom jen o vizuální vjemy, 

scény ve vlaku působí i na divákův sluch a čich. Protidrogový vlak se do Chomutova na podzim 

vrátil, v rámci přesunu do Německa tu stál 2. a 3. listopadu. 

 

Červen 
 

 
 

Po celý květen a červen na Kamen-

covém jezeře hektickým tempem probíhaly 

práce nezbytné pro otevření areálu na 

turistickou sezonu. Magistrátní úředníci zde 

v první řadě v souvislosti s převzetím jezera 

provedli inventuru (malý snímek) a následně 

se do práce pustili řemeslníci a firmy, aby 

opravili malá mola (velký snímek), odbahnili 

část břehu a provedli méně zásadní práce, 

jako opravu chatek a hřiště pro dráhový golf.  



[14] 
 

Chomutov má nejpřívětivější městský úřad v Ústeckém kraji. Do 1. ročníku soutěže 

Přívětivý úřad se přihlásilo 190 obcí s rozšířenou působností z celé republiky a Ministerstvo 

vnitra v ní hodnotilo hlavně transparentnost, komunikaci a přístupnost úřadu pro veřejnost.   

Výsledky odtajnilo 7. června. Chomutov vynikal v elektronických službách, jako je objednávání 

na úřad pomocí SMS, a v aplikaci Portál občana, ve které si klienti mohou řadu úkonů vyřídit 

elektronicky bez nutnosti návštěvy magistrátu. Pozitivní body magistrát získal také za počet 

úředních hodin, za zveřejňování smluv a dalších dokumentů, on-line přenosy ze zastupitelstva 

či zveřejnění rozklikávacího rozpočtu na webu města. Celorepublikovým vítězem byl Liberec. 

 

Na chomutovské radnici 7. června proběhlo vyhlášení krajských výsledků 7. ročníku 

ankety Žena regionu. Vítězkou se Jitka Reineltová z Droužkovic, která toto ocenění získala za 

angažovanost v oblasti péče o pacienty s Duchennovou svalovou dystrofií. O nemoc se začala 

zajímat, když krátce po narození byla diagnostikována jejímu synovi. 

 

 
 

          Město Chomutov 28. června už podvanácté udělovalo Cenu Jiřího Popela z Lobkovic. 

Důstojnou kulisu pro předání ocenění numismatikovi Václavu Pintovi (na snímku při podpisu 

do pamětní knihy města) a předsedkyni Spolku Němců a přátel německé kultury v Chomutově 

Hedvice Hurníkové utvořil dvousethlavý mezinárodní orchestr Letní filharmonie a zaplněné 

hlediště letního kina (bližší představení obou laureátů v závěru této kapitoly). 
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Červenec 
 

 
 

Částečnou rekonstrukci areálu město 

stihlo podle plánu, a tak 1. července mohlo 

být Kamencové jezero slavnostně otevřeno. 

Společně s Ivetou Rabasovou, ředitelkou 

zooparku, který areál dostal do péče, pásku 

slavnostně přestřihli primátor Daniel Černý a 

náměstci Marek Hrabáč a Marian Bystroň 

(malý snímek), kteří také jako první otestovali 

odbahněné dno u jihozápadní pláže jezera.   

 

Stopáté narozeniny oslavila 18. července Bohuslava Nobilisová, nejstarší člověk na 

Chomutovsku. Bývalá učitelka se do Chomutova přistěhovala po druhé světové válce a nyní 

žije v Domově pro seniory na Písečné, kam jí k životnímu jubileu kromě jiných přišli popřát 

náměstek primátora Marian Bystroň a ředitelka Sociálních služeb Chomutov Alena Tölgová. 

 

Před onkologickým centrem chomutovské nemocnice ukončil 23. července osmidenní 

charitativní Běh o život Miroslav Kalina z Loun. Primářce centra Martině Chodacké předal 

poukaz na sto sedmdesát tisíc korun. Každoroční Kalinovo počínání je vyjádřením solidarity 

s onkologicky nemocnými a vděčnosti za to, že jej před lety právě na chomutovské onkologii 

z této vážné nemoci vyléčili. Na trase z Ostravy do Chomutova Kalina uběhl 450 kilometrů. 
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Srpen 
 

 K dramatickému incidentu s dobrým koncem došlo 2. srpna v Aquasvětě. Jedna z de-

koračních desek, které byly pod stropem zavěšeny, aby lámaly hluk, se uvolnila a spadla na 

sedmiletého chlapce, kterého přimáčkla pod vodu. Deska měřila asi dva metry, ale nebyla 

těžká a chlapci se nic nestalo, provozovatel Kultura a sport Chomutov přesto hned akvapark 

nechal uzavřít a všechny panely preventivně odstranit.  

 

 
 

 Chomutovský výpravčí Lubomír Kučera 

se při příležitosti svých padesátých narozenin 

odhodlal k úctyhodnému charitativnímu činu. 

Od 8. do 28. srpna na kole objížděl Českou 

republiku a v průběhu těchto jednadvaceti dní 

najel podstatně víc než původně plánovaných 

2 016 kilometrů. Také se zastavil v každém 

z extraligových hokejových měst, kde se setkal 

se zástupci klubů. Lubomír Kučera cestu zahájil 

i ukončil na náměstí 1. máje, vždy za pozornosti 

médií. Před cestou a během ní vybíral peníze 

pro čtyři handicapované spoluobčany, z toho 

tři děti. Pod heslem Chomutov pomáhá se do projektu vydatně zapojilo i město, které cestu 

propagovalo, vyrobilo trička a zřídilo transparentní účet, na němž se sešlo přes 57 500 korun. 

Za ně byly nakoupeny pomůcky, které všem čtyřem postiženým usnadňují život. 
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Ve věku 75 let zemřel 24. srpna taneční mistr Josef Zelenka. Veřejnosti byl dobře 

známý jako zakladatel Chomutovského tanečního gala, které se poprvé konalo v roce 1985. 

Město jeho přínos pro Chomutov v roce 2010 ocenilo Cenou Jiřího Popela z Lobkovic. 

 

Ve stejný den došlo k tragédii na nechráněném železničním přejezdu mezi zooparkem 

a Kamencovým jezerem. Nákladní vlak zde srazil a na místě usmrtil ženu a mladíka, jak se 

ukázalo, matku a syna. Šlo o sebevraždu, kterou matka (45 let) řešila bezvýchodnou situaci 

se synem autistou (20 let). Ve stacionáři, kde předtím pobýval, se stále častěji projevoval 

agresivně a personál matce sdělil, že ho dále nemohou mít v péči, protože klecová lůžka byla 

zrušena. Musí se prý o něj postarat sama. Žena dala výpověď v zaměstnání, a přestože praco-

vala jako zdravotní sestra, péči o agresivního dospělého syna nezvládla. Rodinu doplňoval 

mladší syn (14 let), kterému matka zanechala na rozloučenou dopis. 

 

 
 

 Od 29. srpna do poloviny září probíhal ve městě sociologický průzkum, který zjišťoval 

spokojenost Chomutovanů v základních oblastech života ve městě. Deset tazatelů v terénu 

s lidmi vyplňovalo dotazníky (na snímku), jež byly zájemcům k dispozici také na internetových 

stránkách magistrátu a v papírové podobě v městském turistickém infocentru. Nakonec se 

podařilo získat odpovědi od téměř dvou tisíc respondentů, což bylo hodnoceno velmi kladně. 

Z výstupů mimo jiné vyplynulo, že 32 % obyvatel považuje za největší problém města soužití 

s nepřizpůsobivými spoluobčany, 10 % pak bezpečnost. Za nebezpečná místa lidé považují 

sídliště Březenecká, Písečná a Kamenná, dále okolí parku a Kadaňskou ulici. Blok otázek byl 

věnován zrušeným městským lázním. Výsledky sociologického průzkumu byly zastupitelům 

prezentovány na zasedání 12. prosince a staly se roznětkou k rozkolu mezi opozicí a koalicí a 

k odvolání vedení města (více v kapitole Činnost Rady a Zastupitelstva města Chomutova).  
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Září 
 

 
 

Prvního září prožilo svůj premiérový školní den 564 chomutovských prvňáčků. S těmi, 

již nastoupili do základní školy ve Školní ulici, se setkal primátor města Daniel Černý. Potěšil 

je nejen povzbudivými slovy, ale také sadou kreslicích potřeb a pamětním listem.  

 

Posledním dnem, kdy se na Kamencovém jezeře dalo koupat, bylo 16. září. Následné 

prudké ochlazení znamenalo ukončení koupací sezony, i když ta formálně trvala do 1. října. 

Areál otevřel až 1. července a za dva a půl měsíce ho navštívilo přes padesát tisíc lidí, včetně 

turistů ubytovaných v kempu. Návštěvnicky nejúspěšnější byl poslední prázdninový víkend 

27. a 28. srpna, kdy branami areálu prošlo více než šest tisíc lidí.   

 

Služba, která byla dosud k vidění jen v amerických filmech, je od 17. září dostupná i 

v Chomutově. Jde o praní prádla ve veřejných prádelnách, které jsou v Česku zatím jen ve 

velkých městech, z blízkých pak v Lounech. V Chomutově byla prádelna otevřena v Galerii 

Pošta na Palackého ulici. Prádlo tam perou čtyři průmyslové pračky na 10 kilogramů textilu a 

jedna na 15. Vyprání trvá od 40 do 50 minut, protože dobu praní zkracuje předehřátá voda. 

Kdo si přinese prášek a aviváž z domova, platí za vyprání v pračce na 10 kilogramů prádla 100 

korun, jinak 120. K dispozici jsou dvě sušičky na 15 kilogramů, které zákazníci mohou využít i 

samostatně, když si přinesou vyprané oblečení z domova. Suché ho budou mít za 20 korun. 

 

            Obvodní soud v Praze 10 uznal 27. září hokejového trenéra Vladimíra Růžičku vinným 

ze zpronevěry, které se dopustil při svém angažmá ve Slavii Praha, a potrestal ho peněžitým 

trestem 400 000 korun. Pokud by Růžička trest neuhradil, šel by na 16 měsíců do vězení. 



[19] 
 

Říjen 
 

 Volby do zastupitelstev krajů proběhly v celé České republice 7. a 8. října. Největší 

zastoupení v 55členném Zastupitelstvu Ústeckého kraje získalo hnutí ANO 2011 (20 křesel za 

23,24 % hlasů), druhá byla KSČM (13 křesel za 15,82 % hlasů) a dále pak ČSSD (10 křesel za 

11,90 % hlasů), ODS (7 křesel za 8,54 % hlasů) a koalice Svoboda a přímá demokracie Tomio 

Okamury a Strana práv občanů (5 křesel za 6,07 % hlasů). Z chomutovských politiků se do 

zastupitelstva kraje dostali Marek Hrabáč za ANO 2011, Jaroslav Komínek a Ladislav Drlý, oba 

za KSČM (více kap. Veřejná správa – Volby do Zastupitelstva Ústeckého kraje). 

 

Zcela nový typ péče o lidi s vážným duševním onemocněním začalo v Chomutově 

provozovat 13. října otevřené Centrum duševního zdraví. Orientuje se na psychózu a schizo-

frenii a jeho smyslem je nabízet dostupnou pomoc lidem, u nichž je nemoc teprve v počáteční 

fázi, a také těm, kteří opustí brány psychiatrické léčebny. V rámci reformy psychiatrické péče 

by v blízké budoucnosti měla vzniknout síť těchto center, zhruba jedno na 100 000 obyvatel. 

V chomutovském centru pracuje osm lidí, postupně má jejich počet narůst na dvacet.  

 

Podkrušnohorský zoopark prostřednictvím tiskové zprávy oznámil, že ve skanzenu 

Stará Ves, hned vedle větrného mlýna byly nalezeny tři břízy ojcovské (Betula oycoviensis). 

Odborníci a dobrovolníci hned upravili jejich okolí, především odstranili sousedící náletové 

dřeviny. Kriticky ohrožený druh, jenž má spíš keřovitý charakter růstu, byl v Česku do té doby 

znám jen z jediné lokality, a to z Volyně na Chomutovsku, kde má růst 23 exemplářů.  
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Každoroční pietní akt ke Dni vzniku samostatného československého státu proběhl 

27. října. Kvůli rozsáhlé rekonstrukci nebylo tentokrát dějištěm náměstí T. G. Masaryka, ale 

městský park. K pomníku Obětem válek a totalit přišli věnce a kytice se zástupci samosprávy 

položit také představitelé společenských a vojenských organizací, politických stran i studenti 

chomutovských středních škol, na snímku na předchozí straně zástupci Sokola. 

 

Listopad 
 

 
 

Velké molo, které 87 let tvořilo dominantu Kamencového jezera, začali v posledním 

říjnovém týdnu rozebírat potápěči a další pracovníci specializované firmy. Důvodem byl jeho 

havarijní stav, demontáž trvala do konce listopadu. 

 

 

 

Veřejnost v Chomutově si každoročně v listopadu prostřednictvím dvou pietních aktů 

připomíná historické události. Také v roce 2016 tak byl 11. listopadu v parčíku u kostela svaté 

Barbory uctěn Den válečných veteránů (snímek vlevo) a s denním předstihem 16. listopadu 

v městském parku Den boje za svobodu a demokracii a Mezinárodní den studentstva (vpravo).  
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Chomutov 23. listopadu navštívil izraelský velvyslanec Gary Koren. Do města přijel 

na pozvání primátora Daniela Černého. Prohlédl si radnici a střed města. Následně zavítal na 

exkurzi do pivovaru, odkud si odnesl tematický dárek. Pak se přesunul na besedu se studenty 

do gymnázia, kde ho tamní pěvecký sbor Comodo přivítal písní v hebrejštině. Pro izraelského 

velvyslance Garyho Korena to byla jedna z posledních cest po Česku. Na konci roku opustil 

Prahu, aby od ledna mohl tutéž funkci vykonávat v Moskvě. Na snímku vlevo si v doprovodu 

primátora Černého a pracovnic města prohlíží Tobiášovu legendu v klenotnici radnice.  

 

Léta chátrající bývalý hotel Armabeton by se přece jen mohl probudit k životu. Nový 

vlastník sedmnáctipatrovou výškovou budovu koupil v závěru roku 2015 za pouhou korunu a 

v listopadu zahájil její rekon-

strukci. Plánuje v ní vybudovat 

130 bytů, přízemí by mělo 

sloužit k podnikání. Budova ze 

70. let 20. století měla po 

listopadové revoluci postupně 

několik majitelů, ale minulých 

15 let chátrala a v některých 

obdobích se dokonce stávala 

útočištěm bezdomovců. Před 

koncem roku byl stavební ruch 

dobře vidět i z ulice. 
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První adventní neděli, která v roce 2016 připadla na 27. listopadu, na náměstí 1. máje 

začaly Chomutovské Vánoce. Na ladovsky vyzdobeném pódiu pod městskou věží proběhlo 

pohádkové představení, pak zde Chomutovanům popřáli krásný advent nejvyšší představitelé 

radnice, kteří také dali pokyn k rozsvícení vánočního stromu a výzdoby. Program na náměstí 

zaplněném několika tisíci přihlížejících uzavřel tradiční, šest minut trvající ohňostroj. Ten se 

bohužel tentokrát neobešel bez nepříjemnosti. Při odpalování světelných raket několikrát 

nad náměstím zadul vítr a diváky tak zkropily jejich žhavé zbytky. Na sociálních sítích si pak 

lidé stěžovali na drobné popáleniny na kůži rukou a obličeje, jeden z přítomných se údajně 

musel nechat ošetřit na očním oddělení nemocnice. V následujících dnech se na ohňostrůjce 

obrátili čtyři lidé se žádostí o náhradu škody na propáleném oblečení. 

 

Prosinec 
 

 Dopravní podnik měst Chomutova a Jirkova se 11. prosince připojil k integrovanému 

systému Dopravy Ústeckého kraje. Cestujícím z Chomutova se tím otevřela možnost cestovat 

po celém kraji na jedinou jízdenku. Ta platí pro autobusy, trolejbusy i vlaky, stejně jako pro 

přestupy mezi nimi. Princip společné jízdenky navíc ve většině případů cestování zlevňuje. 

 

 Chomutovany zaskočilo nečekané odvolání primátora Daniela Černého, náměstka 

Mariana Bystroně a dalších čtyř radních za hnutí PRO Chomutov, k němuž došlo na jednání 

zastupitelstva 12. prosince (více v kapitole Činnost Rady a Zastupitelstva města Chomutova). 

Zatímco politici z nové koalice jako důvod udávali špatnou práci a nedostatečnou komunikaci 

odvolaných, hnutí PRO Chomutov vidělo příčinu především v odmítavém postoji k navýšení 

podpory hokejovým Pirátům Chomutov. 
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 Policie v Ústeckém kraji 13. prosince pozatýkala 24 lidí a obvinila je z poškozování 

zájmů Evropské unie a dalších trestných činů v souvislosti s rozdělováním evropských dotací. 

Mezi zadrženými byli i bývalí nebo současní politici z Chomutova – bývalý starosta a senátor 

Alexandr Novák, bývalý radní, kandidát na primátora a ředitel Úřadu Regionální rady regionu 

soudržnosti Severozápad Pavel Karel Markvart, bývalá náměstkyně primátora a hejtmanka 

Ústeckého kraje a současná zastupitelka Jana Vaňhová, jež se kvůli tomu nemohla následující 

den zúčastnit pokračování přerušeného zastupitelstva s volbou nového vedení města. Policie 

zadržené během dvou dnů vyslechla a propustila na svobodu, s výjimkou podnikatele Daniela 

Ježka z Mostu, kterého soud poslal do vazby. 

 

Jednání zastupitelstva z 12. prosince po přerušení pokračovalo o dva dny později, 

14. prosince. Do čela města byl zvolen dosavadní náměstek Marek Hrabáč, jehož náměstky 

se stali David Dinda a jako neuvolněný Jan Mareš. Dovoleni byli zbývající dva členové rady 

města. Chomutov tak nově řídí koalice stran a hnutí ANO 2011, KSČM, ČSSD a Nový Sever, 

v opozici je osamocené hnutí PRO Chomutov.  

 

  

 Chomutovské Vánoce opět přinesly pestrý program a náměstí 1. máje se díky nim na 

čtyři týdny stalo místem setkávání obyvatel města. Prodejci ve vyzdobených stáncích nabízeli 

vánočně zaměřené zboží i širokou škálu občerstvení. Na pódiu ve velkém vytápěném stanu 

každý podvečer probíhala vystoupení dětí z mateřských i základních škol i různých dospělých 

umělců a hudebních skupin. Největším tahákem programu, který opět zcela zaplnil náměstí, 

byla 10. prosince show děsivých krampus čertů (na snímku). Kulturní program byl ukončen 

na Štědrý den, kdy byl před věží představen živý betlém a v kostele svatého Ignáce o půlnoci 

zazněla Česká mše vánoční, prodej různého občerstvení ve stáncích však poprvé pokračoval 

až do 30. prosince. Muzeum vystavovalo betlémy po celý advent a Vánoce, až do Tří králů. 
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1. 2.  Noví držitelé Ceny Jiřího Popela z Lobkovic 
 

           V roce 2016 přibyli mezi držitele Ceny Jiřího Popela z Lobkovic dlouholetá předsedkyně 

Spolku Němců a přátel německé kultury v Chomutově Hedvika Hurníková a také numismatik 

a autor několika knižních titulů Václav Pinta. Předávání ceny proběhlo 28. června při koncertu 

Letní filharmonie, ale paní Hurníkové nedovolil zdravotní stav převzít si ocenění osobně. 

 

Václav Pinta 

 Václav Pinta se narodil 3. srpna 1942 v Křemži u Českých Budějovic. Do Chomutova se 

s rodinou přestěhoval v rámci poválečného znovuosidlování pohraničí. Stal se numismatikem 

a brzy se začal zaměřovat na středověké české mincovnictví, hlavně na období vlády Karla IV. 

a jeho pražské groše. Jeho věhlas v tomto oboru přesáhl hranice České republiky. Je autorem 

řady odborných numismatických prací a zakladatelem a dlouholetým předsedou chomutovské 

pobočky České numismatické společnosti. Je propagátorem a popularizátorem numismatiky, 

od roku 1969 uspořádal několik set přednášek a podílel se na přípravě mnoha výstav. V roce 

2004 obdržel od ČNS jubilejní medaili za přínos české numismatice. Poznatky z chronologie a 

typologie pražských grošů shrnul v roce 2016 v knižním titulu Koruna na dlani – věčná mince 

království, který doprovodil stejnojmennou výstavu na Pražském hradě v rámci oslav výročí 

700 let od narození Karla IV. Je autorem i dalších knižních titulů Hodinářské pohádky, Starými 

stezkami tajemným Krušnohořím a Utajená mincovna, v nichž uplatnil také zájem o regionální 

historii. Na fotografii Václavu Pintovi (uprostřed) k Ceně Jiřího Popela z Lobkovic blahopřeje 

náměstek primátora Marian Bystroň, vpravo primátor Daniel Černý. 
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Hedvika Hurníková 

           Hedvika Hurníková se narodila 13. dubna 1926 v Hoře Svatého Šebestiána do rodiny 

českého Němce, který byl přesvědčeným sociálním demokratem. Rodina za to byla nacisty 

perzekvována, otec a děda byli vězněni, strýc byl odvlečen do koncentračního tábora a sama 

Hedvika Hurníková byla na konci války nuceně nasazena na práci pro říši. Od roku 1940 rodina 

bydlela v Chomutově a po válce nebyla díky antifašistickým postojům zařazena do odsunu.   

 V roce 1956 Hedvika Hurníková nastoupila jako vedoucí mzdové účtárny v podniku 

Pramen, kde zůstala až do důchodu. V šedesátých letech se stala členkou Kulturního sdružení 

občanů německé národnosti, jež bylo předchůdcem Spolku Němců a přátel německé kultury. 

Od roku 1989 po celé čtvrtstoletí byla předsedkyní jeho chomutovské základní organizace, 

od založení v roce 2003 až do roku 2014 byla také členkou Výboru pro národnostní menšiny 

při Zastupitelstvu města Chomutova. Ve všech těchto funkcích i v běžném životě pečovala 

o historickou paměť komunity, usilovala o zachování německé kultury i zvyků a o potlačování 

národnostní nesnášenlivosti. Jezdila přednášet mladým lidem, aby jim přiblížila život německé 

menšiny za první republiky, za okupace a také po druhé světové válce. Její životní příběh je 

popsán v  knize Sudetské osudy.  
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Kapitola 2.: Společnost, kultura, sport 
 

2. 1.  Chronologicky řazený zápis 
 

Leden 
 

 
  

Chomutov se ve dnech 17. až 22. ledna stal centrem Zimní olympiády dětí a mládeže, 

kterou hostil Ústecký kraj. Zúčastnilo se jí 1 040 sportovců, kteří soutěžili v deseti sportech a 

třiceti disciplínách. Část z nich probíhala přímo v Chomutově, část v Mostě a lyžařské soutěže 

v horských střediscích Krušných hor. V SD aréně se kromě turnaje v ledním hokeji uskutečnily 

také slavnostní zahájení her, jehož součástí byl koncert Ewy Farne, i jejich ukončení. Ústecký 

kraj pod vedením bývalé reprezentantky ve snowboardingu a olympioničky Petry Elsterové a 

s několika chomutovskými sportovci v sestavě obsadil v hodnocení krajů jedenácté místo. Na 

snímku se hokejisté Ústeckého kraje radují ze vstřelené branky. 

 

Plavkyně Slávie Chomutov Simona Baumrtová byla 26. ledna v rámci tradiční ankety 

vyhlášena třetí nejlepší českou plavkyní roku 2016. Vítězem se stala Barbora Závadová. 

 

            Jedna z nejvlivnějších českých rockových kapel 90. let Alice vystoupila během turné 

i v Chomutově. Skupina v původní sestavě, tedy i se zpěvákem Danem Bártou, hrála 28. ledna 

ve zcela zaplněném divadle hodinu a půl, během nichž fanoušky potěšila i všemi svými hity. 
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Únor 
 

   

Posedmé za sebou vyhrála anketu Nejúspěšnější sportovec Chomutovska plavkyně 

Simona Baumrtová. Vyhlášení proběhlo 8. února v městském divadle, a protože závodnice 

Slávie Chomutov zrovna byla na tréninkovém soustředění v Thajsku, ceny za vítězství v hlavní 

kategorii a v doplňkové anketě Sportovní hvězda Deníku za ni převzali maminka, bratr Ondřej 

a trenér Jaroslav Jezbera. Nejlepší sportovkyně Chomutovska pozdravila diváky a poděkovala 

hlasujícím aspoň prostřednictvím předtočeného klipu. Na snímku Lence Baumrtové předává 

cenu Josef Dušek, šéfredaktor Chomutovského deníku. Druhé místo v hlavní kategorii obsadil 

oblíbenec fanoušků Štěpán Hřebejk (hokej, Piráti Chomutov), pro cenu za třetí místo, poslední 

v bohaté, nedávno ukončené kariéře, si došel legendární nadhazovač Lubomír Vrbenský (soft-

bal, SC 80 Chomutov). Čtvrtý skončil kanoista Branko Tarkulič (SC 80 Chomutov), ale cenu za 

něho převzal šéftrenér klubu Petr Doležal, sám vítěz mezi trenéry. Pátý byl Artur Omarov 

(zápas, Czech Wrestling Chomutov), šestý Jan Rutta (hokej, Piráti Chomutov). Nejvýš v nabité 

kategorii mládežníků skončil Ondřej Bišický (kanoistika, SC 80 Chomutov), mezi veterány zase 

Jaroslava Čihařová (národní házená, SK Chomutov NH). Nejlepším kolektivem byl zvolen A tým 

hokejových Pirátů Chomutov, v kategorii mládeže pak kickboxeři SK Kosagym Kadaň.  

 

Sedmdesát let existence klubu si hokejisté Pirátů Chomutov 21. února připomněli 

vzpomínkově pojatým zápasem proti vedoucímu celku extraligy Liberci. Před utkáním se na 

ledě chronologicky seřadily osobnosti z historie klubu, s některými proběhly o přestávkách 

rozhovory. Vyvěšeny a vyřazeny byly dresy Karla Straky a Jiřího Růžičky. Samotný zápas Piráti 

odehráli v replikách historických dresů (na pravém snímku obránce Brett Skinner a brankář 
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Robert Kristan), v nichž chomutovští hokejisté nastupovali na konci 60. a na začátku 70. let. 

Klub je představil o týden dřív ve výrobní hale válcoven, podniku, který zdejší hokej několik 

desetiletí živil (na levém snímku se fanouškům podepisují Kamil Koláček a Zdeněk Chuchel). 

 

Březen 
 

 
   

            Přelom února a března byl nejúspěšnějším obdobím v dosavadní sportovní kariéře pro 

lyžaře LK Chomutov Jana Zabystřana. Na světovém šampionátu juniorů v alpském lyžování 

v Soči se mezi závodníky do 18 let stal dvojnásobným mistrem světa, a to v alpské kombinaci 

a ve slalomu. Stříbrné medaile přidal ve sjezdu a v Super-G. V absolutním pořadí juniorského 

MS, v konkurenci závodníků i o tři roky starších, obsadil skvělé 14. místo v alpské kombinaci a 
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20. ve slalomu. Úspěšný byl i krátce předtím na Olympijských hrách mládeže v Lillehammeru, 

odkud je snímek na předchozí straně. Jediný český reprezentant v alpském lyžování obsadil 

šesté místo v alpské kombinaci, osmé v obřím slalomu a dvanáctý skončil v Super-G.  

 

 Radek Čermák, který pochází z Harrachova, ale je členem Skicross teamu Chomutov, 

po roce vylepšil svůj vlastní světový rekord v rychlostním sjezdu na běžkách. Nový, dosažený 

na začátku března v Andoře, má hodnotu 156,182 kilometru v hodině. Radek Čermák je také 

držitelem českého rekordu v rychlostním sjezdu na sjezdových lyžích.  

 

Galerie Zlatý klenot uspořádala retrospektivní výstavu fotografovi a úřadujícímu pri-

mátorovi Danielovi Černému. Od 8. března do konce května na ní návštěvníci mohli vidět 

snímky lidských postav, především ale aktů. 

 

 
 

Reprezentační ples města Chomutova, který zpravidla 

uzavírá sezonu plesů ve městě, proběhl v divadle 11. března. 

Hlavním hostem byla zpěvačka Lucie Bílá, která přítomným 

zazpívala, ale navíc se postarala o tradiční charitativní aspekt 

plesu. Vzdala se části honoráře, a tak město mohlo věnovat 

sto tisíc korun Nadaci Charty 77, jež za ně později koupila dvě 

speciální polohovací židličky pro žákyně 1. třídy základní školy 

speciální v Palachově ulici. Na horním snímku při předávání 

šeku zleva primátor města Daniel Černý, Lucie Bílá, ředitelka 

ZŠ a MŠ Palachova Marie Grimlová a náměstek primátora Marek Hrabáč. 
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V březnu chomutovští hokejisté i jejich příznivci poprvé okusili atmosféru play off 

extraligy. Z osmého místa po základní části nejprve Piráti v předkole vyzvali Kometu Brno a 

po výsledcích 2:1 po prodloužení, 2:0, 2:3 a 4:3 ji vyřadili. Ve čtvrtfinále ale nastoupili proti 

suverénním Bílým tygrům Liberec, pozdějším mistrům, a prohry 1:4, 1:4, 1:3 a 2:7 znamenaly 

konec jinak velmi vydařené sezony. Na snímku opory Pirátů Jan Rutta a Vladimír Růžička ml. 

 

Na obřím mezinárodním turnaji Chalenge 

Wratislavia, který probíhal od 17. do 20. března 

v Polsku a je považován za neoficiální mistrovství 

světa v žákovské kategorii, se dařilo v šermu šavlí 

závodnicím z chomutovského Domečku. Karolína 

Bechyňová (na snímku vlevo) obsadila v konkurenci 

113 dívek 23. místo a Natálie Zralíková (na snímku 

vpravo) skončila čtyřiadvacátá. 

 

V mosteckém divadle 21. března proběhlo vyhlášení ankety Nejúspěšnější sportovec 

Ústeckého kraje za rok 2015. Ocenění si převzaly desítky vynikajících sportovců, z nichž tři 

jsou z Chomutova. V hlavní kategorii obsadila druhé místo plavkyně Simona Baumrtová (TJ 

Slávie Chomutov) a šesté softbalista Lubomír Vrbenský (SC 80 Chomutov). V mládežnické 

kategorii byl jako třetí nejlepší vyhlášen kanoista Ondřej Bišický (také SC 80 Chomutov). 

 

            Mládežnický hokej dosáhl dalšího úspěchu, a to v kategorii staršího dorostu, ve které 

se mu to zatím nedařilo. Piráti obsadili v základní části čtvrté místo, jež v nadstavbě vylepšili 

na třetí. Na rozhraní těchto fází soutěže vyhráli šestnáctkrát v řadě. V play off pak postupně 

vyřadili Jihlavu, Plzeň, Spartu Praha a nestačili až ve finále na Kometu Brno, které podlehli 

dvakrát 3:5. Stříbrné medaile a titul vicemistrů České republiky byly zaslouženou odměnou. 
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           Každoroční oceňování pedagogických pracovníků se na radnici uskutečnilo 30. března. 

Plaketu, dárek a kytici z rukou náměstků primátora Marka Hrabáče a Mariana Bystroně (na 

snímku blahopřeje Evě Raušové) převzalo devatenáct učitelů z chomutovských základních, 

speciálních a středních škol, mateřské školy a Domečku.  

 

Duben 
 

Možná největší hvězda české písničkářské scény František Nedvěd první koncert po 

pauze odehrál v Chomutově. S kapelou Tiebreak se představil 5. dubna v městském divadle, 

kde zazpíval největší hity z celé své umělecké kariéry, ale i z autorské dílny svého bratra Jana.  

 

Obránce Pirátů Chomutov Jan Rutta se v české hokejové reprezentaci nejen uchytil, 

ale 6. dubna také poprvé skóroval. Premiérovou branku, na niž mu navíc nahrál druhý Pirát 

v reprezentačním dresu Roman Červenka, poslal do sítě Německa. Český tým vyhrál 7:2. 

 

            Zápasník Artur Omarov byl krůček od olympiády v Riu de Janeiro. Člen klubu Czech 

Wrestling Chomutov a reprezentant v řeckořímském zápase na nominačním turnaji v Srbsku 

porazil ve váze do 85 kg vicemistra Evropy Kobliašviliho z Gruzie i Švéda Berga, v semifinále 

ale prohrál s Bulharem Bajrjakovem. Omarov přitom vyrovnal ztrátu dvou bodů a soupeře 

dokonce v jednu chvíli držel v lopatkové pozici. Bulhar se z ní ale dokázal vymanit, přešel do 

útoku a zvítězil na lopatky. Zajistil si tak olympijskou nominaci na úkor Omarova.   
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Především městský park, ale také radnice se sklepením byly o víkendu 23. a 24. dubna 

dějištěm Chomutovských slavností. Tradičně byly zaměřeny na historii, konkrétním tématem 

programu a soutěží bylo 700 let od narození nejslavnějšího českého krále Karla IV. Značné 

pozornosti diváků se jako obvykle dostalo srazu historických vozidel na parkovišti za budovou 

Severočeských dolů i jejich okružní jízdě Chomutovskem. Další přidružený program probíhal 

okolo rodinného centra Rozmarýn a u vojenského opevnění Na Kočičáku. Pečlivě připravený 

program slavností degradovalo chladné počasí, v sobotu s dešťovými přeháňkami. 
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V témže termínu, tedy o víkendu 

23. a 24. dubna, bylo živo také v Městské 

sportovní hale v Chomutově. Za účasti tří 

a půl tisíce tanečníků z osmdesáti klubů 

zde proběhlo Mistrovství Čech tanečních 

formací. Z pověření svazu ho uspořádal 

klub Beethoven D.C. EXE Chomutov. 

 

Jubilejní dvacátou sezonu Chomutovských hudebních večerů zakončilo 26. dubna 

vystoupení s názvem Přátelé Festivalového orchestru Petra Macka. Obecenstvo v městském 

divadle při něm vyslechlo skladby F. Mendelssohna-Bartholdyho, J. S. Bacha, W. A. Mozarta, 

M. Brucha a M. Ravela.  

 

Květen 
 

           Na Mistrovství Evropy v plavání v padesátimetrovém bazénu, jež od 16. do 22. května 

proběhlo v Londýně, se představili dva závodníci Slávie Chomutov - se Simonou Baumrtovou 

i osmnáctiletý Tomáš Franta. Simoně Baumrtové se nejvíc povedl první závod na 200 m znak, 

v němž postoupila do finále a obsadila tam 5. místo, stejné jako na předchozím šampionátu. 

Štafeta žen 4x 100 m s její účastí skončila čtvrtá. Tomáš Franta vylepšil vlastní český rekord 

na 100 m znak o 32 setin vteřiny na 55,38 sec., přesto se do semifinálové šestnáctky nedostal 

o třináct setin a obsadil 20. místo. Dále byl 21. na 50 m a 23. na 200 m znak.  
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 Junioři BK Levharti Chomutov si vybojovali postup do basketbalové extraligy juniorů 

U19, když v kvalifikaci na své palubovce 23. a 24. května porazili Hradec Králové i Nový Jičín. 

Účast v nejvyšší soutěži znamená další historický úspěch zdejšího mládežnického basketbalu. 

Na snímku střílí na koš Martin Klouda, syn současného zastupitele.  

 

Na přelomu května a června ve městě 

potřinácté proběhl festival Otevřeno, jenž je 

pestrým mixem méně komerčně zaměřených 

hudebních a divadelních vystoupení a také 

mixem matadorů i nováčků na české umělecké 

scéně. Festival zahájil blok rockových koncertů 

s různou mírou punku, blues, ska nebo reggae, 

který se uskutečnil na Hřebíkárně 27. května. 

Následující program pak probíhal do 11. června 

v divadle, před ním a v Kulisárně a představili 

se v něm například herec, režisér, moderátor a 

bavič Ondřej Sokol (na snímku), Lenka Dusilová 

s kapelou Baromantika, zpívající herec Vojtěch 

Kotek se skupinou This, Teatr Novogo Fronta, 

Bílé divadlo Ostrava, kapely Hentai Corporation, 

Znouzectnost, Kieslowski, Už jsme doma a další. 
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Červen 
 

 Pavol Habera a skupina Team vystoupili v Chomutově v rámci turné Habera a Team 

33 Tour 2016. Osvědčené hity i novinky si v SD aréně 3. června vyslechlo několik tisíc diváků. 

 

Chomutovský softbalista Lubomír Vrbenský, jenž na podzim 2015 ukončil kariéru, byl 

11. června na reprezentační akci v Mostě uveden do Síně slávy Evropské softbalové federace. 

Legendární nadhazovač byl čtrnáct let oporou reprezentace, s níž se čtyřikrát stal mistrem 

Evropy a čtyřikrát se zúčastnil mistrovství světa. V dresu Beavers získal jedenáct titulů mistra 

republiky a šestkrát vyhrál Pohár mistrů evropských zemí. 

 

Národní házenkářky SK Chomutov NH sestoupily z 1. do 2. ligy. Mladý tým v sezoně 

jen jednou vyhrál a jednou remizoval, zbylých 20 zápasů prohrál. Skončila tak mimořádně 

úspěšná etapa klubu, který mezi lety 1998 a 2010 získal 10 titulů mistryň České republiky.  

 

Fotbalisté FC Chomutov skončili v divizní skupině B na 9. místě, přestože jim dlouho 

hrozil sestup. Na konečném dobrém umístění se velkou měrou podílel čtyřicetiletý záložník 

Patrik Gedeon, jenž se Chomutovu vrátil pomoci na sklonku kariéry. V nejvyšší české soutěži 

odehrál třináct sezon, během kterých nastoupil ke 294 zápasům a nastřílel 20 gólů. Ve třech 

přátelských zápasech hrál i za reprezentaci ČR. 

 

Chomutov byl od 18. do 21. června centrem evropského tanečního dění. V SD aréně 

se konalo taneční mistrovství Evropy, a to pod oficiálním názvem Dance Fever! IDO European 

Disko Dance and Disko Freestyle Championship 2016. Organizátorem akce byl taneční klub 

Beethoven D.C. EXE Chomutov, který měl v soutěži široké zastoupení a také se mu podařilo 

získat několik medailí i titulů. 

 

 



[36] 
 

Svátkem pro příznivce železniční historie se stávají pravidelné Dny otevřených dveří 

v železničním depozitáři v Chomutově (na snímku na předchozí straně). Národní technické 

muzeum v Praze jim v roce 2016 umožnilo pokochat se bohatou sbírkou kolejových vozidel 

24. až 26. června a 26. až 28. srpna. 

 

 
 

 

Letní filharmonie se stala žádanou součástí kulturního léta v Chomutově. Tentokrát 

se ale z tradičního prázdninového termínu posunula na konec června a tedy na práh léta. Už 

popáté se téměř dvě stovky muzikantů v letním kině sešly 29. června a takřka zaplněnému 

hledišti naservírovaly klasické kusy od Wolfganga Amadea Mozarta, Richarda Wagnera nebo 

Antonína Dvořáka, stejně jako skladby současných skladatelů, jakými jsou nebo byli Leonard 

Bernstein či Philip Sparke. Publikem milovaná švédská dirigentka Kajsa Boström v očekávání 

narození potomka přijet nemohla, taktovku po ní převzal Rumun Örs Balogh. 

 

Červenec 
 

 Mistrovství Evropy do 17 let v atletice, které proběhlo od 14. do 17. července v Tbilisi, 

se zúčastnila i talentovaná závodnice TJ VTŽ Chomutov Markéta Štolová. Ve své disciplíně 

běhu na 100 metrů s překážkami dosáhla v rozeběhu času 13,97 sec., kterým se dostala do 

semifinále. V něm dosáhla času 14,06 a obsadila celkové třinácté místo. Nominaci si zajistila 

poslední červnový den na atletickém mítinku Youth Athletics – Sokol Grand Prix v Kolíně, kde 

trať uběhla za 13,86 sec.  
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 Červenec byl mimořádně úspěšný pro závodníka kanoistického klubu SC 80 Chomutov 

Michala Čeřovského. V polovině měsíce na Mistrovství Evropy v rychlostní kanoistice juniorů 

a závodníků do 23 let v bulharském Plovdivu v posádce K4 spolu s Vojtěchem Procházkou, 

Martinem Sobíškem a Jakubem Stejskalem obsadil v závodě na 1 000 m druhé místo. Stejná 

sestava o čtrnáct dní později na Mistrovství světa v rychlostní kanoistice juniorů a závodníků 

do 23 let v Minsku vybojovala v závodě na 1 000 m bronzové medaile. V individuálním závodě 

K1 pak Michal Čeřovský na 1 000 m skončil pátý. 

 

Srpen 
 

Na olympiádě v Riu de Janeiro, kde plavecké soutěže probíhaly od 6. do 13. srpna, 

nenavázala Simona Baumrtová na čtyři roky starou olympijskou premiéru. V prvním závodě 

100 m znak ještě dohmátla sedmnáctá, tedy na prvním nepostupovém místě. Před závodem 

se ale u plavkyně objevily zdravotní problémy, které jí znemožnily podávat maximální výkony. 

Ty se během OH ještě prohlubovaly a výsledkem pak bylo 36. místo na 200 m polohový závod 

a 23. místo na 200 m znak. Po návratu podstoupila Simona Baumrtová vyšetření na interním 

oddělení Ústřední vojenské nemocnice v Praze, po kterém následoval pětitýdenní odpočinek 

(více v kap. Olympiáda v Riu de Janeiro hluboko ve stínu Londýna).  

 

 
 

Netradiční formy hudby, tance, výtvarného umění, performance, filmu a literatury 

představil čtrnáctý ročník nezávislého festivalu Obnaženi. Na různých místech města, jako 

například v bývalých lázních, kostele svaté Kateřiny, parku, divadle, nově otevřeném hotelu 

Sudety nebo sklepení pod restaurací U Dvou rytířů (na snímku), probíhal od 13. do 20. srpna.  
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Září 
 

 
 

Pět pátečních a sobotních večerů od 16. do 30. září oživil třináctý ročník nezávislého 

hudebního festivalu Cumbajšpíl, který se zaměřuje zejména na interprety z české i německé 

strany Krušných hor. Největšími lákadly byly hudební projekt Mortal Cabinet, jenž spojuje tři 

kontroverzní osobnosti české nezávislé scény - zpěváka Samira Hausera ze skupiny Vanessa, 

průkopníka českého blackmetalu Františka Štorma z Master´s Hammer a rapera Řezníka, dále 

indierocková skupina Please The Trees, pionýři českého hiphopu WWW doprovázení známým 

bubeníkem Pavlem Fajtem, hiphopová stálice Prago Union nebo v Berlíně žijící Fiordmoss, 

jejichž mix folku a ambientní elektronické hudby si získal věhlas v řadě zemí Evropy. V roli 

stálých hostů se představili saští Meniak, kteří kombinují ska, latino, rock, klezmer, reggae a 

jiné žánry, i legenda temné elektronické hudby Schwarzprior z Ostravy. Protože se pořadatelé 

ze sdružení Kuprospěchu snaží oživovat netradiční místa se specifickou atmosférou, potřetí 

zvolili za dějiště festivalu nevyužívanou budovu na chomutovském vlakovém nádraží. 

 

Nejvýznamnějším plaveckým závodem pořádaným v roce 2016 Slávií Chomutov byl 

33. ročník Velké ceny Chomutova. V 25metrovém bazénu se 23. a 24. září představila česká 

plavecká špička včetně domácí Simony Baumrtové, která podle očekávání patřila k nejlepším. 

Ovládla hlavní závod na 200 m polohově a zvítězila také na tratích 50 a 200 m znak. Součástí 

akce byla plavecká exhibice českých plaveckých hvězd, mezi nimiž byla i většina olympioniků 

z Ria de Janeiro. Účastníci byli podle původu rozděleni do týmů Divize Sever a Zbytek světa. 

Akci počtvrté zpestřila exhibiční PRO-AM štafeta, kde spolu v jednom družstvu soutěží vždy 
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dva profesionální plavci a dva zástupci sponzorských firem. Vítězem se stal tým společnosti 

Kultura a sport Chomutov, za nějž plavali Filip Sýkora, Markéta Šilhanová, Martina Elhenická 

a Petr Bartůněk. 

 

 Piráti Chomutov se na začátku extraligové sezony prezentovali vynikajícími výkony, 

které téměř přetavili v rekordní šňůru vítězství. Vyhráli prvních šest zápasů, konkrétně doma 

s Karlovými Vary, ve Vítkovicích, s Plzní, v Litvínově, s Libercem a Spartou Praha, ale potom 

doma prohráli s Pardubicemi, se kterými se to vůbec nečekalo, protože ty do té doby naopak 

nezískaly ani bod. Rekordní sérií výher v nejvyšší soutěži je tak nadále ta, kterou Chomutov 

dosáhl v sezoně 1951/52, kdy při vstupu do úplně první ligové sezony vyhrál sedmkrát v řadě. 

   

Říjen 
 

Umělecký tým Metropolitní opery v New Yorku se stará o výběr operních titulů, které 

jsou pak živě satelitem přenášeny do kin v sedmdesáti zemích světa. Na sezonu 2016/17 se 

mezi ně po dvouleté pauze zařadilo i chomutovské kino Svět. Prvním z deseti titulů vysílaných 

v přímém přenosu byla 8. října klasická opera Richarda Wagnera Tristan a Isolda. Vstupné na 

operní představení v kině Svět stálo 300 korun. 
 

 
 

Známý český fotograf Jindřich Štreit, který se zaměřuje na dokumentování života lidí 

z okraje společnosti a lidí na venkově, od 8. října do 12. listopadu poprvé vystavoval v Cho-

mutově. Soubor snímků nazvaný Lidé zblízka zachycoval komunitu Romů v běžných situacích 

a k vidění byl v prostorách muzea na radnici. Na snímku Štreit hovoří k účastníkům vernisáže. 
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Chomutovský fotograf Miloš Štáfek uspěl v soutěži akčních fotografií Red Bull Illume 

Image Quest 2016. V konkurenci 5 456 fotografů ze 120 zemí, kteří do soutěže zaslali přes 34 

tisíc prací, se Miloš Štáfek probojoval s uvedenou fotografií do finálového výběru 50 snímků 

a do pětice nejlepších v tzv. Enhance kategorii. Fotografie má název Oko a je na ní zachycen 

MTB freerider Richard Gasperotti sjíždějící bobovou dráhu v Klášterci nad Ohří. Miloš Štáfek 

se v Chicagu zúčastnil slavnostního ceremoniálu a také výstavy vítězných prací, která bude 

pod názvem Red Bull Illume Exhibit Tour putovat po celém světě. 

 

Zatímco muži SC 80 Beavers Chomutov v souvislosti s generační obměnou ustoupili 

z pozic a v extralize vypadli už ve čtvrtfinále s Ledenicemi, na softbalovém výsluní je nahradila 

mládež. Největším úspěchem byl mistrovský titul pro žákyně, které se turnaje mistrovství 

České republiky zúčastnily až jako druhý celek 2. ligy. Ve skupině ale postupně porazily třetí 

http://jsmeprokraj.us13.list-manage.com/track/click?u=7fa1f72cf6a740dcda0b456a8&id=351ff3ea80&e=7d25381b3b
http://jsmeprokraj.us13.list-manage2.com/track/click?u=7fa1f72cf6a740dcda0b456a8&id=ce1ffdf246&e=7d25381b3b
http://jsmeprokraj.us13.list-manage2.com/track/click?u=7fa1f72cf6a740dcda0b456a8&id=ce1ffdf246&e=7d25381b3b
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družstvo extraligy Joudrs Praha 5:1, druhý 

celek extraligy Storms Praha-Řepy 6:0 a vítěze 

2. ligy Eagles Praha 9:0. V semifinále děvčata 

Beavers porazila čtvrtý celek extraligy Trutnov 

HSM hladce 7:0 a ve finále 5:1 i do té doby 

v celé sezoně neporažené extraligové Arrows 

Ostrava. Na snímku radost hráček Beavers po 

zisku titulu.   

 

Listopad  
 

 
 

Úvod listopadu přinesl několik radostných momentů chomutovskému hokeji. Útočník 

Ondřej Kaše, který z Chomutova odešel do NHL, 3. listopadu ráno v nejslavnější soutěži světa 

debutoval. Jeho Anaheim ale prohrál 1:5 s Pittsburghem, za který hráli i hvězdní hokejisté 

Sidney Crosby a Jevgenij Malkin. Jen o pár hodin později se významné premiéry dočkal i Kašův 

kamarád a spoluhráč z mládežnických reprezentací a Chomutova David Kämpf (na snímku). 

V zápase Euro Hockey Tour, v němž Češi porazili Švédsko 6:3, poprvé nastoupil za seniorskou 

reprezentaci. O dva dny později si Ondřej Kaše proti Arizoně připsal první kanadský bod za 

přihrávku. A ve stejný den obránce Pirátů Jan Rutta premiérově v zápase Euro Hockey Tour 

vstřelil jeden z gólů, kterým Česko porazilo Finsko 5:3. 
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 Taneční klub Beethoven DC EXE Chomutov znovu prokázal svou excelentní úroveň na 

Mistrovství světa v disco dance a disco freestyle, jež od 2. do 5. listopadu proběhlo v Örebro 

ve Švédsku. Dvojice Vítek Lukavec a Alexandra Štejnarová získala stříbrnou medaili v kategorii 

smíšených duet dospělých, čímž zopakovala umístění z minulého MS v Bochumi. Absolutního 

úspěchu pak dosáhl sedmnáctiletý student chomutovského gymnázia sám, když se v kategorii 

sólo muži po předchozím druhém místě stal mistrem světa.  

 

 
 

Jedenatřicátý ročník soutěže ve sportovním tanci ve třídách B, A, M ve standardních a 

latinskoamerických tancích Chomutovské taneční gala – Velká cena Chomutova se konal 

20. listopadu v městském divadle za účasti párů z Polska, Německa, Maďarska, Slovenska a 

Česka. Ve standardních tancích zvítězili Balász Gombkötö a Petra Laczkovits z Maďarska, 

v latinskoamerických Václav Masaryk a Klára Chovančíková z Hodonína. 

 

Prosinec  
 

 V prosinci se z přelomových branek své kariéry radovali hokejisté Ondřej Kaše a David 

Kämpf. Hned druhý prosincový den vstřelil premiérový gól v NHL Kaše, když bekhendovou 

trefou ve 35. minutě přispěl k výhře Anaheimu nad Vancouverem 3:1. V zápase Euro Hockey 

Tour si zase 18. prosince první gól v reprezentaci připsal Kämpf. Taktéž ve 35. minutě svůj 

únik zakončil střelou mezi betony soupeřova brankáře a také díky tomu Česko zvítězilo nad 

Švédskem 4:1.   
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           Na Mistrovství světa v plavání v krátkém bazénu, jež v kanadském Windsoru proběhlo 

od 6. do 11. prosince, reprezentovali Českou republiku i dva závodníci z Chomutova. Spolu 

se Simonou Baumrtovou, která se světových šampionátů účastní nepřetržitě od roku 2009, 

to premiérově byl i Tomáš Franta. Osmnáctiletý talent v zámoří hlavně sbíral zkušenosti, ale 

nezklamal. Z individuálních závodů nejvýš skončil devatenáctý na 200 m znak. Spokojená byla 

i Baumrtová, která se v každém ze čtyř individuálních startů probojovala do semifinále a vždy 

skončila do 14. místa (více v kap. Olympiáda v Riu de Janeiro hluboko ve stínu Londýna). 
 

 
 

Jan Kadlec, držitel Ceny Jiřího Popela z Lobkovic, předválečný rodák z Chomutova a 

absolvent Vysoké školy železniční v Praze, pokřtil 8. prosince v DDD knihkupectví svou knihu 

Krušnohorská železniční trať Chomutov – Vejprty, jež se věnuje historii této oblíbené tratě, 

od jejího budování a zprovoznění v roce 1872 až po současnost. Knihu přítomným představil 

numismatik a též autor několika knižních titulů Václav Pinta, na snímku vlevo si šampaňským 

připíjí s primátorem Danielem Černým, Janem Kadlecem a Jaroslavem Ježkem, v jehož tiskár-

ně Akord byla nová kniha vyrobena. 

 

 S programem příznačně nazvaným Bílé Vánoce zpříjemnila Chomutovanům adventní 

období osmnáctinásobná česká slavice Lucie Bílá. Při vystoupení 9. prosince v městské hale 

zazpívala řadu hitů i vánočně laděných písní, při kterých ji doprovázel skladatel a klavírista 

Petr Malásek s kapelou. Chomutov byl jednou ze šesti zastávek vánočního turné Lucie Bílé. 

 

Někdejší věhlasný závodní klub Dolu Jan Šverma, jenž byl pravděpodobně první stálou 

bigbítovou scénou v tehdejším Československu, získává nové kulturní využití. Od 9. prosince 

funguje jako multižánrový hudební klub Music XS Club. Otevřely a spolu ho pokřtily kapely 

Bejdl, Smrtislav, ATMO music a Magdaléna Urbanová. V programovém plánu má klub nejen 

koncerty, ale i divadelní vystoupení a besedy se zajímavými osobnostmi. 
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           Pouze dva dny po Kadlecově knize Kruš-

nohorská železniční trať Chomutov – Vejprty, 

tedy 10. prosince, byl pokřtěn a do prodeje 

uveden další titul s regionální tematikou. 

Kniha Olympionici Chomutovska představuje 

třicet šest sportovců, účastníků olympijských 

her, kteří se v chomutovském okrese narodili 

či s ním byli spjati podstatnou částí sportovní 

kariéry nebo osobního života. Nejstarším je 

účastník her v roce 1924, plavec Viktor Legat, otec současného nestora kanoistického oddílu 

Viktora Legata ml. a děda dosud aktivního chomutovského kanoisty Viktora Legata nejml., 

který bojoval o nominaci na olympiádu v roce 1996. Nejmladším olympionikem je naopak 

ikona zdejšího sportu, také plavkyně Simona Baumrtová, která se zúčastnila posledních dvou 

letních olympiád. Autory knihy jsou pracovník magistrátu a kronikář města Stanislav Král a 

vedoucí magistrátní kanceláře primátora Markéta Prontekerová, jež záměr přiblížit veřejnosti 

osudy olympioniků knižně pojala v době, kdy coby pracovnice muzea byla pověřena připravit 

na toto téma výstavu. Na historickou radnici dorazilo devět olympioniků, na snímku v horní 

řadě zleva Petr Švehla, Stanislav Duchek, Petra Elsterová, Tomáš Malina, Miroslav Růžička a 

Vladimír Kýhos, v dolní řadě zleva Kurt Hennrich, Jiřina Křížová a Jiří Kormaník. A právě tento 

medailista z olympiády 1964 na druhém snímku za asistence autorů křtí knihu šampaňským.  
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            Na galavečeru českého softbalu byli mezi oceněnými i zástupci SC Beavers Chomutov. 

Lubomír Vrbenský, který ukončil bohatou kariéru už na podzim 2015, dostal čestnou plaketu 

a byl uveden do české síně slávy. Dostalo se mu největších ovací večera, zaplněný sál mu 

vestoje tleskal několik minut. Ocenění si odnesli i šéftrenér mládeže Beavers Martin Chmelík, 

který byl vyhlášen trenérem mládeže roku, a pálkař Václav Svoboda, který vstoupil do pres-

tižního klubu homerunářů poté, co překročil hranici sta homerunů, tedy odpalů za plot.  

 

           Dodatečně 21. prosince odletěl do Kanady za českou reprezentací na Mistrovství světa 

v ledním hokeji hráčů do 20 let David Kaše. Útočník Pirátů na poslední chvíli vyléčil natrženou 

plíci a mohl se tak zúčastnit svého třetího šampionátu hráčů do 20 let a současně posledního 

mládežnického. Až na dvě vstřelené branky mu však mnoho radosti nepřinesl. Česká dvacítka 

stejně jako o rok dříve skončila ve skupině až třetí a ve čtvrtfinále vypadla s Kanadou.   
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2. 2.  Trenér Růžička dovedl Piráty k první účasti v play off  
 

 
 

            Raketový návrat do extraligy na jaře 2015 vlil lidem okolo chomutovského hokeje zase 

krev do žil. Zvlášť když na trenérské lavičce měl od nynějška stát uznávaný hokejový odborník 

Vladimír Růžička (na snímku v obležení novinářů), jenž v květnu s klubem podepsal desetiletý 

kontrakt. Na pozici asistenta se přesunul Břetislav Kopřiva a druhým asistentem se stal Jan 

Šťastný, s oběma Růžička spolupracoval už ve Slavii Praha. Také při stavění kádru pokračovala 

orientace na Slavii, odkud dál přicházeli hokejisté, kterým Růžička podle vlastních slov věřil. 

Současně nový trenér slíbil, že stejně jako v předchozím působišti bude dávat příležitost také 

mladým hráčům, nejlépe chomutovským odchovancům, jen co se Piráti v extralize zabydlí.  

Kádr se v letní přestávce opět proměnil dost, ovšem přiměřeně k potřebám nejvyšší 

soutěže. Z hráčů, kteří Pirátům odvedli dobré služby, odešli Marek Sikora, Martin Šagát, do 

nižší německé soutěže přestoupili Nikola Gajovský a Jaroslav Koma. Za oceán se vrátili oba 

Kanaďané, útočník Bryan McGregor, který se v Chomutově a během předchozího působení 

v Třinci naučil obstojně česky, i svérázný obránce Brett Skinner, jenž se ale v listopadu k týmu 

opět připojil. Přes zájem klubu v Chomutově skončil talentovaný obránce Libor Šulák, který 

se v postupové sezoně stal oporou obrany. Ondřej Kaše v květnu podepsal smlouvu s klubem 

NHL Anaheim Ducks a odešel do zámoří.  

Ze Slavie Praha přišli útočníci Marek Tomica a Jakub Sklenář, z Hradce Králové Tomáš 

Pospíšil, který v minulosti také prošel Slavií. Zadní řady vyztužil mladý slovenský reprezentant 

a účastník nedávno skončeného mistrovství světa Adam Jánošík, Jihlavu za Chomutov vyměnil 

obránce Petr Šidlík. Klíčový byl poslední přestup před startem přípravy, 1. července podepsal 

tříletou smlouvu další účastník skončeného MS Michal Vondrka (na snímku na další straně). 
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Též dlouholetý slávista se stal kapitánem 

Pirátů. V průběhu přípravy přišel z Brna 

obránce Ondřej Dlapa. Neosvědčili se a po 

několika zápasech skončili reprezentanti 

svých zemí, Slovinec Aleš Kranjc a Lotyš 

Jekabs Redlihs.  

          Letní příprava Pirátů byla specifická. 

Hráči se připravovali individuálně, ale pak 

se už 8. července, tedy nejdříve ze všech 

extraligových klubů, sešli na prvním spo-

lečném tréninku. Devět přípravných utkání 

skončilo vesměs příznivými výsledky. Za 

zmínku stojí vítězství 4:3 nad ruským 

velkoklubem Avangard Omsk, devět gólů 

v brance Karlových Varů i výhra na ledě 

úřadujícího mistra republiky Litvínova. 

Vedení klubu určilo za cíl pro sezonu klidnou záchranu, pokud možno umístění do 10. místa 

s následnou účastí v předkole play off. 

Úkol se začal jevit snáze 

splnitelný po zahájení extraligy, 

kdy se vedení klubu podařilo do 

Chomutova přivést dlouholetého 

reprezentanta, olympionika a 

účastníka nedávného mistrovství 

světa Romana Červenku. Elitní 

útočník si z mnoha extraligových 

nabídek vybral Piráty, zejména 

kvůli Vladimíru Růžičkovi a 

bývalým spoluhráčům ze Slavie. 

Dalšími kvalitními hokejisty, kteří 

Piráty posílili v rozehrané sezoně, 

byli v listopadu ruský obránce 

Sergej Pereťagin a v prosinci dva 

slovenští reprezentanti, útočník 

Peter Ölvecký a obránce Juraj 

Valach, kterého trenér Růžička také dobře znal ze Slavie Praha. Na druhou stranu postupně 

odešlo několik hráčů, kteří pro Chomutov extraligu vybojovali. 

Vstup do soutěže se Pirátům celkem povedl. Po úvodní prohře čtyřikrát vyhráli, pak 

ale třikrát neuspěli. Spolupráci ze Slavie oprášil první útok Vondrka – Růžička – Červenka, 

který se stal hlavní ofenzivní silou mužstva, později ale trenér Růžička jeho složení několikrát 

změnil. Po první čtvrtině Chomutovu patřilo osmé místo, jak ukazuje tabulka na další straně.  
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  Tým Z V VP PP P Skóre Body 

1. Bílí Tygři Liberec 13 8 2 0 3  41:28 28 

2. HC Sparta Praha 15 6 2 5 2  57:48 27 

3. HC Olomouc 12 6 2 2 2  29:21 24 

4. HC Kometa Brno 13 7 1 1 4  41:36 24 

5. Mountfield Hradec Králové 13 7 0 3 3  38:36 24 

6. BK Mladá Boleslav 12 6 1 3 2  34:24 23 

7. HC Škoda Plzeň 13 6 2 1 4  47:38 23 

8. Piráti Chomutov 13 5 2 1 5  28:32 20 

9. HC Vítkovice Steel 12 5 2 0 5  35:31 19 

10. HC Oceláři Třinec 13 5 1 0 7  36:36 17 

11. HC Verva Litvínov 14 2 4 1 7  31:35 15 

12. PSG Zlín 11 2 0 3 6  19:33 9 

13. HC Dynamo Pardubice 12 3 0 0 9  21:41 9 

14. HC Energie Karlovy Vary 14 2 1 0 11  30:48 8 

 

Do dobré formy se Piráti dostali po první reprezentační přestávce. Od 11. listopadu 

do 4. prosince neutrpěli v základní hrací době porážku a v devíti zápasech v řadě zaznamenali 

bodový zisk. Velkou zásluhu na výborných výsledcích měl Roman Červenka, který v listopadu 

nasbíral patnáct kanadských bodů za osm vstřelených branek a sedm přesných přihrávek. 

Na snímku (druhý zleva v podřepu) právě střílí gól do sítě Hradce Králové. Kreativní útočník se 
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dostal na vedoucí pozici bodování celé extraligy a už ji do konce sezony neopustil. V dalším 

průběhu úspěchy pravidelně střídaly neúspěchy, výjimkou byly jen čtyři prohry v řadě v lednu. 

Piráti se po celou základní část drželi v polovině tabulky, v jejím závěru sice usilovali o šestou 

příčku a tím i o přímý postup do play off, ale nakonec skončili osmí, jak ukazuje tabulka. 

 

 
Tým Z V VP   PP   P Skóre Body 

1. Bílí Tygři Liberec 52 33 8 3 8 181:112 118 

2. HC Sparta Praha 52 30 7 6 9 200:132 110 

3. Mountfield Hradec Králové 52 24 4 8 16 143:138 88 

4. HC Škoda Plzeň 52 23 6 6 17 165:142 87 

5. HC Olomouc 52 22 5 9 16 117:115 85 

6. BK Mladá Boleslav 52 20 7 9 16 152:141 83 

7. Aukro Berani Zlín 52 21 6 6 19 129:128 81 

8. Piráti Chomutov 52 21 4 7 20 130:144 78 

9. HC Kometa Brno 52 19 4 4 25 132:149 69 

10. HC Oceláři Třinec 52 16 7 6 23 122:126 68 

11. HC Vítkovice Steel 52 17 6 3 26 143:149 66 

12. HC Dynamo Pardubice 52 16 2 5 29 113:156 57 

13. HC Verva Litvínov 52 10 10 5 27 110:138 55 

14. HC Energie Karlovy Vary 52 13 3 2 34 113:180 47 

 

Chomutov v základní části ligy 2015/2016 získal přesně padesát procent dosažitelných 

bodů. Daleko víc se mu dařilo na vlastním ledě, kde jich vybojoval hned 56 a s prodlouženími 

a nájezdy vyhrál devatenáctkrát. Oproti tomu nebyl úspěšný venku, kde se z vítězství radoval 

jen šestkrát a odkud přivezl 22 bodů. Roman Červenka s velkým náskokem vyhrál kanadské 

bodování soutěže, když za 23 gólů a 38 asistencí získal 61 bodů. Z dalších Pirátů byli ve druhé 

padesátce Vladimír Růžička (11 + 15), Michal Vondrka (11 + 13), Tomáš Pospíšil (12 + 10) a Jan 

Rutta (10 + 11). Také v návštěvnosti skončil Chomutov osmý, na každý domácí zápas přišlo do 

SD arény v průměru 4 830 diváků. 

Osmé místo bylo úspěchem, který Chomutovu poprvé v historii umožnil hrát play off 

nejvyšší soutěže. V jeho předkole se utkal s devátou Kometou Brno. Úvodní domácí zápasy se 

změnily v urputné bitvy se šťastným koncem pro domácí po výsledcích 2:1 po prodloužení a 

2:0. Výborný hokej přinesly i odvety v moravské metropoli. Tu první vyhrálo Brno 3:2, druhou 

naopak 4:3 Chomutov, který byl po celý zápas o gól napřed. Vítězstvím si Piráti zajistili 

postup do čtvrtfinále. Druhý a třetí zápas série se hrály před kamerami České televize, stejně 

jako sedm zápasů Chomutova v základní části. S návratem do extraligy se chomutovský hokej 

dostává na obrazovky celoplošné veřejnoprávní televize pravidelně.  
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 Ve čtvrtfinále na Piráty Chomutov čekali odpočinutí suveréni základní části Bílí tygři 

Liberec. Začínalo se dvěma zápasy pod Ještědem a Chomutov oba prohrál shodně 1:4. Přitom 

v obou držel herně i výsledkově dlouho krok a prohrál je až brankami v posledních třetinách. 

Vynikající výkon podali Piráti ve třetím utkání, které opět živě přenášela Česká televize. Ve 

vlastním oslabení se ujali vedení, ale ve druhé třetině inkasovali při dvouminutovém oslabení 

tří proti pěti. Rozhodnutí přinesla opět třetí třetina, kdy Liberec skóroval ve 47. minutě a pak 

v poslední do prázdné brány při power play Chomutova uzavřel na 1:3. Jak dokazuje snímek 

dole, na ledě to jiskřilo a rozhodčí měli plno práce. Do čtvrtého utkání domácí znovu vstoupili 

aktivně, ale poté, co Bílí tygři ještě v první třetině utekli na 0:3, už v sobě nenašli dostatek 

fyzických ani psychických sil. Poslední zápas Piráti Chomutov prohráli vysoko 2:7, přesto je 

fanoušci v závěru za celou vydařenou sezonu odměnili ovacemi ve stoje. Liberec pokračoval 

ve výborných výkonech a nakonec se stal mistrem extraligy, když jediné dvě porážky utrpěl 

až ve finálové sérii. Proti Chomutovu byl úspěšný i proto, že se mu podařilo ubránit střelce 

Červenku, který v předkole skóroval třikrát, ale proti Liberci ani jednou. 
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2. 3.  Olympiáda v Riu de Janeiro hluboko ve stínu Londýna 
 

            

Simona Baumrtová se v roce 2016 nadále držela na výsluní jako nejlepší sportovkyně 

Chomutovska, jak o tom ostatně hovoří výsledky tradiční ankety pořádané Chomutovským 

deníkem. Po čtyřech letech přípravy se zúčastnila vytoužených olympijských her, ale právě ty 

plavkyni Slávie Chomutov přinesly největší zklamání, přestože pro úspěch udělala maximum. 

 V zimě a předjaří Simona sklidila ovoce z předchozího roku a z tradičních anket vyšla 

ověnčena titulem nejlepšího sportovce Chomutovska a druhého nejlepšího Ústeckého kraje. 

V anketě, ve které hlasují plavečtí trenéři a funkcionáři, pak byla zvolena třetím nejlepším 

plavcem České republiky. Pak nastal čas toto postavení znovu potvrdit výsledkově, konkrétně 

při květnovém Mistrovství Evropy v dlouhém bazénu v Londýně, kde Simona toužila po finále 

na obou znakařských tratích. Trénink na první vrchol sezony proběhl bez obtíží, chomutovská 

plavkyně při něm kromě domácího bazénu plnila tréninkové dávky i v oblíbené Plzni při dvou 

desetidenních soustředěních. Na mítinku Swim Open ve Stockholmu se Simona představila 

na pěti tratích, přičemž čtyřikrát doplavala do čtvrtého místa. V dějišti poslední olympiády 

Londýně, kde šampionát probíhal od 16. do 22. května, se Simoně Baumrtové vydařil první 

závod na 200 m znak, ve kterém obsadila vynikající páté místo v čase 2:10,57, čímž zaostala 

pouhých 65 setin za vlastním českým rekordem. Ve finálovém závodě výborně odstartovala, 

ale před polovinou trati zpomalila a do druhé stovky otáčela jako poslední. V závěru dokázala 

zrychlit a nakonec zopakovala umístění z předchozího mistrovství Evropy v Berlíně. Následná 

štafeta žen 4x 100 m s její účastí skončila čtvrtá, posledním Simoniným závodem v Londýně 

pak byla stovka znak, kde skončila v semifinále na devátém místě v čase 1:00,83. 
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 Další příprava už byla zaměřena na olympijské hry v Riu de Janeiro. Zpestřila ji dvě 

oddílová soustředění ve španělské Calelle, mezi nimiž se Baumrtová zúčastnila Mistrovství 

České republiky v plavání v dlouhém bazénu v Pardubicích, kde ji povzbudily tři mistrovské 

tituly na znakařských tratích (padesátku plavala za 28,54, stovku za 1:00,97 a dvoustovku za 

2:12,38) a stříbro na 100 m kraul. Zlaté medaile tak brala z obou hlavních tratí, na nichž se 

měla představit na olympiádě v Riu. Do Brazílie reprezentace odletěla 24. července, aby se 

plavci v Aracaju při závěrečném soustředění stačili aklimatizovat.  

V Riu, kde soutěže v plavání probíhaly od 6. do 13. srpna, Simona Baumrtová bohužel 

nenavázala na olympijskou premiéru v Londýně. Jak se později ukázalo, velký podíl na tom 

měly zdravotní problémy. V úvodní disciplíně 100 m znak v rozplavbách obsadila 17. místo, 

když její čas 1:01,08 byl o devatenáct setin vteřiny horší než poslední postupový. Doplňková 

disciplína 200 m polohově se vyvíjela dobře, jenže v závěru chomutovské plavkyni došly síly a 

čas 2:17,21 stačil na 36. místo. Nevydařil se jí ani závod na 200 m znak, v němž ji průměrný 

čas 2:13,26 zařadil až na 23. místo. Česká polohová štafeta žen na 4x 100 m byla kvůli špatné 

předávce diskvalifikována. Chomutovská olympionička pak médiím prozradila, že už měsíc se 

jí motá hlava, a také hned po návratu zamířila na vyšetření do Ústřední vojenské nemocnice 

v Praze. To odhalilo cervikovestibulární 

syndrom, tedy závratě, které způsobuje 

útlak tepen vedoucích do rovnovážného 

ústrojí, a k tomu absolutní vyčerpání 

z fyzické námahy, stresu a změn podnebí. 

Proto následoval pětitýdenní odpočinek, 

nejdelší v Simonině plavecké kariéře. 

Trénink na podzimní vrcholy začal 

na konci září, cílem bylo Mistrovství světa 

v plavání v krátkém bazénu v kanadském 

Windsoru. Důležité bylo, že probíhal bez 

zdravotních obtíží. Na závodech v Brně 

v polovině listopadu Simona Baumrtová 

dosáhla na všech třech znakových tratích 

výborných časů, které byly před blížícím se šampionátem příslibem. Do Kanady odcestovala 

začátkem prosince. Na mistrovství, jež probíhalo od 6. do 11. prosince, startovala ve čtyřech 

disciplínách a v každé se prezentovala kvalitním výkonem, který ji vždy dovedl do semifinále. 

Konkrétně obsadila 14. místo na 50 m znak v čase 26,90, 11. místo na 100 m znak v čase 

57,68, 12. místo na 200 m znak v čase 2:06,25 a 12. místo v doplňkové disciplíně 200 m 

polohově v čase 2:11,21. Výsledky mohly být ještě o něco lepší, aklimatizace však neproběhla 

ideálně a v závodě na 200 m znak ji zpomalily technické problémy s plaveckými brýlemi. Na 

nakrémovaném obličeji se posunuly a nateklo do nich, čímž zhoršily orientaci plavkyně.   

            Úspěšný závěr roku umocnilo Mistrovství České republiky v plavání v krátkém bazénu 

v Plzni, kde Simona Baumrtová získala ve všech třech znakařských závodech mistrovský titul 

a v dalších čtyřech disciplínách brala stříbro. 
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Kapitola 3.: Veřejná správa 
 

3. 1.  Činnost Rady a Zastupitelstva města Chomutova 
 

Rada města Chomutova do 12. prosince 2016 pracovala ve složení (abecedně): 
 

 

  MUDr. Marian Bystroň    Ing. Daniel Černý 

  Ing. Ladislav Drlý     Ing. Jan Hartman 

  JUDr. Marek Hrabáč     JUDr. Ivana Chábová 

  Jaroslav Komínek     Ing. Vladimír Koten 

  MUDr. Monika Mrugová    Ing. Karina Sobotková 

  Libuše Zmátlová 
 

Rada města Chomutova od 14. prosince 2016 pracovala ve složení (abecedně): 
 

 

  David Dinda     Ing. Ladislav Drlý 

  Ing. Miloň Houda     JUDr. Marek Hrabáč 
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   Petr Husák       Jaroslav Komínek 

  Karel Lipmann     Mgr. Jan Mareš, MBA 

  Stanislav Mikšovic     Jiří Weber 

  Libuše Zmátlová 

 

          Rada města Chomutova se v hodnoceném roce sešla sedmadvacetkrát. Její neveřejná 

jednání se konala: 11. ledna, 25. ledna, 8. února, 22. února, 9. března, 21. března, 6. dubna, 

18. dubna, 25. dubna, 9. května, 23. května, 6. června, 20. června, 1. července, 11. července, 

1. srpna, 29. srpna, 6. září, 12. září, 3. října, 10. října, 24. října, 7. listopadu, 14. listopadu, 

28. listopadu, 5. prosince a 14. prosince.  

 

Zastupitelstvo města Chomutova v hodnoceném roce pracovalo ve složení (abecedně): 

Eva Beranová 

MUDr. Marian Bystroň 

Ing. Daniel Černý  

David Dinda 

Ing. Ladislav Drlý 

Ing. Jan Hartman 

Ing. Miloň Houda 

JUDr. Marek Hrabáč 

Petr Husák 

JUDr. Ivana Chábová  

David Ištok 

Bc. Martin Klouda 

Jaroslav Komínek 

Ing. Vladimír Koten 

Karel Lipmann 

Mgr. Andrea Löblová 

Ing. Marek Malý 
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Stanislav Mandát 

Mgr. Jan Mareš, MBA 

Mgr. Milan Märc 

PaedDr. Jan Micka 

Stanislav Mikšovic 

MUDr. Monika Mrugová 

Ing. Vladimíra Nováková 

David Palán 

JUDr. Pavel Polák 

Ing. Karina Sobotková 

Mgr. Karel Straka 

Ing. Milan Štefanov 

Jana Vaňhová 

Jiří Viták 

Beneš Vraný 

Vlastimil Waic 

Jiří Weber  

Libuše Zmátlová 

 

            Zastupitelstvo města Chomutova se v roce 2016 sešlo osmkrát. Veřejnosti přístupná 

zasedání se uskutečnila 7. března, 11. dubna, 30. května, 20. června, 19. září, 21. listopadu, 

12. prosince a 14. prosince. 

 

 Rozhodnutí obou orgánů ve formě usnesení jsou pro veřejnost uložena na pracovišti 

servisu pro zastupitelstvo města v budově magistrátu, zveřejněna na úřední desce magistrátu 

a dále jsou přístupná na webových stránkách města Chomutova (www.chomutov-mesto.cz). 

 

Nejzásadnější a nejzajímavější rozhodnutí: 

 

Rada města se na jednání 25. ledna shodla na potřebě zlikvidovat městskou akciovou 

společnost Chomutovské technické služby a tento záměr doporučila schválit zastupitelům. 

Společnost byla založena v roce 2010 jako přípravný krok před plánovanou privatizací 

Technických služeb města Chomutova. Předpokládalo se, že některé činnosti přejdou právě 

na novou společnost, ale záměr byl opozicí kritizován. Po změně zákona o DPH v roce 2011 

se navíc ukázalo, že přechod na akciovou společnost by nepřinášel žádnou daňovou úsporu. 

Firma nakonec od svého založení nevykonávala žádnou obchodní činnost, negenerovala zisk, 

její existence jen stála město peníze. Ze dvou milionů, které město na začátku do společnosti 

vložilo, zbylo jen 1,3 milionu. Ostatní peníze spolykaly především náklady na založení firmy, 

na odvody, na vedení účetnictví, administrativu nebo bankovní služby. Zastupitelé na svém 

prvním zasedání 7. března zrušení Chomutovských technických služeb schválili. 

 

http://www.chomutov-mesto.cz/
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Na tomtéž jednání radní projednávali Plán odpadového hospodářství Ústeckého kraje 

2016-2025, kterou krajský úřad městu poslal k připomínkování. Vadil jim především záměr 

vybudovat v Komořanech, na místě vzdáleném od kraje Chomutova pouhých osm kilometrů, 

spalovnu odpadů. To by městu přineslo zhoršení životního prostředí a další zátěž chemickými 

látkami. V neposlední řadě by Chomutovem projížděla nákladní auta naložená odpadem pro 

spalovnu z dalších měst, což by také značně zhoršilo životní prostředí. V tomto smyslu město 

poté sepsalo připomínky a kraji zaslalo jasně zamítavé stanovisko. 

 

  
 

Vedení města postupně vypisovalo výběrová řízení na posty ředitelů, aby zajistilo co 

nejkvalitnější fungování městských organizací. Proto na jednání 8. února rada města schválila 

rozhodnutí výběrové komise a do funkce ředitelky Sociálních služeb Chomutov jmenovala 

Alenu Tölgovou, na snímku vlevo, která byla ze dvou uchazeček vyhodnocena jako lepší. Na 

snímku vpravo při hlasování radní Václav Koten a Ivana Chábová. 

 

Dlouho diskutovanou otázku budoucnosti trolejbusové dopravy v Chomutově zod-

povědělo 11. dubna zasedání zastupitelstva. Přestože jirkovští zastupitelé 6. dubna rozhodli, 

že od 1. ledna 2017 na území Jirkova budou místo trolejbusů jezdit autobusy, chomutovští 

zastupitelé se přiklonili k trolejbusům. Pro pokračování trolejbusové dopravy v Chomutově i 

potom, co ze společného systému odstoupí Jirkov, a pro hrazení ztráty plynoucí z odstoupení 

Jirkova hlasovalo 29 zastupitelů, dva se zdrželi. 

 

V rámci nového systému podpory sportu schválilo zastupitelstvo města 11. dubna 

hokejovému klubu Piráti Chomutov dotaci na výchovu mládeže ve výši 5 428 343 korun a 

vzápětí vyhovělo i žádosti o neprogramovou dotaci na podporu jeho Akademie ČSLH ve výši 

2 000 000 korun. Další dva úspěšní žadatelé, SC 80 Chomutov a TJ VTŽ Chomutov, obdrželi 

finance ve výši těsně nad jedním milionem, ostatní pak statisíce nebo desetitisíce korun.  

 

Rada města se 25. dubna sešla k hlasování, které bylo mimořádné nejen významem, 

ale i provedením. Jediným bodem programu byl totiž záměr převzít zpět pod město areál 
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Kamencového jezera, který měla na 50 let pronajatý firma CV Relax někdejšího zastupitele 

Zdeňka Fojtíka. Radní cíle formálně dosáhli tím, že zrušili nájemní smlouvu se společností 

Kultura a sport Chomutov, která Kamencové jezero dál podnajímala zmíněné firmě CV Relax. 

A aby se vyhnuli možnému napadání a soudním tahanicím, udělali výjimku z jednacího řádu a 

hlasovali tajně.  

 

Město Chomutov udělalo velký krok směrem k transparentnosti zadávání veřejných 

zakázek. Radní 9. května schválili směrnici, která všem složkám města i jeho příspěvkovým 

organizacím ukládá povinnost zadávat a zveřejňovat veřejné zakázky prostřednictvím elek-

tronického nástroje E-ZAK, a to od předpokládané výše zakázky 100 000 korun. Pro obchodní 

společnosti vlastněné městem má směrnice charakter doporučení. Systém zabraňuje diskri-

minaci a uchazečům o zakázky zaručuje rovný přístup k informacím. 

 

 
 

Výše a zejména chybějící dlouhodobá 

koncepce podpory klubu Piráti Chomutov se 

staly hlavním tématem jednání zastupitelstva 

30. května. Zastupitelé vzali na vědomí petici 

občanů za podporu zachování extraligového 

hokeje v Chomutově, ale diskuse se protáhla 

na více než čtyři hodiny a otázka podpory byla 

odložena na následující zasedání zastupitelů. 

Ti nakonec 20. června po další dvouhodinové 

rozpravě a neúspěšném hlasování o dotaci ve 
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výši 12 500 000 korun rozhodli o vratné půjčce hokejovému klubu Piráti Chomutov ve stejné 

výši s termínem splacení do 30. června 2017. Na snímcích je vidět, že zasedací místnost je 

zcela zaplněná, protože zástupce Pirátů přišlo na květnové jednání podpořit několik desítek 

hokejových příznivců. 

 

Rada města a poté 20. června zastupitelstvo rozhodly o tom, že město Chomutov od 

dosavadního nájemce Kamencového jezera společnosti CV Relax odkoupí drobný movitý 

majetek, vybavení chatek, IT technologie, pokladní a rezervační systém včetně optické sítě, 

vše v souhrnné hodnotě necelých 8 milionů korun.  

 

Fotbalový klub FC Chomutov napodruhé uspěl s žádostí o odložení termínu splatnosti 

půjčky 1,5 milionu korun, které si od města půjčil v prvním pololetí roku 2015. Napoprvé 

radní 6. června termín posunuli na konec roku 2016, což fotbalistům nestačilo. Zastupitelé na 

jednání 20. června svolili k prodloužení termínu splatnosti nejpozději do 30. června 2017. 

 

Na svém zasedání 20. června dali zastupitelé také na doporučení radních z 6. června a 

schválili prodej areálu v Cihlářské ulici za 19,5 milionu korun Ústeckému kraji. Nevyužívaný 

technologický park, který proslul jako podnikatelský inkubátor, v budoucnu obsadí studenti. 

Ústecký kraj tam plánuje z Údlic přestěhovat výuku gastronomických oborů, která je součástí 

Střední školy technické, gastronomické a automobilní Chomutov, jejímž je kraj zřizovatelem.  

 

Hokejový klub Piráti uspořádal sbírku na auto pro těžce postiženého příznivce hoke-

jistů Jana Moravce, trpícího nevyléčitelnou mukopolysacharidosou IV. typu, která postihuje 

hlavně klouby. Mezi fanoušky a partnery klub vybral 63 276 korun. Rada města 11. července 

rozhodla, že ke sbírce se přidá i město a pro tento účel uvolnila příspěvek 100 000 Kč. 

  

Rada města Chomutova 1. srpna schválila projekt Správci lokalit, a to na celou dobu 

jeho trvání, tedy do 31. března 2019. V jeho rámci město společně s úřadem práce zaměstná 

lidi, kteří budou dohlížet na pořádek ve svém sousedství, konkrétně v lokalitách Zahradní I, 

Zahradní II, Jirkovská, Kamenná I, Kamenná II, Březenecká, Bělohorská, Za Zborovskou, Karla 

Buriana a Kadaňská. Kromě péče o prostranství by správce měl působit jako stmelovací prvek 

v rámci komunity. Zaměstnanci se budou rekrutovat z dlouhodobě nezaměstnaných občanů, 

jejich mzdu z velké části zaplatí Úřad práce ČR. 

 

Zastupitelé na jednání 21. listopadu bez diskuze přijali rozpočet na rok 2017. Město 

Chomutov v něm bude hospodařit s příjmy 1,076 miliardy korun a výdaji ve stejné výši. Do 

příjmů město zahrnulo 198 milionů korun ušetřených v předešlých letech. Na investiční akce 

je v rozpočtu připraveno zhruba 272 milionů korun. 

 

Zastupitelé na stejném zasedání jednomyslně schválili také čtyřletý Strategický plán 

sociálního začleňování. Ten vznikl spoluprací s vládní Agenturou pro sociální začleňování, 
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městem a jeho organizacemi, neziskovými organizacemi, školami, policií a dalšími místními 

institucemi. Díky jeho přijetí bude mít Chomutov výhodnější pozici oproti ostatním městům 

při žádání o dotace z Evropské unie na širokou škálu projektů v sociální oblasti a v příbuzných 

oborech. 

 

 
 

Takzvaná protialkoholová vyhláška se v závěru roku dočkala nové verze, kterou radní 

města 28. listopadu schválili a zastupitelé 14. prosince s účinností od 1. ledna 2017 vydali. 

Rozšířili tak zákaz pití alkoholu na další část města, a to na veřejné prostranství před domem 

Merkur a diskotékou Admiral, čímž vyšli vstříc zdejším obyvatelům, kteří si stěžovali na hluk a 

nepořádek v okolí podniku. Novinkou je zákaz kouření na dětských hřištích a sportovištích.  

 

K nečekanému odvolání primátora Daniela Černého, náměstka Mariana Bystroně a 

všech radních z hnutí PRO Chomutov, tedy Moniky Mrugové, Ivany Chábové, Jana Hartmana 

a Vladimíra Kotena, došlo na jednání zastupitelstva 12. prosince. Rozkol v koalici nastal při 

projednávání nenápadného bodu – výsledku sociologického průzkumu. Opozice primátorovi 

vyčetla, že za něj město zbytečně vyhodilo 300 tisíc korun. Tři komunističtí radní pak řekli, že 

chtějí být odvoláni, protože nejsou spokojení se vzájemnou spoluprací. Po pauze exprimátor 

za ČSSD Jan Mareš navrhl odvolání celé rady, ale komunisté a radní za ANO 2011 posty v ní 

obhájili. Po další přestávce zastupitelé zvolili nové radní Davida Dindu, Stanislava Mikšovice a 

Karla Lipmanna z Nového Severu a Jana Mareše, Petra Husáka a Miloně Houdu z ČSSD. 

Stanislav Mikšovic a Miloň Houda se poté svých funkcí vzdali, aby uvolnili místa v radě pro 

budoucího primátora a náměstka. Nato zastupitelé své jednání přerušili. 
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         Jednání zastupitelů města Chomutova pokračovalo o dva 

dny později, 14. prosince. V jeho úvodu byl primátorem zvolen 

dosavadní náměstek Marek Hrabáč z hnutí ANO 2011 (na sním-

ku). Prvním náměstkem je David Dinda (Nový Sever) a druhým 

Jan Mareš (ČSSD). Novými radními se stali Stanislav Mikšovic 

(Nový Sever), Miloň Houda (ČSSD) a Jiří Weber (ANO 2011). Ten 

nahradil Karinu Sobotkovou (ANO 2011), která přímo na zasedání 

na svůj post v radě rezignovala. Hnutí PRO Chomutov, které v ko-

munálních volbách s převahou zvítězilo a v zastupitelstvu města 

mělo jedenáct křesel z pětatřiceti, skončilo v opozici. Na horním 

snímku pohled na tabuli s hlasy zastupitelů při volbě primátora. 

 

Hned po volbě primátora, jeho náměstků a po doplnění městské rady zastupitelstvo 

schválilo demolici hotelu U Jezera, který v minulosti sloužil jako ubytovna, ale nyní už je léta 

zavřený, chátrá a hyzdí prostor vedle hlavního vstupu do areálu Kamencového jezera. Stavba 

splňuje podmínky výzvy Ministerstva pro místní rozvoj, které poskytuje finance na demolice 

budov. Chomutov by mohl získat až pět milionů korun, což by z velké části pokrylo náklady 

na demolici.  

 

Na posledním zasedání roku 2016 zastupitelstvo nepřijalo usnesení k návrhu bývalého 

vedení města v čele s Danielem Černým, kterým měl být poplatek za svoz odpadu zvýšen na 

480 korun. Nepřijetí v praxi znamená, že v roce 2017 každý obyvatel Chomutova zaplatí 250 

korun, tedy stejně jako v letech 2015 a 2016, i když náklady jsou zhruba 619 korun na hlavu.   
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3. 2.  Činnost Magistrátu města Chomutova 

Magistrát města Chomutova, který ve funkci tajemníka stále vede Ing. Theodor Sojka, 

prošel v roce 2016 vlnou organizačních změn. Rozhodnutím vedení města a zastupitelstva 

byly 1. března zřízeny nové odbory: odbor stavební úřad, odbor životního prostředí, odbor 

kancelář primátora, odbor majetku města a odbor rozvoje a investic. Došlo tedy ke zrušení 

odboru živnostenský úřad, stavební úřad a životní prostředí a také odboru rozvoje, investic a 

majetku města. Z interního auditu byl vyčleněn úsek kancelář primátora a zrušen byl odbor 

kancelář tajemníka, ze kterého zůstal jen úsek řízený přímo tajemníkem. Živnostenský úřad 

byl naopak včleněn do odboru dopravních a správních činností, který se šedesáti pracovníky 

ještě umocnil svou pozici největšího odboru.  

Od dubna tak základní strukturu magistrátu tvoří: odbor interní audit, odbor kancelář 

primátora, odbor majetku města, odbor rozvoje a investic, odbor životního prostředí, odbor 

stavební úřad, odbor dopravních a správních činností, odbor sociálních věcí, odbor školství, 

odbor ekonomiky, posledním útvarem je úsek kancelář tajemníka. S předstihem proběhla 

výběrová řízení na vedoucí vzniklých odborů. Všechny tyto změny měly za následek hromadné 

stěhování v rámci úřadu, což s sebou přineslo také nutnost zrekonstruovat nebo úplně nově 

vytvořit mnoho kanceláří a zakoupit velké množství nábytku.  

          I v tomto hektickém období zbyl čas na inovace a zapojení úřadu do soutěže o Národní 

cenu kvality pořádanou Radou kvality při Úřadu vlády České republiky. Magistrátu města 

Chomutova byl v listopadu na dva roky udělen status společensky odpovědné organizace, 

čímž se opět zařadil do skupiny subjektů oceňovaných podle evropských kritérií. Cenu na 

slavnostním večeru na Pražském hradě převzali Jarmila Mravcová jako manažer kvality a 

vedoucí projektu, Bedřich Rathouský jako zástupce CAF týmu a tajemník magistrátu Theodor 

Sojka za vedení města. Úspěchu předcházelo ocenění Ministerstva vnitra ČR, když magistrátu 

udělilo 1. místo v Ústeckém kraji a titul Přívětivý úřad. Cenu převzal primátor Daniel Černý. 

Samolepka „Přívětivý úřad“ tak zdobí vstupní dveře všech budov magistrátu. Ocenění The 

Best a Zlatý erb zase završilo práci odboru ekonomiky a informatiků, kteří vytvořili program 

pro administraci a zpracování dotací pro neziskové organizace. Nadále pracuje CAF tým, jenž 

vyhodnocuje inovativní přístupy zaměstnanců, a K tým, který dohlíží na dodržování kodexu 

zaměstnanců a přináší návrhy na zlepšení 

pracovního prostředí zaměstnanců a na zlep-

šování přístupu úředníků ke klientům. Jedním 

z výsledků je v budově ve Zborovské ulici 

zřízení tzv. knihobudky pro občany. V přízemí 

stejné budovy bylo vytvořeno další sociální 

zařízení. Přehřívání interiérů v horkých dnech 

zabraňuje polepení oken z atria speciální fólií, 

dále došlo k výměně všech dveří (na snímku), 

jež jsou zároveň svým barevným označením 

prvkem navigačního systému úřadu. V budově  
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magistrátu na Husově náměstí byla zřízena 

sprcha. Zejména úředníci odboru sociálních 

věcí využívají elektrokola k místním šetřením.  

Intranetový telefonní seznam je vybaven 

„semafory“, které prozrazují, zda je zaměst-

nanec na svém pracovišti. Inovativní přínos 

pro úřad a občany mělo zřízení digitálních 

úředních desek (na snímku), jež nahradily 

nevzhledné vývěsky, které doposud sloužily 

jako úřední desky. Digitální úřední desky 

pracují 24 hodin denně, jsou strukturované a 

jejich ovládání je intuitivní i pro počítačově 

málo zdatné občany, obsluha je přístupná i 

pro zdravotně handicapované.   

            Řada úředníků přispívá k propagaci 

Chomutova přenosem dobrých praxí úřadu 

v rámci Benchmarkingové iniciativy 2005, ve 

Svazu měst a obcí České republiky, v Eurore-

gionu Krušnohoří a Sdružení tajemníků 

městských a obecních úřadů. Úředníci dále 

prezentují dobré praxe na celostátních kon-

ferencích, jako byly například Konference kvality ve veřejné správě v Praze nebo Personalis-

tika, právo a vzdělání ve veřejné správě v Brně. V rámci přeshraničních projektů pokračuje 

spolupráce s partnerským městem Annaberg-Buchholz. 

Po stránce pracovní se odbory musely vypořádat s novým zákonem o centrálním 

registru smluv, s novelou přestupkového zákona, novelou zákona o rozpočtových pravidlech 

územních rozpočtů a novelou zákona o ochraně ovzduší. Jako registrační úřad musel 

magistrát zabezpečit volby do Zastupitelstva Ústeckého kraje. 

Prvním „nárazníkovým pásmem“ pro občana při návštěvě magistrátu jsou pracovnice 

informačního servisu, které poskytují hlavně informace a rady, ale zajišťují i výpisy z katastru 

nemovitostí nebo z rejstříku trestů, konverzi dokumentů, kopírování, platby přes platební 

terminál, ověřování (vidimaci a legalizaci) a výdej parkovacích karet. Z následující tabulky je 

patrný nárůst platebních služeb a výdeje parkovacích karet. Naopak stagnují výpisy 

(z rejstříků CzechPoint) a dochází k poklesu zájmu obyvatel o kopírování a ověřování. 

 

Tabulka výnosů z poskytování služeb v informačním servisu: 
 

  CzechPoint Terminál Kopírování Ověřování Park. karty Celkem 

2015 204 540 1 112 799 17 548 209 340 1 741 100 3 285 327 

2016 198 850 1 418 518 15 133 153 030 1 944 300 3 729 831 

Rozdíl -5 690 Kč 305 719 Kč -2 415 Kč -56 310 Kč 203 200 Kč 444 504 Kč 
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Nadále pracovala pracovní skupina tajemníka pro parkování, která navrhuje změny 

v organizování dopravy na území města Chomutova. Unikátnost systému placeného parkování 

v Chomutově spočívá v tom, že veškeré příjmy z pokut a parkovacích automatů jdou do 

fondu rozvoje dopravní infrastruktury. V roce 2016 obyvatelé a návštěvníci města přispěli do 

tohoto fondu částkou téměř o dva miliony korun vyšší než v předchozím roce a nejvyšší od 

zavedení systému v roce 2008, viz tabulka a graf výběru z parkovacích automatů. 
 

Rekapitulace převodu do FRDI 2015 2016 

Příjmy z parkovacích ploch  1 834 494,15 Kč 1 729 369,75 Kč 

Příjmy z abonentních a rezidentních karet  1 723 964,00 Kč 1 927 148,00 Kč 

Pokuty za přestupky v dopravě v rámci systému 

organizování dopravy 76 668,00 Kč 243 050,00 Kč 

Parkovací automaty 6 714 713,00 Kč 8 051 302,00 Kč 

Pokuty za nepojištěná vozidla 93 830,93 Kč 177 069,52 Kč 

Odstavné parkoviště 211 010,00 Kč 218 805,00 Kč 

Celkem  10 654 680,08 Kč 12 346 744,27 Kč 

 

 
 

Z těchto peněz je hrazen rozvoj parkovacích ploch ve městě, zejména záchytných 

parkovišť, a dále změny dopravního značení ve prospěch rezidentů. Pracovní skupina pro 

parkování tak navrhla řešení parkovacích míst vybudovaných před Merkurem a v ulicích 

Šafaříkova a Hornická. V centru se podařilo vytvořit parkovací rezervu v ulici U Městských 

mlýnů, na místě po bývalé tržnici. Kromě Horní Vsi je nejhorší stav na sídlišti Březenecká a 

v ulici Kamenný vrch. Analýza obsazenosti a potřeby dalších parkovacích ploch se každoročně 

aktualizuje. 
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Odbor kancelář primátora 

 

 Do konce února byl odbor spolu s interním auditem řízen Ing. Jarmilou Mravcovou, 

poté byla do jeho čela dosazena Mgr. Markéta Prontekerová. Změnou prošlo i jeho vnitřní 

uspořádání a částečně i agenda, když úsek dotací a strategie rozvoje města přešel pod nově 

vytvořený odbor rozvoje a investic, naopak v listopadu byl vytvořen úsek městské informační 

centrum, neboť město začalo po letech provozování turistického infocentra najatou firmou 

opět řídit jeho provoz vlastními silami i zaměstnanci. 

 

Úsek vnějších vztahů 
 

 
 

Kromě běžné činnosti vyplývající z názvu úseku je jeho tradiční povinností připravovat 

společenské a z části i kulturní a sportovní akce sloužící k reprezentaci města. V roce 2016 to 

byly vzpomínkové setkání při příležitosti 166. výročí narození T. G. Masaryka, reprezentační 

ples města Chomutova, společenské setkání zástupců škol na radnici při oslavě Dne učitelů, 

Chomutovské Velikonoce - velikonoční pásmo dětí z chomutovských mateřinek na radnici, 

výzdoba na náměstí 1. máje ve spolupráci s mateřskou školou a zooparkem, zpřístupnění 

památek při dubnovém Mezinárodním dni památek a sídel a záříjových Dnech evropského 

dědictví, úklid vybrané lokality v rámci akce Ukliďme Česko, oslavy 71. výročí osvobození 

Československa v městském parku (na snímku), podpora akce Světlo pro AIDS osvětlením 

městské věže červeným světlem, charitativní sbírka a cyklojízda Lubomíra Kučery s názvem 

Chomutov pomáhá, udělení Ceny Jiřího Popela z Lobkovic, Evropský den hudby a navazující 

pravidelné koncerty dechových hudeb v parku v období letních prázdnin, ocenění dárců krve, 
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oslavy 98. výročí vzniku republiky, Den válečných veteránů, Chomutovské taneční gala – Velká 

cena města Chomutova, pietní akt a koncert ke Dni boje za demokracii a Mezinárodnímu dni 

studentstva. Nejnáročnějšími, nejobsáhlejšími a nejnákladnějšími projekty zůstávají dubnové 

Chomutovské slavnosti a prosincové Chomutovské Vánoce. Velký zájem Chomutovanů i řady 

obyvatel měst a obcí v dojezdové vzdálenosti si udrželo Rodinné zápolení, každé ze čtrnácti 

aktivit a akcí se spolu s maskoty kozou Rózou a kozlíkem Rozmarýnkem (na snímku) účastnilo 

v průměru 150 rodinných týmů.  
 

 
 

Pracovníci úseku nadále zabezpečovali vydávání 

Chomutovských novin, které jsou v nákladu 22 600 kusů 

zdarma roznášeny do všech domácností v Chomutově, 

měsíčních programů kulturních, společenských a spor-

tovních akcí a ve zveřejňování aktuálních informací na 

internetových stránkách www.chomutov-mesto.cz a na 

facebookovém profilu města. Zvláštním počinem v oblasti 

propagace bylo vydání knihy Olympionici Chomutovska. 

Ta coby pozitivní vzory hodné následování představuje 

třicet šest účastníků největšího sportovního svátku, kteří 

pocházejí z Chomutovska nebo zde delší dobu působili 

ve sportovních klubech. Propagace města pokračovala i 

na veletrzích cestovního ruchu, v roce 2016 konkrétně 

v Praze, Ostravě, Hradci Králové, Plzni (snímek na další 

straně), v zahraničí pak v Lipsku a Drážďanech. Do října 
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byla účast na veletrzích personálně zajišťována převážně externě provozovaným turistickým 

infocentrem, od 1. listopadu účast plně zabezpečuje město. Od převzetí infocentra si slibuje 

hlavně finanční úsporu, snazší řízení jeho činnosti a tím i zlepšení služeb pro turisty.   
 

 
 

Úsek veřejných zakázek    

           Úkolem úseku je zajišťování celého procesu veřejných zakázek na výběr zhotovitelů dle 

zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, pro služby, dodávky a stavební práce hrazené 

z rozpočtu města Chomutova pro všechny složky magistrátu.  

Na přelomu roků 2015 a 2016 se úsek podílel na zavedení do praxe certifikovaného 

elektronického nástroje pro zadávání veřejných zakázek na internetu. Nástroj nazvaný E-ZAK 

byl spuštěn v lednu 2016. Do května úsek pracoval na aktualizaci směrnice města pro zadávání 

veřejných zakázek, kde zejména upřesňoval kompetence a odpovědnost a jednotlivé postupy 

při zadávání veřejných zakázek malého rozsahu a také pravidla a postupy při uveřejňování 

veřejných zakázek v certifikovaném elektronickém nástroji E-ZAK. 

  V říjnu vešel v platnost nový zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, 

který přinesl nové postupy při zadávání v souladu s evropskými směrnicemi. Referenti úseku 

se formou vzdělávání před i po vyhlášení platnosti zákona museli velmi rychle adaptovat na 

jeho aplikaci jak v rámci odborů města, tak pro případ poradenství v rámci organizací města. 

V roce 2016 realizovaly odbory magistrátu prostřednictvím elektronického nástroje 

78 veřejných zakázek malého rozsahu. Pouze 10 zakázek malého rozsahu bylo uskutečněno 

bez předcházejícího uveřejnění výzvy pro veřejnost, ostatní zakázky byly otevřené veřejnosti 

a mohl se do nich přihlásit kterýkoliv dodavatel. Během roku bylo realizováno 5 podlimitních 

veřejných zakázek, které administroval úsek veřejných zakázek samostatně. V součtu všech 

zakázek bylo průměrně podáváno 5 nabídek, ze kterých byla dle hodnotících kritérií vybírána 

nejvýhodnější nabídka dodavatele, který následně zakázku provedl. Všechny uvedené kroky 

směřovaly k tomu, aby zadávání zakázek z veřejných prostředků bylo více čitelné a přehledné 

pro veřejnost a aby nevznikaly pochybnosti a dohady o transparentnosti veřejných zakázek 

realizovaných městem a jeho organizacemi. 
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Odbor ekonomiky 

 

Organizační členění ani rozsah činnosti odboru se v roce 2016 nezměnily, vedoucím je 

nadále Ing. Jan Mareš. 

 

Hospodaření města  

Rozpočtové hospodaření statutárního města Chomutova skončilo v hodnoceném roce 

se zlepšeným hospodářským výsledkem ve výši 68,3 milionu Kč (43,8 milionu Kč v roce 2015). 

Kladného výsledku se podařilo dosáhnout zejména díky výrazné úspoře ve výdajové stránce 

rozpočtu, kde město uspořilo 25,8 % schváleného rozpočtu. V příjmové stránce naopak došlo 

ke zlepšenému plnění daňových příjmů (106,3 %). Celkově se příjmy naplnily na 101,6 %. 

Z daňových příjmů se naplnily všechny sdílené daně. Výnosy z nich dosáhly nejvyšší 

hodnoty v dlouhodobé historii města. K pozitivnímu plnění došlo u daně z příjmu právnických 

osob, kde byl plánovaný rozpočet překročen o 18,2 milionu Kč. Výnos z DPH dosáhl hodnoty 

257 milionu Kč, což představuje meziroční nárůst o 9,6 milionu Kč. K meziročnímu nárůstu 

došlo i u daně z nemovitostí, kde byl příjem o 5,3 milionu Kč vyšší, čímž byl vykompenzován 

loňský propad ve výši 4 milionů Kč. Celkové daňové příjmy (sdílené daně, výlučné daně, místní, 

správní poplatky apod.) dosáhly 673,5 milionu Kč, tedy plnění 106,3 % upraveného rozpočtu. 

Nedaňové příjmy (nájemné, úroky, prodeje nekapitálového majetku, příjmy z poskytovaných 

služeb, sankční platby apod.) se naplnily na 76,7 % plánu (93,2 milionu Kč). Kapitálové příjmy 

z prodeje investičního majetku dosáhly plnění 99,3 % (26,6 milionu Kč). Přijaté dotace činily 

108,5 milionu Kč, tedy plnění 100,0 % upraveného rozpočtu. 

Oproti tomu běžné výdaje města (provoz magistrátu a rozpočet na město napojených 

organizací) dosáhly 79,9 % upraveného rozpočtu (725,3 milionu Kč). Úspora zde představuje 

více než 182,1 milionu Kč, nicméně 83,6 milionu Kč z toho jsou provozní a kapitálové rezervy, 

ve kterých zůstal nerozdělený hospodářský výsledek z předcházejícího roku a současně je zde 

rozpočtově alokována většina vratek dotací, zlepšené plnění příjmových položek a též výnosy 

z hazardu, které jsou kvalifikovány jako nahodilé příjmy (celkem 6,4 milionu Kč). 

K dalším výrazným úsporám došlo na nákupu služeb (24,4 milionu Kč, zejména měkké 

projekty, služby telekomunikací, konzultace a poradenství), na platech zaměstnanců včetně 

odvodů (30,4 milionu Kč, především díky tomu, že mnoho pracovních úvazků je uznatelným 

nákladem projektů, dále díky dotacím na aktivní politiku zaměstnanosti a dotacím na sociálně 

právní ochranu dětí nebo projektu C2 v oblasti sociální práce). Další úspory přinesl nákup 

drobného dlouhodobého majetku, nákup energií, opravy a údržba. Také se díky přesoutěžení 

zlevnil úvěr, u něhož bylo dosaženo úspor jak na splátkách (uspořeno 24,5 milionu Kč), tak na 

úrokových nákladech (uspořeno cca 0,5 milionu Kč). Kapitálové výdaje rozpočtu města byly 

čerpány na 50,3 % plánu (109,0 milionu Kč). Nižší čerpání je způsobené zejména přesahem 

některých akcí do rozpočtu roku 2017. 

Provozní výsledek hospodaření (rozdíl mezi běžnými příjmy - daně, nedaňové příjmy a 

provozní dotace a mezi běžnými výdaji - provoz města a jeho organizací) dosáhl přebytku 

129,5 milionu Kč (127,9 milionu Kč v roce 2015). Část úspor byla použita na dofinancování 
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investičních akci roku 2016, čímž nemusely být vynaloženy prostředky z vratek dotací a volné 

finance ze zhodnocování. Kapitálový výsledek hospodaření (rozdíl mezi kapitálovými příjmy - 

prodej kapitálového majetku a investiční dotace a mezi kapitálovými výdaji - investiční akce a 

investiční projekty) skončil deficitem ve výši 61,2 milionu Kč (deficit 84,0 milionů Kč v roce 

2015). V roce 2016 město vynaložilo 109,0 milionů Kč na reprodukci svého majetku, dalších 

32,6 milionu Kč vynaložilo na jeho opravy a údržbu. 

            Jak je uvedeno v úvodu, celkový výsledek hospodaření města dosáhl výše 68,3 milionu 

korun, které budou moci být rozděleny na nové investiční akce. Zároveň tak byl umazán celý 

deficitní rozdíl ve výši 233,5 milionu Kč v položce financování, čímž nebylo potřeba zapojit 

prostředky z minulých let. Výsledek tak výrazně přesahuje rámce schválené zastupitelstvem. 

I úvěr byl kryt příjmy běžného rozpočtu, ze zhodnocování bylo staženo pouze 8 milionů Kč. 

Kvůli aktuálním potřebám města byl rozpočet průběžně upravován. V červnu 2016 byl 

přesoutěžen úvěr, zároveň došlo k prodloužení období čerpání a snížení splátek na polovinu. 

Od září je úvěr splácen rovnoměrnými splátkami ve výši 4,1 milionu Kč, celkem bylo splaceno 

73,7 milionu a zbývá 302,7 milionu Kč. Město ke konci roku disponovalo 731,5 milionu Kč 

volných finančních prostředků (na účtech 300,2 milionu Kč, správa aktiv 431,3 milionu Kč), 

meziročně je to o 7 milionů Kč více. Peníze z dotací ROP Severozápad, které město obdrželo 

v roce 2013 jako vratky dotací a které byly plánovány na mimořádnou splátku úvěru, byly po 

celý rok zhodnocovány a vynesly 12,0 milionu Kč, čímž snížily náklady na dluhovou službu 

(revolvingový úvěr stál město 1,1 milionu Kč), navíc znamenaly mimořádný výnos do rozpočtu 

města ve výši 10,9 milionu Kč. 
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Změny v oběhu dokladů 

K elektronizaci přistoupil magistrát i u zpracování a likvidace účetních dokladů. V roce 

2016 byl spuštěn systém oběhu dokumentů, při němž veškerý schvalovací proces a likvidace 

veřejného výdaje probíhá čistě elektronicky. Elektronizace eliminuje duplicitní zadávání dat, 

nebezpečí ztrát primárních dokumentů (obíhá jen sken dokladu), úhrady nerozpočtovaného 

výdaje či překročení rozpočtu, naopak zajišťuje návaznost na rozpočet a kontace jednotlivých 

dokladů, zkvalitnění kontrolní činnosti, zrychlení oběhu dokumentu i schvalovacího procesu, 

umožňuje fulltextové vyhledávání. Kladem je i úspora spotřebního materiálu (papír, tonery, 

šanony) a tím i úspora místa při archivaci. 

 

Hazard 

V roce 2016 pokračovala systematická kontrola heren, již provádí odbor ekonomiky 

ve spolupráci s městskou policií. V rámci kontrolní činnosti byly odhaleny dvě černé herny a 

osm nelegálních videoloterijních zařízení typu kvízomat či slevostroj. Ve všech případech bylo 

podáno trestní oznámení na neznámého pachatele na Policii ČR a podnět na Specializovaný 

finanční úřad. Jedna nelegální herna byla následně zrušena. Pravomoc města v dohledu nad 

sázkovými hrami a loteriemi k 31. prosinci skončila, novým zákonem o hazardních hrách tato 

pravomoc od 1. ledna 2017 přešla na celní správu. 

 

Dotační a grantová politika města 
 

 
 

V roce 2016 převzal odbor ekonomiky do správy dotační a grantovou politiku města. 

Administrativa dotací tak byla sjednocena na jednom místě, když dřív ji řešily až čtyři odbory. 
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Odbor ekonomiky ve spolupráci s informatiky vyvinul nový software, díky němuž se dotační 

řízení stalo modernější, otevřenější, přívětivější a transparentnější než v řadě jiných měst. 

Software v závěru roku obdržel dvě ceny jako nejlepší elektronická služba – eGowernment 

The Best (2. místo) a Zlatý erb (3. místo), na snímku na předchozí straně při přebírání ceny 

zleva vedoucí odboru ekonomiky Jan Mareš, vedoucí magistrátních informatiků Lukáš Pöselt 

a hejtman Ústeckého kraje Oldřich Bubeníček. Zcela změněn byl i systém poskytování dotací. 

Žádosti se nově podávají pouze elektronicky, zásadně se změnily také samotné podmínky pro 

poskytnutí dotace. Dotační řízení se také stalo otevřenější i pro nechomutovské subjekty. 

V roce 2016 bylo vyhlášeno 18 dotačních titulů v celkové výši téměř 29 milionů Kč, 

nakonec bylo mezi žadatele rozděleno přes 23 milionů Kč. Novinkou byly dotační programy 

v oblasti životního prostředí a podpora volnočasových aktivit dětí a mládeže od 6 do 18 let, 

kdy každé dítě mohlo obdržet až 1 000 Kč za rok. Podáno bylo 1 400 žádostí. 

 

Dotace poskytnuté z rozpočtu města v roce 2016: 

Individuální neprogramové dotace     5 048 134 Kč 

Dotační fond rady statutárního města Chomutova       240 790 Kč 

Ostatní neprogramové dotace     3 508 761 Kč 

Zastupitelstvo města - dary podpora sportu    1 298 583 Kč 

Komise pro kulturu, kreativní a komunitní rozvoj   1 650 033 Kč 

Komunitní rozvoj         316 840 Kč 

Komunitní rozvoj II.            37 000 Kč 

Kultura a kreativita                      806 193 Kč 

Kultura, kreativita a regionální historie         77 000 Kč 

Regionální historie          413 000 Kč 

Komise pro sportovní a volnočasové aktivity             13 999 900 Kč 

Sport, tělovýchova a volnočasové aktivity             13 999 900 Kč 

Komise životního prostředí         227 125 Kč 

Ochrana přírody           27 900 Kč 

Podpora akcí a aktivit envir. vzdělávání, výchovy a osvěty    199 225 Kč 

Mikrogranty             28 750 Kč 

Mikrogranty - peněžitý dar na miniaktivity        28 750 Kč 

Přímá podpora volnočasových aktivit dětí ZŠ a SŠ                  700 000 Kč 

Přímá podpora volnočasových aktivit dětí ZŠ a SŠ     700 000 Kč 

Sociální komise       1 582 000 Kč 

Podpora aktivit v sociální oblasti       173 500 Kč 

Podpora aktivit v sociální oblasti II.                     37 500 Kč 

Nové subjekty poskytující sociální a ostatní služby     321 000 Kč 

Nové subjekty poskytující sociální a ostatní služby II.      50 000 Kč 

Podpora stávajících sociálních a ostatních služeb  1 000 000 Kč 

Celkový součet                             23 235 942 Kč 
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Odbor dopravních a správních činností 

 

Odbor byl v roce 2016 rozšířen o oddělení obecní živnostenský úřad, jež bylo na základě 

rozhodnutí rady města vyčleněno z původního odboru obecní živnostenský úřad, stavební 

úřad a životní prostředí. Z Husova náměstí se do budovy ve Zborovské ulici stěhovalo čtrnáct 

úředníků a odbor vedený Ing. Bedřichem Rathouským se tak rozrostl na šedesát pracovníků. 

V hospodaření se do oblasti příjmů promítl legislativní zásah státu, konkrétně zrušení 

správních poplatků za dovozy na registru vozidel. Výpadek opět sanovalo oddělení správních 

činností a nově oddělení obecní živnostenský úřad. Celkový příjem bez částky na organizaci 

voleb a bez ekopoplatků za vozidla činil 17 184 250,03 Kč, což je 97,3 % plánu. Naproti tomu 

výdaje, opět bez částky na volby, dosáhly pouhých 63,1 % plánu, tedy 359 585,63 Kč.  
 

 

Dál zůstávají zásadním zdrojem příjmů ODaSČ výběry za pravomocně uložené pokuty 

za přestupky. V oblasti dopravy byly uloženy pokuty v celkové výši 7 596 000 Kč a vybráno bylo 

3 663 000 Kč (9 070 000 Kč/2 950 000 Kč v roce 2015). V oblasti obecných přestupků činila 

výše uložených pokut 2 521 000 Kč, přičemž vybráno bylo 478 000 Kč (1 510 000 Kč/400 000 

Kč v roce 2015). 

            Odbor nabízí v ČR ojedinělou elektronickou službu Info limit bodů řidiče, která od října 

2010 za poplatek hlídá 

řidičům trestné body. 

Jak ukazuje následující 

tabulka, zájem o službu zřejmě oživilo zrušení podobné služby Výpis bodů řidiče. Naprostým 

standardem činnosti odboru už jsou služby nabízející možnost elektronického objednání na 

různá přepážková pracoviště a vyrozumívající klienta o zhotovení dokladu zasláním SMS.  
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Oddělení správních činností 

Náplní činnosti oddělení jsou agendy evidence obyvatel města a 24 obcí ve správním 

obvodu obce s rozšířenou působností. Dále agendy občanských průkazů, cestovních dokladů, 

matriky a zajišťování všech typů voleb, případně referend. Uvedené agendy jsou vykonávány 

v přenesené působnosti, tedy v rámci výkonu státní správy, jež je legislativou svěřena úřadům 

obcí s rozšířenou působností. V tabulce a grafu je návštěvnost jednotlivých pracovišť. 

 

Evidence obyvatel 

           Chomutov měl k 31. 12. 2016 celkem 50 052 obyvatel (49 976 obyvatel k 31. 12. 2015). 

Ke stejnému datu byl počet obyvatel správního obvodu 83 828 (83 785 k 31. 12. 2015), z toho 

bylo 4 149 cizinců (4 039 k 31. 12. 2015). Na úřední adrese magistrátu bylo k 31. 12. 2016 

evidováno 2 054 obyvatel (1 975 k 31. 12. 2015). 

 

Občanské průkazy 

Novým rokem 2016 nabyla účinnosti novela zákona o občanských průkazech. Agenda 

už není vázána na adresu trvalého pobytu a průkaz může vydat jakákoliv obec s rozšířenou 

působností, u které občan podal žádost. Doba platnosti dokladu u občanů starších 70 let byla 

zvýšena na 35 let. Chomutovské pracoviště v roce 2016 vydalo 15 142 občanských průkazů a 

12 909 jich skartovalo. Standardními úředními dny jsou pondělí až čtvrtek, pro některé úkony 

je ale využíván také pátek. Pracovníci úseku v tento den obsloužili 1 736 klientů, zejména při 

výdeji zhotovených dokladů. V pátek také pracovníci oddělení vyjíždějí za imobilními občany, 

do domovů důchodců a věznice ve Všehrdech. Za rok 2016 takto obsloužili 502 klienty.  
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Cestovní doklady 

 Na konci roku 2015 skončilo vydávání starých typů cestovních dokladů a od 1. ledna 

2016 se vydávají jen cestovní pasy se strojově čitelnými údaji a nosičem dat pro uschovávání 

údajů o zobrazení obličeje, údajů o otiscích prstů rukou, údajů zpracovaných na datové 

stránce dokladu a dalších bezpečnostních prvků podle EU. Cestovní doklady také nově vydává 

obec s rozšířenou působností nezávisle na adrese trvalého pobytu občana. V roce 2016 bylo 

v Chomutově vydáno 4 598 cestovních dokladů (4 793 v roce 2015), z toho 1 532 dětem do 

15 let (1 241 v roce 2015).  

 

Matrika 

 Matrika v roce 2016 zapsala 714 narozených dětí (763 v roce 2015), 182 uzavřených 

manželství (172 v roce 2015) a 721 úmrtí (778 v roce 2015). Provedla celou řadu slavnostních 

obřadů – 31krát vítání občánků (31krát v roce 2015), 7krát zlatou nebo diamantovou svatbu 

(12krát v roce 2015), 22krát předání vysvědčení či diplomů v obřadní síni (33krát v roce 2015). 

 

Zajišťování voleb 

 Oddělení organizačně zajišťovalo volby do Zastupitelstva Ústeckého kraje ve čtyřiceti 

volebních okrscích Chomutova a v šestnácti okolních obcích. Přijímalo žádosti, vystavovalo a 

vydávalo voličské průkazy, sestavovalo okrskové volební komise a delegovalo jejich členy, 

svolávalo první zasedání komise s volbou předsedy a místopředsedy, provedlo školení všech 

328 členů volebních komisí a 16 zástupců obcí, spolupracovalo s Českým statistickým úřadem 

na zajištění potřebných technických zařízení a pracovních sil, kontrolovalo hlasování ve všech 

okrscích a provedlo archivaci a skartaci volební dokumentace. Na snímku příprava na volby 

v magistrátních prostorách. 
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Oddělení dopravních a přestupkových agend 

 Pracovníci oddělení spolu s chomutovskými městskými policisty pokračují v potírání 

výskytu nepojištěných aut na městských komunikacích. Už třetím 

rokem je počet odhalených hříšníků nízký, jak ukazuje tabulka.  

 Druhá tabulka ukazuje výsledky monitoringu průjezdu aut 

na červenou (vozidlo míjí semafor už s červeným světlem) na třech 

vybraných křižovatkách. Poprvé byl při tom zaznamenáván průjezd 

nákladních vozidel sledovanými křižovatkami (číslo za lomítkem), 

nejde ale o jízdu na červenou! Údaje mohou dávat odpověď na 

možná bezdůvodné zajíždění nákladních aut do města a tím pádem 

potenciální poškozování místních komunikací ve vlastnictví města. Průzkum je příspěvkem 

odboru k agendě BESIP. 

 

Registr silničních vozidel 

V evidenci registru bylo v hodnoceném roce 54 263 provozovaných aut (53 277 v roce 

2015). Počet provedených změn dosáhl 22 580 (28 404 v roce 2015). Patřilo k nim 3 178 

prvních zaevidování vozidla (2 928 v roce 2015), 655 vyřazení vozidla z provozu (6 502 v roce 

2015). Zaevidovaných dovozů bylo 1 897 (1 697 v roce 2015). Prostřednictvím vyvolávacího 

systému registr obsloužil 11 932 klientů (12 908 v roce 2015).  

 

Registr řidičů 

K 31. prosinci 2016 bylo v registru zaevidováno 47 470 řidičů (47 378 k 31. 12. 2015) a 

2 886 neřidičů (2 924 k 31. 12. 2015), kteří nikdy neměli řidičské oprávnění. Ke stejnému 

datu 12 trestných bodů dosáhlo 557 osob (584 v roce 2015), alespoň 1 bod mělo ve správním 

území 4 643 osob (5 004 v roce 2015). Třem řidičům - plátcům alimentů (stejně jako v roce 

2015) na základě exekučního příkazu chomutovský správní orgán odebral řidičské oprávnění 

do doby vyrovnání závazků. Policií ČR bylo zadrženo a registru řidičů postoupeno k dalšímu 

řešení 140 řidičských průkazů (148 v roce 2015), opět hlavními důvody byla jízda pod vlivem 

alkoholu nebo drog a způsobení závažné dopravní nehody. Vydáno bylo v hodnoceném roce 

5 709 řidičských průkazů (6 602 v roce 2015), evidovaných cizinců s řidičským průkazem bylo 

2 942 (3 045 v roce 2015) a osob se zákazem řízení a odejmutým řidičským průkazem bylo 393 

(482 v roce 2015). 
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Registr autoškol 

          Ve správním území magistrátu je evidováno sedmnáct autoškol. Zkušební komisaři jsou 

nadále tři, z toho jeden na plný úvazek a dva se sdruženou činností. Registrováno bylo 3 146 

uchazečů o řidičské oprávnění. Závěrečné zkoušky vykonali i dva Němci. Tento segment žáků 

tvoří především alkoholici a osoby s vysloveným zákazem řízení v Německu.  

 

Obecné přestupky 

 V roce 2016 bylo evidováno 2 097 přestupků (1 754 v roce 2015), k tomu k projednání 

z předchozího roku přešlo dalších 372 skutků. Komise zasedala 153 dnů, přičemž každý z nich 

projednala průměrně 5,43 skutku. Nařízeno bylo 738 jednání (845 v roce 2015), předvoláno 

bylo 1 734 osob (2 098 v roce 2015). Dalších 522 (521 v roce 2015) osob podávalo vysvětlení, 

provedeno bylo také 17 výslechů (25 v roce 2015) pro jiné správní orgány. Pracovníci poskytli 

665 odborných konzultací (712 v roce 2015) v záležitostech veřejného pořádku a občanského 

soužití, konkrétně například při stížnostech na sousedy, štěkání psů v panelových domech i 

v rodinné zástavbě, rušení nočního klidu nebo neshodách v partnerském soužití. Konzultace 

probíhaly formou jednání na magistrátu i písemně prostřednictvím e-mailů. 

 

 

Přestupky v dopravě 

V roce 2016 měl úsek k projednání 3 397 přestupků (2 961 v roce 2015) včetně 540 

přestupků přecházejících z roku 2015. Zvýšení zčásti padá na vrub zvýšené aktivity městských 

strážníků v ulicích města. Neblahými jevy současnosti jsou žaloby na pravomocná rozhodnutí 

správního orgánu, v roce 2016 byly na rozhodnutí chomutovského magistrátu podány dvě, 

a také otrlost významné části přestupců, kteří si z odebrání řidičského oprávnění nic nedělají 

a dál usedají za volant.  
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Speciální stavební úřad 

V průběhu roku 2016 se rekonstrukce komunikace a stavby nových parkovišť dočkala 

Hornická ulice, a to v úseku mezi ulicemi Šafaříkova a Husova. U školy vznikl zvýšený přechod 

zajišťující dětem bezpečný pohyb. V posledním čtvrtletí byla zrekonstruována křižovatka ulic 

Čelakovského a Zborovská, ze které byly odstraněny betonové květináče vymezující dopravní 

pruh. Upraven byl dělící ostrůvek a vznikl zde nový přechod pro chodce. Ve druhém pololetí 

probíhala obnova parku na náměstí T. G. Masaryka. Součástí akce byla rekonstrukce povrchů 

přilehlých vozovek a chodníků. Po dokončení rekonstrukce kanalizace a vodovodu v Jiráskově 

ulici, v úseku mezi ulicemi Šafaříkova a Husova, pokračovaly práce na rekonstrukci uličního 

prostoru. Výsledkem bylo zjednosměrnění ulice a vznik legálních parkovacích míst. Zahájena 

byla také rekonstrukce ulice Na Průhoně, a to v úseku mezi Trocnovskou a Višňovou, a části 

navazující Krušnohorské ulice. Práce probíhaly také ve Fibichově ulici, od ulice Na Průhoně 

po Sokolskou. Během roku pokračovaly práce na rekonstrukci vozovky a zastávek městské 

hromadné dopravy v ulici Písečná. 

Palčivým problémem zůstává nedostatek míst pro parkování. Ten se podařilo v roce 

2016 zmírnit vybudováním 20 míst + 2 pro zdravotně postižené občany u KaSSu na sídlišti 

Zahradní, 62 míst + 4 ZTP v Seifertově ulici, 31 míst + 2 ZTP na náměstí T. G. Masaryka před 

budovou Policie ČR, 31 míst + 2 ZTP v ulici U Městských mlýnů, 29 míst v ulici Vítězslava 

Nezvala, 23 míst ve Fibichově ulici, 37 míst + 2 ZTP v Hornické, 48 míst + 2 ZTP v Jiráskově a 

68 míst + 4 ZTP v Dřínovské ulici.  

 

Oddělení obecní živnostenský úřad 

           Po přesunu organizačním i fyzickém probíhalo v prvních měsících začleňování oddělení 

do odboru dopravních a správních činností. V prosinci tři pracovníci úspěšně složili zkoušku 

ze zvláštní odborné způsobilosti a aktuálně je tak 13 ze 14 pracovníků odborně způsobilých. 
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           K 31. prosinci živnostenský úřad ve svém územním obvodu registroval 13 661 fyzických 

a právnických osob s platným živnostenským oprávněním (13 538 v roce 2015) a 21 089 živ-

ností (20 697 v roce 2015). V hodnoceném roce 2016 těmto podnikatelům vzniklo 860 nových 

živnostenských oprávnění (746 v roce 2015), úřad vydal 1 302 (1 488 v roce 2015) průkazů 

živnostenského oprávnění a 419 živnostenských oprávnění zrušil (509 v roce 2015), z toho 59 

sankčně (88 v roce 2015). Vyřídil 1 360 přerušení a pokračování v provozování živnosti (1 430 

v roce 2015), zaznamenal 1 467 údajů o provozovnách včetně provedení dalších změn do živ-

nostenského rejstříku. Od roku 2010 úřad poskytuje placenou službu vystavení dokumentů 

na počkání, která přináší komfort klientům a příjem městu. Graf uvádí bilanci v závěru roku. 

 

 

Kontrolní a správní úsek v roce 2016 

provedl 92 kontrol (102 v roce 2015) a 281 

úředních záznamů o porušení předpisů (302 

v roce 2015). V hodnoceném roce živnosten-

ský úřad nejčastěji spolupracoval s Českou 

obchodní inspekcí (společné kontroly v 11 

provozovnách, viz tabulka). V rámci další 

součinnosti spolupracuje s Městskou policií 

Chomutov a se stavebním úřadem. V rámci spolupráce mezi odděleními byla se zástupcem 

oddělení dopravních a přestupkových agend provedena kontrola taxislužby. Poprvé přitom 

byl využit institut kontrolního nákupu podle kontrolního řádu. Na žádost Policie ČR a za její 

součinnosti byly provedeny kontroly podnikatelských subjektů vyvíjejících činnost na akcích 

typu technoparty. 

Nejčastějšími prohřešky podnikajících subjektů z hlediska živnostenského zákona byly 

neoznačená provozovna, neoznačené sídlo, neohlášení různých údajů úřadu. Nejzávažnějšími 

pak neoprávněné podnikání (4 případy) a neoznačování zboží nebo služeb cenou.  
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Odbor rozvoje a investic 

 

 Odbor vznikl rozdělením odboru rozvoje, investic a majetku města na odbor rozvoje a 

investic a odbor majetku města. Vedoucím nového odboru byla určena Mgr. Hana Nováková. 

 

Investiční akce 

Rozsah investičních akcí vycházel z potřeb města, stejně jako z jeho ekonomických 

možností. Ve spolupráci s odbory magistrátu a organizacemi města byly tyto akce vybírány 

z dlouhodobé databáze potřebných investic. Konečný seznam projednaný a schválený radou 

a zastupitelstvem města obsahoval 47 položek. Provedeno bylo 42 akcí, na něž bylo vydáno 

59 839 060 Kč, pět akcí realizováno nebylo. Odbor rozvoje a investic všechny níže uvedené 

investiční akce přichystal. Provedl předprojektovou a projektovou přípravu, zajistil vydání 

správních rozhodnutí podle zákonných norem, zadal veřejné zakázky, zajistil uzavření smluv 

o dílo a spolupracoval na realizacích i na následném uvádění do provozu. 

Pro rok 2016 byly schváleny následující investiční akce: 

1.  Parkoviště Seifertova ulice 

Dokončení rekonstrukce komunikace, výstavba nových a rekonstrukce stávajících chodníků. 

Rozšíření kontejnerových stání a obnova veřejného osvětlení. Cena vč. DPH 954 999,54 Kč. 

2.  Parkoviště v ulici V. Nezvala   

Dokončovací práce na výstavbě 27 nových kolmých parkovacích stání ze zámkové dlažby. Na 

konci řady byl vybudován přístupový chodník o šířce 2 m s bezbariérovou úpravou. Součástí 

bylo i přesunutí veřejného osvětlení včetně kabelů a svislé a vodorovné dopravní značení. 

Cena vč. DPH 363 202,44 Kč. 

3.  Rekonstrukce komunikace v Šafaříkově ulici a okolí 

Kompletní rekonstrukce povrchů vozovek a chodníků v Jiráskově (úsek Šafaříkova – Husova) 

a Hornické ulici (úsek Šafaříkova – Husova) včetně rozšíření parkovacích stání. Odvodnění 

rekonstruovaných ploch a rekonstrukce veřejného osvětlení. Cena vč. DPH 6 312 020,57 Kč.  

 

4.  Rekonstrukce obrusných vrstev chodníků ve městě 

Vybourání litého asfaltu, lokální zarovnání, provedení spojovacího postřiku a položení nové 

obrusné vrstvy chodníků v lokalitách Zadní Vinohrady, Kamenná a 17. listopadu. Součástí akce 

byla i výměna poškozených záhonových a silničních obrubníků. Cena vč. DPH 999 247,75 Kč. 
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5.  Propojovací cesta mezi ulicemi Lipská a Bezručova  

Vybudování přechodů pro pěší v ulicích Lipská a Bezručova. Přechody pro chodce byly zřízeny 

jako bezbariérové a doplněny o úpravu pro nevidomé a slabozraké a také o stožáry veřejného 

osvětlení. Cena vč. DPH 674 089 Kč. 

6.  Rekonstrukce komunikace a chodníků v Čelakovského ulici  

Rekonstrukce zpevněných ploch v Čelakovského ulici a rekonstrukce křižovatky ulic Zborovská 

a Politických vězňů, které byly přizpůsobeny chodníky pro pěší, umístění nových přechodů a 

úprava zeleně. Součástí stavby byla výměna stožárů veřejného osvětlení za nové a instalace 

svítidel na přechodech pro chodce. Cena vč. DPH 4 264 341,34 Kč. 

7.  Rekonstrukce obrusných vrstev komunikací a parkovišť 

Obnova povrchu části komunikace a parkoviště v ulicích Kyjická a Dřínovská. Povrch chodníku 

je z asfaltového betonu, stávající silniční a záhonové obruby byly vyměněny. Cena vč. DPH 

2 780 580,01 Kč.    

8.  Veřejné osvětlení  

Rekonstrukce veřejného osvětlení s výměnou stožárů a svítidel za nová včetně nového kabelu 

pro připojení v ulicích Blatenská, Arbesova, Cihlářská, Jungmannova, Meisnerova, Škroupova, 

Marie Pujmanové a Karla Buriana. Cena vč. DPH 1 862 769,49 Kč. 

9.  Rekonstrukce uličních vpustí a povrchů komunikací  

Výměna uličních vpustí a okolních povrchů komunikací na různých místech města. Cena vč. 

DPH 1 186 067,23 Kč.         

10.  Izolační překrytí ledové plochy  

Pořízení 25 nových desek izolačního krytí ledové plochy zimního stadionu, poškozených při 

pořádání taneční akce. Cena vč. DPH 138 847,50 Kč.     

11.  Mlhoviště  

Rekonstrukce tří sprchovišť v areálu Základní školy speciální a Mateřské školy v Palachově 

ulici s cílem zlepšení stavu pro bezpečné užívání, zábavu a odpočinek dětí. Vzniklá mlhoviště 

jsou provedena z bezpečnostního povrchu. Cena vč. DPH 250 000 Kč. 

12.  Obnova ulice Na Průhoně   

Rekonstrukce vozovky, vytvoření nových chodníků a zelených ploch, vybudování veřejného 

osvětlení. Povrch vozovky a chodníků je asfaltový. Odvodnění je svedeno do nových uličních 

vpustí. Cena vč. DPH 4 212 768,26 Kč. 

13.  Rekonstrukce chodníků v ulicích Palackého a Riegrova 

Realizace akce byla převedena do roku 2017.   

14.  Rekonstrukce chodníku v Arbesově ulici  

Povrch z litého asfaltu byl vybourán, plocha vyčištěna, doplněna vrstva hutněné štěrkodrti a 

položena živičná vrstva. Na několika místech byl vyrovnán a doplněn chodníkový obrubník. 

Cena vč. DPH 544 880,50 Kč. 

15.  Rekonstrukce chodníku ve Fibichově ulici  

Rekonstrukce chodníků (finální povrch z betonové zámkové dlažby) po obou stranách ulice 

včetně sjezdů na sousední parcely, rekonstrukce veřejného osvětlení. Zúžení vozovky z dosa-

vadních cca 6 m na 4 m umístěním podélného parkovacího pruhu. Cena vč. DPH 1 290 594 Kč.  
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16.  Rekonstrukce chodníku ve Svahové ulici   

Povrch z litého asfaltu byl vybourán, plocha vyčištěna, doplněna vrstva hutněné štěrkodrti a 

položena živičná vrstva. Na několika místech byl vyrovnán a doplněn chodníkový obrubník, 

u schodiště byly vyrovnány stávající betonové stupně. Cena vč. DPH 399 016,10 Kč. 

17. Rekonstrukce chodníku v Kmochově ulici  

Rekonstrukce stávajícího chodníku v levé části Kmochovy ulice. Stavba zahrnovala demontáž 

betonové dlažby a obrub u vjezdů, nové podkladní vrstvy, pokládku nových obrub u vjezdů a 

nové zámkové dlažby. Cena vč. DPH 652 328,64. 

18.  Rekonstrukce chodníku v Jungmannově ulici 

Rekonstrukce povrchu chodníku u vjezdů k nemovitostem. Podkladní vrstvy byly doplněny a 

přehutněny, kamenné obrubníky byly demontovány, očištěny a opětovně osazeny. Chodníky 

byly provedeny ze zámkové dlažby. Cena vč. DPH 217 639,00 Kč. 

19.  Rekonstrukce chodníků v ulici Kosmonautů  

Vybudování asfaltových chodníků v šířkách 1,5 m a 2,0 m místo částečně zpevněných cest. 

Cena vč. DPH 409 609,28 Kč. 

20.  Rekonstrukce chodníku v Blatenské ulici 

Rekonstrukce chodníků po obou stranách ulice v úseku mezi ulicemi Moravská a Škroupova. 

Chodníky byly vybourány, položena štěrkodrť a zámková dlažba. Byly vyměněny betonové 

obruby a v místech přechodů provedeno snížení obrub a vytvořen signální pás z reliéfní zám-

kové dlažby. Odvodnění je provedeno do odvodňovacích žlabů. Cena vč. DPH 1 305 594,84 Kč. 

21.  Propojovací chodník Březenecká – zoopark  

Vybudování nového chodníku v části silnice III/2524, který byl propojen s novým chodníkem 

u okružní křižovatky mezi sídlišti Březenecká a Kamenná. Součástí stavby bylo i odvodnění a 

vybudování propustku. Cena vč. DPH 680 436,86 Kč.  

22.  Chodník v ulici Dr. Janského 

Vybudování chodníku podél asfaltové vozovky. Také bylo rekonstruováno vedení veřejného 

osvětlení, včetně přeložení stožárů, které byly stavbou dotčené. Cena vč. DPH 1 127 110 Kč.  

23.  Cyklostezky  

Z položky nebyly čerpány žádné finance. Čerpání by mělo proběhnout v roce 2017.    

24.  Obnova náměstí T. G. Masaryka   

Rekonstrukce vozovek, parkovacích ploch, chodníků, výstavba nových uličních vpustí včetně 

napojení na stávající kanalizační síť, nové veřejné osvětlení. Pokácení stromů a výsadba nové 

stromové aleje podél Smetanovy ulice, nové uspořádání travních ploch, nové výsadby keřů a 

živých plotů, nové mlatové cesty se žulovými obrubami, nové schodiště, doplnění lavičkami a 

odpadkovými koši, nasvícení hlavní cesty a sochy Masaryka. Cena vč. DPH 7 925 244,06 Kč. 

25.  Oprava fasády galerie Špejchar   

Oprava fasád budovy č. p. 85, současně byla z přistaveného lešení provedena oprava oken 

galerie i provozoven v přízemí. Cena vč. DPH 693 446,16 Kč. 

26.  Oprava fasády ředitelství TSmCh 

Omítky domu č. p. 89 obrácené do náměstí, do uličky, k infocentru a ve dvoře byly očištěny, 

opraveny včetně soklu a sjednoceny vápenným nátěrem. Cena vč. DPH 842 498,80 Kč.  
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27.  Oprava fasády zadního traktu radnice v Chelčického ulici a ve dvoře 

Odsolení narušeného zdiva a opravy omítek na všech fasádách zadního traktu radnice, také 

byla z lešení natřena vnější křídla oken (na snímku). Cena vč. DPH 749 234,42 Kč. 
 

 
 

28.  Energetické opatření budovy magistrátu ve Zborovské ulici 

Zateplení střechy budovy magistrátu, nový střešní plášť. Cena vč. DPH 1 973 313,45 Kč.   

29.  Dětské hřiště  

Pořízení herních prvků – malého domku a houpadla. Cena vč. DPH 90 508 Kč. 

30.  Mobiliář města  

Nákup litinového odpadkového koše a dvou květinových pyramid. Cena vč. DPH 65 998 Kč.  

31.  Stavební úpravy budov v majetku města  

Kompletní výměna krytiny ploché střechy tělocvičny školy Na Příkopech, klempířské práce, 

instalace vnitřních svodů a hromosvodu. Výroba ocelového schodiště na budovu Zahradní 

č. p. 5341. Cena vč. DPH 1 377 709,47 Kč. 

32.  Kanalizace ulice Lipská  

Vybudování jednotné gravitační stokové sítě pro likvidaci odpadních vod vzniklých užíváním 

4 obytných domů v Lipské ulici č. p. 2130 – 2133, současně vybudování přípojek k objektům.  

Kanalizační stoka má délku 170 m. Cena vč. DPH 1 045 477,51 Kč. 

33.  Kamencové jezero – drobný hmotný dlouhodobý majetek  

Nákup 4 houpaček s aluminiovým sedákem a řetězem 2,3 m. Cena vč. DPH 7 600 Kč. 

34.  Kamencové jezero – opravy a udržování  

Odstranění závady vleku, oprava bočního mola a schodiště restaurace Dřevák. Cena vč. DPH 

2 284 237,83 Kč.  
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35.  Kamencové jezero – budovy, haly, stavby 

Vyčištění dna u jihozápadní pláže jezera (na snímku), odvoz sedimentů, pokládka separační 

geotextilie, štěrku a písku. Demontáž hlavního mola včetně vyzvednutí a likvidace stavebního 

odpadu z předchozích rekonstrukcí, který se nacházel v prostoru pod molem. Odkanalizování 

objektu Skleník. Cena vč. DPH 5 538 203,39 Kč.  
 

 
 

36.  Kamencové jezero – stroje, přístroje, zařízení  

Záměr pořízení překážek pro vodní lyžování na nádrži Velký otvický rybník se neuskutečnil.  

 37.  Rozšíření městského hřbitova – I. etapa  

Cílem výstavby bylo rozšíření kapacity hřbitova pro naléhavé provozní potřeby, a to zřízením 

epitafního háje, přípojek inženýrských sítí, oplocením. V rámci I. etapy byl na epitafním poli 

založen nový trávník, vysázeny stromy a nově vzniklý prostor byl doplněn o mobiliář (lavičky, 

plastová popelnice, odpadní kontejner). Cena vč. DPH 2 950 783 Kč. 

38.  Pořízení parkovacího automatu  

Dodávka a instalace parkovacího automatu 

pro parkoviště v ulici U Městských mlýnů (na 

snímku). Cena vč. DPH 178 644 Kč. 

39.  Městské divadlo – přísálí, bar, výměna 

parket  

Odstranění havarijního stavu části podlahy 

v přísálí a oprava částí barových prostor 

v přísálí hlavního sálu městského divadla. 

Cena vč. DPH 531 943,83 Kč. 
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40.  Kulisárna u městského divadla – oprava elektroinstalace 

Realizace akce byla převedena do roku 2017.   

41.  Aquasvět – osvětlení, časomíra, UV lampy 

Z této položky nebyly čerpány žádné finanční prostředky. 

42.  Aquasvět – osvětlení, časomíra, UV lampy 

Dodávka vnějšího osvětlení (okýnek) tobogánů reflektory LED v objektu Aquasvět. Cena vč. 

DPH 49 743,10 Kč.  

43.  Aquasvět – osvětlení, časomíra, UV lampy 

Dodávka elektronické tabule a časomíry pro plavecký bazén. Cena vč. DPH 450 349,90 Kč. 

44.  Zimní stadion – doplnění kamerového systému 

Pořízení záznamového zařízení na zimní stadion pro 16 IP kamer, 2 IP kamer s IR přísvitem a 

doplňkových komponentů – UPS (záloha při výpadku elektřiny 500 VA), RACK (uzamykatelný 

box pro umístění zařízení). Cena vč. DPH 47 945,04 Kč. 

45.  Letní kino – rekonstrukce WC 

Rekonstrukce sociálního zařízení v areálu letního kina. Cena vč. DPH 1 299 540 Kč.    

46.  Areál T. ze Štítného – osvětlení nad hokejbalovým hřištěm  

Instalace vyhovujícího osvětlení nad hřištěm. Cena vč. DPH 683 438,25 Kč. 

47.  Obnova historických památek  

Oprava sochy Venuše ve fontáně v Palackého ulici (na snímku), doplnění poškozených soch 

na nábřeží Chomutovky - sochy sv. Huberta, sv. Kateřiny, sv. Jana Evangelisty, oprava sochy 

Sedící chlapci před základní školou v ulici 17. listopadu. Cena vč. DPH 420 585,62 Kč. 
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Dotace 

Celkový příjem z dotačních prostředků za rok 2016 dosáhl 21 399 061 Kč. Tyto příjmy 

zahrnují i doplatky projektů z minulých období, většina projektů totiž probíhá po několik let. 

V roce 2016 byly dokončeny následující projekty:  

1. Inkluzivní vzdělávání v Chomutově 

Aktivity na podporu inkluze v oblasti předškolního vzdělávání. Z rozpočtu města v roce 2016 

zaplaceno 7 610 352 Kč, dotaci město obdrží v roce 2017. 

2. Zvyšování bezpečnosti rozšířením městského kamerového a dohlížecího systému 

Instalace 41 kamer v sídlištích a podchodech od Březenecké po Písečnou. Pořízení 11 antén a 

12 lamp u venkovní posilovny na Kamenném vrchu. Dotace činila 2 781 615 Kč, z vlastních 

zdrojů město zaplatilo 490 873 Kč. 

3.  Street workout sportoviště na Kamenném vrchu 

Vybudování venkovní posilovny. Fyzická realizace dokončena v roce 2015, vyúčtování dotace 

proběhlo v roce 2016. Dotace činila 1 040 135 Kč. 

4. Revitalizace opěrné zdi u sportoviště na Zahradní 

V rámci II. etapy modernizace bylo sportoviště doplněno herními prvky, rekonstruováno bylo 

veřejné osvětlení a oplocení areálu. Dotace v roce 2016 činila 10 834 527 Kč. 

5. Revitalizace sídliště Písečná, rekonstrukce veřejného osvětlení v Jirkovské ulici 

Pokládka nového kabelu, osazení 39 stožárů s výbojkovým svítidlem a dvou rozvaděčů. Dotace 

v roce 2016 činila 1 159 494 Kč. 

6.  Revitalizace okolí KaSS na sídlišti Zahradní – demolice 

Demolice části stávající stavby, oddělení obou částí KaSS. Z rozpočtu města bylo zaplaceno 

7 218 000 Kč. 
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7.  Revitalizace okolí KaSS na sídlišti Zahradní – I. etapa 

Bourání starých betonů, vybudování parkoviště, bezbariérového přístupu, přístupu k základní 

škole včetně veřejného osvětlení. Dotace v roce 2016 činila 4 120 461 Kč. 

8.  Revitalizace okolí KaSS na sídlišti Zahradní – II. etapa 

Rekonstrukce místní komunikace, modernizace dvou zastávek městské hromadné dopravy, 

vybudování veřejného prostranství na místě zbourané části objektu, propojení s komunikací 

Písečné ulice. Z vlastních zdrojů města bylo zaplaceno 27 857 759 Kč. 
 

 
 

9.  Sociální centrum Kamínek – provoz 

Hrazení sociálních služeb pro děti a mládež od 15 do 26 let a pro rodiny s dětmi, úhrada mezd. 

Dotace v roce 2016 činila 785 605 Kč. 

10.  Oddychové a relaxační centrum 

Doúčtování Integrovaného plánu rozvoje města. Doplatek dotace byl ve výši 677 224 Kč.   

 

Rok 2016 byl stěžejním rokem přípravy nových investičních i neinvestičních projektů 

z nových zdrojů. Statutární město Chomutov v tomto období připravovalo množství projektů 

v rámci přeshraniční spolupráce do operačního programu Interreg V/A, dále do operačního 

programu Výzkum, vývoj, vzdělávání, do Integrovaného regionálního operačního programu, 

programu Ministerstva práce a sociálních věcí, do Státního zemědělského investičního fondu. 

Náklady související s přípravou projektů hradí město, projekty jsou během roku registrovány 

a po schválení dochází k samotné realizaci a plnění harmonogramu, včetně finančního plánu 

získaných dotací. 
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Odbor majetku města 

 

Odbor vznikl v březnu rozdělením odboru rozvoje, investic a majetku města na odbor 

majetku města a odbor rozvoje a investic. Vedoucím nového odboru se stal Ing. Petr Chytra. 

Poté, co v létě ukončil pracovní poměr, byla vedením odboru pověřena Ing. Pavlína Kolářová. 

 

Prodej podílů k pozemku sloužícího jako příjezdová cesta k areálu garáží 

            Prodej jednotlivých podílů pozemků v areálu garáží v Mostecké ulici byl zahájen v roce 

2011 na základě žádosti Družstva pro výstavbu a správu garáží Chomutov. Ostatní vlastníci 

garáží v areálu byli vyzváni k odkoupení zbývajících ploch, které tvoří areál garáží. Družstvo 

pro výstavbu a správu garáží Chomutov odkoupilo podíl ve výši 29/53 pozemku, zbytek pak 

byl prodán jednotlivým majitelům garáží. Prodej byl dokončen 26. dubna 2016. 
 

 
 

Prodej pozemku pod komunikací 

Počátkem roku 2016 město Chomutov oslovilo Ústecký kraj ve věci majetkoprávního 

vyrovnání pozemku p. č. 5521 v katastrálním území Chomutov I, jenž se nachází pod krajskou 

silnicí III/2521. Iniciativa města vycházela z vládou doporučeného postupu majetkoprávního 

vypořádání pozemků pod stavbami silnic II. a III. třídy ve vlastnictví krajů, ke kterým měly 

dříve práva hospodařit státní příspěvkové organizace a které přešly do vlastnictví krajů podle 

zákona č. 157/2000 Sb. Dne 11. října 2016 došlo k podpisu kupní smlouvy, na jejímž základě 

pak prodej uvedeného pozemku za 461 560 Kč do vlastnictví Ústeckého kraje proběhl.  
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Prodej pozemku kvůli rekonstrukci výtokového objektu 

Kvůli rekonstrukci a rozšíření výtokového objektu u vodní nádrže Banda zažádalo 

Povodí Ohře, s. p., o několik pozemků v okolí objektu. Jelikož byla zároveň v dané lokalitě 

realizována výstavba cyklostezky do Strupčic, 

byla nutná koordinace obou projektů. Ta byla 

zakotvena ve smlouvě budoucí kupní, o jejíž 

uzavření žadatel žádal kvůli vydání stavebního 

povolení. Transakce byla završena 3. října, kdy 

byla uzavřena řádná kupní smlouva, a to na 

základě usnesení zastupitelstva města, které 

rozhodlo o prodeji pozemků p. č. 5867/8 

o výměře 80 m2, 5871/6 o výměře 18 m2, 

5871/7 o výměře 28 m2 v katastrálním území 

Chomutov I za 14 750 Kč do vlastnictví státního 

podniku Povodí Ohře. 

 

Prodej pozemku pro realizaci stavby  

Povodí Ohře, s. p., v roce 2014 požádalo o odkoupení části pozemků nad sídlištěm 

Zahradní, aby mohlo odkrýt a rozšířit koryto přivaděče. Na základě usnesení zastupitelstva 

došlo 23. srpna 2016 k uzavření kupní smlouvy a následně k prodeji pozemků p. č. 6078/52 

o výměře 200 m2, p. č. 6078/51 o výměře 224 m2, p. č 6079/2 o výměře 27 m2, p. č. 6078/4 

o výměře 134 m2, p. č. 6125/282 o výměře 22 m2 a p. č. 6078/11 o výměře 1 007 m2 v kata-

strálním území Chomutov I za 410 630 Kč + DPH do vlastnictví státního podniku Povodí Ohře. 

 

Prodej stavby kanalizační stoky 

V souladu s usnesením Zastupitelstva města Chomutova byla 17. října uzavřena kupní 

smlouva na prodej stavby kanalizace pro domy 

v Jasmínové ulici nad sídlištěm Zahradní. 

Kanalizace v celkové délce 299,3 m, která je 

zřízena na pozemcích p. č. 6078/20, 6086/13, 

6089/2, 6094/1, 6094/4, 6100/12, 6100/13, 

6185 a 6189, pak byla za kupní cenu podle 

znaleckého posudku prodána Severočeské vo-

dárenské společnosti. 

 

Prodej pozemků Zadní Vinohrady 

V hodnoceném roce byl prodán jeden 

pozemek v lokalitě pro výstavbu 41 rodinných 

domů na Zadních Vinohradech. Celkově bylo 

prodáno všech 41 pozemků. 
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Prodej pozemků Na Příkopech 

V letech 2013 a 2014 byl schválen prodej pozemků většině majitelů domů v ulici Na 

Příkopech. Z důvodu sjednocení vlastnictví v dané lokalitě město v roce 2016 vyzvalo zbylé 

čtyři vlastníky k podání žádosti o odprodej z důvodu koncepčního řešení ulice Na Příkopech. 

Prodány byly tři pozemky. Zbývá odprodat poslední, kdy majitel domu na výzvu nereagoval.  

 

Prodej areálu v Cihlářské ulici 

Město Chomutov v hodnoceném roce 

uskutečnilo prodej areálu v Cihlářské 4132 

Ústeckému kraji za cenu 19 500 000 korun. 

Neprosperující technologický park, který měl 

sloužit jako podnikatelský inkubátor, koupil 

Ústecký kraj proto, aby tam mohl přestěhovat 

údlickou Střední škola technickou, gastrono-

mickou a automobilní, jejímž je zřizovatelem. 

Areál, který jako škola už v minulosti také 

sloužil, sestává z pěti pavilonů.  

 

Změny na Kamencovém jezeře 

Město na jaře převzalo Kamencové jezero od nájemce Kultura a sport Chomutov, 

vykoupilo majetek od podnájemce CV Relax a areál předalo do správy Podkrušnohorskému 

zooparku. V souvislosti s tím v květnu 2016 proběhla na Kamencovém jezeře mimořádná 

inventarizace majetku. Následný výkup majetku probíhal ve dvou etapách. V první etapě byly 

vykoupeny movité věci v celkové hodnotě 1 970 789,35 Kč včetně DPH, ve druhé etapě byla 

vykoupena infrastruktura datových rozvodů a související technologie v hodnotě 5 700 915 Kč 

včetně DPH.  

 

Výkupy, bezúplatné převody nemovitých věcí 

Na úseku výkupů se podařilo uskutečnit výkup pozemku p. č. 599/1 v katastrálním 

území Chomutov II u budovy pošty 3 v Erbenově ulici od společnosti Palmer Capital Central 

European Properties. Jedná se 

o plochu se zelení. Taktéž byl 

dořešen výkup malých pozemků 

od fyzických osob pod místními 

komunikacemi v ulicích Lipská a 

Fügnerova. Také se pracovníkům 

úseku podařilo dořešit bezplatný 

převod části pozemku u budovy 

č. p. 3957 v Kochově ulici, která 

slouží jako noclehárna (na snímku). 
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Odbor stavební úřad 

            

            Odbor vznikl 1. března osamostatněním z původního odboru, sdružujícího ještě životní 

prostředí a živnostenský úřad. Do jeho čela byla od 1. dubna na základě výběrového řízení 

jmenována Mgr. Ivana Mekyňová. 

 

           Stavební úřad v roce 2016 za porušení stavebního zákona uložil 23 pokut v celkové výši 

168 500 Kč. Z toho 15 ve výši 118 500 Kč bylo za přestupek fyzických osob, zbylých 50 000 Kč 

bylo uloženo za správní delikty. K tomu úsek 

vybral 2 360 000 Kč na správních poplatcích. 

Na úseku stavebního řízení bylo vydáno 2 053 

opatření a rozhodnutí. Pracovníci provedli 

134 kontrolních prohlídek v rámci dozorové 

činnosti úřadu. Ve věci sledovaných staveb na 

území města Chomutova byly každé tři měsíce 

prováděny pravidelné kontrolní prohlídky, 

v závěru roku bylo v seznamu zaevidováno 

30 staveb, z toho 5 v památkové zóně. Oproti 

roku 2015 došlo ke snížení celkového počtu 

sledovaných staveb o tři. Na snímku dům 

z Čechovy ulice č. p. 1847, jako příklad stavby, 

jež byla po rekonstrukci vyřazena ze seznamu 

sledovaných. 

V roce 2016 byl vydán kolaudační souhlas na II. etapu areálu Domova klidného stáří, 

která se týkala společenské budovy a rodinného domu správce. Ve společenské budově se 

nacházejí společenská místnost, wellness, zázemí lékaře, prádelna, výdejna jídla, které budou 

využívat nájemci již dříve zkolaudovaných bytů. Na snímku zadní trakt společenské budovy. 
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 Vymezeno bylo ochranné pásmo likvidovaného hlavního důlního díla – jámy bývalého 

Dolu Žižka. Rozměr pásma je v rozsahu bezpečnostního pásma, tedy ve tvaru kruhové plochy 

o poloměru 22,40 m se středem v ose jámy. Plošná výměra ochranného pásma je 1 576 m2 a 

nachází se na pozemcích parc. č. 4624/1, 4624/20, 4624/24 a 4624/37 v katastrálním území 

Chomutov I. 

             V části základní školy ve Školní ulici č. p. 1251 byla v roce 2016 zřízena mateřská škola. 

Prostory tvoří provozně uzavřenou jednotku. Zařízení je určeno nejvýše pro 25 dětí ve věku 

od 2 do 6 let. Nacházejí se v něm velká herna, malá herna, šatna, výdejna a jídelna pokrmů a 

hygienické zázemí. Šatna pro personál je zajištěna v samostatném prostoru u  schodiště. 

 

Památková péče 

V rámci památkové péče bylo vydáno 41 závazných stanovisek, 425 koordinovaných 

stanovisek a provedeno 9 kontrolních prohlídek. Orgán památkové péče uložil jednu pokutu 

ve výši 3 000 Kč. Opět byl Ministerstvem kultury ČR vyhlášen dotační program na obnovu 

kulturních památek, jež jsou umístěny mimo památkové rezervace a zóny, nejsou národními 

kulturními památkami a nejsou ve vlastnictví státu. Pro Chomutov coby obec s rozšířenou 

působností z něj byla uvolněna částka 788 000 Kč. Příspěvky v celkové výši 738 000 Kč byly 

vyčerpány na obnovu tří kulturních památek zapsaných v Ústředním seznamu nemovitých 

kulturních památek České republiky - sochy svatého Jana Nepomuckého ve Vysočanech 

u Chomutova (na levém snímku), domu č. ev. 17 v Třebíšce (na pravém snímku) a na opravu 

podlahy a krovu v podkroví domu v Blatně 

č. p. 9. Zpět do státního rozpočtu byla vrácena 

dotace 50 000 Kč, která byla přidělena obci 

Údlice k dokončení restaurátorských prací na 

obnově zdejší sochy svaté Barbory. Důvodem 

vrácení dotace bylo pozdní proplacení faktury 

za práci, tedy nesplnění jedné z podmínek. 
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Odbor životní prostředí 

 

Vznikl rozdělením odboru obecní živnostenský úřad, stavební úřad a životní prostředí, 

ke kterému došlo 1. března. Odbor sídlící v budově na Husově náměstí byl současně posílen 

dvěma referentkami, které agendy péče o veřejnou zeleň a o odpadové hospodářství města 

do té doby vykonávaly na historické radnici v rámci odboru rozvoje, investic a majetku města. 

Na post vedoucího nového odboru byla jmenována Ing. Jana Hladová.  

 

Péče o zeleň 

V roce 2016 začala rekonstrukce náměstí T. G. Masaryka. Založeny byly nové plochy 

pro výsadbu trvalek, rostlin a růží. Rovněž se začalo s regenerací travnatých ploch. Vzrostlé 

stromy a stromové výsadby zůstaly téměř bez změny, přibyly pouze čtyři dřeviny na ploše 

před ústřední sochou. Pokračování stavebních prací a zakládání nové zeleně se přehoupne i 

do roku 2017, kdy teprve vynikne nová podoba náměstí.  

 Rok 2016 byl prvním rokem následné péče o novou podobu zeleně u zrevitalizovaného 

kulturního střediska v Zahradní ulici. Výsadby jsou bohužel místy poškozovány vandalismem 

a nesprávným přístupem veřejnosti. V letním období však již byl dobře vidět nový travnatý 

porost lučního charakteru. Ve stejné době byly v rámci druhé etapy revitalizace dokončeny 

nové výsadby stromů a rostlin. 

Poprvé vykvetly narcisy a tulipány v parku ČSA a na náměstí Dr. Beneše. Zvolené linie 

doplnily zelené plochy, viz snímek. 
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Odpadové hospodářství 

V roce 2016 byl zrealizován pilotní projekt zacílený na motivování občanů ke zlepšení 

třídění odpadu za účelem snížení objemu komunálního odpadu. Pro projekt byly vybrány 

Zadní Vinohrady a Přemyslova ulice. Celkový počet domácností, které se ho zúčastnily, byl 

v bytových domech 732 a v rodinných domech 232. Později byl ke kampani připojen také 

panelák č. p. 4689 v ulici Březenecká, takzvaný experiment. Projekt spočíval ve zvýšení osvěty 

formou distribuce letáků do domácností, stánků s programem zaměřeným na ekologickou 

výchovu, dále v plošném přistavění kontejnerů na bioodpad na Zadních Vinohradech a v roz-

šíření počtu kontejnerů na další druhy tříděného odpadu. Výsledky posloužily jako podklad 

ke tvorbě koncepce zlepšování systému odpadového hospodářství ve městě. 

 

Rybářství 

V roce 2016 úsek vydal 472 rybářských lístků. Řešil deset přestupků a uložil patnáct 

pokut v souhrnné výši 14 700 Kč. V březnu proběhlo přezkoušení právních předpisů a znalostí 

čtyřiceti členů rybářské stráže ustanovených v letech 2000-2010 na území obce s rozšířenou 

působností Chomutov. Nově byl ustanoven jeden člen rybářské stráže. 

  

Ochrana zvířat proti týrání 

Řešeno bylo 33 přestupků, převážně se týkaly úniků psů (19x), dále chovu v nevhod-

ných podmínkách (7x) a ponechání psa v autě v době vysokých teplot (3x). Jeden pes byl 

odebrán a umístěn do psího útulku. Uloženo bylo třináct pokut ve výši 24 400 Kč. 

 

Lesní hospodářství 

V roce 2016 orgán státní správy zadal vypracování lesních hospodářských osnov pro 

období 2018-2028. Slouží k výkonu státní správy lesů a jsou platné pro všechny lesy o výměře 

menší než 50 ha. V hodnoceném roce bylo na území obce s rozšířenou působností Chomutov 

uloveno 126 srnců, 48 jelenů, 3 jeleni sika, 4 daňci a 6 muflonů. 

 

Ochrana životního prostředí 

Nejvýznamnější událostí na úseku ochrany životního prostředí byla havárie, ke které 

došlo 3. května za Horou Svatého Šebestiána směrem ke státní hranici. Nákladní vůz řízený 

rumunským řidičem sjel ze silnice R7 a převrátil se 

na bok. Z nádrže vyteklo 200 litrů nafty, dalších 

500 litrů hasiči odsáli do sudů a odvezli. Vzhledem 

k jazykové bariéře a vůbec neochotě řidiče s úřed-

níky komunikovat a také kvůli nebezpečí znečiš-

tění spodních vod a dalšího ohrožení přírody bylo 

rozhodnuto o okamžité likvidaci následků havárie, 

která byla provedena odtěžením zasažené zeminy 

a nahrazením dovezenou zeminou. Náklady byly 

hrazeny z městského rozpočtu. 
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Odbor školství 

 

 Nejmenšímu odboru magistrátu se změny obsazení nebo agendy vyhnuly, stále v jeho 

čele stojí Mgr. Dagmar Mikovcová. 

 

          Koncem roku 2015 byla podána žádost o dotace z Operačního programu Výzkum, vývoj 

a vzdělávání na projekt Inkluzivní vzdělávání v Chomutově. Záměrem projektu byla realizace 

aktivit podporujících inkluzi v oblasti předškolního vzdělávání a se zaměřením především 

na romské děti a děti ze socioekonomicky znevýhodněného a kulturně odlišného prostředí. 

Žádost podalo město Chomutov a partnery v projektu se staly MŠ Jiráskova, ZŠ Na Příkopech, 

ZŠ Písečná, ZŠ Školní, ZŠ Zahradní a obecně prospěšná společnost Člověk v tísni.  

 

Obecně prospěšná společnost EDUin v rámci projektu Města vzdělávání Chomutovu 

nabídla zpracovat strategii vzdělávání. Rada města tento krok schválila. Společnost proto na 

jaře zpracovala materiál Strategické cíle vzdělávání pro město Chomutov do roku 2023, jehož 

tvorbu finančně podpořila nadace Open Society Fund Praha. Strategická část byla připravena 

zapojením přímých aktérů vzdělávacího procesu v Chomutově.  

 

 
 

Ve velkém stylu byly 17. ledna zahájeny Hry VII. olympiády dětí a mládeže ČR. Na 

zimním stadionu v Chomutově proběhl slavnostní ceremoniál před zraky více než pěti tisíců 

diváků, na snímku do mikrofonu mluví předseda Českého olympijského výboru Jiří Kejval, za 

ním ministryně školství Kateřina Valachová. Olympijský oheň zapálil skikrosař Tomáš Kraus, 

vlajkonoš Ústeckého kraje. Víc než tisíc mladých sportovců ze čtrnácti krajů soutěžilo v široké 

škále zimních sportů. Soutěže probíhaly po čtyři dny na sportovištích v Chomutově, Mostě a 

v Krušných horách.  
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Práce vychovatelek školních družin, které spolupracují a připravují různé aktivity pro 

žáky základních škol, je příkladná. Jednou z mnoha zdařilých akcí bylo bruslení v SD aréně, 

kde se 29. ledna na ledě sešli děti, rodiče i vychovatelky. 

 

Rytířský sál radnice byl na přelomu ledna a února plný fotografií a obrázků z pobytu 

dětí mateřských škol, jež vyjely na podzim do přírody v rámci environmentálně zaměřeného 

projektu Vůně lesa. Z obrázků si návštěvníci výstavky udělali představu, jak děti trávily čas. 

 

Zápisy dětí k povinné školní docházce pro školní rok 2016/17 proběhly 3. a 4. února. 

Uvedený přehled ukazuje, kolik dětí by mělo usednout v září do školních lavic prvních tříd.    
 

 
 

 
 

Po zajímavé minulosti pamětníků pátrali žáci základních škol v rámci projektu Post 

Bellum. Každý tým si vybral jednoho. Během setkání, jež probíhala u pamětníků doma nebo 

Zápis: 3. - 4. 2. 2016

škola celkem z toho návrhy na odklad šk. docházky

Zahradní 87 24 29 92 23 0

Na Příkopech 62 17 22 67 20 2

Kadaňská 82 17 7 72 16 0

Písečná 49 14 24 59 53 0

Hornická 57 9 11 59 37 0

Školní 65 14 14 65 19 1

Akademika Heyrovského 70 8 14 52 19 0

Březenecká 93 35 25 83 25 0

celkem běžné ZŠ 565 138 146 549 212 3
17. listopadu 0 0 5 5 0 0

Palachova 2 0 6 8 0 0

celkem speciální ZŠ 2 0 11 13 0

ZŠ CV celkem 567 138 157 562 212 3

Pro porovnání údaje roku 

2015/16
645 123 128

650 (1. září skutečně 

nastoupili 574 noví žáci)
253 4

Počet dětí, které přišly poprvé k zápisu Počet dětí, které nastoupí 

po odkladu šk.docházky

Předpokládaný počet žáků 

I. ročníku šk. r. 2016/17

Z počtu zapisovaných 

počet dětí pětiletých **)

Počet dětí, které se k 

zápisu nedostavily *)
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ve škole, žáci nejen naslouchali vyprávění, ale také se vyptávali a prohlíželi si různé osobní 

materiály. Vyprávění zaznamenávali, některé týmy se rozhodly, že ho natočí také na kameru. 

Tyto týmy před vlastním setkáním s pamětníkem absolvovaly videoworkshop v sídle Post 

Bellum, kde je zkušený filmař naučil základům práce s kamerou a základům scénáristiky. 

Závěrečná prezentace děl proběhla 22. února v kině Svět (na snímku na předchozí straně).  

 

 
 

Po osmnácté se 9. a 10. března sešli rodiče, prarodiče i ostatní návštěvníci v divadle 

na oblastním kole Mateřinky 2016. Svá představení jim zahrálo 23 mateřských škol, z nichž 

jedna dokonce přijela z partnerského města Annabergu-Buchholze. Děti předvedly úžasné 

výkony, maminky i babičky měly často vlhké oči a tatínkové s dědečky se dmuli pýchou.  

 

Střední odborná škola energetická a stavební, Obchodní akademie a Střední zdravot-

nická škola hostila 17. března soutěžící Psychologické olympiády. Regionální kolo sice bylo 

podporováno Ministerstvem školství a tělovýchovy, ale samotná příprava a realizace byla na 

pedagožkách zdravotnické školy. 

Tohoto úkolu se zhostily se ctí. 

Nastávající zdravotničtí asistenti 

z Děčína, Liberce, Mostu, Teplic, 

Turnova, Rumburka i Ústí nad 

Labem a Chomutova předvedli 

porotě zajímavé práce na téma 

Životní motto, kterým se řídím. 
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Děti z chomutovských mateřských škol tradičně přivítaly jaro 23. března písničkami a 

velikonočními scénkami v Rytířském sále starobylé radnice. Vedení města pak malé účinkující 

odměnilo košíkem sladkostí.  

 

Základní umělecká škola T. G. Masaryka byla v hodnoceném roce jubilantem. Výročí 

sedmdesáti let existence oslavila nejprve školním plesem, pokračovala speciálním koncertem 

v sále školy i reprezentačním dnem před obchodním domem Chomutovka. V duchu oslav se 

nesly i další menší akce nejen pro rodiče, ale i pro širokou veřejnost.  

 

Dubnové akce Ukliďme Česko se zúčastnily i školy, přičemž žáci uklidili hned několik 

ulic, hlavně v okolí škol. Již tradiční akce je dobrovolná, přesto vždy přijde dostatek dětí. Braly 

tuto činnost i jako zábavu, dokonce se z recese oblékly do ochranných oděvů s brýlemi.  

 

Množství radonu v budově základní školy v ulici Akademika Heyrovského neohrožuje 

zdraví dětí. Prokázalo to měření odborníků ze Státního ústavu radiační ochrany. V budově 

nebyly nalezeny místnosti, v nichž by v době pobytu dětí byla překročena směrná hodnota. 

Odborníci se vydali prověřit množství tohoto radioaktivního plynu poté, co orientační měření 

ukázala jeho zvýšenou hodnotu. Ukázalo se ale, že hodnota radonu je v normě.  Vedení školy 

bylo doporučeno, aby situaci nadále věnovalo pozornost. Škola má být větrána, především 

ráno a po víkendu, kdy se může radon v zavřených prostorách nahromadit. Měření na 

množství radonu postupně preventivně proběhne i v dalších chomutovských školách.  
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Na školách je někdy živo i o víkendu. V prostorách ZŠS a MŠ Palachova se 23. dubna 

konala akce pro rodiče a děti s názvem Šikulka, ten všechno zná, vše je pro něj zábava. 

Zapojilo se do ní 322 účastníků, z toho 112 předškolních dětí. Z pořádající školy byla zhruba 

třetina účastníků, ostatní byli z celého Chomutova i okolí. Děti zkoušely práci na interaktivní 

tabuli, na interaktivním stolku, stříhaly, skládaly,  procvičovaly smyslové vnímání a rozumové 

schopnosti a dovednosti. Kdo splnil úkoly, odnesl si zlatou medaili s logem Šikulky.  

 

Počátkem roku se připravoval velký projekt pro zvýšení kvality a dostupnosti vzdělání 

na území města. Začalo se tvorbou Místního akčního plánu rozvoje vzdělávací soustavy, 

tzv. MAP. Na výstupu se podílela chomutovská pedagogická veřejnost, zástupci samosprávy, 

pracovníci neziskových organizací, ale také rodiče. Rada města Chomutova na červnovém 

jednání schválila Strategický rámec MAP Chomutovsko – investiční záměry škol a školských 

zařízení. Stanovena v něm jsou témata – povinná: Předškolní vzdělávání a péče, dostupnost – 

inkluze – kvalita, Čtenářská a matematická gramotnost v základním vzdělávání, Inkluzivní 

vzdělávání a podpora dětí a žáků ohrožených neúspěchem; doporučená: Rozvoj podnikavosti 

a iniciativy dětí a žáků, Rozvoj kompetencí dětí a žáků v polytechnickém vzdělávání, kariérové 

poradenství v základních školách; volitelná: Rozvoj digitálních kompetencí dětí a žáků, Rozvoj 

sociálních a občanských kompetencí dětí a žáků, Rozvoj kompetencí dětí a žáků pro používání 

cizího jazyka, Rozvoj kulturního povědomí a vyjádření dětí a žáků.  

 

 
 

Školní rok skončil bohatým programem akce Žijeme tady, kterou připravilo středisko 

volného času Domeček. Děti i dospělí účastníci soutěžili, cvičili, poznávali netradiční atrakce 

a v neposlední řadě plnili kvízy.  
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V prázdninovém kulturním programu opět nechyběla Letní filharmonie. Taktovky se 

ujal rumunský dirigent Örs Balogh a vedl koncert desítek hudebníků z Česka i ze zahraničí. 

Kromě skladeb vážné hudby zazněly i prvky jazzu. Pečlivá příprava se vyplatila, z větší části 

zaplněné hlediště letního kina to dalo účinkujícím hlasitě najevo. Koncert byl velmi vydařený.    

 

           Prázdniny školy využily na provádění větších oprav, tento rok ve výši 12 milionů korun. 

Na Zahradní, Hornické, Akademika Heyrovského, Březenecké a 17. listopadu se opravovaly 

elektrorozvody, na Zahradní hygienické kouty v učebnách a na Březenecké a Písečné sociální 

zařízení. Jídelna školy 17. listopadu dostala nový povrch podlahy a škola Na Příkopech cvičnou 

kuchyňku. Na Kadaňské byla opravena družina a na Školní šatny. Umělecká škola opravila 

komínová tělesa. Tři miliony stály opravy v mateřských školách. 

 

Se začátkem školního roku město nabídlo rodičům příspěvek na volnočasové aktivity 

pro děti od 6 do 18 let, na pololetí vždy 500 korun. Smyslem je pomoci rodičům finančně 

zvládnout četné aktivity dětí, rozšířit nabídku kroužků a také nabídnout dětem smysluplné 

trávení volného času. Tuto možnost využilo čtrnáct set malých Chomutovanů, což je čtvrtina 

všech, kteří mohou žádat. Nejvíce poukázek bylo uplatněno v umělecké škole a v Domečku.  

 

V rámci aktivit Místního akčního plánu byla do Chomutova pozvána známá osobnost 

teorie sebepoznání a školní pedagogiky a vynikající lektor Marek Herman, autor bestselleru 

rodičů a pedagogů Najděte si svého Marťana. V rámci přednášky Ochutnávka selského 

rozumu se účastníci dozvěděli relativně jednoduché návody a postupy, jak dobře vychovávat 

a učit, jak budovat dobrou atmosféru ve třídě i doma, jak zabránit přehlcení dětí i sebe sama. 

Seminář byl hodnocen pedagogickou i rodičovskou veřejností nadmíru kladně.  
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V oblasti školství dochází k různým aktivitám, na kterých se podílejí různé neziskové 

organizace, ale i složky záchranného systému. Příkladem bylo čtení hasičských pohádek při 

příležitosti Mezinárodního dne omezení přírodních katastrof. Autory pohádek jsou opravdu 

sami hasiči ze všech oblastí Hasičského záchranného sboru ČR. Chomutovským dětem je četl 

ředitel územního odboru Petr Klíma. Čtení bylo spojeno s dalším doprovodným programem. 

 

Zástupci Svazu měst a obcí České republiky vyhlásili 3. listopadu v Pardubicích výsledky 

soutěže Škol(k)a jinak 2016. V kategorii škol zvítězila ZŠ Zahradní, ceny za 1. místo si převzali 

její pedagogové. Vítězné práce byly poté veřejnosti představeny na facebookových stránkách 

Svazu měst a obcí ČR. 

 

Okresní hospodářská komora pořádala 8. a 9. listopadu ve sportovní hale 15. ročník 

prezentační výstavy středních škol a dalších vzdělávacích institucí Vzdělávání 2017. Letošní 

ročník byl doplněn krajským kolem soutěže T-PROFI – talenty pro firmy a pro žáky, jehož se 

zúčastnili vítězové okresního kola. První místo získali žáci ZŠ Hornická, druhé žáci ZŠ Školní a 

na třetím se umístili žáci jirkovské ZŠ Studentská.       

 

Schválením v zastupitelstvu město v závěru listopadu přijalo čtyřletý Strategický plán 

sociálního začleňování. Ten vznikl spoluprací s vládní Agenturou pro sociální začleňování, 

městem a jeho organizacemi, neziskovými organizacemi, školami, policií a dalšími místními 

institucemi. Díky němu se město a všichni ostatní aktéři zapojení v plánu snáze dostanou 

k desítkám milionů korun, které půjdou do škol, vzdělávání, na bydlení, prevenci kriminality a 

podobně. Schválený plán dá všem zainteresovaným výhodu v čerpání peněz z Evropské unie, 

které třeba mohou jít na modernizace učeben nebo zrychlení internetu ve školách.  
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Odbor sociálních věcí 

  

Druhý největší odbor magistrátu, na kterém s jedinou výjimkou pracují samé ženy, 

nedoznal oproti předchozímu roku žádné změny. Vedoucí je nadále Mgr. Kamila Faiglová. 

 

Oddělení sociálně-právní ochrany dětí 

Sociálně-právní ochranu dětí zajišťovalo v hodnoceném roce 26 specializovaných pra-

covnic. V obvodech Chomutov, Jirkov a přilehlých obcích evidovaly 3 718 rodin, ve kterých 

byla jejich péče potřeba. Pracovaly s 215 dětmi, které jsou umístěny mimo rodinu a které 

byly svěřeny do opatrování 200 osob vykonávajících náhradní rodinnou péči. Jedná se o děti 

svěřené do pěstounské péče, péče jiné fyzické osoby, děti v pěstounské péči na přechodnou 

dobu a v osobní péči poručníka. V 855 případech byl orgán sociálně-právní ochrany soudem 

ustanoven kolizním opatrovníkem pro zastupování v řízení upravujícím práva a povinnosti 

k nezletilým dětem. Pracovnice oddělení se účastnily 916 soudních jednání a v 531 případech 

zastupovaly nezletilé děti při výslechu na policii, u přestupkové komise, u notáře a u jiných 

institucí.  

Oddělení dále poskytovalo sociálně-právní ochranu 240 dětem, umístěným v náhradní 

péči zařízení pro péči o děti. U těchto dětí pracovnice v průběhu roku vykonaly 932 návštěv. 

K tomu sledovaly a navštěvovaly 164 dětí, u kterých byl nařízen soudní dohled nad výchovou. 

Dále sociální pracovnice evidovaly 433 rodin, do kterých pravidelně docházely a sledovaly 

péči rodičů o děti. Jednalo se zejména o rodiny, v nichž řešily problematiku ztráty bydlení, 

zajišťování základních potřeb při péči o děti (potraviny, absence preventivních prohlídek dětí 

u pediatrů, záškoláctví, zadlužení rodiny, hygienické návyky a podobně) a kde dosud nebylo 

uloženo žádné výchovné opatření (soudní dohled, ústavní nebo ochranná výchova).  

Oddělení evidovalo 519 dětí týraných, zneužívaných a zanedbávaných, přičemž často 

šlo „jen“ o zanedbávání výživy, školní docházky, lékařské péče o děti, hygieny a ošacení nebo 

o nepodnětné prostředí. Zato 142 dětí řešilo oddělení v souvislosti s tělesným a psychickým 

týráním, sexuálním zneužíváním a dětskou pornografií. V 91 případech bylo řešeno domácí 

násilí mezi rodiči nebo partnery, kterého byly přítomny nezletilé děti, a ve 13 případech bylo 

Policií ČR rozhodnuto o vykázání agresora ze společného obydlí.  

V rámci oddělení sociálně-právní ochrany dětí vykonává šest pracovnic také činnost 

sociální kurately pro děti a mládež. V roce 2016 tito kurátoři pro děti a mládež zaregistrovali 

61 případů trestné činností nezletilých a mladistvých pachatelů, 72 přestupků mladistvých, 

648 výchovných problémů nezletilých a mladistvých, kdy se nejčastěji jednalo o záškoláctví, 

experimenty s drogami a alkoholem, útěky z domova nebo agresivitu.  

Sociální pracovnice a kurátoři pro děti a mládež v hodnoceném roce v rodinách 

s nezletilými dětmi provedli 5 479 sociálních šetření, uspořádali 28 případových konferencí a 

v rámci pohotovosti zasahovali v 56 případech mimo svou pracovní dobu (zabezpečení dětí 

v krizových situacích, bez jakékoliv péče nebo na kterých byl spáchán trestný čin, přítomnost 

sociální pracovnice u výslechu dítěte na policii a podobně). V rámci přednáškové činnosti 

také uspořádali tři přednášky pro žáky nebo studenty. 
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Preventivní aktivity oddělení  

           V květnu proběhly dva relaxačně-vzdělávací pobyty pro pěstounské rodiny v horském 

hotelu Lesná. Organizaci a dohled nad dětmi při školení pěstounů zajišťovalo pět pracovnic 

oddělení. Na víkendový pobyt 7. a 8. května přijelo devět rodin čítajících čtrnáct dospělých a 

dvanáct dětí ve věku od tří do šestnácti let. Víkendového pobytu 14. a 15. května se zúčastnilo 

jedenáct rodin, konkrétně dvanáct dospělých a patnáct dětí ve věku od čtyř do šestnácti let. 

Pro pečující osoby byl v rámci dohody o výkonu pěstounské péče připraven kurz zaměřený 

na volnočasové aktivity, antistresové a relaxační techniky.  

 

 
 

V termínu 17. až 19. června se uskutečnil tradiční víkendový pobyt pro dvacet dětí 

spolupracujících s oddělením sociálně–právní ochrany dětí magistrátu. Akce byla placena 

z programu prevence kriminality Městské policie Chomutov a organizačně a personálně 

zajištěna pracovnicemi oddělení. Místem pobytu se nově stal areál Pod Kempem v Jesenici 

u Rakovníka, kde byly k dispozici tělocvična, venkovní hřiště, taneční sál, klubovna, venkovní 

herní prvky a řada aktivit se dala provádět i v okolní přírodě. Program pobytu byl zahájen 

přednáškou preventistek Městské policie Chomutov, zaměřenou především na bezpečnost 

s ohledem na nadcházející letní prázdniny. Druhý den byl věnován soutěži, při níž byly děti 

rozděleny do čtyř skupin v barvě triček, která si vlastnoručně vyzdobily. Následně mezi sebou 

skupiny soutěžily a zároveň se všichni snažili doplnit text nezbytný pro nalezení pokladu. 

Velký ohlas měla vybíjená v tělocvičně, které se zúčastnily všechny děti včetně dospělých, 

večer nemohlo chybět opékání buřtů. Závěr tohoto dne patřil diskotéce. Poslední den pobytu 

rozehraná soutěž vyvrcholila rozluštěním tajenky a získáním zbývajících indicií k pokladu. Po 

obědě došlo ke zhodnocení pobytu, předání pamětních diplomů a drobných cen. 
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Na začátku září proběhlo v Chřibské u Děčína setkání pěstounských rodin, jež pořádal 

Krajský úřad Ústeckého kraje. Spolu se sociálními pracovnicemi a psycholožkou krajského 

úřadu se ho zúčastnilo vždy po dvou pracovnicích orgánu sociálně-právní ochrany dětí měst 

Chomutov, Kadaň, Most a Litvínov. Na druhé straně se akce zúčastnilo 18 pěstounských 

rodin s celkem 33 dětmi do patnácti let. Program byl odpočinkový a zaměřený především na 

děti. Ty mimo jiné zhlédly vystoupení kejklíře a žongléra, po setmění světelnou a ohňovou 

show. I s rodiči si pak vyzkoušely různé rukodělné aktivity, například zdobení bavlněných 

triček a malování na hrnky. Jedno odpoledne bylo vyhrazeno procházce do lesa s plněním 

úkolů. Volno děti díky teplému počasí většinou trávily cachtáním v bazénu. Setkání umožnilo 

navázat přátelské vztahy mezi pěstounskými rodinami a sociálními pracovnicemi, výměnu 

zkušeností a sdílení příkladů z praxe. Pěstouni měli také možnost konzultovat s psychologem 

případné problémy s výchovou dětí. 

Areál Pod Kempem v Jesenici u Ra-

kovníka v termínu 23. až 25. září podruhé 

hostil víkendový pobyt pro dvacet dětí 

z Chomutova spolupracujících s oddělením 

sociálně-právní ochrany dětí. Akci znovu 

financoval program prevence kriminality 

Městské policie Chomutov a organizačně a 

personálně ji zajišťovaly sociální pracovni-

ce oddělení. Ty s dětmi sportovaly a hrály 

různé míčové hry a připravily jim program 

v duchu indiánského života. Děti dostaly 

trička, z nichž si nůžkami vyrobily indiánské 

oděvy a čelenky, tváře si vyzdobily válečným malováním. Zaměstnanci blízkého Výchovného 

ústavu a střediska výchovné péče Pšov si pro chomutovskou výpravu připravili výlet. Vlakem 

se všichni vypravili do nedalekého Oráčova, kde si zvenku prohlédli věznici a vyslechli si 

zajímavosti o ní. Cesta zpět se změnila v náročnou túru s nezbytnou přestávkou na opékání 

buřtů. Když se nachýlil konec pobytu, děti dostaly diplomy a věcné ceny na památku. 
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Oddělení terénní sociální péče 
 

 

Od 4. ledna funguje noclehárna v Kochově ulici. Otevřena je denně od 19 do 7 hodin 

a určena je pouze pro muže starší 18 let. Kapacita je 10 lůžek a úhrada činí 40 korun za noc. 

Noclehárnu provozuje obecně prospěšná společnost K srdci klíč. 

Odbor sociálních věcí pozval 1. července spolupracující rodiny s dětmi do zooparku. 

Smyslem akce byla podpora trávení volného času rodin s jejich dětmi, navázání kamarádství 

mezi dětmi, výměna rad a zkušeností mezi rodiči. O pestrý a zajímavý program, který napří-

klad obsahoval krmení tuleňů a buvolů, kontakt s hady, projížďku Safari expresem a opékání 

buřtů ve skanzenu Stará Ves, se postarali dva zootechnici zooparku. Akce se zúčastnilo šest 

rodin v celkovém počtu sedmi dospělých a jedenácti dětí.  

 Výdej polévek, čaje a pečiva osobám bez přístřeší byl zahájen 1. listopadu. Pracovníci 

odboru sociálních věcí ho zabezpečují ve spolupráci se Sociálními službami Chomutov. Do 

konce roku této možnosti využívalo 38 mužů a 8 žen. Současně se stravou je osobám bez 

domova nabízeno také teplé ošacení a obuv, pocházející ze sbírek mezi obyvateli města. 

Oddělení terénní sociální práce se poprvé zapojilo do projektu Krabice od bot, aneb 

děti darují dětem k Vánocům, který pořádá Diakonie Českobratrské církve evangelické jako 

předvánoční akci. Jejím cílem je potěšit děti z chudších rodin v České republice. Radost těmto 

dětem udělaly jiné děti, kterým dospělí pomohli připravit jejich dárkovou krabici od bot. Tu 

společně naplnili dětskými dárky k Vánocům a doručili ji na některé ze sběrných míst. Jedno 

oslovilo chomutovské sociální pracovnice a poslalo po nich desítky dárečků do potřebných 

rodin. Děti z nich se tak mohly radovat z bohatého ježíška.  
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Odbor interní audit 

 

Činnost a členění odboru nedoznaly v hodnoceném roce změn. K drobnějším změnám 

došlo jen v personální oblasti, navíc vedoucí Ing. Jarmila Mravcová byla k 1. březnu zproštěna 

vedení odboru kancelář primátora.   

 

V roce 2016 bylo na odboru interní audit zaevidováno celkem 51 stížností – z toho 17 

bylo oprávněných, 27 neoprávněných, 5 částečně oprávněných a 2 stížnosti byly postoupeny. 

Nejvíce si občané stěžovali na hluk a rušení nočního klidu (14), na špatný stav komunikací (2), 

na nepořádek ve městě (3) a na obtížné soužití s nepřizpůsobivými občany (3). Na pracovníky 

jednotlivých odborů magistrátu si stěžovalo 9 občanů, z toho 8 stížností bylo neoprávněných 

a 1 částečně oprávněná. Stížnosti zařazené pod téma ostatní (6) poukazovaly na narušené 

sousedské vztahy, na fungování pečovatelské služby a na provozování stánku na místě, které 

není v tržním řádu města. Na nevhodné chování strážníků městské policie si stěžovali 4 lidé, 

z toho 3 neoprávněně a 1 částečně oprávněně.  

            Podnětů bylo zaevidováno 311, což je roční nárůst o 84 podnětů. Občané v nich mimo 

jiné požadovali opravy i vybudování nových chodníků, žádali informace ohledně investic ve 

městě, posekání trávníků, prořezávku stromů, keřů i náhradní výsadbu zeleně za pokácené 

stromy. Dále pak poukazovali na psí výkaly a nepořádek ve městě, zejména v sídlištích. Další 

požadavky byly zaměřené na vybudování nových parkovacích míst ve městě. Mnoho občanů 

poukazovalo na zhoršující se bezpečnostní situaci, především na sídlištích, a žádalo o zajištění 

zlepšení. Každý rok se opakují žádosti o vydání parkovacích karet, změnu dopravního značení 

i vyznačení nových přechodů a opravu stávajících. Naplno se rozeběhla kampaň s názvem 

Chomutov re:Kult, jejímž úkolem je zapojovat občany do rozhodování o budoucnosti města. 

Na této platformě bylo podáno 68 podnětů. Také byla 

obnovena setkání s občany. První se konalo v dubnu a 

projednával se na něm hlavně stav Kamencového jezera. 

Druhé v říjnu (na snímku) vyvolaly problémy s rušením 

nočního v okolí Merkuru a v Horní Vsi. Novinkou je 

sledování a řešení příspěvků – podnětů, které si občané 

sdělují na facebooku (19) a portále Zmapujto.cz (7). 

Do projektu Záchranný kruh byly v roce 2016 přijaty pouze 2 podněty, protože vedení 

města na počátku roku rozhodlo o jeho transformaci do klasických podnětů a stížností. Další 

stížnosti – podněty (celkem 8) byly vzneseny na jednání Seniorského parlamentu, jednalo se 

především o otázky, které trápí chomutovské důchodce, jako jsou bezbariérové přístupy ve 

městě, instalace nových laviček a podobně. Ze zasedání Studentského parlamentu interní 

audit zaevidoval 30 podnětů, které korespondují s požadavky mladé generace, jako například 

vyznačení přechodů tak, aby děti měly bezpečnou cestu do školy, tlak na eliminaci silného 

provozu ve městě, úprava terénu v okolí Chomutovky, cyklostezky a zkulturnění některých 

podchodů. V roce 2016 byla podána 1 petice, a to za podporu zachování extraligového 

hokejového týmu Piráti Chomutov v našem městě.  
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3. 3.  Volby do Zastupitelstva Ústeckého kraje 
 

Volby do zastupitelstev krajů proběhly celorepublikově 7. a 8. října. V Ústeckém kraji 

kandidovalo 23 uskupení, často nových. Jde o trend posledních let související s nedůvěrou až 

znechucením veřejnosti politikou, projevujícími se odklonem od tradičních politických stran. 

Jediným, které vzešlo z Chomutova, bylo hnutí Nový Sever, v jehož čele stál ředitel Domečku 

Milan Märc, od podzimu 2010 chomutovský zastupitel. Na kandidátních listinách byli i všichni 

další místní zastupitelé a také několik zajímavých osobností, například olympionik Petr Švehla 

či lékař Miroslav Šofr. 

Předvolební kampaň proběhla relativně korektně, alespoň do médií se žádné excesy 

nedostaly. Stejně tak klidně proběhly vlastní volby. Přímo v Chomutově k nim přišlo 25,44 % 

voličů, na celém Chomutovsku 25,39 %, což byla nejnižší účast v rámci kraje. V Chomutově 

zvítězilo hnutí ANO 2011, které získalo 22,44 % hlasů, před KSČM s 16,09 %. Následovaly 

Nový Sever (11,83 %) a ČSSD (11,38 %). Úspěšnost přes pět procent v Chomutově měly ještě 

JsmePRO Kraj! (8,64 %), ODS (6,76 %) a také Koalice SPD a SPO (6,54 %). Směrodatné ale byly 

celokrajské výsledky. Ty také do čela krajské samosprávy vynesly hnutí ANO 2011, jež získalo 

23,24 % hlasů a 20 křesel v 55členném zastupitelstvu. U voličů dále uspěly KSČM (15,82 % a 

13 křesel), ČSSD (11,90 % a 10 křesel), ODS (8,54 % a 7 křesel) a Koalice SPD a SPO (6,07 % a 

5 křesel). Z Chomutovanů se do Zastupitelstva Ústeckého kraje dostali za ANO 2011 poprvé 

náměstek primátora Marek Hrabáč a za KSČM opakovaně Jaroslav Komínek a Ladislav Drlý.  
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Kapitola 4.: Hospodářství 
 

Ekonomika v roce 2016 vykazovala stabilní růst. Dařilo se zpracovatelskému průmyslu, 

činnostem v oblasti nemovitostí a také zemědělství, kde podstatnou roli sehrála velmi dobrá 

úroda. Naopak během roku začalo zpomalovat stavebnictví. Situace na trhu práce se nadále 

zlepšovala, na konci roku mělo práci rekordních 5,32 milionu lidí a nezaměstnanost v rámci 

celé České republiky činila jen 5,2 %. 

           Přestože příznivý vývoj se týká také Ústeckého kraje, stále to je region, kde je počet lidí 

bez práce nejvyšší. Chomutovsku v této nelichotivé statistice v rámci kraje stabilně patří třetí 

příčka, v rozsahu celé republiky se pohybovalo mezi pátou (v létě) a osmou (v zimě) příčkou. 

V lednu na Chomutovsku činila nezaměstnanost 9,61 %, přímo v Chomutově potom 10,33 %, 

uchazečů o práci tu bylo hlášeno 3 970. Na konci roku na Chomutovsku byla nezaměstnanost 

8,23 % (viz mapka) a přímo v Chomutově 8,94 %.   
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Nezaměstnanost přestává být vážným sociálním problémem, naopak stále častěji jsou 

slyšet nářky zaměstnavatelů, že nemohou sehnat vhodné zaměstnance, a stále více podniků 

nedostatek pracovní síly brzdí ve vývoji. Nejžádanějšími profesemi v rámci Ústeckého kraje 

jsou pomocní pracovníci ve výrobě a montážní dělníci, řidiči nákladních automobilů, tahačů, 

speciálních vozidel a autobusů, nástrojáři a příbuzní pracovníci, seřizovači a obsluha strojů, 

mechanici a opraváři strojů a zařízení, automechanici, zedníci a stavební dělníci, svářeči, 

řezači plamenem a páječi, instalatéři, potrubáři, stavební zámečníci a klempíři, stavební a 

provozní elektrikáři, obsluha šicích a vyšívacích strojů, šičky a švadleny, číšníci a servírky, 

kuchaři, prodavači, obchodní zástupci, operátoři telefonních panelů, lékaři a zubaři, zdravotní 

sestry, pracovníci ostrahy a strážní.   

Netradiční řešení kritického nedostatku pracovníků našel výrobce dílů a příslušenství 

pro motorová vozidla Eaton. V červnu v médiích vyšla zpráva, že využil možnosti zaměstnávat 

odsouzené a dal práci 57 vězňům. Obecně se průmyslovým podnikům na Chomutovsku dařilo, 

žádný hromadně nepropouštěl zaměstnance, jako se to několikrát stalo v předchozích letech. 

Severočeské doly vytěžily asi 21,4 milionu tun hnědého uhlí, což odpovídá 55,4% podílu na 

produkci v České republice. Po zdanění firma vykázala zisk 2 134 000 000 korun. Přesto před 

sídlem společnosti v Chomutově 16. prosince demonstrovalo tři sta zaměstnanců, kteří navíc 

dávali najevo připravenost stávkovat, pokud by vedení firmy v souběžně vedeném jednání 

s odbory odmítlo od 1. ledna 2017 plošně zvednout platy o čtyři procenta. Do kladných čísel 

se dostala i ocelářská skupina Z-Group Steel Holding, mimo jiných železářských podniků také 

vlastník chomutovských válcoven. Právě šéf holdingu Zdeněk Zemek ale na podzim zveřejnil 

zprávu, že ziskové provozy v Chomutově a Hrádku u Rokycan prodává. Do konce roku se ale 

chomutovské válcovny, v nichž v současnosti pracuje necelých tři sta lidí, prodat nepodařilo. 

Výsadní postavení na celosvětovém trhu dodávek antikorových trubek pro podmořskou těžbu 

ropy a zemního plynu si stále drží Sandvik Chomutov Precision Tubes. Chlubí se vizitkou více 

než sta milionů high-tech trubek bez jediné závady. Zaměstnává šest set lidí a jeho obrat se 

pohybuje okolo pěti miliard korun. 

Řada lidí z Chomutova dojíždí za prací do průmyslové zóny Triangle na místě bývalého 

vojenského letiště na rozhraní Chomutovska, Lounska a Mostecka. Po letech přešlapování už 

zóna plní zamýšlený záměr a zaměstnává více než 2 500 lidí. Navíc další firmy mají provozy 

v různých fázích budování. Největší očekávání se pojí s jihokorejským výrobcem pneumatik 

Nexen Tire, který v zóně hodlá investovat 22 miliard a zaměstnat až 1 500 lidí. Komplex se 

bude rozprostírat na ploše 65,4 hektaru a produkovat bude až 30 tisíc pneumatik denně, což 

je asi 11 milionů ročně. Přestože slavnostní zahájení výstavby továrny proběhlo už na podzim 

2015, po celý rok 2016 byla stavba blokována podivným ekologickým spolkem. Zato stavěla 

firma Kiswire Cord Czech vyrábějící kordová vlákna a ocelové dráty pro pneumatiky, která má 

výhledově zaměstnat až 600 lidí. Výstavbu zahájila v dubnu a už před Vánoci otevírala výrobní 

závod pro plánovaný zkušební provoz od začátku roku 2017 a ostrý od dubna. Pro podnikání 

v průmyslové zóně, ale i pro obyvatele Chomutovska je důležitá dostavba silnice D7 (dříve R7) 

mezi Chomutovem a Prahou. Denně po ní projede 20 tisíc aut a při takovémto přetížení na ní 

dochází k častým a někdy i tragickým haváriím. Zatím jsou čtyři pruhy jen mezi Chomutovem 
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a Bítozevsí, okolo Sulce a mezi Slaným a Prahou. Dostavbu stát stále odkládá, důvodem jsou 

jiné priority, nedostatek peněz i opakující se posuzování dopadů a vlivu na životní prostředí. 

 

 
 

           Zvyšující se výkonnost ekonomiky přinesla spolu s vyšší zaměstnaností veřejnosti i další 

pozitivní efekt – růst mezd. Zatímco některým zaměstnavatelům to umožnila vyšší produkce, 

jiní k tomu byli donuceni konkurencí v rámci snah o udržení stávajících nebo nabrání nových 

zaměstnanců. Za celý rok 2016 tak průměrná mzda v ČR meziročně stoupla o 4,2 procenta na 

27 589 korun. V kraji byl nárůst 4,8 % na 25 148 Kč. Vyšší příjmy domácností umožňovaly 

vyšší spotřebu, která byla zase jedním z pilířů rostoucí ekonomiky. Vyšší kupní síla mimo jiné 

také rozhýbala trh s nemovitostmi, jejichž ceny zase začaly strměji růst. V Chomutově jsou 

ale vzhledem k nezaměstnanosti, sociální skladbě obyvatel a relativnímu dostatku bytů stále 

jedny z nejnižších v ČR. Zájem je hlavně o menší dvou až třípokojové byty v paneláku, ideálně 

v osobním vlastnictví. Makléři v roce 2016 udávali, že solidní byt 2+1 o výměře 50 m2 se na 

sídlištích od Březenecké po Písečnou prodával v průměru za dvě stě tisíc korun, v žádaných 

lokalitách poblíž centra, jakými jsou Horní Ves či Palackého, to bylo půl milionu korun. 

Chomutovany potěšilo, že po mnoha letech zase ožívají dvě dříve významné stavby. 

S přestavbou bývalého Závodního klubu železničářů v Jiráskově ulici, lidmi zvaného Armáďák, 

se započalo už v roce 2014 poté, co z něj zbývaly jen obvodové zdi. V hodnoceném roce byla 

rámcová rekonstrukce už dokončena a v objektu funguje opravna elektromotorů a čerpadel. 

Mnoho let chátrala také výšková budova někdejšího hotelu Armabeton. Nyní má dominanta 

středu města nového vlastníka, který městu i médiím deklaroval, že tam plánuje vytvořit 130 

bytů a v přízemí prostory pro podnikání. V závěru roku se začalo s rekonstrukčními pracemi. 
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Kapitola 5.: Organizace zřízené městem 
 

5. 1.  Podkrušnohorský zoopark Chomutov, příspěvková organizace 

 

Rok 2016 lze v historii Podkrušnohorského zooparku Chomutov bez nadsázky označit 

za přelomový. Připojením areálu Kamencového jezera vzniklo území o úctyhodné výměře, na 

kterém mohou nejen obyvatelé Chomutova realizovat své představy o trávení volného času. 

Komplex nyní tvoří zoologická zahrada, skanzen a přírodní koupaliště s možností ubytování 

v kempu. Také v samotném zooparku se podařilo vytvořit mnoho užitečného. Opravou prošly 

správní budova, zázemí u opičího výběhu, vybudována byla přírodní učebna, řada úspěchů 

byla zaznamenána u odchovů vzácných zvířat. Návštěvníci oceňují i drobné novinky, jakou je 

například chráněné místo pro kojení, kde mohou maminky ve stínu vrbových větví nakrmit 

svá miminka, skryty před nevítanými pohledy. Podkrušnohorský zoopark Chomutov nadále 

vede ředitelka Bc. Iveta Rabasová.  

 

Zoologie 

 

K 31. prosinci 2016 choval zoopark 1 126 kusů zvířat ve 160 druzích, z toho třiadvacet 

druhů je mezinárodně chráněno. A právě u ohrožené pandy červené se zoopark poprvé ve 

své historii mohl radovat z narození a poté z úspěšného odchovu dvou mláďat (na snímku). 

Současně to byla první rodičovská zkušenost mladého páru, který byl sestaven v roce 2014. 

Samice manula v březnu porodila pět mláďat. Od začátku byla koťata vitální a kočka se o ně 
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pečlivě starala, takže odchována byla všechna – jeden samec a čtyři samice. Po domluvě 

s koordinátorem byl mladý samec ponechán v Chomutově a po roce vytvoří pár s přislíbenou 

samicí ze zoo Novosibirsk. Naproti tomu samice byly umístěny do institucí zapojených do 

Evropského záchovného programu. Během roku stářím pošly obě kočky divoké. V současné 

době byl jejich chov přerušen. Ve skupině makaků magot se narodilo jedno mládě, sameček. 

Stále jsou v zooparku chováni tuleni kuželozubí, 

tříčlenná skupina ale není perspektivní. Samec 

Kašek se narodil v roce 1982 a patří k několika 

málo samcům tohoto druhu na světě, kteří jsou 

starší třiceti let. Třiadvacetiletá samice Kruope 

nerodila a tato situace se nezmění i vzhledem ke 

stáří samce. Přestože byla v roce 2015 provedena 

větší oprava povrchu bazénu, areál provozně 

dosluhuje a expozice nemá ani žádné chovatelské 

zázemí. Je nezbytné v blízké době připravit návrh 

na vybudování nového chovného prostoru. Stádo 

jelenů bucharských (na snímku) se rozrostlo o čtyři 

mláďata, dva samce a dvě samice. Tři mladé laně 

narozené v předchozím roce byly umístěny do 

zoo Miskolc. V evropské plemenné knize, kterou 

vede chomutovský zoopark, bylo na konci roku 

evidováno 70 jedinců ve dvanácti institucích.  

Sedm mláďat bylo úspěšně odchováno ve skupině jelenů milu, jedno pak ve stádě 

jelenů evropských chovaných v areálu Eurosafari. Na začátku roku uhynula po vleklých zdra-

votních potížích tříletá samice losa evropského. Druhá samice v květnu porodila a odchovala 

samečka (na snímku), pro kterého bylo nalezeno 

umístění v zoologické zahradě v Miskolci. V rámci 

chovatelské spolupráce odešla na podzim do zoo 

Olomouc mladá samice narozená v roce 2015. 

Začátkem jara příštího roku je plánováno dovézt 

mladou samici z mnichovské zoo. Skupina samic 

soba polárního byla doplněna o ročního samce 

z wroclavské zoo. Stejně jako v předešlých letech 

se narodilo a odchovalo několik mláďat kozorožce 

alpského. Stádo ovcí stepních se rozrostlo o tři 

mláďata, dva samce a jednu samičku. V současné 

době tento zajímavý druh divokých ovcí je kromě 

zooparku chován jen ve čtyřech dalších institucích 

sdružených v Evropské asociaci zoologických za-

hrad a akvárií. Početné stádo muflonů chovaných 

v areálu Eurosafari se rozrostlo o více než dvacet  
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mláďat. Po roční pauze odchovala samice takina 

indického mládě (na snímku) a dvouletá samice 

odchovaná v Chomutově byla přesunuta do zoo 

v Port Lympne v Anglii. Zubr evropský je chován 

ve dvou skupinách, přičemž ta v areálu Eurosafari 

se rozrostla o narozeného býčka. Kvůli úrazovému 

poranění bylo nutné v listopadu utratit dospělou 

samici. Ve druhé expozici zubrů porodila samice 

mrtvé mládě. V dalších měsících se u této zubřice 

objevily zdravotní potíže, kvůli nimž musela být 

utracena. Do budoucna je počítáno s doplněním 

obou skupin o nová zvířata.  

V početné skupině domácích ovcí a koz se 

narodila mláďata u většiny plemen. Za zmínku 

stojí narozená kůzlata koz walliských, karpatských 

a jehňata ovcí cápových, vřesových, Jákobových a 

ouessantských. Jedno mládě odchovali buvoli domácí. Přírůstek byl zaznamenán i u domácího 

skotu. Jedno tele se narodilo ve skupině uherského stepního skotu a čtyři ve stádě skotského 

náhorního skotu. Dvě narozená hříbata přibyla do stáda pony shetlandských. Do soukromých 

chovů byli přenecháni tři shirští koně a také klisna a valach plemene tarpan a tři koně 

plemene český teplokrevník. 

Stejně jako v letech předešlých, také v roce 2016 se v chovu ptáků podařilo několik 

zajímavých odchovů. Jedno mládě odchovaly sovice sněžní a tři mladé vyvedl pár sýců 

rousných. Celkem šest mláďat odchovaly dva páry sýčků obecných. Část z nich se opět zapojí 

do reintrodukčního programu, na kterém zoopark spolupracuje se záchrannou stanicí Aves 

v Brandýsku u Kladna. Na jaře přišel ze zoo Tallinn nový samec orla východního a po 

aklimatizaci vytvořil nový pár. Naopak druhá samice byla nabídnuta v rámci Evropského 

záchovného programu do dalších institucí. Pár orlosupů bradatých zasedl na začátku ledna 

na snesené vejce. Inkubace probíhala normálně a s pomocí chovatele se podařilo vylíhnout 

živé mládě, které ale po týdnu uhynulo na bakteriální infekci. Vejce z druhé snůšky bylo 

ponecháno na hnízdě. Bylo oplozené, ale mládě v něm uhynulo v poslední třetině inkubace. 

Ve skupině pelikánů bílých se vylíhla a odrostla dvě mláďata a poprvé odchovali jedno mládě 

i pelikáni kadeřaví.  

            Mnoho mláďat se vylíhlo také v průchozí voliéře vodního ptactva. Jedno vyvedli kolpíci 

bílí a tři volavky rusohlavé. O osm mladých se rozrostlo hejno kvakošů nočních. Tři z nich byli 

předáni do zoo Hluboká a dalších deset ptáků bylo této organizaci poskytnuto k vypuštění na 

lokalitu v jižních Čechách. Poláci malí vyseděli sedm a čírky modré tři mláďata. Jeřábi bělošíjí 

snesli v první snůšce dvě vejce, která byla odebrána, a z druhé snůšky byla vejce poskytnuta 

do projektu na podporu populace jeřábů v Khinganské rezervaci na východě Ruska. Vejce 

z Chomutova, Olomouce a Brna převáželi ve speciálním inkubátoru pracovníci brněnské zoo, 

jež program koordinuje. Samice snesla ještě jedno vejce ve třetí snůšce a chovný pár z něho 
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úspěšně mládě odchoval. Nově narozená čtyři mláďata ibisů skalních byla na doporučení EEP 

koordinátorky odeslána do zoo Nyíregyházi v Maďarsku. Krasky červenozobé vyvedly celkem 

čtyři mláďata, jedno mládě bylo odchováno v expozici alexandrů čínských. Historicky první 

odchov se podařil u alexandrů černohlavých. Pár úspěšně odchoval dvě mláďata. 

Opět úspěšný byl chov severoafrických ještěrů trnorepů skalních. Ze všech šestnácti 

vajec se vylíhla mláďata, která byla poté úspěšně odchována. Velmi pravděpodobně vysoké 

jarní i letní teploty ovlivnily malou, až téměř nulovou snůšku u suchozemských želv. Proti 

předchozím rokům nakonec nebylo odchováno žádné mládě. Jedno se podařilo odchovat 

u želvy bahenní. Z vajec od dvou chovných samic užovek amurských se vylíhlo dvaadvacet 

mláďat a všechna byla odchována. Po předchozí úpravě zázemí terária byly v hodnoceném 

roce v expozičních prostorách nahrazeny nevyhovující přímotopy několika sálavými panely, 

které umožňují lépe a rychleji zajistit odpovídající teplotu v návštěvnické části. 
 

Marketing 

            Pracovníci oddělení marketingu se i v roce 2016 snažili o zkvalitňování návštěvnického 

servisu a o co nejpestřejší nabídku akcí. Ty byly spojené s nejrůznějšími svátky a významnými 

dny nebo měly výchovný a vzdělávací charakter. Za vrchol návštěvnické sezony v zooparku 

lze bezesporu označit Pohádkové safari, pořádané poslední dva víkendy v srpnu. Stará Ves se 

proměnila v kouzelnou zemi plnou bytostí z pohádek, mezi kterými projížděli rodiče s dětmi 

ve vozidlech Safari expresu a Lokálky Amálky. 

Pracovníci marketingu se podíleli 

na ochranářských kampaních, vyhlášených 

mezinárodními organizacemi. Kampaň Let 

it grow (Nechme je žít a růst) se odrážela 

hlavně v náplni příměstských ekotáborů. 

Prakticky všechny dny v roce, kdy se děti 

radovaly z volna ve škole, využil zoopark 

k jejich pořádání. Na snímku při jednom 

z nich je s dětmi zachycen ekolog Václav 

Brožka. Nejkratší jednodenní ekotábor se 

konal o Velikonocích, nejnáročnějších pak bylo osm týdnů v době letních prázdnin, kdy se 

z ekologicky zaměřeného pobytu v zooparku mohlo těšit skoro pět set dětí ve dvou paralelně 

probíhajících turnusech. Děti se formou her a soutěží dozvěděly mnoho nového o zvířatech 

chovaných v zooparku i o těch volně žijících. Hlavním tištěným informačním prostředkem je 

nadále zpravodaj Oáza, jenž je distribuován do turistických infocenter v Ústeckém a okolních 

krajích a do škol v regionu. Část nákladu byla vydána v německém jazyce.  

V roce 2016 podpořilo chov zvířat v chomutovském zooparku finančním příspěvkem 

téměř sto adoptivních rodičů a sponzorů. Jsou mezi nimi soukromé osoby, třídy základních i 

mateřských škol nebo kolektivy organizací, firem a společností. Adoptivní rodiče i sponzoři 

celkem věnovali 211 772 korun, které byly použity na část nákladů na chov a výživu zvířat. 

V rámci Dne adoptivních rodičů proběhlo 15. října každoroční setkání, kterého se zúčastnilo 

70 adoptivních rodičů a sponzorů.  
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Stará Ves 

Areál skanzenu s replikami i přemístěnými originály staveb z celého Krušnohoří byl 

v hodnoceném roce doplněn o lavičky na zajímavých místech tak, aby se umocnil pozitivní 

prožitek návštěvníků. Největší zájem byl o posezení u rybníka a u bylinkové spirály. Vedle 

větrného mlýna bylo instalováno zastřešené posezení.  

           Pokračovaly opravy a ošetřování exponátů. Také některé předměty z depozitáře prošly 

opravami a konzervací. V půdním prostoru roubenky byla zahájena výstavba expozic umrlčí 

světnička, lnářství, tkalcovství a přadláctví, zimní expozice a cukrářství. Mlynářská expozice 

byla rozšířena o nové exponáty a připravují se další interaktivní prvky. Mlýn byl využit jako 

výstavní síň. Vedle mlýna byly objeveny tři exempláře unikátní břízy ojcovské (na snímku). 

Vzhledem k nejvyššímu stupni ohrožení tohoto druhu bylo okolí zbaveno náletových dřevin a 

celkově upraveno. 

 

Ve Staré Vsi proběhlo také několik výstav, například historického ženského prádla a 

betlémů. Na konci března zde byla slavnostně otevřena expozice staré školy, která byla 

koncipována tak, aby odrážela historický vývoj školství do období protektorátu. Tomu byl 

uzpůsoben i výklad průvodců. Oslava velikonočních svátků byla rozšířena o tradiční průvod 

s Moranou, která byla na konci upálena. Děti měly možnost vedle obvyklých aktivit (pletení 

pomlázek, malování kraslic) vyrobit vlastní Moranu. Obnoveno bylo nadělování velikonočním 

zajíčkem, které bylo typické pro česko-německé pohraničí. Během roku probíhaly různé 

řemeslnické dny, při nichž řemeslníci předávali vědomosti a zkušenosti návštěvníkům, dávali 
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jim možnost vše si vlastnoručně vyzkoušet a výrobky si odnést domů. Děti i dospělí si tak 

například zkusili zpracování vlny, výrobu krušnohorské hračky a výrobu keramiky. V červnu 

proběhl projekt Za uhlím zpět k milíři, kdy vedle stavby milíře a pálení uhlí se veřejnost, 

studenti a žáci 2. stupně základních škol účastnili i přednášek a externích pokusů zaměřených 

na karbonizaci, kde garantem byla Vysoká škola chemicko-technologická. O prázdninách se 

konaly Výtvarné dny ve skanzenu, při nichž návštěvníci zkoušeli různé výtvarné techniky za 

pomoci profesionálních výtvarníků. Na začátků září ve staré škole probíhalo vítání prvňáčků.  

 

Ekologická výchova 

V budově ekocentra se každé úterý scházeli mladí přírodovědci. Účastnili se různých 

ekologických aktivit a úklidových akcí. Pomohli například upravit stanoviště kriticky ohrožené 

břízy ojcovské ve skanzenu Stará Ves. Po celý rok se starali o zvířata v teráriích ekocentra, 

v chladných měsících doplňovali ptačí a veverčí krmítka. 
 

 
 

Ve druhé polovině roku byla zahájena úprava ekocentra. Týkala se hlavně venkovního 

prostoru zahrady a přípravy projektů na obnovu jejího oplocení a vybudování interaktivních 

prvků sloužících k edukativní činnosti. Ekologické a výukové aktivity se nově odehrávají také 

v přírodní učebně v prostoru zooparku, na fotografii při slavnostním střihání pásky ředitelka 

zooparku Iveta Rabasová. Během roku se vzdělávacích aktivit v zooparku zúčastnilo 1 432 dětí 

z mateřských, základních a středních škol. Ve spolupráci se zoo Liberec pro ně byly vytvořeny 

nové výukové programy s aktuálními tématy Prales na talíři, Pochybné suvenýry a Příroda 

v ohrožení. Uspořádány byly čtyři ekotábory, kterých se zúčastnilo 96 dětí, ekotábor o letních 

prázdninách pak absolvovalo 480 účastníků.  
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Kamencové jezero 

 

             

            Správa areálu Kamencového jezera přešla z rozhodnutí Rady města Chomutova ze dne 

30. května 2016 pod Podkrušnohorský zoopark. V přechodném období byly řešeny vlastnické 

vztahy s předchozím nájemcem, společností CV Relax. Přes organizační nedostatky probíhala 

sezona, která trvala od 1. července do 2. října, bez velkých problémů.  

V areálu je 49 chatek. Klientům bylo pronajímáno 46 chatek, a to 2–4 lůžkových se 

sociálním zázemím i bez něj. Tři chatky byly vyřazeny z provozu kvůli nevyhovujícímu stavu. 

Hojně využívané je ubytování ve vlastních stanech v autokempu (na snímku). Mimo provoz 

zůstal hotel Kamenčák (dříve Golf club). Návštěvníci areálu měli řadu možností sportovního 

vyžití - půjčovnu loděk i paddleboardů, minigolfové hřiště, antuková hřiště i hrací plochu na 

streetball, půjčovnu sportovního vybavení pro volejbal, stolní tenis a basketbal. 
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5. 2.  Středisko knihovnických a kulturních služeb Chomutov, 
příspěvková organizace 

 

            Hlavním úkolem Střediska knihovnických a kulturních služeb Chomutov je poskytování 

knihovnických a informačních služeb občanům města, studentům a návštěvníkům. Dále tato 

příspěvková organizace města pořádá různé kulturní akce, výstavy, jazykové nebo odborné 

vzdělávací kurzy a různá školení. Tyto činnosti provádí zejména v části bývalého jezuitského 

areálu, kde v jedné budově sídlí oddělení knihovny (oddělení beletrie pro dospělé, oddělení 

naučné pro dospělé, dětské oddělení, studovna, čítárna s internetem, hudební oddělení) a ve 

druhé je galerie Lurago, velký sál, učebny, místnosti oddělení propagace, malý sál – učebna 

č. 66, ekonomicko-provozní oddělení a prostory, které jsou pronajímány zájmovým spolkům 

a neziskovým organizacím. Středisko spravuje a k činnostem využívá i atrium, kostel svatého 

Ignáce, pobočky knihovny na Březenecké a v bývalém kině Oko, galerii Špejchar a městskou 

věž. Ředitelkou organizace je nadále Mgr. Marie Laurinová. 

Chomutovská knihovna z pověření krajské knihovny zajišťuje výkon regionální funkce 

pro čtyři profesionální knihovny (MěK Jirkov, MěK Kadaň, MěK Klášterec n. O., MěK Vejprty) 

a 35 neprofesionálním knihovnám. Tato práce především spočívá ve tvorbě a zajištění oběhu 

knihovních souborů, v metodickém vedení, školení knihovníků a servisu knihovního systému. 

          V hodnoceném roce Středisko knihovnických a kulturních služeb Chomutov hospodařilo 

s 20 782 747 korunami, z toho 16 944 102 korun byla dotace města coby zřizovatele. Vlastní 

příjmy organizace činily 2 725 558 korun.  

 

Činnost jednotlivých oddělení SKKS 

Oddělení doplňování a zpracování knihovních fondů  

V roce 2016 bylo zakoupeno 7 166 kusů knihovních položek, z toho bylo 6 210 knih a 

například 185 společenských her. 

 

Čítárna a centrální evidence čtenářů 

 Oddělení registrovalo 4 649 čtenářů (o 115 více než v roce 2015), 31 758 návštěvníků 

(o 214 více) a 89 034 výpůjček (o 254 více). Zvukovou knihovnu, jež slouží hlavně zdravotně 

handicapovaným, v roce 2016 využívalo okolo 25 stálých návštěvníků. Půjčili si 823 položek, 

což je nárůst oproti roku 2015 o 69 výpůjček.  

 

Studovna 

           Oddělení evidovalo 754 čtenářů (o 9 méně než v roce 2015), 6 831 návštěv (o 366 více) 

a 15 365 výpůjček (o 3 922 méně). Například zde byla 972krát půjčena některá z deskových 

společenských her a 39krát elektronická čtečka knih. 

 

Hudební oddělení 

 Registrovaných uživatelů oddělení bylo 485 (o 31 méně než v roce 2015), návštěvníků 

9 319 (o 570 více) a výpůjček 22 989 (o 1 055 méně).   
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Vzdělávací oddělení 

 Oddělení v hodnoceném roce uspořádalo 88 různých kurzů a přednášek (o 3 více než 

v roce 2015), jichž se zúčastnilo 1 284 návštěvníků (o 98 více). Mezi kurzy hrály prim jazykové, 

několik dalších nabízelo vzdělání v oblasti počítačových technologií. Hojně navštěvovaná byla 

Akademie třetího věku. 

 

Oddělení naučné literatury 

 Oddělení v roce 2016 evidovalo 2 653 čtenářů (o 97 méně než v roce 2015), 27 032 

návštěv (o 2 000 méně) a 73 926 (o 5 000 méně). 

 

Oddělení beletrie pro dospělé  

 Oddělení registrovalo 2 799 čtenářů (o 20 méně než v roce 2015), kteří si ve 37 442 

případech (o 1 000 méně) půjčili 112 705 knih (o 2 282 méně).  
 

 
 

Dětské oddělení 

 Oddělení mělo v hodnoceném roce 2 292 evidovaných uživatelů (o 128 víc než v roce 

2015), 23 239 návštěv (o 349 méně) a 76 236 výpůjček (o 9 101 méně). Pracovnice oddělení 

pro děti pořádají i řadu akcí, většinou pro celé třídy základních nebo mateřských škol. Pro 

děti zde vystupovali také ilustrátoři Adolf Dudek a Lucie Seifertová. Jednou měsíčně po celý 

školní rok se zde setkávali členové literárního klubu Knihovnický pisálek. 
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Pobočky Březenecká a Lipská 

Pobočka na Březenecké v roce 2016 evidovala 881 čtenářů (o 63 méně než v roce 

2015), 12 574 návštěv (o 2 060 méně) a 45 683 výpůjček (o 7 521 méně), zatímco v pobočce 

v bývalém kině Oko v Lipské ulici to bylo 192 čtenářů (o 60 více než v roce 2015), 1 920 

návštěv (o 366 více) a 7 755 výpůjček (o 949 více). Pracovnice pobočky na Březenecké mimo 

běžné činnosti uspořádaly několik besed, výstavek a exkurzí. 

 

 

 Celkový počet čtenářů registrovaných v roce 2016: 
5 660, tj. 11,94 % z celkového počtu obyvatel města  

Věkové rozložení čtenářů 

rozmezí počet % 

do 15 let 1 659 29,31 

16 až 19 let 311 5,49 

20 až 29 let 537 9,49 

30 až 39 let 738 13,04 

40 až 49 let 734 12,97 

50 až 59 let 484 8,55 

60 až 69 let 645 11,40 

70 až 79 let 395 6,98 

nad 80 let 85 1,50 

nevyplněno 72 1,27 

     

pohlaví počet % 

muži 1 842 32,54 

ženy 3 818 67,46 
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Oddělení kultury 

 Oddělení kultury pořádá v rámci střediska různé kulturní akce, stejně jako vzdělávací 

pořady a výstavy. Celkem jich pracovníci oddělení v roce 2016 připravili 257, účast na nich 

byla téměř 17 tisíc návštěvníků. K nejnavštěvovanějším akcím patřily v atriu koncert Velkého 

dechového orchestru Severočeských dolů, pravidelné koncerty Big bandu Zdenka Tölga (na 

snímku nahoře), v kostele sv. Ignáce mše při příležitosti Viktoriánských slavností, koncert pro 

Karla Kryla a v závěru roku tradiční adventní koncerty završené štědrovečerní Českou mší 

vánoční. V galerii Lurago nejvíce návštěvníků přišlo na 4. odpolední adventní koncert Loutny 

české, do galerie Špejchar zase na fler jarmark (na snímku dole). Do velkého sálu SKKS nejvíc 

diváků zavítalo na dětský recitační Den poezie a soutěž ve zpěvu lidových písní Chomutovský 

skřivánek, návštěvnost komornějších akcí v učebně č. 66 se pohybovala v řádu nižších desítek.  
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5. 3.  Městské lesy Chomutov, příspěvková organizace 

 

Městské lesy Chomutov v roce 2016 pokračovaly v hospodaření na pozemcích města 

Chomutova, které mají ve správě, podle lesního hospodářského plánu. Výměra obhospoda-

řovaných lesních pozemků k 31. prosinci 2016 činila 3 157,67 ha, z toho bylo 2 975,7 ha 

porostní půdy. Městské lesy mají šest kmenových zaměstnanců, ředitelem organizace je Petr 

Markes. Pěstební, těžební i další práce prováděli hlavně najatí živnostníci a soukromé firmy. 

Lesy v péči Městských lesů Chomutov leží zčásti v těsné blízkosti Chomutova, zčásti 

pak ve vyšších nadmořských výškách u hranic s Německem. Většina výměry je zařazena do 

kategorie lesů ochranných nebo lesů zvláštního určení. Lesy poblíž města jsou využívané 

k rekreačním účelům. 

Hospodaření v roce 2016 se příliš nelišilo od situace v předchozích letech. Zalesněno 

bylo 41,38 ha porostní půdy, což odpovídá celkovému počtu 206 700 vysazených stromků. 

Z toho 31,64 ha bylo zalesněno jehličnany, především smrkem ztepilým, a 9,74 ha listnáči, 

zejména bukem lesním. Plocha holin k 1. lednu 2016 činila 34,61 ha, k 31. prosinci téhož roku 

už pouze 10,01 ha. To představuje úbytek 24,6 ha. 

K důležitým činnostem v lesním hospodářství patří i ochrana a péče o lesní kultury. 

V hodnoceném roce bylo nutné provést postřik sazenic proti klikorohu borovému na 145,05 

ha, nátěry proti okusu zvěří na 219,1 ha, ožin sazenic na 255,34 ha a pokládání rodenticidu 

proti myšovitým hlodavcům na 43 ha porostu. Postaveno bylo 2 830 metrů nových oplocenek. 

Prořezávky byly provedeny na 32,39 ha lesa. Vytěženo bylo 2 835 m3 dřeva. Z toho většinu, 

2045 m3, tvořilo dřevo jehličnaté, 790 m3 dřevo listnaté. Snímek je z těžby dřeva po polomu. 
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 Maximum nákladů na činnost se organizace snaží pokrýt z dotací. Poskytuje je jednak 

Ministerstvo zemědělství pro lesy v pásmu imisního ohrožení A a B (porosty s významným 

imisním zatížením), jednak Ústecký kraj pro ostatní lesy. V roce 2016 Městské lesy Chomutov 

čerpaly z těchto dotačních titulů 3 293 000 Kč.  

 

Čerpání dotací na lesnickou činnost v roce 2016 (v tis. Kč) 
 

  náklady celkem dotace KÚ dotace MZe 

Obnova lesa - sadba 2 321 333 1 529 

Péče o lesní kultury 1 773 327 953 

Prořezávky 128  8 

Ochrana lesa 26   

Ostatní lesnická činnost 1 020  143 

Celkem 5 268 660 2 633 

 

Naplno se v roce 2016 rozběhly aktivity organizace pro veřejnost, zejména pro děti ze 

základních a mateřských škol. Proběhlo 32 programů lesní pedagogiky, kterých se zúčastnilo 

dohromady 664 dětí. 

 

 

5. 4.  Technické služby města Chomutova, příspěvková organizace 

 

Technické služby města Chomutova i v roce 2016 v hlavních činnostech postupovaly 

podle Integrovaného systému řízení, který byl zaveden v roce 2005. Systém stanoví každý rok 

v organizaci trvalé cíle procesů a cíle pro zlepšování. Přezkoumáním plnění v rámci tohoto 

systému za rok 2016 bylo zjištěno, že trvalé cíle byly plněny téměř na sto procent, přičemž 

plnění cílů je na vysoké úrovni, že všechny procesy byly personálně stabilizovány a že vlivem 

nových právních požadavků a technologií neproběhly žádné zásadní procesní změny. Organi-

zace nadále funguje pod vedením Ing. Zbyňka Koblížka. 

V listopadu proběhl recertifikační audit systému řízení kvality, životního prostředí a 

bezpečnosti práce a ochrany zdraví. Funkčnost těchto systémů se prověřovala za běžného 

provozu. Recertifikační audit byl úspěšný a organizace certifikáty ISO 9001, 14001 a 18001 

opět obhájila, čímž prodloužila jejich platnost do prosince 2017. Technické služby prošly také 

dozorovým auditem, který nezjistil žádné neshody. Celkově v hodnoceném roce organizace 

usilovala o zlepšování poskytovaných služeb, ochrany životního prostřední i bezpečnosti a 

ochrany zdraví jak vlastních zaměstnanců, tak i obyvatel města.  

Hlavními činnostmi organizace jsou správa komunikací, veřejného osvětlení, svoz a 

nakládání s odpady, provozování pohřební služby a péče o veřejnou zeleň. V roce 2016 se 

TSMCH prostřednictvím provozovny místní komunikace staraly o 115 kilometrů vozovek, což 

je meziroční nárůst o jeden kilometr. Dále o 161 kilometrů chodníků a 2 815 kanalizačních 

vpustí, oba tyto údaje jsou stejné v porovnání s rokem 2015. Co se týká dopravních značek, 
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těch organizace měla na starosti 3 967 kusů. To je o necelých čtyřicet méně než v roce 2015. 

Provozovna veřejné osvětlení obhospodařovala 6 203 svítidel při délce kabelového vedení 

220 kilometrů. Počet svítidel oproti předchozímu roku stoupl o šest desítek, délka vedení se 

zvýšila přibližně o kilometr. Rozloha veřejné zeleně, o kterou se organizace stará, se snížila 

z 284 hektarů na 265 hektarů. Na snímku hrabání listí v městském parku. 
 

 

Opět se potvrdilo, jak účinná je metoda komplexního blokového čištění. V roce 2016 

bylo z komunikací sebráno 559 tun smetků, což je množství srovnatelné s předchozím rokem. 

V oblasti separace odpadů se pokračovalo ve zvyšování počtu stanovišť pro kontejnery. 

Vybudována byla čtyři nová stanoviště v lokalitách U Kamencového jezera, Domov klidného 

stáří Šípková, Kamenný Vrch a Za Zborovskou. Ze statistik vyplynulo, že se organizaci daří 

motivovat obyvatele města k většímu třídění. Počty svezeného tříděného odpadu se zvýšily 

u papíru, plastu, kovů, bioodpadu i gastroodpadu, pokles byl zaznamenán u skla. Papíru bylo 

svezeno 707 tun, skla 480 tun, plastů 

528 tun, kovů 135 tun, gastroodpadu 

56 tun a bioodpadu 1 324 tun. Z něj 

organizace nadále vyráběla kompost 

pro vlastní potřeby i pro veřejnost, 

která si ho zdarma odebrala 356 tun.  

Mezi významné události patří 

výměna oken a dveří budov areálu Na 

Moráni a oprava výměníkové stanice 

včetně izolace rozvodů. Navýšen byl 
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počet velkoobjemových kontejnerů v období vánočních svátků na všechna pevná stanoviště. 

Na 166 kusech stožárů veřejného osvětlení byl obnoven nátěr. V rámci zlepšování pracovních 

podmínek provozu byla provedena výměna zastaralých výbojkových svítidel za svítidla s LED 

zdrojem v garážích budovy B, na hlavním dispečinku, v sociálním zařízení haly C v areálu Na 

Moráni, v hale posypového materiálu v areálu U Větrného mlýna, v budově hřbitovní správy 

a v čekárně pro pozůstalé.  

 Pro posílení vozového parku zajišťujícího čištění města byl zakoupen nový silniční 

zametací stroj Bucher CityFant 6000 H. Ve spolupráci s městem byla zahájena výstavba Háje 

vzpomínání II, čímž vznikají nová pohřbívací místa. Na ploše překladiště bylo zřízeno mycí 

stanoviště, jež umožňuje občasné oplachování 

kontejnerů a dopravních prostředků vodou. 

Opravy laviček a oplocení dětských hřišť byly 

v uvedeném roce zkušebně prováděny pomocí 

materiálu z recyklátů.  

V posledních pěti letech jsou počty 

zaměstnanců organizace téměř vyrovnané, 

 v roce 2016 jich bylo 191, což je o jednoho 

pracovníka méně než v předchozím roce. 

Technické služby města Chomutova v roce 

2016 hospodařily s přebytkem zhruba 253 000 

korun, příjmy byly 135 474 000 korun a výdaje 

135 221 000. Zlepšený hospodářský výsledek 

bude použit na krytí ztráty z let 2010 a 2011. 
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5. 5.  Sociální služby Chomutov, příspěvková organizace 

 

Sociální služby Chomutov jsou poskytovatelem všech běžných sociálních služeb pro 

potřebné obyvatele města a blízkého okolí. V roce 2016 se musely potýkat s prohlubujícím se 

nedostatkem pracovních sil na trhu práce, což klade zvýšenou zátěž na stávající zaměstnance 

a hlavně ty v přímé péči o uživatele, a také s nejistotou ve finančním zabezpečení provozu 

v důsledku nových pravidel financování sociálních služeb. Přesto se pracovníkům organizace 

daří nejen udržet vysoký standard služeb, ale ještě aplikovat poznatky a výstupy z odborných 

konferencí, jež Sociální služby Chomutov každý rok pořádají pro odbornou i laickou veřejnost. 

K 31. prosinci 2016 v organizaci pracovalo 197 zaměstnanců, průměrný přepočtený počet činil 

190,07 zaměstnance. Průměrná mzda byla 18 251 Kč. Ředitelkou Sociálních služeb Chomutov 

je nadále Mgr. Alena Tölgová. 

 

Sociální služby registrované k 31. prosinci 2016 

druh služby 
forma kapacita cílová skupina 

místo poskytování 

domovy pro seniory 

pobytová 166 senioři 
 
Písečná 5062, Chomutov 
 

domovy pro osoby se 
zdravotním postižením 

pobytová 30 

osoby s kombinovaným 
postižením 
osoby s mentálním 
postižením 

Písečná 5176, Chomutov 

denní stacionáře 

ambulantní 10 

osoby s kombinovaným 
postižením 
osoby s mentálním 
postižením 

Písečná 5176, Chomutov 

denní stacionáře 

ambulantní  10 

osoby s tělesným 
postižením 
(rehabilitace Vojtovou 
metodou) 

Písečná 5176, Chomutov 

pečovatelská služba 
terénní 

okamžitá kapacita 
11 

senioři 
osoby se zdravotním 
postižením 

Bezručova 4512, 
Chomutov 

odborné soc. poradenství 

ambulantní počet intervencí 3 osoby v krizi 
 
Písečná 5030, Chomutov 
 

azylové domy pobytová 36 

osoby bez přístřeší 
osoby v krizi 
matky a ženy 
s dítětem/dětmi 
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Hospodaření  

Sociální služby Chomutov v roce 2016 hospodařily s vyrovnaným rozpočtem. V jeho 

rámci byly provedeny opravy majetku za 1 199 000 korun. Výrazné problémy způsobil fakt, 

že třem službám nebyly přiznány dotační prostředky na provoz, a to Dennímu stacionáři pro 

osoby se zdravotním postižením Písečná, Dennímu stacionáři Písečná a odbornému sociál-

nímu poradenství v Sociálním centru Písečná. Uvedené služby tak byly v roce 2016 finančně 

zajištěny pouze příspěvkem zřizovatele.  

 

Aktivity organizace 

Univerzita třetího věku  

Univerzita nabízí seniorům možnosti aktivně trávit volný čas, osvěžit si zapomenuté 

vědomosti, doplnit je novými poznatky nebo si pohovořit s odborníky na různá témata. Pro 

školní rok 2016/2017, do kterého se zapojilo 12 seniorů, byly hodiny zaměřené převážně na 

praktické výtvarné aktivity, zařazen byl i základní kurz klasické ergoterapie. V akademickém 

roce 2015/2016 úspěšně ukončilo Univerzitu třetího věku 15 absolventů, jako vždy převzetím 

osvědčení na radnici.  

 

Kvalifikační kurz 

Kurz je určen pro profesní přípravu pracovníků v sociálních službách, je koncipován 

jako prezenční s rozsahem 160 hodin, závěrečná zkouška se skládá z písemného testu a ústní 

zkoušky. V roce 2016 byly otevřeny dva cykly a úspěšně je ukončilo 46 absolventů. 
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Euroinstitut 

Euroinstitut je instituce zaměřená na vzdělávání žáků se speciálními potřebami. Žáky 

jsou osoby ze širokého věkového spektra od mladých po lidi ve středním věku. Většinu tvoří 

klienti domovů pro osoby se zdravotním postižením a domovů se zvláštním režimem. Na 

základě jednání zástupců odborného učiliště a praktické školy Euroinstitut s vedením Sociálních 

služeb Chomutov byla 1. září zahájena výuka šesti mentálně postižených žáků s výhledem 

následného jednoduchého zaměstnání.  

 

Konference pro veřejnost 

Díky výbornému ohlasu předchozích konferencí se Sociální služby rozhodly uspořádat 

další, tentokrát na velice citlivé a dříve tabuizované téma smrti. Městské divadlo Chomutov 

31. března přivítalo takřka 130 účastníků z řad odborné i laické veřejnosti. Pohled na smrt 

z filozofického hlediska, pomoc v období umírání a smrti, antropologická perspektiva smrti a 

umírání, stejně jako podstata lidskosti a smrti byla témata, která v posluchačích zanechala 

hluboký dojem a mohou být nápomocna při jejich setkání se s umíráním a smrtí, a to jak 

v profesním, tak v soukromém životě. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Parlament seniorů 

Seniorský parlament je apolitický poradní orgán města Chomutova. Důvodem vzniku 

byla skutečnost, že ve městě už pracuje studentský parlament, který podněty a připomínkami 

pomáhá k řešení situací, jež tuto věkovou skupinu tíží. Senioři jsou významnou společenskou 

skupinou, mají životní zkušenosti, kterých lze pro rozvoj města využít. Parlament je otevřený 

všem zájemcům z řad obyvatel města, za Sociální služby Chomutov se ho pravidelně účastní 

zástupci Domova pro seniory Písečná a Klubu seniorů. V roce 2016 proběhla dvě setkání. 
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Týden v sociálních službách 

Týden sociálních služeb ČR se v hodnoceném roce uskutečnil od 3. do 7. října. Sociální 

služby Chomutov se jako každoročně prezentovaly Dny otevřených dveří ve všech provozech, 

informačním stánkem v obchodním domě Chomutovka a výstavou kreseb Miroslava Schnei-

dera v prostorách radnice (na snímku). 
 

 
 

Společenské, kulturní a sportovní akce pro klienty 

Regionálně oblíbenou akcí je Diskotéka pro handicapované, jež se již třináct let koná 

v městském divadle za účasti asi 200 osob z Ústeckého kraje s mentálním a kombinovaným 

postižením. Opět se zde setkali dlouholetí přátelé, kteří mají omezené možnosti kontaktu.  

Další tradiční aktivitou je Den ve fitness, který se koná v Aquasvětě. Setkávají se zde 

zdravotně handicapovaní z regionálních domovů pro osoby se zdravotním postižením nejen 

pro zábavu, ale hlavně pro příjemnou aktivizaci v prostorách, které běžně nenavštěvují. 

V roce 2016 se konal již desátý ročník akce. Pro účastníky byly připraveny disciplíny, jako je 

aquaaerobic, divoká řeka, bublinková koupel nebo výuka základů plavání, a také občerstvení 

a dárky. Akce se zúčastnilo 48 klientů. Projekt se sportovně vědomostní soutěžní náplní Děti 

a senioři jdou za poznáním přerostl v pravidelné setkání dětí a seniorů v městském divadle a 

jeho hlavním cílem je prohloubit mezigenerační vztahy, vzájemnou spolupráci a pochopení. 

Doprovází ji vystoupení skupiny Gloria z Plzně, jež nejen pobaví, ale svými scénkami i poučí.  

Zahradní slavnost je stěžejní akcí pro klienty a členy jejich rodin, ale organizace na ni 

zve i zaměstnance, dodavatele, sponzory a vedení města. Za krásného počasí opět proběhl 

bohatý kulturní program s hudbou, tancem, dobrotami a pitím. 
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Naposledy se Sociální služby Chomutov zapojily do republikové akce Centra národní 

podpory zdraví Rotopedtours a Pěškotours, kdy si přihlášení účastníci měří po celý měsíc 

ujeté a ušlé kilometry. Akce byla tímto ročníkem oficiálně ukončena. 

 

Mezinárodní spolupráce 

Sociální služby Chomutov pokračují v dlouholeté spolupráci s německým partnerem 

Domovem pro seniory Adama Riese z Annabergu-Buchholze. Společenská oblast spolupráce 

se orientuje hlavně na klienty obou institucí a odvíjí se od společných aktivit. Klienti z Domova 

pro seniory Písečná, Domu s pečovatelskou službou Merkur a členové Klubu seniorů se účastní 

německého Sportovního svátku seniorů, senioři z Annabergu-Buchholze zase běžně přijíždějí 

na Zahradní slavnost, Diskotéku pro handicapované a další akce do Chomutova.  

 

Spolupráce s Vězeňskou službou ČR – Věznice Všehrdy 

V hodnoceném roce pokračovala spolupráce v oblasti zaměstnávání odsouzených. Ti 

v organizaci pracovali bez nároku na mzdu, což je forma přípravy na zaměstnání a zároveň 

výpomoc státu.  

 

Klub seniorů 

Cílem Klubu seniorů je prevence sociálního vyloučení a aktivní trávení volného času 

chomutovských seniorů a zdravotně postižených občanů. Klub má 372 členů, jejichž evidenci 

vede Centrum denních služeb Bezručova. Na snímku setkání jedné z jeho skupin v Merkuru.  
 

 

 



[129] 
 

5. 6.  Dopravní podnik měst Chomutova a Jirkova, akciová 

společnost 

 

Hlavním předmětem činnosti Dopravního podniku měst Chomutova a Jirkova v roce 

2016 bylo provozování městské autobusové a trolejbusové dopravy na území obou měst, dále 

pro obce Černovice, Droužkovice, Spořice a Údlice. Vedle MHD podnik vykonával linkovou a 

smluvní pravidelnou a nepravidelnou autobusovou dopravu. K tomu provozoval mycí linku a 

poskytoval opravárenský servis pro vlastní vozový park a pro vozy externích zákazníků. Podnik 

z pozice ředitele vede Ing. Petr Maxa. 

Valná hromada 28. června rozhodla o změně stanov společnosti. Spočívala v doplnění 

předmětu podnikání „o montáž, opravy, revize a zkoušky plynových zařízení a plnění nádob 

plyny, provozování dráhy trolejbusové a provozování drážní dopravy na dráze trolejbusové“. 

Do obchodního rejstříku pak byly tyto činnosti zapsány 29. srpna 2016.  
 

 
 

Největší událostí roku 2016 v oblasti přepravy osob bylo zapojení tarifu Dopravního 

podniku měst Chomutova a Jirkova do tarifu integrovaného dopravního systému Ústeckého 

kraje od 11. prosince. Tento krok byl připravován již od poloviny roku 2015 a odsouhlasen 

oběma akcionáři. Pro DPCHJ integrace znamená zcela nový tarif MHD z hlediska druhů, cen a 

časové a zónové platnosti jízdenek, ale také odlišné odbavování ve vozech MHD, kde došlo 

ke zrušení systému check-in/check-out. Dosavadní Bus karty nejsou integrovány a je možné 

je buď vrátit, nebo je dále používat, ale jen pro linky MHD. Naopak karty DÚK jsou na linkách 

chomutovské MHD uznávány a v přepravních kancelářích DPCHJ též vydávány. U jednotlivých 

jízdenek placených z elektronické peněženky došlo ke zrušení check-out a zrušeno bylo také 
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počítání ceny podle počtu zastávek. Zavedeny jsou jízdenky s platností 45 minut (14 Kč) a 60 

minut (17 Kč) s možností přestupů v této době. Platí po Chomutově, Jirkově i v relaci mezi 

těmito městy. Není již třeba hlídat počet zastávek, ale jen časovou platnost jízdenky. Důležité 

bylo zařazení obcí Černovice, Droužkovice, Spořice a Údlice do tarifní zóny Chomutov a tím 

zachování tarifu MHD pro jejich obyvatele. Cestující z ostatních částí kraje mohou využívat 

jízdenky DÚK i v MHD Chomutova a Jirkova. Když přijedou meziměstskou linkou DÚK, mohou 

pokračovat v cestě městskou dopravou bez potřeby kupovat další jízdenku, pokud jim ještě 

časově platí. Nově řidiči na linkách MHD vydávají papírové jednotlivé jízdenky do libovolné 

zóny v kraji.  

Dále byla zavedena možnost úhrady jízdného ve vozech MHD bezkontaktní bankovní 

kartou, možnost placení v hotovosti do mincovníku u řidiče zůstala zachována. Zrušeny byly 

některé druhy časových jízdenek, nyní jsou na 7, 30, 90 a 365 dní. Městská hromadná doprava 

v Chomutově a Jirkově je zdarma pro cestující starší 70 let a pro dárce krve se Zlatou Janského 

plaketou a vyššími formami tohoto ocenění. 

Číslování linek MHD se změnilo tak, že se před stávající dvojčíslí zavedlo předčíslí 3. 

Dvojčíslí, na která byli lidé zvyklí, zůstala stejná. Důvodem byla nutnost, aby se v Ústeckém 

kraji žádné číslo linky neopakovalo. Trasy linek MHD zůstaly stejné. Významnou pomocí pro 

začlenění DPCHJ do integrovaného systému byla finanční pomoc Ústeckého kraje. Dopravní 

podnik obdržel dotaci 1 milionu Kč pro hardware a software odbavovacího zařízení ve vozech 

MHD a v přepravních kancelářích.  

Dalším vylepšením služeb pro cestující je zvýšení počtu vozů s mobilním internetovým 

připojením zdarma (na snímku trolejbus s nálepkou Free wi-fi). Na konci roku bylo dostupné 

v šestnácti trolejbusech, dvaceti osmi autobusech MHD a ve dvou linkových autobusech.  
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Městská hromadná doprava 

 Dopravní podnik měst Chomutova a Jirkova v roce 2016 provozoval 15 autobusových 

linek s délkou 141 km a 6 trolejbusových linek s délkou 68 km, zastávek je 197. Síť obsluhuje 

30 autobusů a 16 trolejbusů. Autobusy najezdily 1 146 004 kilometry (1 142 155 v roce 2015, 

1 127 932 v roce 2014), trolejbusy 703 799 km (698 642 v roce 2015, 697 378 v roce 2014), 

celkem bylo najeto přesně 1 849 803 km (1 840 797 v roce 2015, 1 825 310 v roce 2014).  

 

Přepravených osob (v tisících) 2014 2015 2016 

Autobusy  2 858 2 795 2 698 

Trolejbusy  2 244 2 238 2 133 

Celkem  5 102 5 033 4 831 

 

Linková a ostatní autobusová doprava 

V hodnoceném roce vozidla 

DPCHJ na meziměstských linkách a 

v rámci smluvní přepravy ujela 

189 000 km (335 000 v roce 2015, 

3 518 000 v roce 2014). Největší 

podíl na dopravních výkonech tvoří 

zaměstnanecké přepravy pro velké 

zaměstnavatele regionu, jimiž jsou 

například Severní energetická, Coal 

Services, Eaton Industries, Dräger 

Chomutov. Zajišťován je též provoz 

cyklobusů, skibusů a nepravidelná 

smluvní a zájezdová doprava. 

 

Investice 

           Nejvýznamnějšími investicemi byly pořízení mycí linky za 1 246 000 Kč, pořízení plničky 

klimatizací za 89 000 Kč, nákup vysokotlakého čistícího stroje za 126 000 Kč, nákup osobních 

automobilů Škoda Citigo za 227 000 Kč a Škoda Octavia za 519 000 Kč. Dále byla proúčtována 

dotace ve výši 7 691 000 Kč, která snížila pořizovací cenu investice odsávání CNG. 

Velkou událostí bylo zejména dubnové zprovoznění mycí linky pro úklid a mytí vozidel 

společnosti (1 137 mytí do konce roku) i externích vozidel (3 135 mytí do konce roku). Od 

podzimu myčka funguje v nepřetržitém provozu. Událostí byl také 1. června začátek prodeje 

stlačeného plynu CNG zákazníkům, jichž do konce roku bylo 316. I kvůli nim byl ve druhém 

pololetí zvětšen oblouk vozovky u administrativní budovy. Následně byly provedeny opravy 

všech komunikací v areálu s cílem hlavně vyrovnat vyjeté koleje, jež jsou způsobeny jílovitým 

podložím a provozem těžké techniky. Kromě oprav vlastní techniky pokračovaly opravy pro 

externí zákazníky, za celý rok jich bylo 390. 
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Personalistika, mzdy  

K 31. prosinci 2016 pracovalo ve společnosti 152 kmenových zaměstnanců, meziroční 

nárůst byl 1,3 %. Nejpočetnější profesí jsou řidiči autobusů, kteří tvoří cca 62,2 % z celkového 

počtu zaměstnanců. Provozních pracovníků v dělnické kategorii je 21,4 %, zbylý podíl tvoří 

technicko-hospodářští pracovníci. Průměrná měsíční mzda ve společnosti činí 26 037 Kč.  

 

Vývoj počtu zaměstnanců podle kategorií (přepočtený stav k 31. 12.) 

     2014       2015  2016 

Řidiči  162,73 94,29 95,65 

Ostatní dělníci  27,3 22,41 32,83 

TH vč. managementu  32,51 25,27 25,25 

Celkem  222,54 141,97 153,73 

 

Vývoj průměrné mzdy podle kategorií (v Kč) 

2014       2015  2016 

Řidiči  22 563 24 280 25 581 

Ostatní dělníci  26 311 30 134 26 451 

TH vč. managementu  29 702 39 121 30 421 

Celkem  24 087 27 912 26 037 

 

O odborný rozvoj zaměstnanců dopravní podnik pečuje především formou pravidelně 

pořádaných školení, vysíláním pracovníků na semináře a koupí odborné literatury. Podporuje 

rozšiřování řidičského oprávnění ze skupin C+D na CE+DE, kurzy obsluhy vysokozdvižných 

vozíků a svářečské kurzy, třicet řidičů autobusů se na Autodromu Most zúčastnilo kurzů 

bezpečné jízdy. Dále zajišťuje lékařské prohlídky, dopravně-psychologická a další vyšetření 

dle potřeb. Dbá na prevenci před pracovními úrazy (v roce 2016 byly odškodněny 4 pracovní 

úrazy) a dodržování pravidel v oblasti BOZP, požární ochrany, hygieny a ekologie.  

Rozhodnutím představenstva došlo ke zvýšení mezd u zaměstnanců, jejichž mzda je 

odvozována z hodinové sazby, od 1. 1. 2016 o 4 Kč/hod. a od 1. 9. 2016 o 2 Kč/hod. U řidičů 

jde o nárůst hodinové mzdy o 7 % na 91 Kč/hod. Dalšími zaměstnaneckými benefity jsou 

stravenky v ceně 100 Kč, přičemž zaměstnavatel přispívá 50 %, zlevněné jízdné a příspěvek 

na penzijní připojištění 500 Kč a 5 týdnů dovolené.  
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5. 7.  Kultura a sport Chomutov, společnost s ručením omezeným 

 

Největší poskytovatel služeb v oblastech volného času, sportu a kultury pod vedením 

Bc. Věry Fryčové (dříve Flaškové) v hodnoceném roce usiloval o rozšíření spektra nabídky 

volnočasových aktivit pro obyvatele města i návštěvníky při zachování standardu nabízených 

služeb. Současně jednou z priorit bylo dosažení kladného hospodářského výsledku. Provoz 

ztrátových objektů (sauna, Golf club) zatěžoval ekonomiku společnosti tak, že se v posledních 

letech nedařilo tohoto cíle dosáhnout. Poté, co k 31. 12. 2015 na základě ukončení smlouvy 

o pronájmu skončila společnosti povinnost starat se o Golf club v areálu jezera, projevilo se 

to na hospodaření příznivě, konečně skončilo ziskem. Dalším faktorem směrujícím ekonomiku 

organizace do černých čísel bylo další snížení nákladů na provoz energeticky náročných 

objektů i vysoká vytíženost a návštěvnost jednotlivých zařízení. 

Počet středisek se během roku neměnil. Po mnohaletém uzavírání smluvních vztahů 

o nájmu prostor v nových objektech či o jejich výpůjčce, stejně tak o ukončování provozování 

zastaralých objektů, se podoba organizační struktury ustálila. Tato stabilizace přinesla rovněž 

i kapacitu na rozvoj nových nabízených aktivit. 

Na základě vyhraného výběrového řízení Kultura a sport 

Chomutov organizačně zajišťovala zahajovací a závěrečný cere-

moniál Olympiády dětí a mládeže České republiky (vlevo její logo), 

kterou v lednu uspořádal Ústecký kraj ve spolupráci s Českým 

olympijským výborem. Hodnocení z řad pořadatelů, návštěvníků 

i účastníků bylo nadmíru příznivé a velmi přispělo k pozitivní 

propagaci organizace i města Chomutova. Další významnou akcí 

roku 2016 byl třináctý ročník multižánrového festivalu Otevřeno, 

který se za dobu své existence zařadil mezi významné kulturní události města Chomutova i 

širšího regionu. 

Pozitivním jevem byl zvýšený zájem diváků navštěvujících divadelní představení. Přes 

úspory na straně firem poskytujících zaměstnancům volné vstupenky coby zaměstnanecké 

benefity byl evidován nárůst prodeje sezonního abonmá. Stejná situace nastala u plaveckých 

kurzů, kde nejvýznamnější nárůst zájmu přicházel ze školských zařízení z okolních obcí a měst. 

Především u Aquasvěta a kina Svět tak pokračovalo navyšování počtu návštěvníků, až byly 

překročeny všechny hlavní ukazatele, jež byly v tomto směru stanoveny v oblasti příjmů. 

Statutární město Chomutov prostřednictvím specializované firmy zadalo provedení 

studie na zhodnocení efektivnosti a smysluplnosti existence společnosti zcela vlastněné 

městem, jež zajišťuje podmínky pro sportovní i kulturní aktivity. Závěrem studie bylo zjištění, 

že vyčlenění části zajišťující kulturní aktivity by nepřineslo pozitivní efekty v míře, která by 

ospravedlnila náklady spojené s rozdělením společnosti, naopak by mohlo mít negativní vliv 

na provoz dosud kompaktní společnosti. 

Aktuální šíře nabídky ze strany společnosti vycházela především z reálných potřeb 

obyvatel města i regionu. Společnost Kultura a sport Chomutov i v roce 2016 potvrdila pozici 

dominantního poskytovatele služeb v oblasti sportovních i kulturních aktivit pro veřejnost. 
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Oddychové a relaxační centrum  

Oddychové a relaxační centrum nabízí veřejnosti široké spektrum sportovního vyžití 

spojeného s vodou. Plavecký bazén je využíván veřejností, školskými zařízeními i sportovními 

kluby. Společnost Kultura a sport Chomutov v něm připravuje pravidelné kurzy pro mateřské 

a základní školy v rámci plavecké výuky, kojenecké plavání, aquaaerobik, kondiční cvičení pro 

seniory, příměstské tábory a provozuje také restaurační činnost. Celkový počet návštěvníků 

(bez frekventantů plaveckých kurzů, bez plavců TJ Slávie a bez dalších krátkodobých nájemců) 

činil 230 922. Plavecké kurzy pro mateřské a základní školy navštívilo 12 746 dětí, kojenecké 

kurzy 5 247 batolat. Návštěvnost překročila plánované hodnoty a občas docházelo k naplnění 

nejvyšší povolené kapacity areálu. Naopak událostí, jež návštěvnost ovlivnila negativně, bylo 

uzavření objektu na několik dnů kvůli uvolnění a pádu akustické desky (viz kapitola Události 

veřejného života). 

V průběhu roku se v Aquasvětě uskutečnila řada mimořádných akcí, z nichž největší byly 

plavecké závody republikového významu Velká cena města Chomutova, Memoriál Jaroslava 

Jezbery a 1. kolo mistrovství republiky družstev. Zcela zaplněn byl Aquasvět i při několika 

akcích se zábavným programem pro děti.  

 

Zimní stadion s tréninkovou halou 
 

 

Společnost Kultura a sport Chomutov má uzavřené dlouhodobé smlouvy na pronájem  

stadionu se společnostmi Piráti Chomutov, a.s., Piráti Chomutov, o.s., a Krasobruslařským 

klubem Chomutov, z.s., které jsou největšími pronajímateli obou ledových ploch v areálu. 

Pro výuku bruslení je využívají také mateřské, základní a střední školy, hojně navštěvovaná 

jsou veřejná bruslení, která jsou příležitostně zpestřena doplňkovým programem. Veřejného 
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bruslení se v roce 2016 zúčastnilo 10 788 osob. Na stadionu také od ledna do dubna a pak od 

srpna do prosince probíhala hokejová utkání včetně extraligy mužů. Dalšími významnými 

sportovními akcemi byly lednová Olympiáda dětí a mládeže České republiky s ceremoniály 

a hokejovými zápasy účastníků a červnové taneční mistrovství Evropy s oficiálním názvem 

Dance Fever! IDO European Disko Dance and Disko Freestyle Championship 2016. V kulturní 

oblasti veřejnost na zimní stadion přitáhly především květnová show pro děti Pohádkoland 

Šmoulové a červnový koncert Pavola Habery a skupiny Team. Každý rok v létě zimní stadion a 

přilehlá sportoviště využívají k letní přípravě hokejové a krasobruslařské kluby, v roce 2016 

to ze zahraničních byly ruský Avangard Omsk a švýcarský HC Red Ice Martigny.  

 

Letní stadion s tréninkovým zázemím  
 

 
 

Letní stadion s tréninkovým zázemím je tvořen dvěma objekty, fotbalovým hřištěm a 

atletickým stadionem, které mají svá vlastní provozně oddělená zázemí. První je na základě 

smlouvy na pronájem využíván fotbalovým klubem FC Chomutov (snímek je z utkání divize 

FC Chomutov - FK Litvínov), volné provozní hodiny jsou dávány k dispozici fotbalovým klubům 

z regionu. V říjnu se na stadionu uskutečnila dvě utkání kvalifikace o postup na ME fotbalistů 

do 19 let.  

Na atletickém stadionu má domácí prostředí atletický oddíl TJ VTŽ Chomutov, jemuž 

se s přispěním kvalitního zázemí rok od roku rozrůstá členská základna, ovšem ke sportovním 

aktivitám ho využívá i veřejnost a k výuce a závodům také školy a různé spolky. V průběhu 

roku se na stadionu uskutečnilo několik mimořádných akcí, v květnu například krajské kolo 

Odznaku všestrannosti olympijských vítězů, v srpnu zase Stimax Cup v požárním sportu. 
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Městská sportovní hala 
 

 
 

Sportovní hala je optimálním objektem pro komplexní 

přípravu sportovců i pro aktivity široké veřejnosti. Kromě dobré 

dostupnosti díky poloze v blízkosti centra je značným pozitivem 

i široké spektrum využití. Během roku 2016 se ve sportovní hale 

konaly především mistrovské zápasy basketbalistů a florbalistů, 

kteří tu mají tréninkové zázemí, dále zápasy ve futsalu, ale také 

soutěže a jednorázové akce v dalších sportech. V předvánočním 

období halu dvakrát zaplnili hudební fanoušci při koncertech 

skupiny Kryštof a Lucie Bílé.  

Kultura a sport Chomutov nad rámec aktivit pořádaných 

sportovními kluby v hale zabezpečuje pravidelné cvičení rodičů 

s dětmi a pro seniory. O prázdninách tradičně organizuje Miniškolu sportu, jež představuje 

vyhledávanou aktivitu pro školáky. Ti se během týdne seznamují se sporty provozovanými 

v zařízeních společnosti i se sporty nabízenými dalšími subjekty. Kapacita sportovní haly byla 

i v roce 2016 téměř zcela zaplněna. V důsledku vysoké míry využívání dlouhodobými uživateli 

zbývá minimální prostor pro sportování veřejnosti. 

 

Víceúčelový sportovní areál Tomáše ze Štítného  

            Víceúčelový sportovní areál Tomáše ze Štítného nabízí veřejnosti tři venkovní hřiště se 

širokou možností sportovních aktivit. Kromě neorganizovaných sportovců ho v hodnoceném 

roce využívaly i sportovní kluby a školy. Největší akcí pořádanou v areálu bylo dubnové okresní 

kolo soutěže středních škol v hokejbale. 
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Kulturně společenské centrum 

Kulturně společenské centrum disponuje dvěma hlavními sály pro filmovou projekci. 

Další prostory, které jsou součástí budovy, byly využívány k pořádání společenských akcí typu 

firemních školení, porad, setkání, amatérských výstav nebo jednání společenských organizací. 

Dramaturgická skladba filmových projekcí vychází z nabídky filmových distributorů. V roce 

2016 navštívilo kino Svět 72 444 diváků při uvedení 1 091 filmových projekcí. Program byl 

obohacen o pět přímých přenosů oper a operet ze světových scén, o osm záznamů koncertů 

různých hudebních žánrů a také o projekce v rámci čtyř filmových festivalů. V roce 2016 

vznikl školní filmový klub, v jehož rámci kino třikrát měsíčně nabízí promítání filmů pro žáky 

základních škol. Filmového klubu se zúčastnilo 5 444 žáků. Vestibul kina v prvním podlaží byl 

využíván k výstavám filmových plakátů, fotografií a výtvarných prací mladých talentovaných 

amatérských tvůrců. 

 

Letní kino 
 

 

  

 

Areál letního kina byl využíván v letních měsících. Mimo filmových projekcí je místem 

pro konání divadelních představení zejména pro malé diváky a k nájemním akcím spojeným 

s hudební produkcí. V hodnoceném roce se zde uskutečnilo 31 filmových projekcí, 4 divadelní 

představení a 3 hudební produkce. Nejvíce diváků přilákala Letní filharmonie.  

Před zahájením sezony byl pro letní kino pořízen nový výkonný data/videoprojektor, 

který umožnil promítání filmů ve formátu DVD a Blu-ray s vysokou kvalitou zvuku a obrazu, 

což umožnilo rozšíření dosavadní filmové nabídky. 



[138] 
 

Městské divadlo 

V městském divadle se v roce 2016 uskutečnilo celkem 261 akcí. V rámci abonentního 

předplatného proběhlo třináct divadelních představení, mimo něj pět. Deset pořadů bylo 

určeno dětem, z nich jeden se uskutečnil pro mateřské školy, stejný počet akcí byl věnován 

seniorům. Nabídku obohatily tři koncerty vážné hudby v režii agentury Petra Macka a osm 

koncertů populární hudby, například skupiny Alice nebo Františka Nedvěda.  

Hlavním zdrojem příjmů jsou ovšem krátkodobé komerční pronájmy prostor firmám, 

školám a agenturám, při nichž divadlo těží i z výhodné polohy v centru města. Uskutečnilo se 

zde šest maturitních plesů a pět plesů různých institucí. Tradičně se v divadle konaly taneční 

kurzy pro mládež zakončené dvěma tanečními večery absolventů. Národnostní menšina 

Vietnamců v prostorách divadla už poněkolikáté oslavila příchod nového lunárního roku.   

 

Rodinné centrum Rozmarýn 

Rodinné centrum Rozmarýn je určeno volnočasovým aktivitám rodin s dětmi. Kromě 

zábavy podporuje výuku a všestranný rozvoj dětí, například při různých výtvarných dílnách. 

Plně vybavenou hernu pro děti v roce 2016 navštívilo 5 886 klientů. V objektu RC Rozmarýn 

i v jeho bezprostředním okolí proběhlo několik mimořádných akcí. 

 

Sauna 

            V hodnoceném roce navštívilo saunu 3 805 osob. Přes různá marketingová opatření se 

nepodařilo její provoz naplnit natolik, aby výnosy překročily provozní náklady. Ztrátu zmírňují 

pronájmy přidružených prostor – tělocvičny a masérny. 

 

Centrum sportu a volného času 

           Středisko tvoří původní budova vrátnice, dětské hřiště a in-line dráha. Budova u vjezdu 

do areálu měla sloužit jako vrátnice, ale byla uzpůsobena pro potřeby pracoviště marketingu 

a propagace. Dětské hřiště je velmi oblíbené mezi dětmi všech věkových kategorií, které se 

rády vracejí a tráví zde volné chvíle s kamarády či rodiči. Dřevěné herní prvky jsou pravidelně 

udržovány. Asfaltová in-line dráha je volně přístupná veřejnosti k projížďkám a tréninkům.  

 

Multižánrový festival Otevřeno 

Multižánrový festival Otevřeno 2016 se uskutečnil v rozpětí šestnácti dnů na přelomu 

května a června a návštěvníkům nabídl 22 hudebních vystoupení a 5 divadelních představení. 

Třináctý ročník nepřivedl do Chomutova žádného vysloveně komerčně úspěšného interpreta, 

zato dal příležitost umělecky se vyjádřit celé řadě méně známých, ale zajímavých tuzemských 

i zahraničních tvůrců. Diváci z Chomutovska, ale i ze vzdálenějších míst republiky si tak užili 

například Lenku Dusilovou s projektem Baromantika, skupiny Hentai Corporation, Kieslowski, 

z divadla pak třeba Teatr Novogo Fronta, Bílé divadlo Ostrava nebo herce Ondřeje Sokola ve 

stand up komedii. S tanečním představením se zpěvy a akrobacií Notre Damme de Paris se 

opět zapojili i žáci ZUŠ Chomutov. Festival tvoří jednu z klíčových akcí v kulturním kalendáři 

regionu a vysoká návštěvnost dokládá jeho popularitu u mladší i starší generace.   
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5. 8.  Chomutovská bytová, akciová společnost 

 

            Obchodní společnost Chomutovská bytová se sídlem na adrese Křižíkova 1098 v roce 

2016 pokračovala v činnosti z předešlých let, tedy v pronajímání bytů a nebytových prostor, 

opravách, údržbě, správě a modernizaci bytového fondu a v investiční činnosti v oblasti 

bydlení v rozsahu, který jí určuje jediný akcionář statutární město Chomutov. Společnost 

spravuje z větší části vlastní bytový fond a současně zajišťuje správu bytového fondu města, 

který dosud nebyl zprivatizován. Ve svém majetku má společnost 1 351 bytových jednotek a 

76 nebytových prostor. Společnost spravuje i 277 bytových jednotek a 16 nebytových prostor 

vlastněných městem, kdy je tato činnost prováděna na základě mandátní smlouvy. 

           Chomutovskou bytovou v hodnoceném roce vedla pověřená vedoucí Bc. Soňa Skalická. 

Včetně ní ve společnosti pracovalo jen šest zaměstnanců, z toho tři pracovníci na provozním, 

jeden na ekonomickém úseku a dva na úseku vymáhání pohledávek. Bytový i nebytový fond 

Chomutovské bytové i jí svěřený majetek města byl nadále spravován osvědčeným externím 

dodavatelem, firmou QARK. Pro účely správy a údržby bytového fondu Chomutovská bytová 

disponuje financemi z nájemného vybraného od nájemců bytů a nebytových prostor, dále 

z pronájmů reklamních ploch a umístění antén mobilních operátorů a antén k internetu. 

Další peníze společnost získává z tržeb za byty nabízené do nájmu prostřednictvím veřejných 

nabídek, dále z tržeb za schvalovací procesy spojené s přepisy nájemních vztahů k bytům, 

s pronájmy a výměnami bytů. Nelze opomenout finanční prostředky získané soudní cestou. 

Vymáhání pohledávek je úkolem právního úseku, který úzce spolupracuje s externím právním 

zástupcem a soudními exekutory. Provozní úsek zajišťuje agendu týkající se nájemních vztahů, 

a to včetně případných exekučních vyklízení. Jeho pracovníci kontrolují byty a jejich užívání, 

řeší stížnosti a komunikují s nájemníky a na úseku oprav a údržby bytů a nebytových prostor 

spolupracují se společností QARK. 
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            Co se velkých oprav týká, proběhla v roce 2016 rekonstrukce rozvodů plynů ve třinácti 

vchodech. U domu v Palackého ulici byla opravena střecha včetně zateplení, u čtrnácti domů 

byly vyměněny vchodové dveře. Provedena byla celková rekonstrukce pěti zničených bytů, 

z nichž se odstěhovali nepřizpůsobiví nájemníci. Dokončena byla kompletní oprava bytových 

jednotek a společných prostor v domě čp. 3721 v Sokolské ulici. Celkem bylo v roce 2016 

vloženo do oprav a údržby bytového a nebytového fondu zhruba 21 milionů korun. Budova 

čp. 571 v Blatenské ulici byla odprodána Sboru bez hranic – Apoštolské církvi, která ji již šest 

let měla v nájmu.  

 

Jeden z revitalizovaných bytů po převzetí a po opravě:  
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5. 9.  Středisko volného času Domeček Chomutov, příspěvková 

organizace 

 

Rok 2016 byl pro Středisko volného času Domeček Chomutov opět rekordní. Zájmové 

útvary navštěvovalo 1 324 osob, což je nejvyšší počet účastníků v historii organizace. Počet 

zájmových útvarů se také mírně zvýšil, a to na 109. Vzrostl i počet pořádaných akcí na 387. 

Veškerou činnost Domečku zajišťovalo 18 interních a 20 externích zaměstnanců, ředitelem 

zůstává Mgr. Milan Märc. 

            Nejštědřejším přispěvovatelem je město Chomutov, k finančnímu pokrytí všech aktivit 

se ale Domeček snaží využívat i dotační programy Úřadu práce ČR a dalších poskytovatelů. 

Základem „domečkovské“ činnosti je pravidelná práce v jednotlivých zájmových kroužcích. 

V roce 2016 se neodehrávala jen v prostorách Domečku, ale i v chomutovských a jirkovských 

školách. Tuto praxi středisko volného času vykonává již tři roky. Mimo kroužků pořádá také 

různé pravidelné akce, turnaje, soutěže, koncerty, semináře, workshopy. Největší akcí byl třetí 

ročník Žijeme tady (na snímku), který byl prezentací aktivit nejen Domečku samotného, ale i 

dalších spřízněných spolků a organizací. K dalším zaznamenáníhodným počinům roku 2016 

patřily Mikulášská, Pálení čarodějnic, Chomutovský kalamář, Dětský den bez úrazu, karneval 

a Masopusťáček.  
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         Za důležité považuje Domeček akti-

vity, jež navštěvují děti společně s rodiči. 

Jedná se o různé workshopy, semináře, 

výlety a tematicky zaměřené rekreační 

pobyty. Do tohoto okruhu spadá městem 

pořádané Rodinné zápolení, jehož jednu 

z akcí Domeček hostil v říjnu (na snímku). 

Také pořádá tábory, příměstské tábory, 

ozdravné pobyty, soustředění, a to doma 

i v zahraničí. K tomu připravuje soutěže 

a olympiády vyhlašované Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy. V roce 2016 to bylo 

37 okresních soutěží s 1 998 účastníky. 

Na řadě soutěží a turnajů dosahují zástupci chomutovského střediska volného času 

významných úspěchů. Jde především o hudební a pěvecké soutěže (Porta, Portička, Zlatá 

brána), šerm (mistrovství České republiky, Evropy, dokonce i světa), šachy, automodelaření 

(mistrovství České republiky). Domeček je otevřen i takzvaným spontánním aktivitám, široká 

veřejnost zde může využívat posilovnu, tělocvičnu, hernu stolního tenisu, stolního fotbálku, 

cvičnou horostěnu nebo cvičební sály. Slouží rovněž mateřským i základním školám, pro něž 

pořádá akce na klíč a nabízí jim mnohé rukodílné a pohybové aktivity. V koncepci Domečku 

má místo také ekologická výchova. Organizuje sběr víček z plastikových lahví, starého papíru, 

kaštanů a žaludů.  

Na zateplení celé členité budovy a výměnu oken navázaly v roce 2016 další úpravy a 

opravy, díky nimž se interiéry postupně stávají moderními a vkusnými. Nejvíce peněz šlo do 

rekonstrukce toalet v pavilonu A a do zrcadlového sálu.  
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Kapitola 6.: Organizace zřízené krajem 

6. 1.  Oblastní muzeum v Chomutově, příspěvková organizace 

 

 Oblastní muzeum sídlí v jedné z budov bývalého jezuitského areálu v Palackého ulici. 

Kromě ředitelství, odborných pracovišť a depozitářů se tam nacházejí také přednáškový sál, 

studovna a hlavně výstavní sály s expozicemi zaměřenými na přírodní vědy a etnografii. Další 

výstavní sály má muzeum v historické radnici na náměstí 1. máje a v přilehlém kostele svaté 

Kateřiny. Příležitostně je veřejnosti zpřístupňována Hvězdářská věž, jež je součástí bývalého 

jezuitského areálu. Ředitelem instituce je nadále Ing. Stanislav Děd.   

 Ve jmenovaných prostorách muzeum prezentuje dvanáct stálých expozic, jejich výčet 

je stejný jako v předchozím roce. Svými fondy se Oblastní muzeum v Chomutově podílí také 

na sedmi externích expozicích převážně na zámcích a v galeriích mimo Chomutov. 
 

  

V roce 2016 muzejníci připravili pro veřejnost třináct krátkodobých výstav, čtrnáctou 

byla Světci a světice ze sbírek Národní galerie v Praze, která přesahovala z roku 2015. Bráno 

chronologicky první novou výstavou hodnoceného roku byla prezentace obrazů rakouského 

malíře, hudebníka a filozofa Aloise Berana-Pollyho. Následovaly Svět Eduarda Ingriše (život 

proslulého světoběžníka), Židovské stopy v bavorsko-českém příhraničí (židovské památky - 

stav a obnova), Pražské groše Karla IV. (císařské mincovnictví), Patnáct let Ústeckého kraje 

(putovní prezentace krajských investičních projektů), Návraty volyňských Čechů (prezentace 

Sdružení Čechů z Volyně a jejich přátel), EFA 25 (jubilejní výstava prací fotografů amatérů 
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z Erlangenu), Kašparovo pidluke (rodinná loutková divadla 

1850-1950 ze sbírky Marie a Pavla Jiráskových), Má vlast 

cestami proměn (přeshraniční projekty v oblasti záchrany 

památek), Staré hudební nástroje (sbírka Jaromíra Růžičky 

včetně výrobků z Chomutova a Krušnohoří), Jindřich Štreit 

– fotografie (kolekce snímků ze života Romů, na snímku 

vpravo sám autor při vernisáži), Portréty z Čech a Moravy 

(osobnosti ve fotografiích Petry Flath) a Vánoce v muzeu 

(tradiční výstava betlémů, snímek na předchozí straně).  

 Významné události a osobnosti regionu muzejníci 

také připomínají akcemi ve veřejném prostoru. Většina 

z nich se koná každý rok a dá se již považovat za tradiční. 

Patří k nim položení květin u pamětní desky skladatele 

Theodora Veidla na kostele ve Vysočanech, Velkopáteční 

mše, vystavení faksimile první písemné zmínky o Chomutovu s názvem Na počátku bylo slovo, 

zajištění bezplatného vstupu do muzejních prostor v rámci Dne památek a sídel v dubnu a 

Dnů evropského dědictví v září, setkání chomutovských krajanů u památníku pochodu smrti 

v Deutschneudorfu, mše k uctění patronky svaté Kateřiny a série tří adventních koncertů 

doprovázejících vánoční výstavu betlémů v muzeu. V muzejních prostorách také proběhla už 

třináctá Muzejní noc, tentokrát věnovaná loutkám a loutkářům. Po dva dubnové dny hostili 

pracovníci chomutovského muzea česko-německou konferenci Monumenta viva (na snímku 

dole), na níž odborníci z různých oborů rokovali o kulturním dědictví historické oblasti Sudet. 

Pokračovalo vydávání muzejního čtvrtletníku Památky-příroda-život. 
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6. 2.  Krajská zdravotní, a. s. - Nemocnice Chomutov, o. z. 

 

 Nemocnice Chomutov je jedním z pěti odštěpných závodů akciové společnosti Krajská 

zdravotní, která je největším poskytovatelem zdravotní péče a současně se 6 825 zaměstnanci 

(údaj ke konci roku 2016) jedním z největších zaměstnavatelů v Ústeckém kraji. Generálním 

ředitelem společnosti je Ing. Petr Fiala, chomutovskou nemocnici z pozice ředitele zdravotní 

péče vede MUDr. Irena Voříšková. K 31. prosinci byl po čtyřech letech z dozorčí rady Krajské 

zdravotní odvolán někdejší náměstek primátora města Chomutova Ing. Jan Řehák.  

           Rok 2016 hodnotí Krajská zdravotní z ekonomického hlediska jako úspěšný. Pokračoval 

trend započatý v předchozím roce a zaměstnancům opět byly na základě dodatku kolektivní 

smlouvy navýšeny mzdy o 5 procent. V součtu s dalšími opatřeními vzrostly mzdové náklady 

společnosti o 9,4 procenta. Umožnila to nejen úhradová vyhláška pro rok 2016, poskytující 

zdravotnickým zařízením víc peněz od zdravotních pojišťoven za podmínky plnění produkce 

v oblasti ambulantní i hospitalizační péče, ale i dobré výsledky hospodaření Krajské zdravotní 

v roce 2015 s úsporami v oblastech nesouvisejících s poskytováním zdravotní péče.  
 

            

V chomutovské nemocnici pokračovala modernizace přístrojové techniky i investice 

do stávajícího majetku. Řadou drahých přístrojů byla vybavena zejména oddělení onkologie a 

nukleární medicíny. Oddělení onkologie bylo v prvním čtvrtletí dovybaveno druhým lineárním 

urychlovačem, rentgenovým simulátorem a rentgenovým přístrojem pro nenádorovou terapii. 

Nově má k dispozici plánovací systém Monaco, založený na moderním výpočetním algoritmu 

MonteCarlo, který podporuje nejmodernější ozařovací techniky, a nový verifikační systém 

Mosaiq, jenž hlídá správné nastavení ozařovače podle ozařovacího plánu a pacienta. Díky 
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této moderní přístrojové technice je lékařům umožněno přesné  ozáření cílového objemu 

s minimálním zatížením okolních zdravých tkání. Pacienti jsou tak na chomutovské onkologii 

léčeni nejmodernějšími přístroji a také nejmodernějšími léčebnými postupy. Výsledky jsou 

srovnatelné s ostatními českými i evropskými onkologickými pracovišti.  
 

 
 

Na oddělení nukleární medicíny byl v dubnu v rekonstruovaných prostorách zahájen 

provoz nové laboratoře pro přípravu radiofarmak (na snímku). Obě zrekonstruovaná oddělení 

navštívil 7. září ministr zdravotnictví Svatopluk Němeček (na dolním snímku uprostřed), který 

v roce 2014 napravil chybu svých předchůdců a zajistil chomutovské onkologii přiznání statusu 

komplexního onkologického centra coby spolupracujícího pracoviště Masarykovy nemocnice 

v Ústí nad Labem, čímž zachránil pro širší region onkologickou péči v plném rozsahu.  
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            Pro zdravotnickou dopravní službu Krajská zdravotní získala pět nových sanitních vozů, 

jeden značky Volkswagen Transporter a čtyři značky Fiat Ducato. Uvedené investice byly 

z velké části financovány z dotací, celkem v roce 2016 společnost pro Nemocnici Chomutov 

čerpala investiční dotace ve výši 87 843 500 Kč. Pokračovalo také postupné rekonstruování 

nemocničních prostor. Od března do 

června jím prošla část radiodiagnos-

tického oddělení v 1. patře poliklini-

ky, na podzim mamodiagnostické 

centrum ve 4. patře. V létě proběhla 

modernizace lůžkové části neurologie. 

Rekonstrukcí prošly zárubně, dveře, 

malba, nové jsou podlahy, ochranné 

lišty na zdech a grafické značení (na 

snímku úklid po rekonstrukci). 

V hodnoceném roce v chomutovské nemocnici fungovala následující pracoviště: 

anesteziologicko-resuscitační oddělení, dětské oddělení, gynekologicko-porodnické oddělení, 

hematologicko-transfuzní oddělení, chirurgické oddělení, interní oddělení, kožní oddělení, 

lékárna, neurologické oddělení, oční oddělení, oddělení centrálních operačních sálů, 

oddělení hlavní sestry, oddělení klinické biochemie, oddělení klinické psychologie, oddělení 

následné péče, oddělení nukleární medicíny, oddělení zdravotnické dopravy, onkologické 

oddělení, ortopedické oddělení, otorinolaryngologické oddělení, patologické oddělení, plicní 

oddělení, radiodiagnostické oddělení, rehabilitační oddělení, urologické oddělení a lékárna.  

Pro nemocnici na konci roku pracovalo 953 zaměstnanců, na přepočtená pracovní 

místa jich bylo 906,3. Lékařů a zubních lékařů bylo 125, farmaceutů 6, sester a porodních 

asistentek 390, do kategorie ostatního zdravotnického personálu spadalo 238 osob, mezi 

technicko-hospodářské pracovníky a provozní personál spadalo 186 zaměstnanců. Průměrná 

mzda u lékařů byla 77 797 Kč a u zdravotních sester 28 576 Kč, přesto je na těchto postech 

personální situace kritická. Získávání zaměstnanců na náročnou práci se běžnými způsoby 

nedaří. V Chomutově proto dlouhodobě pozvolna ubývá lékařů a v návaznosti na to i počet 

lůžek, postupně se omezuje i zastoupení odborností v nemocnici.  

 V hodnoceném roce chomutovská nemocnice provedla 3 427 operací a 203 837 

ambulantních ošetření. Hospitalizovala 14 482 pacientů, celkový počet ošetřovacích dnů byl 

72 706, průměrná ošetřovací doba činila 5,02 dne. K 31. prosinci tvořilo lůžkový fond 377 

lůžek, z toho 46 bylo na jednotce intenzivní péče. Lůžka byla využita na 55,69 %. Samostatná 

evidence odborného léčebného ústavu uvádí 81 lůžek s využitím 90,9 %. Hospitalizovaných 

pacientů tam bylo 333, počet ošetřovacích dnů 26 642 a průměrná doba péče 80,1 dne.   
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Kapitola 7.: Kriminalita, bezpečnost, pořádek 
 

Ke klidnému životu v Chomutově svou prací přispívají policisté republikové Policie ČR 

a také strážníci Městské policie Chomutov. Zatímco první řeší zejména kriminalitu, doménou 

druhých je udržování pořádku. Bezpečnost občanů mají v popisu práce obě ozbrojené složky. 

Jejich činnost v hodnoceném roce je shrnuta v následujících podkapitolách, přičemž územní 

odbor Policie ČR bohužel už tradičně poskytl údaje pouze za prvních jedenáct měsíců roku.  

 

7. 1.  Zpráva o situaci v oblasti vnitřní bezpečnosti a veřejného 

pořádku na území Územního odboru Chomutov Policie ČR 
 

          Celková rozloha teritoria Územního odboru Chomutov (dále ÚO Chomutov) je 936 km2, 

počet evidovaných obyvatel je 124 342 (k 1. 1. 2016). Pod ÚO Chomutov spadají dvě obce 

s rozšířenou působností, 44 obcí a 173 částí obcí. Vedoucím ÚO je plk. Mgr. Jaroslav Peleška. 

 

 
 

Úvodní přehled o zjištěné trestné činnosti za rok 2016 ve srovnání s rokem 2015 

            V průběhu roku nedošlo na teritoriu ÚO Chomutov ke změně operativně bezpečnostní 

situace. Podle statistických přehledů, které byly v době zpracování zprávy k dispozici, i nadále 

pokračuje snižování nápadu kriminality, proti roku 2015 to je o 9,12 % méně (o 262 případů). 
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Evidováno bylo 2 610 trestných činů, což je 210 trestných činů na 10 tisíc obyvatel. Současně 

došlo ke snížení počtu objasněných trestných činů o 6,04 % (o 101 případů). Objasněno bylo 

1 571 trestných činů, tj. 126 na 10 tisíc obyvatel. Objasněnost je tak 60,19 %. Stíháno bylo 

1 801 osob (o 145 více než v roce 2015), což je nárůst o 8,75 %. Přestože se nápad trestné 

činnosti i objasněnost snižuje, počet stíhaných osob je naopak vyšší, což značí páchání trestné 

činnosti více pachateli. 

Do snížení se promítají vlivy z přijatých opatření (kontroly na pracovištích generálních 

oprav elektrárny EPRU I a II, celostátní opatření u výkupu druhotných surovin). Současně jde 

o přesun z uliční kriminality do skryté, páchané pomocí počítačů (servery Aukro, Bazoš apod.) 

a také při poskytování různých půjček, které následně nejsou spláceny. Uvedené případy jsou 

nahlašovány s velkým zpožděním, kdy poškození se nejprve sami snaží zjednat nápravu. Dále 

je snížení nápadu možno přičíst zvýšení zaměstnanosti v regionu. V neposlední řadě může jít 

i o periodické kolísání nápadu, jež se projevuje dlouhodobě. Ve zkráceném přípravném řízení 

bylo řešeno 517 trestných činů (o 78 méně než v roce 2015), z toho 84,33 % službou pořádkové 

policie, 10,63 % službou dopravní policie a 2,02 % službou kriminální policie a vyšetřování.  

Mezi trestnými činy mají nejvyšší podíl majetkové – 43,94 % (1 147 případů), následují 

zbývající kriminalita (např. dopravní nehody, ohrožení pod vlivem návykové látky, zanedbání 

povinné výživy) – 18,27 %, hospodářské trestné činy - 14,63 %, ostatní trestné činy (například 

výtržnictví, drogová kriminalita, maření úředního rozhodnutí) – 12,29 %, násilné trestné činy 

- 8,88 % a mravnostní trestné činy, které jsou zastoupeny 1,95 %. Z toho je zřejmé, že nejvíce 

trestných činů na 10 tisíc obyvatel je majetkových, konkrétně 92 případy, naopak nejméně je 

mravnostních, 4 případy.  

 Z pohledu rozložení kriminality v rámci teritoria ÚO Chomutov je možno konstatovat, 

že nejzatíženější jsou stále chomutovské útvary, na jejichž území došlo k 1 351 případu, což je 

51,76 % z celkového nápadu. Nejzatíženějším oddělením je OOP Chomutov-město (573), což 

je 21,95 % z celkového nápadu, druhé nejzatíženější je OOP Jirkov s nápadem 475 případů. 

Nejnižší podíl na nápadu má OOP Vejprty - 3,02 % (79 případů) a druhé nejméně zatížené je 

OOP Březno - 5,01 % (131 případ).  
 

Kriminogenní faktory v teritoriu ÚO 

Na nápad trestné činnosti v teritoriu ÚO Chomutov mají vliv zejména faktory sociální, 

demografické a vnitřní. K sociálním patří stále vysoké procento nezaměstnaných, i když došlo 

ke snížení oproti roku 2015. Vysoká nezaměstnanost znamená menší kupní sílu obyvatelstva 

a vyšší náchylnost k trestné činnosti. Demografickým faktorem je poloha v příhraniční oblasti, 

z čehož vyplývá zvýšený počet cizinců, přijíždějících za účelem nákupů, ale i sexuální turistiky. 

Pět velkých měst (Chomutov, Kadaň, Jirkov, Klášterec n. O. a Vejprty) poskytuje anonymitu, 

jež podporuje nárůst pouliční kriminality, a situaci negativně ovlivňuje i sousedství s podobně 

postiženým Mosteckem a také rozšiřující se průmyslové zóny, kde dochází k trestné činnosti 

zaměstnanců uvnitř firem. Vnitřními kriminogenními faktory jsou nestejné možnosti čerpání 

financí, odčerpávání sil a prostředků ve prospěch jiných útvarů, nasazování sil a prostředků 

k zajištění větších akcí, přibývající úkoly policie, nedostatek zkušených policistů. 
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Pachatelé trestné činnosti 

Za dané období bylo trestně stíháno celkem 1 801 osob, což je o 145 osob více než ve 

stejném období roku 2015. Nadále struktuře pachatelů trestné činnosti dominují recidivisté 

(51,24 %). Výrazně se zvýšil počet mladistvých pachatelů, celkem o 21 osob, ale i dětí do 15 

let, kterých je o šest více.  
 

1. 1.-30. 11. 
počet  

pachatelů 

z toho tj. v % z toho tj. v % z toho tj. v % 

recidiva  dětí  mladiství  

2015 1 656 916 55,31  17 1,02  39 2,35 

2016 1 801 923 51,24  23 1,27  60 3,33  

 

Majetková kriminalita 

      U majetkové trestné činnosti došlo ke snížení nápadu o 190 na 1 147 případů (1 337 

v roce 2015). Stále zůstávají nejrozšířenějšími krádeže vloupáním a krádeže prosté, jež tvoří 

více než tři čtvrtiny z celkového nápadu majetkové kriminality. Pokles nastal hlavně u krádeží 

vloupáním do ostatních objektů (-34), což jsou dle klasifikace krádeže, kdy objekty napadení 

jsou sklepy, garáže, dílny, altány a zahrady. Přesto jsou tyto krádeže nejčastější. Následuje 

snížení krádeží motorových vozidel (-28) a věcí z motorových vozidel (-28). 

 

Násilná kriminalita 

Násilná kriminalita byla na obdobné úrovni jako v roce 2015, došlo k poklesu o dva 

případy. Počet objasněných činů se podařilo zvýšit o sedmnáct. Zaznamenány byly tři vraždy 

(stejně jako v roce 2015), všechny se podařilo objasnit.  

 

Mravnostní kriminalita 

V oblasti mravnostní kriminality byla situace stejná jako v roce 2015, došlo k navýšení 

o jeden případ. Proti minulému období však bylo objasněno o dvanáct případů méně. 

 

Kriminalita páchaná v oblasti železniční dopravy 

Typicky jde o krádeže železa a barevných kovů z odstavených vlakových souprav. Na 

tuto trestnou činnost byly v rámci zvýšeného dohledu zaměřeny bezpečnostní akce, také jsou 

přijímána vlastní opatření ve vytipovaných sběrnách druhotných surovin, kde se již příznivě 

projevují omezení výkupu a vyplácení finančních prostředků. Pozornost je nadále věnována 

hlavnímu nádraží Chomutov, kde se ve větší míře shromažďují občané bez trvalého bydliště. 

 

Přestupky 

V hodnoceném období roku 2016 bylo zaevidováno 9 774 přestupků, což je o 1 085 

méně než za totéž období roku 2015. Pokles jde hlavně na vrub poklesu přestupků řešených 

na místě, kdy došlo ke snížení přestupků řešených v blokovém řízení o 1 241. Objasněno bylo 

2 166 přestupků řešených mimo blokové řízení, což je o 228 více než v roce 2015. Odloženo 

bylo celkem 432 případů, což je o 50 případů více než v roce 2015.  
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Bezpečnost silničního provozu 

 Dopravní nehodovost v teritoriu ÚO Chomutov je na stejné úrovni jako v roce 2015. 

Celkem bylo evidováno 1 337 dopravních nehod (1 336 v roce 2015). Na následky dopravních 

nehod zemřelo 7 osob (9 v roce 2015), těžce zraněno bylo 38 osob (44 v roce 2015). Lehce 

zraněných osob bylo 285 (255 v roce 2015). Celkově lze konstatovat, že následky dopravních 

nehod jsou obdobné jako v minulém období.  

Nejčastější příčinou dopravních nehod je i nadále způsob jízdy, který se na dopravní 

nehodovosti podílí 54,59 %, dále je to nedání přednosti (16,08 %) a rychlost jízdy (14,28 %). 

Příčiny dopravních nehod zůstávají dlouhodobě neměnné, pouze u nedání přednosti v jízdě a 

rychlosti jízdy se mění jejich pořadí. Zjištěno bylo 53 nehod spáchaných pod vlivem alkoholu 

nebo jiné návykové látky, což je stejně jako v roce 2015. K ovlivnění bezpečnosti a plynulosti 

silničního provozu jsou organizovány vlastní dopravně bezpečnostní akce, do nichž jsou mimo 

dopravní služby zařazovány i základní útvary pořádkové služby a oddělení hlídkové služby. 

 

Oblast veřejného pořádku 

Na Chomutovsku je situace dlouhodobě stabilizována bez výkyvů nebo mimořádných 

událostí. Vlastními silami je zajišťován dohled nad pravidelnými společenskými a kulturními 

akcemi, stejně jako nad nepravidelnými hudebními produkcemi. Přijímána jsou také opatření 

k zajištění extraligy v ledním hokeji, kdy zápasům v Chomutově vyhodnoceným jako rizikové 

z hlediska diváckého násilí je věnována zvýšená pozornost.  

Ke zvýšení bezpečnosti v teritoriu jsou prováděny vlastní bezpečnostní akce na bary a 

herny, při nichž se policisté zaměřují také na hledané osoby a věci. Přitom jsou využívány síly 

a prostředky více útvarů, aby akci bylo možno provést v několika provozovnách najednou.  

  Na základě naplňování projektu Cíl 3 jsou zajišťovány společné akce s policií SRN, a to 

jak na území SRN, tak ČR. Zaměřeny jsou zejména na spolupráci v dopravě a na přeshraniční 

pronásledování v souvislosti s majetkovou trestnou činností a s drogami. 

 

Ostatní 

 Spolupráce s vedením měst a obcí je na dobré úrovni. Útvary také úzce spolupracují 

s městskými strážníky, hlavně při využívání kamerových systémů a při společných akcích. 

 

Vyhodnocení bezpečnostní situace z pohledu města Chomutova 

           V rámci města Chomutova působí tři základní útvary Policie ČR: OOP Chomutov-město, 

OOP Chomutov-Kamenná a OOP Chomutov-Černovická. Dále zde působí oddělení hlídkové 

služby (OHS), jež se zabývá komunální činností. Hlavní náplní tohoto útvaru je výkon hlídkové 

služby, dohled nad silničním provozem, veřejným pořádkem, pátrání po osobách a věcech. 

Dále řešení tzv. čísel jednacích (dožádání), eskort nebo řešení přestupků. Chomutovské 

útvary patří k nejzatíženějším, jejich podíl na řešení nápadu trestné činnosti dlouhodobě 

přesahuje 50 % celého územního odboru. Za hodnocené období roku 2016 bylo v rámci 

chomutovských útvarů evidováno 1 351 trestných činů, což je o 54 méně než v roce 2015. 

Objasněno těmito útvary bylo 782 případů (o 31 méně než v roce 2015). 
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Situace v jednotlivých chomutovských útvarech za hodnocené období 1. 1. až 30. 11.: 
 

OOP Chomutov město 
 

Druh trestné 

činnosti 

Nápad 

2015 

Nápad 

2016 

Rozdíl Objasněno 

2015 

Objasněno 

2016 

Rozdíl 

násilná 37 30 -7 27 25 -2 

mravnostní 5 6 1 3 3 0 

majetková celkem 303 278 -25 119 112 -7 

z toho vloupáním 71 79 8 28 31 3 

krádeže prosté 162 135 -27 78 58 -20 

ostatní TČ 79 86 7 62 67 -5 

hospodářská 83 67 -16 71 63 -8 

zbývající 95 108 13 66 65 -1 

CELKEM 602 573 -29 348 329 -19 

 

OOP Chomutov-Kamenná 
 

Druh trestné 

činnosti 

Nápad 

2015 

Nápad 

2016 

Rozdíl Objasněno 

2015 

Objasněno 

2016 

Rozdíl 

násilná 36 34 -2 23 27 4 

mravnostní 15 17 2 8 9 1 

majetková celkem 192 151 -41 46 43 -3 

z toho vloupáním 39 29 -10 14 8 -6 

krádeže prosté 112 85 -27 25 26 1 

ostatní TČ 47 51 4 32 35 3 

hospodářská 119 81 -38 115 75 -40 

zbývající 52 53 1 39 41 2 

CELKEM 461 387 -74 263 227 -36 

 

OOP Chomutov – Černovická 
 

Druh trestné 

činnosti 

Nápad 

2015 

Nápad 

2016 

Rozdíl Objasněno 

2015 

Objasněno 

2016 

Rozdíl 

násilná 32 48 16 19 37 18 

mravnostní 5 10 5 4 4 0 

majetková celkem 151 167 16 61 49 -12 

z toho vloupáním 26 43 17 9 8 -1 

krádeže prosté 84 78 -6 41 29 -12 

ostatní TČ 40 43 3 36 38 2 

hospodářská 67 78 11 56 73 17 

zbývající 47 46 -1 26 28 2 

CELKEM 342 391 49 202 226 24 
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V hodnoceném období bylo u útvarů v Chomutově dále zaevidováno 4 440 přestupků, 

což je o 132 přestupků méně než v roce 2015. Pokles je zaznamenán zejména u přestupků 

řešených na místě, tedy blokově. 

K dalším činnostem, mimo už uvedených a zajišťovaných na základě zákona, patří chod 

cel předběžného zadržení pro celý územní odbor a střežení osob zde umístěných, provádění 

eskort zadržených a zatčených osob k soudům, do výkonu trestu a podobně, zajišťování chodu 

pořádkové jednotky, která je součástí krajské jednotky a je nasazována na riziková sportovní 

utkání, k zajišťování klidu a veřejného pořádku v rámci celého krajského ředitelství. 

Chomutovské základní útvary pořádkové policie v roce 2016 zpracovávaly 27 případů 

domácího násilí (o 14 méně než v roce 2015), přičemž 7 osob (o 5 více než v roce 2015) bylo 

vykázáno z místa společného bydliště.  

Do bezpečnostní situace je nutno zahrnout i oblast dopravy a dopravní nehodovosti, 

kdy se na území města v roce 2016 stalo 485 dopravních nehod (o 16 více než v roce 2015). 

Při nich došlo k usmrcení jedné osoby (stejně jako v roce 2015), těžce zraněny byly tři osoby 

(o 14 méně než v roce 2015) a 70 osob bylo zraněno lehce (o 13 více než v roce 2015).  

Při dohledu nad silničním provozem bylo útvary pořádkové policie v Chomutově (bez 

dopravní policie) zjištěno 2 438 přestupků v dopravě řešených v blokovém řízení. Zadrženo 

bylo celkem 71 řidičů pod vlivem návykové látky, přičemž 30 těchto případů bylo řešeno jako 

trestný čin. 
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7. 2.  Činnost Městské policie Chomutov 
 

           Městská policie Chomutov v roce 2016 zajišťovala v nepřetržitém 24hodinovém režimu 

ochranu obyvatel a hlídala dodržování veřejného pořádku na území města. Vycházela přitom 

nejen z požadavků zastupitelstva a vedení města, ale také z potřeb občanů, jejich podnětů a 

stížností, stejně jako z poznatků na základě vlastní činnosti strážníků. Ředitelem organizace je 

od roku 2015 Mgr. Tomáš Douda.  

          Pod jeho vedením pokračovala reorganizace této městské složky. Proběhla tři výběrová 

řízení na doplnění stavu, aby mohly fungovat čtyři směny po deseti strážnících. Na konci roku 

Městská policie Chomutov vykazovala 71 zaměstnanců, z nichž bylo 57 strážníků, 1 čekatel a 

13 ostatních zaměstnanců. Ve vedoucích funkcích pracovaly čtyři osoby. Všichni zaměstnanci 

mají minimálně středoškolské vzdělání, pět má vysokoškolské. V závěru roku se k strážníkům 

přidal služební pes, německý ovčák Ben. Spolu se svou majitelkou absolvoval speciální výcvik, 

aby mohl být používán k zásahům, například při kontrolách barů a heren nebo na hlídkách při 

rizikových hokejových utkáních. Na doplnění vozového parku a služebních zbraní z předchozího 

roku navázal v hodnoceném roce nákup vest a rukavic pro speciální taktickou skupinu, která 

je vyčleněna především na rizikové zákroky.  
 

 
            

           Na přelomu roků 2015 a 2016 městská policie dva měsíce informativními radary měřila 

rychlost a monitorovala chování řidičů na dvaceti rizikových místech Chomutova. Místy, kde 

řidiči nejčastěji překračovali rychlost, byly Palackého a Blatenská ulice. Radary byly nastaveny 

tak, aby přestupek zaznamenaly až při rychlosti nad 56 kilometrů za hodinu, přesto se každý 

týden provinilo v průměru 25 904 řidičů. Výsledky byly předány vedení města, které na jejich 

základě plánuje vybudovat čtyři měřící stanoviště a do nich pořídit a instalovat radary, které 

budou pracovat bez obsluhy a informace o přestupcích budou předávat městské policii. 
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Jinak strážníky v hodnoceném roce nejvíc zaměstnávaly hluk, odpadky a vandalismus. 

Od občanů obdrželi více než sto oznámení, jež nejčastěji obsahovala stížnosti právě na rušení 

nočního klidu, zakládání černých skládek, nepořádek kolem popelnic a na ničení pouličního 

osvětlení nebo dokonce zastávek MHD. Územní strážníci, kteří od roku 2011 fungují hlavně 

v problémových lokalitách města, dostali čtyřiatřicet oznámení přes e-mail, přímo v terénu je 

obyvatelé daných lokalit s problémem vyhledali více než osmdesátkrát. V ulicích městským 

strážníkům nadále velmi pomáhali takzvaní asistenti prevence kriminality, kteří byli v rámci 

naplňování aktivní politiky zaměstnanosti přijati na základě dvou výběrových řízení. Projekt 

financoval Úřad práce ČR. Vybraní uchazeči byli odborně proškoleni k zastavování vozidel na 

přechodech u škol. 

Za hodnocený rok strážníci Městské policie Chomutov vykázali řešení 7 684 přestupků 

v blokovém řízení. Z toho v oblasti provozu na pozemních komunikacích bylo 7 015, dalších 

61 přestupků bylo spácháno překročením povolené rychlosti jízdy. Přestupků proti veřejnému 

pořádku bylo 385, proti majetku 73, žádný proti občanskému soužití. Na úseku ochrany před 

alkoholismem a jinými toxikomaniemi bylo řešeno 15 přestupků, zbylých 135 deliktů spadá 

do kategorie ostatní. Dohromady v blokovém řízení uložili chomutovští strážníci pokuty za 

2 520 300 Kč. Dalších 3 089 případů bylo jako podezření ze spáchání přestupku postoupeno 

k řešení příslušným orgánům. V oblasti provozu na pozemních komunikacích jich bylo 1 549, 

na úseku veřejného pořádku 442, občanského soužití 31, ochrany majetku 23 a zbývajících 

1 044 případů nespadalo ani do jedné z předchozích kategorií. Pětašedesát případů strážníci 

předali Policii ČR kvůli podezření na spáchání trestného činu. Jednou byli strážníci při plnění 

pracovních povinností vystaveni napadení, ani jednou žádný nemusel použít střelnou zbraň. 

Do statistik za rok 2016 spadá také 9 předvedených hledaných osob, 225 odchycených zvířat 

a 5 640 případů nasazení technických prostředků k zabránění odjezdu vozidla, tedy botiček.  
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Závěrečné slovo 

            Rokem 2016 končí mé působení ve funkci kronikáře města a současně i na magistrátu. 

Zůstávám Chomutovanem, dění v mém rodném městě budu nadále pozorně sledovat a těšit 

se z každého úspěchu spjatého s Chomutovem.  

Značná část práce kronikáře spočívá ve shánění informací a sběru podkladů. Do určité 

míry je přitom odkázán na ochotu těch, kteří mu je mohou poskytnout. Ta je bohužel obecně 

poměrně nízká. O to víc si vážím těch, kteří mi práci usnadňovali dodáváním podkladů včas a  

v dohodnuté podobě a rozsahu. Děkuji tedy Martině Pelcové z Podkrušnohorského zooparku 

Chomutov, managementu Technických služeb města Chomutova a MUDr. Tomáši Baumrtovi. 

Ze zaměstnanců magistrátu mé poděkování patří hlavně Mgr. Dagmar Mikovcové a Marcele 

Čermákové. Zvláštní zásluhy má bývalý dlouholetý kolega z kanceláře Tomáš Branda, z jehož 

fotoaparátu pochází značná část fotografií v kronikách použitých. 

 

Všechny čtenáře kroniky a následovníky ve funkci kronikáře 

zdraví Stanislav Král,  

kronikář města Chomutova v letech 2009-2016 
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