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1. LEGISLATIVNÍ ZAKOTVENÍ, CÍLE OBECNÍ KRONIKY A PODĚKOVÁNÍ 

 Obecní kronika je založena a vedena v souladu se zákonem číslo 132/2006 Sb. O 

kronikách obcí. Jejím účelem je, dle uvedeného zákona, zaznamenat zprávy o důležitých a 

pamětihodných událostech v obci pro informaci i poučení budoucím generacím.  

 Mimo zákonem vymezené povinnosti bylo mým cílem, aby Kronika města Chomutova 

2020 mohla sloužit nejen jako přehled významných událostí, ale také jako zdroj informací o 

činnosti organizací a spolků, které na katastrálním území města Chomutova v roce 2020 

působily a utvářely tak do značné míry místní dění a atmosféru života ve městě.  

 Nesporný podíl na vzniku dokumentu mají paní Silvie Škubová a paní Ing. Zuzana 

Kroutilová, MPA z Odboru vnějších vztahů Magistrátu města Chomutova, které trpělivě 

zajišťovaly vše potřebné pro moji práci, a dále také vedoucí odborů Magistrátu města 

Chomutova, městských a krajských organizací a zástupci oslovených spolků a sdružení, kteří 

včas poskytli informace pro zápis do městské kroniky. Těm všem patří mé poděkování. 

 

                     Ludmila Kameníková
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2. PRAMENY A STAVBA KRONIKY 

2.1 Stavba kroniky 

 Kronika je členěna do 16 kapitol. Po úvodních kapitolách, pojednávajících zakotvení a 

cíle kroniky, stavbu kroniky a rámcový popis města, následuje první zápis zachycující události 

roku 2020.  

 Kapitola Pandemie covid-19 je věnována tématu epidemie koronaviru, která v roce 

2020 celosvětově zasáhla do společenského a ekonomického života, Českou republiku 

nevyjímaje, a promítla se také do podoby událostí v Chomutově.   

 Výběrová kapitola Kalendárium, chronologicky řazený zápis významných a tradičních 

událostí v obci, je pojednána jako přehled pravidelně se opakujících i ojedinělých 

chomutovských událostí roku 2020. Zaznamenává mimo jiné iniciativu místních občanů, 

spolků a organizací. Kapitola je doplněna klíčovými slovy, která odkazují na témata 

jednotlivých zápisů.  

 Následují čtyři kapitoly zaměřené na správu města Chomutova. Kapitola Veřejná 

správa mapuje činnost městské rady a zastupitelstva a jednotlivých odborů chomutovského 

magistrátu. Za ní jsou řazeny kapitoly Organizace zřízené městem a Organizace zřízené krajem, 

které zachycují působení institucí, jejichž chod je spjat s veřejnou správou města či kraje a 

jejichž činnost je zároveň silně provázána s chomutovskou veřejností. Samostatná kapitola je 

pak věnována Organizacím zajišťujícím veřejný pořádek.  

 Dále je řazeno šest tematických kapitol pojednávajících sociální a ekonomický vývoj, 

počasí, náboženství a dobročinnost, sport, vzdělávání a zájmovou činnost v Chomutově. Na 

rozdíl od předchozích kapitol, popisujících více podrobně činnost organizací, jsou tyto spíše 

přehledové. Cílem těchto kapitol je, kromě kapitol o socioekonomickém vývoji a počasí, 

poskytnout obraz o pestrosti organizací a skupin působících v uvedených oblastech.  

 Šestnáctá, bonusová kapitola připomíná 150. výročí železniční dopravy v Chomutově. 

Úplný závěr kroniky je tradičně věnován přílohám a rejstříku. 

 

2.2 Zdroje dat a informací 

 Vzhledem k počtu obyvatel a rozloze katastrálního území města Chomutova byla při 

tvorbě kroniky využita především místní tištěná či elektronická média a oficiální tiskové a 

výroční zprávy; v menší míře pak informace uveřejněné ve veřejném a virtuálním prostoru, 

případně nasbírané během osobní účasti na některé z událostí.  

 Pravidelným tištěným zdrojem informací byla celostátní platforma mapující dění 

v jednotlivých regionech, jež u nás vychází pod názvem Chomutovský deník1; dále městský 

                                                      
1 Chomutovský deník. České Budějovice: VLTAVA-LABE-PRESS. 
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měsíčník Chomutovské noviny2; částečně bylo čerpáno také z šířeji zaměřeného regionálního 

týdeníku Nástup3.  

 Z elektronických médií byla příležitostně využita adresa e-chomutovsko.cz4 a 

informace z Ústeckého kraje na webu idnes.cz5. Důležitým zdrojem byly výroční a tiskové 

zprávy, získané z oficiálních internetových zdrojů či zaslané přímo od oslovených organizací a 

spolků, zápisy z jednání městské rady a zastupitelstva a informace uveřejněné na úřední desce, 

webových stránkách6 a Facebooku7 města Chomutova. 

                                                      
2 Chomutovské noviny. Chomutov: MAGISTRÁT MĚSTA CHOMUTOVA. 
3 Nástup. Žatec: OHŘE-MEDIA. 
4 Dostupné zde: http://www.e-chomutovsko.cz/zpravy/chomutov 
5 Dostupné zde: https://usti.idnes.cz/ 
6 Dostupné zde: http://www.chomutov-mesto.cz/ 
7 Dostupné zde: https://cs-cz.facebook.com/mestochomutov/ 
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3. CHOMUTOV 

 Město Chomutov leží na severozápadě České republiky nedaleko hranice s německou 

spolkovou zemí Sasko. První písemná zmínka o jeho existenci pochází z roku 1252 a souvisí 

s trasami obchodních cest z Čech do Saska, na jejichž křižovatce Chomutov ležel. Od roku 2006 

je Chomutov statutárním městem a z hlediska veřejné správy obcí s rozšířenou působností. 

K 1. lednu 2020 měl Chomutov 48 635 obyvatel. Město s historickým jádrem na levém břehu 

řeky Chomutovky se rozkládá v Chomutovsko-teplické uhelné pánvi při úpatí hor, s jejichž 

vrcholy jej spojuje Chomutovkou vyhloubené Bezručovo údolí, které je nejdelším údolím 

v Krušných horách. Terén města je z větší části rovinatý, pouze okrajové čtvrti na severu a 

severovýchodě vystupují do svahů. Na severovýchodě tvoří Chomutov aglomeraci s městem 

Jirkov.  

Sídelní struktura města vychází z historického centra, které je památkovou zónou s 

protáhlým, podloubím lemovaným náměstím 1. máje. Nachází se zde barokní sloup Nejsvětější 

Trojice od Ambrože Laurentise z roku 1697. Při severozápadní straně náměstí pak stojí budova 

řádové komendy, později zámku, která je od roku 1607 městskou radnicí. K radnici přiléhá 

nejcennější stavba ve městě, raně gotický kostel svaté Kateřiny, dokončený roku 1281. Kolem 

historického centra se rozprostírá zástavba z různých dějinných období vývoje Chomutova. 

Severozápadně od centra se nachází městská část Horní Ves, dříve samostatná obec, která 

byla připojena k Chomutovu v roce 1928. Od původního Chomutova ji dnes dělí silnice I/13, 

čtyřproudá dopravní tepna, jež prochází středem Chomutova a propojuje jej s Teplicemi a 

Karlovými Vary. Podél ní jsou pak umístěna sídliště tvořící nejmladší, severní část města. Tato 

zástavba vznikala v sedmdesátých a osmdesátých letech dvacátého století v důsledku rozvoje 

těžby a energetického průmyslu na Chomutovsku.  

Město Chomutov je spjato s těžbou a energetikou, které významně ovlivňují 

hospodářství a podobu regionu. I díky nim je Chomutov důležitým dopravním uzlem a kromě 

zmiňované silnice I/13 je napojen na dálniční síť České republiky ve směru od Prahy do 

Spolkové republiky Německo. Spojení tvoří dálnice D7, podél které se, na pomezí 

Chomutovska, Lounska, Mostecka a Žatecka, rozvíjí významná průmyslová zónu Triangle. 

Díky silničnímu napojení je Chomutov dostupný také turistům, kterým může slíbit 

nejen hory-doly, ale také světový unikát v podobě Kamencového jezera či přilehlou, v České 

republice nejrozlehlejší zoologickou zahradu. Stále více vyhledávané jsou však i dlouho 

opomíjené, avšak o to autentičtější Krušné hory, především pak Bezručovo údolí, jejich 

spojnice s průmyslovou nížinou. Rostoucí popularita industriální krajiny a technických 

památek láká v poslední době do podhůří nejen turisty, ale také filmové štáby, a skýtá velký 

potenciál k rozvoji cestovního ruchu.  

Chomutov je rodištěm Františka Josefa Gerstnera (1756-1832), který projektoval první 

koněspřežné železnice v kontinentální Evropě a zakládal Polytechnický ústav v Praze (dnes 

České vysoké učení technické). Reinhard a Max Mannesmannovi v Chomutově v devadesátých 

letech devatenáctého století vyvinuli a použili novou technologii výroby bezešvých trub. 
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4. PANDEMIE KORONAVIRU COVID-19 

 Na konci roku 2019 byla v Číně popsána série zápalů plic, pneumonií nejasného 

původu. První případy byly oficiálně hlášeny 31. prosince 2019 z Wu-chanu, nejlidnatějšího 

města ve střední Číně a hlavního města čínské provincie Chu-pej. Došlo k výskytu pneumonií, 

u nichž nebyl znám přesný původce onemocnění ani způsob přenosu. Počáteční ohnisko ve 

Wu-chanu se rychle rozšířilo a ovlivnilo další části Číny. Případy onemocnění byly brzy 

odhaleny v několika dalších zemích, nejprve v Asii a Austrálii, postupně se onemocnění 

rozšířilo i do Evropy, Afriky a Ameriky. Dne 30. ledna 2020 Světová zdravotnická organizace 

WHO8 vyhlásila globální stav zdravotní nouze, 11. března 2020 prohlásila organizace šíření 

nového viru za pandemii, tedy hromadný výskyt infekčního onemocnění velkého rozsahu 

zasahující více kontinentů. Dne 13. března byla Světovou zdravotnickou organizací za hlavní 

epicentrum nákazy vyhlášena Evropa. První případ onemocnění v České republice byl evidován 

1. března 2020. 

 Původcem onemocnění byl covid-19, virus SARS-CoV-2, doposud neznámý 

koronavirus. Koronaviry byly objeveny v 60. letech 20. století, většina z nich cirkuluje mezi 

zvířaty, mají však potenciál přenosu na člověka. Koronaviry vyvolávají primárně onemocnění 

respiračního a trávicího traktu lidí, ptáků a savců. Virus SARS-CoV-2 je respirační virus, do 

organismu vstupuje nejčastěji přes sliznice nosu, úst a oční spojivku. Je snadno přenosný a k 

přenosu infekce od infikované osoby může docházet už jeden až tři dny před prvními projevy 

onemocnění. Virus se nejčastěji přenáší kapénkami, vzduchem a skrze kontaminované 

povrchy. 

 O individuálním průběhu infekce covid-19 rozhoduje zejména velikost infekční dávky a 

vnímavost organismu jedince vůči viru. Je-li člověk vystaven vysoké infekční dávce, nebo je-li 

expozice dlouhodobá či opakovaná krátce za sebou, je riziko nákazy vysoké. Infekční dávka 

spolu se zdravotním stavem jedince může ovlivnit i následný průběh onemocnění a délku 

inkubační doby. Záleží také na imunitě jednotlivce. Rozhodující vliv na průběh nákazy u covid-

19 má tedy momentální imunologická kondice v době expozice viru a v několika dnech po ní. 

 U laboratorně potvrzených případů onemocnění covid-19 se mezi nejčastější klinické 

příznaky řadí horečka (88 procent), suchý kašel (68 procent), únava (38 procent), dušnost (19 

procent), bolesti svalů a kloubů (15 procent), mezi méně časté se řadí průjem (čtyři procenta), 

nechutenství a zvracení (pět procent), u závažných případů zápal plic. U některých nemocných 

osob byla zaznamenána i ztráta čichu a chuti a bolesti hlavy. Závažnější až smrtelný průběh 

onemocnění byl častěji hlášen u osob starších 60 let, u mužů a osob s chronickými 

onemocněními, jako je vysoký krevní tlak, cukrovka, kardiovaskulární onemocnění, chronické 

respirační onemocnění a rakovina. Jako rizikový faktor je udávána i obezita. Podle dostupných 

dat jsou u 10 až 50 procent osob hlášeny asymptomatické průběhy onemocnění covid-19. U 

těchto osob nejsou přítomny klinické příznaky a přítomnost viru prokáže pouze testování. Ve 

většině případů je mírný, s malým rizikem nutnosti hospitalizace či intenzivní péče a často i 

                                                      
8 WHO: zkratka z anglického World Health Organization, česky Světová zdravotnická organizace 
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bez klinických příznaků také průběh onemocnění covid-19 u dětí včetně novorozenců. 

Onemocnění covid-19 může způsobit dlouhodobé následky v podobě plicní fibrózy či postižení 

kardiovaskulárního systému.  

 Výše uvedené informace pocházejí ze zprávy Základní informace o onemocnění novým 

koronavirem – covid-19, kterou na svých webových stránkách publikoval dne 29. října 2020 

Státní zdravotní ústav.9 Protože má onemocnění způsobené koronavirem covid-19 mnoho 

společných příznaků s chřipkou, zveřejnil Státní ústav pro kontrolu léčiv grafiku, v níž jsou 

přehledně zachyceny příznaky obou nemocí. 

 

4.1 Covid-19 v České republice 

 1. března 2020 byly v České republice odhaleny první tři případy nákazy. Všichni 

nakažení přicestovali z Itálie, tehdejšího evropského epicentra onemocnění.  

 10. března překročil počet nakažených pět desítek a Vláda České republiky zakázala ve 

svém nařízení od 18 hodin všechny události se 100 a více účastníky.  

                                                      
9 Dostupné zde: 
http://www.szu.cz/uploads/Epidemiologie/Coronavirus/Zakladni_info/Zakladni_informace_covid_6_aktualizac
e_29_10_2020_.pdf 
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 11. března se na základě mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví uzavřely 

všechny základní, střední, vyšší odborné i vysoké školy.   

 12. března bylo v Česku 117 nakažených a vláda vyhlásila od 14 hodin v České republice 

kvůli koronaviru po dobu 30 dnů nouzový stav.10 Zakázala konání akcí s počtem lidí vyšším než 

30 a vstup do restaurací od 20 hodin večer do 6 hodin ráno. Omezen byl také vstup cizincům 

do České republiky a českým občanům bylo zakázáno vstupovat do rizikových zemí. 

 13. března vyhlásila vláda s platností od 14. a 16. března novou várku mimořádných 

opatření a schválila návrh ministryně spravedlnosti Marie Benešové, že šíření koronaviru může 

být trestným činem. K tomuto datu byly také uzavřeny všechny základní umělecké školy. 

Onemocnění se už objevilo ve všech krajích, 

nejvíc nakažených bylo v Praze. 

 14. března se (na základně nařízení 

vlády z 13. března) od šesti hodin zavřely pro 

veřejnost bazény a turistická informační 

centra. Zakázány byly přítomnost na 

venkovních i vnitřních sportovištích s účastí 

přesahující ve stejný čas 30 lidí, prodej na 

tržnicích a tržištích, provoz všech denních 

stacionářů či návštěvy ve věznicích a 

detenčních ústavech. Na dobu deseti dnů 

byl vyhlášen také zákaz otevřít restaurace a 

prodejny kromě potravin, lékáren, drogérií, 

čerpacích stanic a dalších uvedených v 

tabulce. Téhož dne byli ohlášeni první dva 

vyléčení, pacienti byli z Děčína a patřili mezi 

první nakažené v České republice. 

 16. března bylo zakázáno (na základně 

nařízení vlády z 13. března) vycestování z 

České republiky do zahraničí českým 

občanům a cizincům s trvalým nebo 

přechodným pobytem nad 90 dnů, k tomu samému datu začal platit také zákaz vstupu všech 

                                                      
10 Usnesení Vlády České republiky ze dne 12. března 2020, kterým byl vyhlášen nouzový stav je uvedeno v příloze 
číslo šest.  
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cizinců na území České republiky s výjimkou cizinců s trvalým nebo přechodným pobytem nad 

90 dnů. Zakázán byl také volný pohyb osob po celé České republice, s výjimkou cest do 

zaměstnání, za rodinou, k obstarání základních životních potřeb a dalších uvedených v tabulce. 

Vzhledem k útlumu společenských a kulturních události byla od 16. března dočasně zrušena 

hlavní kulturní zpravodajská relace České televize Události v kultuře, téhož dne naopak zahájil 

vysílání vzdělávací pořad UčíTelka... když děti učí telka, který pomáhal žákům prvního stupně 

základních škol a jejich rodičům s domácí výukou. Pro starší žáky a studenty připravila Česká 

televize pořad Odpoledka.  

 18. března překročil počet případů nákazy 500, celkem bylo potvrzeno 562 

nemocných. 

 19. března začala na celém území České republiky platit povinnost mít na veřejnosti 

zakrytý nos a ústa. Vláda také vymezila časový interval od 10 do 12 hodin pro nákupy občanů 

starších 65 let, kteří patří do rizikové skupiny nakažených. Vyhrazený čas byl později s platností 

od 20. března změněn na rozmezí mezi 7. a 9. hodinou ranní.  

 20. března schválila vláda nárok na ošetřovné pro rodiče dětí až do 13 let, a to po celou 

dobu uzavření dětských zařízení i v případě, kdy je uzavřeno zřizovatelem. Nárok na ošetřovné 

byl uznán i při uzavření zařízení určeného pro péči o zdravotně hendikepované osoby, a to bez 

věkového omezení. Ošetřovné mohly čerpat také osoby samostatně výdělečně činné. 

 21. března překročil v České republice počet pacientů s onemocněním covid-19 1 000, 

bylo jich 1 051. 

 22. března zemřel v České republice první člověk nakažený koronavirem. 

Pětadevadesátiletý muž trpěl řadou zdravotních problémů. 

 23. března začal vysílat nový televizní kanál ČT3 zaměřený na seniory, tedy 

koronavirem nejohroženější skupinu společnosti, která byla nucena zůstávat doma. 

Programová nabídka se opírala o výběr ze zlatého televizního fondu, tematické magazíny a 

základní informační servis.  

 24. března vešlo v platnost nařízení pobývat na veřejně dostupných místech v počtu 

nejvýše dvou osob, s výjimkou členů domácnosti, výkonu povolání, podnikatelské nebo jiné 

obdobné činnosti či účasti na pohřbech. 

 26. března přesáhl počet potvrzených případů onemocnění covidem-19 hranici 2 000, 

nemocných bylo 2 028. 

 30. března bylo v České republice 100 občanů vyléčených z nemoci covid-19. 

 3. dubna překročil počet zemřelých s koronavirem hranici 50 osob. Od počátku 

epidemie zemřelo s covidem-19 celkem 58 lidí. 
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 7. dubna vláda přistoupila k částečnému 

uvolnění protiepidemických opatření. Bylo 

povoleno využívat veřejná prostranství k 

individuálnímu sportování, otevřeny sběrné 

dvory a od 9. dubna také některé prodejny. 

Počet případů nákazy překročil 7. dubna hranici 

5 000, bylo jich 5038. Počet uzdravených 

přesáhl 500. 7. dubna bylo také poslaneckou 

sněmovnou schváleno prodloužení nouzového 

stavu v České republice do 30. dubna 2020. 

 8. dubna dosáhl počet pacientů 

hospitalizovaných s covidem-19 na 422, což 

bylo nejvyšší číslo první, jarní vlny epidemie. 

Počet zemřelých s koronavirem přesáhl 100. 

 10. dubna přesáhl počet lidí zotavených 

z onemocnění covidem-19 přes 1 000. 

 14. dubna bylo znovu, na základě uvolnění 

opatření ze 7. dubna, povoleno vycestovat z 

opodstatněných důvodů do zahraničí. Po 

návratu však lidé museli projít dvoutýdenní 

karanténou. Toho dne vláda představila další 

plán rozvolňování opatření s účinností od 20. 

dubna. 

 Od 20. dubna byla veřejnosti otevřena 

řemesla s provozovnou, farmářské trhy či 

autobazary a autosalóny. Mohly se, za 

specifických podmínek, konat svatby do 10 

lidí a venkovní tréninkové aktivity 

profesionálních sportovců s vyloučením 

veřejnosti. Otevřeny byly také vysoké školy a 

vědecko-akademické instituce, v režimu 

individuálních aktivit pro studenty v 

posledním ročníku studia do počtu nejvýše 

pěti osob.  

 21. dubna překročil počet zemřelých, u 

kterých se prokázala nákaza koronavirem, hranici 200. 

 23. dubna počet vyléčených, celkem 3 674, poprvé přesáhl počet nemocných lidí s 

covidem-19, kterých bylo 3 322. 
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 24. dubna došlo k další úpravě 

opatření. Toto rozhodnutí ovlivnil Městský 

soud v Praze, který označil čtyři opatření 

Ministerstva zdravotnictví za nezákonná. Šlo o 

dvě opatření k omezení volného pohybu osob 

a dvě týkající se maloobchodního prodeje, 

tedy o opatření z konce března, která nebyla 

vyhlášena vládou podle krizového zákona, 

nýbrž ministrem zdravotnictví jako opatření 

dle zákona o ochraně zdraví. Byl zrušen zákaz 

volného pohybu osob, pohyb venku byl 

umožněn až v deseti lidech. Změnily se i 

podmínky pro lázně, vysoké školy a 

nemocnice. Především však došlo k rozšíření 

rozvolňování plánovaného od pondělí 27. 

dubna, v jehož důsledku se téměř vše 

posunulo o 14 dní dopředu.  

 Od 27. dubna se otevřely samostatné 

prodejny až do velikosti 2 500 metrů 

čtverečních, autoškoly, fitness centra, 

knihovny či zoologické zahrady. Do školy 

mohly nastoupit všechny ročníky vysokých 

škol, nikoli jen závěrečné. Rozvolněn byl i 

režim v lázních, které mohly začít znovu 

přijímat nové klienty. V nemocnicích pak 

byla snížena kapacita lůžek vyhrazených pro 

pacienty s koronavirem ze 60 lůžek na 100 

tisíc obyvatel v každém kraji nově na 10 

lůžek. Při cestování za hranice dostali občané 

České republiky možnost vyhnout se při 

návratu karanténě, pokud předloží 

maximálně čtyři dny starý negativní test na 

covid-19.  

 1. května překročil počet vyléčených 

pacientů hranici 5 000, bylo jich 5 024. 
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 11. května proběhla další vlna uvolňování nastavených opatření. Otevřeny byly další 

provozovny, muzea či kadeřnictví. Nově bylo možné pořádat hromadné akce do 100 lidí ve 

venkovních i vnitřních prostorách a také došlo ke zpřístupnění škol pro účely individuální 

přípravy. 

 18. května dosáhl počet lidí, kteří zemřeli s covidem-19, hranice 300. Toho dne také v 

České republice skončil po 67 dnech nouzový stav, se kterým byla od 12. března spojena řada 

mimořádných opatření. Jelikož vláda přesunula tehdy platná opatření pod standardní zákon o 

ochraně veřejného zdraví, zůstala i po ukončení nouzového stavu nadále v platnosti. 

 K dalšímu uvolnění opatření tak došlo až 25. května. Otevřely se například vnitřní 

prostory restaurací a kaváren, hotely a 

kempy, povoleny byly akce s účastí do 300 

osob. Umožněny byly také návštěvy v 

nemocnicích či sociálních zařízeních a do škol 

nastoupili žáci 1. stupně rozdělení do skupin 

po 15. 

 S platností od 26. května zrušilo 

Ministerstvo zdravotnictví vyhrazenou 

prodejní dobu pro seniory. Ministerstvo 

zrušilo také povinnost holičů, kadeřníků, 

pedikérů, masérů a dalších obdobných 

profesí používat kromě roušky i ochranný štít, 

tedy dvojitou ochranu dýchacích cest.  

 Od pondělí 8. června začala platit opět 

mírnější opatření. Například na severu Čech 

nepřibyl druhý den za sebou žádný nový 

případ nemoci. V celé republice to bylo o 

méně než 40 nových infekcí za den. Počet 

hospitalizovaných klesl na 118. Hromadné 

akce byly nově povoleny pro 500 namísto 300 lidí. Byla zrušena povinnost nosit roušky, při 

dvoumetrovém odstupu, pro umělce či moderátory a návštěvníky koupališť. Do škol mohli 

dobrovolně nastoupit žáci druhého stupně. Obnovena byla divadelní, hudební, filmová a 

další umělecká představení, sportovní, kulturní, náboženské, spolkové, taneční, tradiční a 

jim podobné akce a jiná shromáždění, výstavy, slavnosti, poutě, přehlídky, ochutnávky, trhy 

a veletrhy, vzdělávací akce, oslavy, a to jak veřejné, tak soukromé, s účastí nejvýše 500 osob 

ve stejný čas. Od 8. června skončilo také omezení, které nedovolovalo přítomnost osob ve 

venkovních prostorách provozoven stravovacích služeb mezi 23. a 6. hodinou. 

 13. června překročil celkový počet případů nákazy covidem-19 v České republice 

hranici 10 000. 
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 Od 15. června se opět zásadně rozvolnil dosavadní režim pro cesty z a do zahraničí. 

Ministerstvo zdravotnictví začalo nově rozdělovat státy Evropské unie a další státy 

schengenského prostoru do tří kategorií. Podle dat Evropského centra pro prevenci a kontrolu 

nemocí (ECDC) byly země označeny zelenou, oranžovou nebo červenou barvou podle rizika 

nákazy. Češi a cizinci s dlouhodobým pobytem v České republice budou moci po tomto datu 

vycestovat do zemí všech kategorií, ale po návratu ze zemí s nízkým a středním rizikem 

nebudou muset prokázat negativní test na koronavirus. Na cizince ze zemí Evropské unie 

cestující do České republiky se povinnost prokázat se testem nebude vztahovat, pokud spadají 

do země s nízkým rizikem. 

 Od 22. června byla navýšena kapacita účastníků pro konání hromadných akcí z 500 

na 1000 osob, byl povolen provoz koupališť, zoologických a dalších zahrad bez limitu 

návštěvnosti a byl rovněž zrušen limit návštěvnosti a povinných odstupů mezi osobami u 

muzeí, galerií, hradů, zámků a podobných zařízení. Další důležitou změnou od 22. června bylo 

povolení veletrhů a dalších hromadných akcí s maximální účastí do 5000 osob ve stejný čas, 

avšak s maximálním počtem 1000 osob na jeden sektor. Tyto sektory mohly být i mobilní, ale 

musely být funkčně odděleny, odstup mobilních sektorů musel být nejméně čtyři metry, 

přičemž počet sektorů na jednom místě nesměl přesáhnout pět. Pro sportovní stadiony byl 

zachován dosavadního limit využití maximálně čtvrtiny celkové kapacity sektoru, tedy každá 

druhá řada a každá druhá sedačka. Pro lázeňský sektor byla zrušena opatření ukládající 

poskytovatelům lázeňských služeb povinnost poskytovat skupinové léčebné procedury za 

účasti nejvýše 10 osob a pravidla pro společné stravování lázeňských hostů. Žákům bylo na 

konci školního roku povoleno osobně převzít vysvědčení. 

 Od 1. července nastalo díky příznivé epidemiologické situaci zrušení plošné povinnosti 

nosit roušku či jinou ochranu úst a nosu ve všech venkovních i vnitřních prostorech. Opatření 

byla nově přijímána jen na regionální úrovni. Další významnou změnou s počátkem července 

bylo také povolení provozu zařízení stravovacích služeb mezi 23. a 6. hodinou a možnost 

konzumace občerstvení v prostorách hlediště a sálu.  

 24. července přesáhl celkový počet pozitivně testovaných hranici 15 000. 

 Od 25. července došlo opět k zavedení povinnosti nosit roušku na všech vnitřních 

organizovaných hromadných akcích nad 100 osob. Epidemiologická situace na území České 

republiky byla v tu dobu nadále komplexně hodnocena jako stabilní, avšak docházelo k 

vyššímu nárůstu covid pozitivních osob v důsledku výskytu lokálních ohnisek. Objevila se také 

řada menších ohnisek s potencionálním rizikem komunitního šíření. 

 27. července byl snížen maximální počet lidí na vnitřních hromadných akcích na 500 

osob v jednom sektoru, kterých mohlo být maximálně pět. Na hromadných venkovních 

akcích se mohlo sejít nejvíce 1 000 účastníků. Ve zdravotnických zařízeních lůžkové péče a 

vybraných sociálních zařízeních byly umožněny návštěvy v počtu maximálně dvou osob pouze 

s ochrannými prostředky dýchacích cest. 
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 15. srpna byla v České republice dosažena hranice 400 lidí zemřelých s nákazou 

koronavirem. 

 16. srpna celkový počet případů koronaviru v Česku přesáhl 20 000. 

 21. srpna denní přírůstek v České republice poprvé přesáhl hranici 500 (celkem 504 

nakažených). Předchozí rekord byl z 27. března a čítal denní přírůstek 377 pozitivních testů. 

 Od 1. září byla obnovena povinnost nosit roušky v zařízeních zdravotních a sociálních 

služeb, ve veřejné dopravě, na úřadech či ve volebních místnostech. Kapacita hromadných akcí 

zůstala stejná (tedy do 1 000 účastníků), stejně tak povinnost chránit dýchací cesty na vnitřních 

akcích nad 100 osob. Pohyb lidí na veřejně dostupných místech byl omezen na počet 1 000, 

stejný limit byl nastaven pro organizované tréninky profesionálních i amatérských sportovců. 

Restaurační a ubytovací zařízení prozatím zůstala otevřena i mezi 23. a 6. hodinou. Osoby 

samostatně výdělečně činné, které musely v souvislosti s karanténou zůstat doma s dětmi či 

hendikepovanými, měly možnost požádat Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky 

o ošetřovné.  

 8. září počet vyléčených lidí překonal hranici 20 000 a počet potvrzených případů 

poprvé překonal tisíc (celkem 1 164 nakažených). 

 10. září byla překonána milionová hranice v počtu otestovaných, počet nemocných 

přesáhl tohoto dne hranici 10 000 a nově nemocných bylo znovu více než 1 000. Byla proto 

znovu zavedena povinnost nošení roušek ve vnitřních prostorách budov. Vláda také 

oznámila, že nechá rozeslat prostřednictvím České pošty osobní ochranné prostředky lidem, 

kteří patří k nejvíce ohrožené skupině nemocí covid-19 a že by tedy každý český občan nad 60 

let měl v obdržet zásilku s jedním respirátorem FFP2 a pěti rouškami 

 16. září bylo poprvé zjištěno přes 2 000 případů za den (celkem 2 133). 

 17. září denní přírůstek poprvé překonal 3 000 (celkem 3 125) a počet úmrtí s covidem-

19 dosáhl hranice 500. Ministr zdravotnictví Adam Vojtěch oznámil nová zpřísněná opatření 

kvůli koronaviru, platná od 18. září. 

 Od 18. září byly povinné roušky na všech školách i během vyučování, nikoli pouze při 

pohybu v budovách. Opatření se netýkalo žáků prvního stupně základních škol. Od půlnoci na 

19. září nesměly být restaurace, hospody a bary v provozu mezi půlnocí a 6. hodinou. Vnitřní 

hromadné akce se od 18. září mohly konat v počtu nad 10 osob jen za podmínky, že každý 

účastník akce bude mít určeno místo k sezení (s výjimkou výstav, trhů, veletrhů a jim 

podobných akcí). 

 21. září přesáhl celkový počet případů koronaviru v České republice hranici 50 000. 

Toho dne ráno oznámil svou rezignaci ministr zdravotnictví Adam Vojtěch. Své rozhodnutí 

zdůvodnil tím, že chce vytvořit prostor pro nové řešení epidemie koronaviru a že mu situace 

okolo covidu-19 zabraňuje dokončit koncepční změny zdravotnictví, které rozpracoval. Na 

vládu i ministerstvo zdravotnictví se v předešlých týdnech snášela kritika za postup při řešení 

epidemie. Opozice i část odborné veřejnosti ministerstvu vyčítaly chaotickou komunikaci i to, 
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že se nezavedlo povinné plošné nošení roušek ve formě, kterou původně oznámilo. Po zásahu 

premiéra Andreje Babiše 18. srpna totiž ministr Vojtěch původně oznámené kroky ohledně 

povinného nošení roušek od 1. září zrušil a zvolil mírnější přístup, kdy z nařízení vyjmul školy, 

obchody i restaurace. Novým ministrem zdravotnictví se stal vládní zmocněnec pro 

zdravotnictví Roman Prymula. 

 24. září začala platit další mimořádná opatření proti šíření koronaviru. U stravovacích 

zařízení byla nařízena zavírací doba od 22:00 do 6:00 hodin, do provozoven mohlo vstoupit 

pouze tolik lidí, kolik bylo míst k sezení. Limit účastníků hromadných vnitřních akcí členěných 

do sektorů byl snížen na 1 000 osob, ve venkovních členěných prostorách na 2 000 osob. U 

ostatních akcí, které nebylo možné rozdělit na sektory, zůstal limit 500 osob uvnitř a 1 000 

osob venku. Od počtu 10 osob uvnitř a 50 osob venku bylo nutné každému zajistit místo k 

sezení. V platnosti zůstala povinnost nošení roušek ve vnitřních prostorách, ve školách a 

školských zařízeních, v prostředcích veřejné dopravy a při vnitřních hromadných akcích. 

 26. září překročil počet úmrtí v souvislosti s nemocí covid-19 hranici 600. 

 30. září bylo poprvé kvůli covidu-19 hospitalizováno v nemocnicích přes tisíc lidí 

(celkem 1 028). Vláda se toho dne dohodla na vyhlášení nouzového stavu od 5. října.   

 3. října počet zemřelých překonal hranici 700 a celkový počet případů od začátku 

epidemie hranici 80 000. 

 Od půlnoci na 5. října byl na území České republiky z důvodu ohrožení zdraví v 

souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru SARS CoV-2 vyhlášen na dobu 30 dnů nouzový 

stav. 

 6. října denní nárůst počtu případů poprvé přesáhl 4 000. Od březnového začátku 

epidemie bylo potvrzeno přes 90 000 případů. Počet zemřelých překonal hranici 800. 

 7. října počet nakažených poprvé přesáhl hranici 5 000 (bylo jich 5 338). 

 8. října celkový počet potvrzených případů nákazy překročil 100 000 lidí. Proběhlo také 

jednání vlády, které avizovalo další krizová opatření. 

 Od půlnoci na 9. října byl zakázán provoz heren a kasin, provoz a používání vnitřních 

sportovišť, provoz umělých koupališť a veškerých wellness zařízení (s výjimkou zdravotních 

služeb) a také návštěvy a prohlídky zoologických zahrad a veškeré organizované zájmové, 

rekreační a další kroužky pro děti od šesti do 18 let. Restaurace, bary, diskotéky či kluby musely 

s výjimkou výdejních okének nově zavřít už ve 20 hodin a k jednomu stolu nesměly pustit více 

než čtyři osoby. V těchto zařízeních byla také zakázána produkce živé hudby a tance. V jídelních 

zónách nákupních center směli sedět u jednoho stolku pouze dva lidé a nikde nesmělo být k 

dispozici veřejné bezdrátové připojení k internetu. Do nákupních center a dalších provozoven 

bylo možné vstupovat ve skupinkách maximálně dvou lidí. Počet zemřelých přesáhl hranici 

900, počet hospitalizovaných 2 000. 

 10. října překročil počet úmrtí v souvislosti s covidem-19 v České republice 1 000. 
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 Od 12. října byly zrušeny všechny kulturní, sportovní a společenské akce, bohoslužby, 

taneční či spolkové akce, a to jak amatérské, tak profesionální, pokud se na nich sešlo více 

než 10 osob uvnitř či 20 osob venku (s výjimkou zaměstnanců, podnikatelů, schůzí, zasedání a 

podobných zákonem vymezených činností). Nesměly se pořádat ani žádné poutě, kongresy či 

veletrhy. Účast lidí na svatbách či pohřbech a následných hostinách byla omezena na 30 osob 

a na maximálně 500 osob bylo omezeno shromažďovací právo, přičemž účastníci podobných 

akcí se mohli pohybovat v maximálně dvacetičlenných skupinkách udržujících alespoň 

dvoumetrové rozestupy a museli mít ochranné prostředky dýchacích cest. Dále byla zakázána 

přítomnost studentů na vysokých školách s výjimkou klinické a praktické výuky a praxe 

studentů studijních programů všeobecné lékařství, zubní lékařství, farmacie a dalších 

zdravotnických studijních programů. Zrušena byla také výuka na středních a vyšších 

odborných školách a konzervatořích. Žáci druhého stupně základních škol byli rozděleni na 

dvě poloviny tříd, přičemž každá polovina tříd šla do školy jen v jednom z následujících dvou 

týdnů. S výjimkou individuální výuky byl zakázán i provoz základních uměleckých a jazykových 

škol a úplný zákaz postihl i střediska volného času a školní kluby. Vláda v rámci vyhlášeného 

nouzového stavu omezila také činnost úřadů a institucí tak, že úřední hodiny pro veřejnost 

byly po dobu dvou týdnů jen dva dny v týdnu a pět hodin denně, a až na přesně specifikované 

výjimky zakázala návštěvy ve zdravotnických zařízeních a zařízeních sociální péče. 

 Od 14. října došlo na území České republiky k dalšímu zpřísnění protiepidemických 

opatření. Bylo zakázáno shromáždit se, ať už venku či uvnitř, organizovaně či nikoli, v počtu 

více než šest osob. Restaurace, bary a stravovací zařízení směly obsloužit zákazníky pouze přes 

výdejní okénko a jen do 20. hodiny. Výjimku měly pouze hotelové restaurace pro hotelové 

hosty a svatební a smuteční hostiny. Zavřít musely všechny hudební, taneční, herní a další 

společenské kluby a diskotéky. Na veřejnosti bylo zcela zakázáno konzumovat alkoholické 

nápoje. Ke změnám došlo i v provozu školských zařízení. Po razantním omezení teoretické 

výuky na vysokých a středních školách byly od 14. října zcela uzavřeny i školy základní, družiny 

a školské kluby. Krajští hejtmani a pražský primátor ale dostali od vlády za úkol zajistit péči o 

děti ve věku tři až 10 let zaměstnanců bezpečnostních sborů, ozbrojených sil a dalších složek 

integrovaného záchranného systému, hygienických stanic a také poskytovatelů zdravotních a 

sociálních služeb, aby nebyl ohrožen chod kritické infrastruktury a zdravotnických a sociálních 

zařízení. Vysokoškolské koleje, domovy mládeže a internáty měly zakázáno ubytovávat 

studenty a žáky s výjimkou těch, kterým vláda uložila pracovní povinnost. Pracovní povinnost 

se přitom týká studentů vybraných ročníků lékařských fakult, farmacie, zubního lékařství a 

vyšších odborných a středních zdravotnických škol. Nově začala platit povinnost nasadit roušky 

či jiné ochranné prostředky dýchacích cest i na zastávkách, nástupištích a v čekárnách 

hromadné dopravy. 

 15. října bylo v českých nemocnicích poprvé více než 3000 hospitalizovaných. 

 16. října přibylo poprvé za jediný den více než 10 000 pozitivních testů, bylo jich 

celkem 11 104. 
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 19. října za jediný den zemřelo 100 lidí s covidem-19, dosud nejvíce. Počet 

hospitalizovaných přesáhl 4 000. Vláda proto s platností od půlnoci na 21. října přijala nová 

opatření. 

 20. října bylo provedeno dosud rekordních 40 327 testů, celkový počet zjištěných 

případů přesáhl hranici 200 000. 

 Od 21. října testy odhalily rekordních 14 968 případů koronaviru. Začala platit 

povinnost nosit roušky i v automobilech, pokud spolu cestují lidé, kteří nejsou členy společné 

domácnosti, a na veřejně přístupných místech v zastavěném území obce, pokud se v tom 

místě vyskytují více než dvě osoby blíže než dva metry od sebe a nejedná se o členy jedné 

domácnosti. Zdravotnická zařízení následné a dlouhodobé péče a pobytová sociální zařízení 

musela vyčlenit lůžkové kapacity pro klienty s covid-19, ze zákazu provozu školských zařízení 

byly nově vyňaty i praktické vyučování a praktická příprava žáků a studentů zdravotnických 

oborů. Toho dne také vláda na mimořádné schůzi rozhodla o dalším zpřísnění opatření 

s platností od 22. října.  

 22. října došlo k uzavření maloobchodu a služeb, kromě prodejen se základním 

sortimentem. Mezi výjimky patří například prodej potravin, pohonných hmot, drogerie či 

novin, tabáku a časopisů, otevřeno budou mít i autoservisy, čistírny, lékárny, pohřební služby 

či květinářství. Velkoobchodní prodej zůstal bez omezení. Omezen byl pohyb a kontakt s 

dalšími lidmi na nezbytně nutnou dobu, s výjimkou cest do práce, na nákup, nezbytných cest 

za rodinou, nutné pomoci blízkým a cest k lékaři. Došlo také na omezení úředních hodin, a to 

na maximálně pět hodin, dva dny v týdnu. Povoleny byly vycházky v přírodě a v parcích, pobyt 

na chatách a chalupách v maximálním počtu dvou osob s výjimkou členů domácnosti a 

spolupracovníků. Účast na svatbách a pohřbech byla omezena na deset lidí a právo 

shromažďovací na nanejvýš sto osob ve skupinách po dvaceti. Téhož dne před půlnocí však 

zachytila média ministra zdravotnictví Romana Prymulu s prvním místopředsedou hnutí 

ANO Jaroslavem Faltýnkem, jak bez roušek vycházejí z restaurace na Vyšehradě, která měla 

být dle vládních nařízení zavřená.   

 23. října testy odhalily 15 252 případů koronaviru, poprvé přes 15 000 a dosud nejvíce. 

Premiér Andrej Babiš vyzval Romana Prymulu k rezignaci z postu ministra zdravotnictví České 

republiky. 

 24. října už podle ministerstva zdravotnictví probíhalo v rámci celé republiky 

komunitní šíření koronaviru covid-19 a nebylo už možné nalézat zdroje nákazy. Vznikl také 

nový rekord v počtu odhalených případů koronaviru ve víkendovém dni. Bylo jich 12 472. 

 26. října počet zemřelých s koronavirem dosáhl 139 za den, což bylo doposud nejvíce. 

Hospitalizováno už bylo přes 6 000 lidí. Vláda téhož dne zveřejnila další opatření platná od 28. 

října. 

 27. října testy prokázaly rekordní přírůstek 15 663 případů koronaviru za den. Počet 

zemřelých s covidem-19 překročil hranici 2 500. 
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 Od 28. října začal platit zákaz nočního vycházení od 21 do 5 hodin s výjimkou cesty do 

zaměstnání nebo jiných neodkladných cest. Povolené bylo i venčení psů, ale jen v okruhu do 

500 metrů od bydliště. Zaměstnavatelům bylo nařízeno využívat home office vždy, pokud je 

to možné vzhledem k charakteru práce a provozním podmínkám. Zakázán byl prodej na 

tržištích (s výjimkou farmářských trhů), v tržnicích a v mobilních provozovnách, pochůzkový a 

podomní prodej. Ze zákazu byly vyjmuty pojízdné prodejny zajišťující prodej základního 

sortimentu v obcích, kde není možné toto zboží zakoupit v jiné provozovně. Maloobchodní 

prodej a prodej a poskytování služeb v provozovnách nesměly probíhat v pondělí až v sobotu 

v čase mezi 20 až 5 hodin a v neděli po celý den (s výjimkou čerpacích stanic, lékáren, obchodů 

na nádražích a prodejen ve zdravotnických zařízeních). S ohledem na blížící se Den památky 

všech zemřelých zůstala otevřená květinářství. Uvnitř obchodu však mohli být maximálně dva 

zákazníci. 

 29. října byl prezidentem republiky na zámku v Lánech jmenován do funkce nový 

ministr zdravotnictví České republiky. Stal se jím lékař a náměstek Fakultní nemocnice Brno 

Jan Blatný. Toho dne překročil počet lidí nakažených covidem-19 od začátku epidemie číslo 

300 000. 

 30. října byla překročena hranice 3 000 úmrtí s koronavirem. Vláda prodloužila 

nouzový stav v České republice, tentokrát do 20. listopadu. 

 31. října začala platit výjimka ze zákazu provozovat svou provozovnu či živnost v 

souvislosti s blížící se Památkou zesnulých pro prodejny pietního zboží (věnců, květinové 

výzdoby na hroby, pietních svíček apod.), a to včetně stánkařů a pojízdných prodejen. Tyto 

provozovny navíc dostaly výjimku i ze zákazu nedělního prodeje. Dále dostali výjimku ze zákazu 

maloobchodního prodeje a služeb i kameníci a další provozy zabývající se zpracováním 

kamene. U omezení práva shromažďovacího bylo upřesněno, že povolena budou 

shromáždění pouze ve venkovních prostorách. U omezení maloobchodního prodeje a prodeje 

a poskytování služeb v provozovnách byla omezení provozu lázní změněna tak, aby lázně 

mohly přijímat pacienty z nemocnic. Nově dostaly výjimku také praxe a zkoušky u 

zdravotníků a nelékařských zdravotnických povolání.  

 2. listopadu přibyly do krizového opatření, které nařizovalo hejtmanům a pražskému 

primátorovi zajistit péči pro děti od 3 do 10 let zaměstnanců vybraných profesí a institucí, 

jejichž činnost je nezbytná pro zvládnutí pandemické krize, nově i děti zaměstnanců škol a 

dalších školských zařízení, České pošty a Finanční správy. Prodlouženo bylo i omezení 

provozu škol a nově bylo rozšířeno i na speciální školy. Počet mrtvých s potvrzenou nákazou 

překonal 3 500. 

 3. listopadu počet celkově nakažených přesáhl 350 000 lidí. 

 4. listopadu ministerstvo zdravotnictví nařídilo provozovatelům léčeben dlouhodobě 

nemocných, domovů pro seniory, domovů pro osoby se zdravotním postižením, domovů se 

zvláštním režimem a poskytovatelům sociálních služeb poskytujícím odlehčovací služby v 

pobytové formě, že musí do sedmi dnů preventivně otestovat všechny pacienty a klienty 
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novými antigenními testy na přítomnost viru SARS-CoV-2. Tyto testy pak museli každých sedm 

dnů opakovat a na základě výsledků přijmout příslušná opatření. Počet mrtvých s covidem-19 

překonal 4 000. 

 7. listopadu byla pokořena hranice 400 000 nakažených. Tempo nákazy rychle 

stoupalo od září, počty rostly o více než 10 000 případů za den a byly i dny s více než 15 000 

případy. V listopadu začaly počty nakažených mírně klesat, 6. listopadu přibylo 11 549 případů. 

Počet mrtvých překonal 4 500. 

 9. listopadu počet mrtvých s potvrzenou nákazou koronavirem, který začal výrazně 

růst zejména od října, překročil hranici 5 000. Přibylo 6 048 případů koronaviru, zhruba o 3 

200 méně než před týdnem. Při srovnání přírůstků ve všedních dnech je to nejméně za 

předchozí čtyři týdny. Nakažených bylo víc než 155 000 lidí. 

 16. listopadu se protiepidemická opatření začala řídit protiepidemickým systémem 

(PES) ministerstva zdravotnictví, který reguloval opatření podle síly nákazy. Systém zahrnoval 

pět stupňů a index rizika se škálou 0 až 100, jehož konkrétní hodnoty byly denně zveřejňovány. 

Všech pět pásem rizika vyžadovalo, aby byl kvůli příslušným opatřením proti covidu-19 

vyhlášen nouzový stav. Pro přechod do vyššího stupně rizika bylo třeba číslo vyšší úrovně po 

dobu tří dnů. Pro posun do nižšího pásma rizika v systému boje proti epidemii bylo nutné 

snížení rizikového skóre po dobu sedmi dní. Uvolňovat režim bylo možné i pro jednotlivé 

regiony. První den svého působení byl PES na stupni čtyři, index rizika byl 70 bodů. 
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 20. listopadu byl v České republice do 12. prosince prodloužen nouzový stav. Dosud 

platná krizová opatření, která vláda přijala v rámci nouzového stavu platného do 20. listopadu, 

tak zůstala i nadále v platnosti. 

 Od 23. listopadu došlo k několika dílčím změnám v přijatých krizových opatřeních, 

která vedla k mírnému uvolnění restrikcí stanovených čtvrtým stupněm PES. Mezi 

nejdůležitější přijaté změny patřilo zkrácení úplného zákazu volného pohybu osob ze 

současných 21 hodin na dobu od 23 hodin do pěti hodin druhého dne. Mezi výjimky ze zákazu 

nově přibyla cesta zpátky do místa bydliště. Nově bylo možné konat svatby, pohřby, 

bohoslužby či uzavření registrovaného partnerství v počtu do 20 osob. Zvýšil se i limit pro 

shromažďování nepříbuzných osob, a to ze dvou na šest. Umožněna byla i náboženská 

shromáždění, ale opět jen do 20 osob a za dodržení nařízených hygienických opatření.  

 V oblasti maloobchodu a služeb byl umožněn venkovní prodej vánočních stromků, 

kaprů a vánočních ozdob. Obchody mohly mít otevřeno také až do 23 hodin a nově otevřely, 

na žádost myslivců kvůli prevenci výskytu afrického moru prasat, i prodejny zbraní a střeliva. 

 Nové znění nařízení umožnilo také koncerty a jiná hudební, divadelní, filmová a jiná 

umělecká představení včetně cirkusů a varieté, avšak jen bez přítomnosti diváků, či profesní 

vzdělávání členů jednotek požární ochrany a příslušníků Hasičského záchranného sboru České 

republiky a zkoušek, jejichž složení je podmínkou stanovenou právními předpisy pro výkon 

určité činnosti, jako jsou například zkoušky v autoškole. 

 Dílčí úpravu doznalo pravidlo pro vstup do obchodů a dalších provozoven. U těch 

malých do 15 m2 se už omezení počtu zákazníků nevztahovalo na dítě do 15 let doprovázející 

dospělou osobu a na asistenční doprovod zdravotně postižených. U všech ostatních obchodů 

se do limitu zákazníků přestaly počítat děti do šesti let v doprovodu dospělé osoby. U rodičů s 

kočárky nově nebylo nutné vyžadovat použití nákupního košíku a dítě v kočárku se 

nezapočítávalo do limitu osob. 

 Dalšího rozvolnění se dočkalo i školství a úřady. Od 23. listopadu bylo možné konání 

mezinárodně uznávaných zkoušek. Přestala také platit ta část krizového opatření vlády, která 

omezovala chod orgánů veřejné moci a správních orgánů jen na nejnutnější činnosti za 

minimálního možného počtu zaměstnanců. Nadále však zůstalo v platnosti, že by zaměstnanci 

úřadů a institucí měli na nezbytné minimum omezit kontakty s klienty a veřejností a že úřady 

mohou mít pro veřejnost otevřeno jen dva dny v týdnu po nanejvýš pěti hodinách. 

 Od 25. listopadu se do škol vrátily závěrečné ročníky středních a vyšších odborných 

škol a konzervatoří a studenti na praxe, povolena byla i individuální prezenční výuka jeden 

na jednoho na základních uměleckých a jazykových školách. V případě vysokých škol byla 

možná praktická, laboratorní, experimentální či umělecká výuka posledních ročníků ve 

skupinách o maximálně 20 studentech a realizace individuálních studijních plánů studentů 

doktorského studia. 
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 Od 30. listopadu byla umožněna prezenční výuka celých prvních stupňů a devátých 

tříd základních škol a turnusová výuka druhých stupňů základních škol a na nižších stupních 

víceletých gymnázií. 

 3. prosince přešla Česká republika s 57 body rizikového indexu do třetího stupně 

protiepidemického systému PES. Na dalším postupu v rozvolňování epidemických opatření se 

shodla vláda Andreje Babiše na mimořádném jednání 29. listopadu. V omezené podobě a za 

přísných hygienických opatření tak mohly otevřít restaurace, všechny obchody a služby. 

Uskutečnit bylo možné vánoční trhy, avšak lidé na nich nesměli konzumovat zakoupené 

potraviny. Skončil také zákaz vycházení a zákaz nedělního prodeje. Ve všech vnitřních 

prostorech a ve vybraných veřejně přístupných místech byla i nadále nutná ochrana nosu i úst 

rouškou či respirátorem. Hromadné akce ve venkovních a vnitřních prostorech se mohly konat 

za účasti maximálně 50 osob venku a 10 osob uvnitř. Svatbu, pohřeb či bohoslužbu mohlo 

navštívit maximálně 30 osob najednou. Nadále platil zákaz návštěv uvnitř zařízení sociálních 

služeb (kromě vymezených výjimek), a omezení návštěv ve zdravotnických zařízeních. Pohyb 

osob venku byl možný bez jakéhokoliv omezení. Úřady byly veřejnosti dostupné v rámci 

omezených úředních hodin a dalších organizačních a režimových opatření. Ubytovat se v 

hotelech, penzionech a jiných ubytovacích zařízeních bylo možné bez jakéhokoliv omezení. 

Profesionální a amatérské soutěže probíhaly bez přítomnosti diváků. V rámci rekreačního 

sportu se otevřela vnitřní sportoviště pouze pro individuální sporty do 10 osob. Otevřeny byly 

také plavecké areály a wellness centra, ovšem jen pro omezený počet návštěvníků a bez 

možnosti občerstvení. Muzea i galerie otevřela s podmínkou maximálního využití 25 procent 

kapacity prostoru. Hrady, zámky a další kulturní památky mohly přivítat skupiny maximálně 10 

lidí. V knihovnách platilo omezení počtu osob (jedna osoba na 15 m2 provozní plochy). 

Provozovny stravovacích služeb byly otevřené mezi 6. a 22. hodinou a uvnitř směly sedět u 

jednoho stolu maximálně čtyři osoby. Konzumovat alkohol na veřejnosti bylo možné bez 

omezení. Nákupní centra se plně otevřela, avšak za omezeného počtu osob (jedna osoba na 

15 m2 provozní plochy) a dvoumetrových rozestupů mezi zákazníky. Jídelní koutky mohly 

fungovat pouze přes výdejní okénko, dětské koutky zůstaly nadále zavřené. Maloobchody se 

otevřely za stejných omezení jako nákupní centra či knihovny. 

 4. prosince bylo spuštěno dobrovolné testování pedagogů, kteří si mohli nechat 

zdarma provést antigenní test11 na přítomnost koronaviru, a to až do pátku 18. prosince. 

 6. prosince se rizikové skóre PES se zvýšilo na 64 bodů a začalo odpovídat čtvrtému 

stupni. 

 7. prosince se epidemická situace v České republice stále zhoršovala. Přibylo 1 113 

nově infikovaných, což bylo o 40 více než ve stejný den v minulém týdnu. Mezitýdenní nárůst 

                                                      
11 Antigenní test funguje na principu detekce virové bílkoviny. Odhaluje nemocné na vrcholu infekce, tedy v 
momentě, kdy je v těle nejvyšší koncentrace těchto bílkovin a existuje nejvyšší riziko přenosu nákazy covid-19. 
Výhodou testů jsou nižší nároky na odbornost zdravotnického personálu při odběru, možnost vyhodnocení testu 
na místě, rychlost vyhodnocení do 30 minut po odběru vzorku a cena. Nevýhodou je nižší citlivost oproti 
standardnímu PCR testu, který se používá pro přesné určení nakažených. 
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byl vyšší již čtvrtý den za sebou. Celkem bylo v České republice 59 837 nakažených. Z nemoci 

covid-19 se uzdravilo 478 094 pacientů a 8 902 osob s nemocí zemřelo. V nemocnicích bylo 4 

179 hospitalizovaných pacientů. 

 Od 9. prosince vláda přijala několik změn v dosud platných krizových opatřeních. Začal 

opět platit zákaz konzumace alkoholu na veřejnosti i zákaz jeho prodeje s sebou z výdejních 

okének či z restaurací a také na trzích a v tržnicích. Restaurace a další provozovny stravovacích 

služeb musely zavřít už ve 20 hodin a po této hodině nesměly provozovat ani výdejní okénko. 

Mezi podnikateli vyvolala další změna opatření, navíc mimo rámec systému PES, vlnu nevole 

a někteří se odmítli rozhodnutími volených představitelů státu řídit.  

 12. prosince byl index rizika PES pro Českou republiku na hodnotě 64 a stále tedy 

odpovídal čtvrtému stupni protiepidemických opatření, zatímco od 3. prosince platil oficiálně 

stupeň třetí a od 6. prosince se epidemiologická situace postupně zhoršovala. Nejpříznivější 

skóre bylo v Praze, kde se pohybovalo na hodnotě 49. Naopak ve Zlínském a Libereckém kraji 

dosahovalo úrovně 76. 

 16. prosince začalo antigenní testování obyvatel. Testy byly hrazeny ze zdravotního 

pojištění a byly dobrovolné. Prováděly se stěrem ze sliznice a vyhodnocením testu, které bylo 

hotové do několika minut. Testování probíhalo u ambulantních specialistů a na odběrových 

místech, kde bylo třeba prokázat se kartičkou pojištěnce a mít s sebou občanský průkaz. Lidé 

se mohli nechat testovat opakovaně, nejvíce však jedenkrát za pět dní, a to až do 15. ledna. 

Pozitivní výsledek antigenního testu člověka s příznaky byl považován za potvrzenou nákazu. 

Pokud antigenní test ukázal pozitivitu u člověka bez příznaků, musela být nemoc potvrzena 

PCR testem12. 

 18. prosince odpovídal rizikový index 76 bodům a Česká republika se vrátila do 

čtvrtého stupně protiepidemického systému (PES), který ale doznal několika změn. Návrat do 

druhého nejpřísnějšího stupně PES znamenal mimo jiné opětovné zavedení zákazu volného 

pohybu osob v režimu pro den do 23 hodin a v noci do páté hodiny ranní. Byly uzavřeny bary 

a restaurace, zoologické zahrady, muzea či koupaliště a další vnitřní sportoviště. Zůstaly však 

otevřeny všechny obchody a služby, s podmínkou, že dodrží limit jednoho zákazníka na 15 m2. 

Neplatil také nedělní zákaz prodeje. Shromažďování bylo možné jen do 6 osob. Vánoční 

prázdniny začaly dřív, a sice 18. prosince. Téhož dne začalo antigenní testování pro zájemce 

zdarma. Původně mělo probíhat do 31. prosince a bylo možné test podstoupit jednou za pět 

dní, později byla lhůta ukončení testování zrušena a interval mezi testováním zkrácen na tři 

dny. 

 20. prosince zavedlo ministerstvo zdravotnictví povinnou domácí karanténu po 

návratu do České republiky pro všechny osoby, které v posledních 14 dnech pobývaly alespoň 

24 hodin ve Velké Británii, kde byla zjištěna nová mutace koronaviru. Tzv. britská mutace byla 

                                                      
12 PCR test: test na přítomnost určité části genetického kódu (DNA nebo RNA) pomocí tzv. polymerázové řetězové 
reakce. V lékařství bývá PCR test používán pro detekci konkrétního mikroorganismu (virus, bakterie apod.) ve 
vyšetřovaném vzorku. V případě testování na přítomnost viru SARS-CoV-2 byl vzorek odebírán výtěrem ze zadní 
části nosohltanu. 
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shledána o 40 až 70 procent nakažlivější než původní varianta koronaviru. Riziko už tedy 

nepředstavovalo setkání lidí bez roušky na vzdálenost méně než dva metry po dobu 15 minut 

a více, ale bylo možné nakazit se i za několik sekund, kýchl-li v blízkosti někdo bez ochrany úst 

a nosu. 

 23. prosince přibylo v České republice 10 821 potvrzených případů nákazy 

koronavirem, tedy bezmála o 3 000 případů více než před týdnem. Šlo o největší přírůstek od 

6. listopadu. 

 27. prosince došlo k dalšímu zpřísnění protiepidemických opatření a Česká republika 

přešla do pátého stupně protiepidemického systému. Uzavřely se obchody a služby s 

výjimkou prodeje potravin, drogerie a léků. Od 21 hodin do páté hodiny ranní byl vyhlášen 

zákaz vycházení, který platit i pro silvestrovskou noc.  Po devíti dnech provozu se opět zastavily 

vleky v lyžařských areálech a uzavřely se školy, kromě mateřských, speciálních a prvních a 

druhých ročníků základních škol. 

 Rok 2020 končila Česká republika s následující bilancí: 31. prosince přibylo 17 039 

nových případů nákazy coivdem-19, celkem bylo v roce 2020 testováno 3 814 206 lidí, z nichž 

732 276 nákazu prodělalo a 11 814 zemřelo. Index rizika byl 80 bodů a odpovídal pátému, 

nejhoršímu stupni protiepidemického systému. 
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5. KALENDÁRIUM  

 V kapitole Kalendárium jsou uvedeny chronologicky řazené významné či jedinečné 

události roku 2020, které se odehrály na území města Chomutova nebo se k němu vztahují, a 

tradiční, pravidelně se opakující místní události. Kromě akcí uspořádaných Magistrátem města 

Chomutova bylo cílem zaznamenat také iniciativu místních občanů, spolků a sdružení. 

Převažujícím, nikoli však výlučným zdrojem byly tiskové zprávy.   

 

 

5.1 Leden 

Podle dat Českého statistického úřadu13 měl Chomutov k 1. lednu 2020 

48 635 obyvatel, což je o 85 obyvatel méně, než tomu bylo před rokem.  

Obyvatelstvo 

Počet obyvatel 

1. ledna bylo uvedeno do provozu nízkoprahové denní centrum pro 

muže a ženy, které sídlí v objektu noclehárny v Kochově ulici č. p. 3957.  

Centrum je otevřené denně od 8 do 14 hodin. Nabízí právní a sociální 

pomoc a v zimě stravu v podobě teplých polévek. Součástí centra je i 

původní noclehárna pro muže s kapacitou 10 lůžek, nově jsou 

k dispozici také dvě lůžka pro ženy. Provoz centra zajišťuje kadaňský 

spolek K srdci klíč. 

Sociální služby 

Lidé bez domova 

 

1. ledna proběhl 47. ročník tradičního Novoročního pochodu, 

pořádaného chomutovským odborem Klubu českých turistů. Účastníci 

se vypravili jako každý rok z Bezručovy ulice od domu Merkur na První 

mlýn v Bezručově údolí, kde zhodnotili předešlý turistický rok a přivítali 

rok nový. 

Sport 

Turistika 

KČT Chomutov 

Bezručovo údolí 

K 1. lednu 2020 byla rozhodnutím chomutovského městského 

zastupitelstva snížena daň z nemovitosti. Zastupitelé rozhodli o snížení 

základního koeficientu u staveb sloužících k bydlení z hodnoty 4,5 na 

3,5, tedy až o několik set korun ročně. Podnikatelský a místní koeficient 

zůstal nezměněn. 

Zastupitelstvo 

Poplatky 

Daň z nemovitosti 

Prvním miminkem narozeným v Chomutově v roce 2020 byla Nikola 

Adiová. Narodila se 2. ledna v 11 hodin dopoledne s mírami 3 100 

gramů a 49 centimetrů. První chomutovskou občanku roku 2020 přišel 

do chomutovské porodnice přivítat primátor Marek Hrabáč. Mamince 

předal květinu, finanční dar ve výši pět tisíc korun a dárky pro malou 

holčičku, které popřál vše nejlepší do života. Malá Nikolka je čtvrtým 

Obyvatelstvo 

První občánek 

                                                      
13 Dostupné zde: https://www.czso.cz/documents/10180/121739326/1300722003.pdf/f9160497-cec0-4750-
a293-77ef7bce1092?version=1.1 
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potomkem rodičů z Chomutova, pozoruhodné je, že její bratr Anton se 

stal roku 2016 rovněž prvním chomutovským občánkem. 

4. ledna odpoledne začal před ligovým utkáním chomutovských Pirátů 

u zimního stadionu na Zadních Vinohradech prodejem tříkrálového 

guláše 20. ročník Tříkrálové sbírky. Lidé byli znovu štědří a překonali 

rekord z loňského roku. Celkem bylo vybráno 158 555 korun, tedy o 

necelých 26 tisíc korun více než v roce 2019.  Koledovat v roce 2020 

vyrazili děti z chomutovské římskokatolické farnosti, žáci Základní školy 

Duhová cesta a chomutovští skauti. 6. ledna navštívili patřičně 

vystrojení koledníci také chomutovskou radnici. Sbírka se konala 

v Chomutově, Údlicích, Vysoké Peci, Drmalech a Místě a organizačně ji 

opět zajišťovala Oblastní charita Chomutov pod vedením paní Denisy 

Albrechtové. Sbírku podpořily také dva Tříkrálové koncerty pěveckých 

sborů. Pěvecký sbor Na-Hlas vystoupil 5. ledna v galerii Lurago, 11. 

ledna následoval v kostele sv. Kateřiny koncert pěveckého sboru 

Hlahol. Finanční částka vybraná během sbírky byla jako každý rok 

použita na rehabilitační pobyty pro postižené děti, na nákup 

kompenzačních pomůcek či pro materiální pomoc matkám v nouzi a 

lidem v tíživé situaci.   

 

Foto: Město Chomutov / Roman Dušek 

 

Veřejný život 

Tři králové 

Dobročinnost 

Koncerty 

Sbírky 

Oblastní charita 
Chomutov 

Hlahol 

Na-Hlas 

Římskokatolická 
farnost 

ZŠ Duhová cesta 

Skauti 
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4. ledna uspořádal Spolek Chomutovská liga malého fotbalu v městské 

sportovní hale 21. ročník Memoriálu Jaroslava Svobody14. Zúčastnilo 

se jej osm týmů z Chomutovska, mezi nimiž byli i loňští finalisté, hráči 

týmu LoKo Chomutov. Do finále 21. ročníku se probojovaly týmy 

Jablíčka Chomutov a All blacks Chomutov, přičemž si lépe vedli první 

jmenovaní a stali se již počtvrté vítězi memoriálu.  

Sport 

Futsal 

Memoriály 

Liga malého fotbalu 

 

4. ledna se uskutečnil 44. ročník obrátkového silničního běžeckého 

závodu na 10 kilometrů Desítka v Bezručáku. Poté, co závodu hrozil 

zánik, se jej poprvé organizačně ujal neregistrovaný atletický tým Běžci 

Chomutov, na místě pomohl také atletický oddíl VTŽ Chomutov. 

Letošního ročníku se zúčastnilo 236 běžců a poprvé získal také 

charitativní rozměr, když byl kromě startovného vybírán také 

dobrovolný příspěvek na mostecký hospic. Vybralo se 11 tisíc korun. 

Nejrychlejším běžcem byl s časem 33 minut a 52 vteřin Jakub Coufal, 

mezi ženami zvítězila Adéla Civínová, která trať uběhla za 38 minut 59 

vteřin.  

Sport 

Běh 

Charita 

Běžci Chomutov 

Bezručovo údolí 

Dagmar Knížetová, lektorka tance a krasobruslařka, která byla v roce 

2019 oceněna Cenou Jiřího Popela z Lobkovic, se ve dnech 13. až 19. 

ledna zúčastnila Winter World Masters Games 2020 v Innsbrucku. 

Soutěžila v kategorii Silver IV Artistic, v níž získala druhé místo, a 

v kategorii Silver IV Free skating, ve které zvítězila. V celkovém 

hodnocení pak získala titul mistryně světa. 

Sport 

Krasobruslení 

Mistrovství 

Krasobruslařský klub 

                                                      
14 Turnaj se hraje od roku 1996, ale v roce 2000 byl přejmenován na počest Jaroslava Svobody, jenž nečekaně v 
25 letech zemřel. Byl hráčem futsalových týmů Sparta Chomutov, Atlantik Chomutov, AC Rose Kadaň, velký fotbal 
hrál za tým VČSA Ervěnice.   

Foto: Chomutovský deník / archiv Dagmar Knížetové 
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15. ledna byla chomutovská plavkyně Simona Kubová vyhlášena 

Českým svazem plaveckých sportů nejlepší českou plavkyní roku 2019. 

Ocenění jí bylo uděleno už pošesté, tituly nejlepší tuzemské plavkyně 

let 2009, 2010, 2012, 2013 a 2017 získala ještě pod svým dívčím 

jménem Baumrtová.   

Sport 

Plavání 

Ocenění 

TJ Slávie 

22. ledna oslavil Vietnamský spolek v Městském divadle příchod 

nového roku myši. Sešlo se na šest set hostů z Chomutovska, ale i 

dalších měst Ústeckého a Karlovarského kraje. Z významných hostů 

politické scény přijal pozvání například senátor Přemysl Rabas či 

velvyslanec Vietnamské socialistické republiky. Během večera se 

uskutečnila sbírka na podporu domova pro mentálně postižené ve 

Vejprtech, který 19. ledna zachvátil požár s tragickými následky. 

Kultura 

Menšiny 

Vietnamci 

Slavnosti 

Charita 

Městské divadlo 

27. ledna se u příležitosti 125. výročí narození armádního generála in 

memoriam Karla Kutlvašra konalo vzpomínkové setkání u pamětní 

desky ve Škroupově ulici v Chomutově. Tento legionář, sokol, voják a 

vlastenec bydlel v domě číslo 36 v dnešní Škroupově ulici od roku 1923 

do 1929. Od roku 1914 do 1920 bojoval v Rusku, po svém návratu 1. 

února 1920 působil v Československé armádě. 15. prosince 1923 se stal 

velitelem druhé pěší brigády v Chomutově. V době Pražského povstání 

v květnu 1945 byl jeho vojenským velitelem. Čestnou stráž při pietním 

aktu zajistili členové muzea Na Kočičáku, věnce položili zástupci 

Českého svazu bojovníků za svobodu, náměstci primátora města a 

pamětníci.  

Veřejný život 

Výročí 

Pieta 

Legionáři 

28. ledna schválilo zastupitelstvo strategický plán adaptačních 

opatření, jež by měla zmírnit důsledky změny klimatu. Sestavila ho 

pracovní skupina složená z odborníků, politiků a úředníků. Město 

obemkne ochranný zelený prstenec od Pražských polí po Údlické doubí 

a postupně by měly být realizovány návrhy podporující zadržování vody 

v krajině, zlepšení klimatu ve městě a snižování emisí oxidu uhličitého. 

Zastupitelstvo 

Životní prostředí 

Koncepce 

Změny klimatu 

 

 

5.2 Únor 

4. února navštívil Chomutov muzikál na ledě. V Rocknet aréně se 

předtavila lední revue Popelka, spojující pěvecké, herecké, taneční a 

bruslařské umění v podání řady známých osobností.  

Kultura 

Lední revue 

Zimní stadion 

Od 5. do 9. února se na zimních stadionech v Chomutově a v Klášterci 

nad Ohří poprvé v historii konal mezinárodní hokejový turnaj. Utkaly se 

Sport 

Turnaje 

Reprezentace 
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zde reprezentační týmy hráčů do 18 let pěti zemí: České republiky, USA, 

Ruska, Finska a Švédska. 

8. února se v Chomutově uskutečnil tradiční Masopustní průvod. Na 

rozdíl od předchozích let však nezamířil do centra, ale prošel 

skanzenem Stará Ves. Radnici zde představovala jedna z místních 

roubenek, starostu pak jeden z herců, kteří tvořili část masopustního 

průvodu a připravili také program pro děti. Poté, co byl průvodu předán 

symbolický klíč od města a uděleno oficiální povolení k veselení, byly 

zahájeny zabijačkové hody, soutěže a zahrála kapela Ventilky a 

předvedlo se divadlo Mazec. Své oslavy Masopustu přichystalo také 

Středisko volného času Domeček. Maškarní rej Masopusťáček se tam 

uskutečnil už 25. ledna. 

Veřejný život 

Průvody 

Masopust 

Zoopark 

Stará Ves 

SVČ Domeček 

18. února se v Městském divadle Chomutov uskutečnilo slavnostní 

vyhlášení výsledků ankety Nejúspěšnější sportovec okresu Chomutov 

za rok 2019. Mezi jednotlivci získala jedenácté vítězství v řadě plavkyně 

Simona Kubová ze Slávie Chomutov. Na druhém místě se opět umístil 

další plavec chomutovské Slávie Tomáš Franta a třetí skončil mistr 

České republiky v zápase řecko-římském Artur Omarov z klubu Czech 

Wrestling Chomutov. Kategorii mládeže vyhrál Jakub Remuta, 

rychlostní kanoista klubu SC 80 Chomutov a juniorský mistr České 

republiky kategorie K1 na 200 metrů. 

Sport 

Ankety 

Osobnosti 

Městské divadlo 

20. února zveřejnilo město Chomutov zprávu o úspěšném odkupu 

poloviny bytového domu s nebytovými prostory v centru města na 

Palackého ulici, tzv. podkovy. Městu se podařilo na poslední chvíli 

dohodnout s majitelem a domluvit se na odkupu 84 bytů a 35 

Samospráva 

Bydlení 

Sociální situace 

Obchod s chudobou 

Foto: Chomutovský deník / Vlasta Fišrová  
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nebytových jednotek za sto milionů korun. Cílem bylo zamezit šíření 

sociálních problémů v rámci boje s obchodem s chudobou. Vlastníkem 

druhé poloviny „podkovy“ je také město Chomutov. 

 

20. února proběhlo v obřadní síni chomutovské radnice slavnostní 

setkání místopředsedy České astronomické společnosti Pavla Suchana  

se 14 chomutovskými studenty a dalšími hosty. Pozvaní studenti se 

před pěti lety v rámci kroužku astronomie zapojili do mezinárodní 

výtvarné soutěže vyhlášené Evropskou vesmírnou agenturou (ESA) a 

jejich obrázky byly z více než osmi tisíc vybrány a poslány spolu se 

sondou Cheops 18. prosince 2019 do vesmíru, kde nyní krouží kolem 

Země. Setkání se účastnil také tiskový tajemník Astronomického ústavu 

Akademie věd České republiky, který s sebou přivezl Krtečka, který v 

květnu 2011 letěl do vesmíru na palubě raketoplánu. 

Ocenění 

Soutěže 

Astronomie 

Studenti 

Astronomická 
společnost 
Chomutov 

 

21. února potvrdil krajský soud v Ústí nad Labem rozhodnutí ústeckého 

okresního soudu nevyslyšet žalobu bývalého ředitele chomutovského 

muzea Stanislava Děda. Ten žaloval Ústecký kraj za výsledky 

výběrového řízení na ředitele chomutovského muzea, které nevyhrál.  

Krajští radní ho údajně měli diskriminovat kvůli vysokému věku a novou 

ředitelkou zvolit někoho, kdo pro to neměl předpoklady. 

Justice 

Žaloby 

Výběrová řízení 

Ústecký kraj 

Oblastní muzeum 
Chomutov 

22. února se na náměstí 1. máje uskutečnily první farmářské trhy 

regionálních výrobců. Byly zaměřeny na zabijačkové produkty a 

ozvláštněny soutěží o nejchutnější jitrnici. Trhy se měly konat 

Veřejný život 

Obchod 

Gastronomie 

Trhy 

Foto: Nástup / Soňa Šímová 
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pravidelně každou druhou sobotu v měsíci, vzhledem 

k epidemiologické situaci však byly některé zrušeny. 

26. února se v Městském divadle uskutečnil Veletrh práce. Zájemci o 

práci tak měli znovu po roce možnost setkat se osobně s řadou 

zaměstnavatelů Chomutovska a získat přímo od nich informace o 

pracovních pozicích.  

Hospodářství 

Veletrhy 

Zaměstnavatelé 

Městské divadlo 

29. února se uskutečnil čtvrtý zápas projektu Piráti Chomutov pro 

nemocnici. Charitativní utkání proběhlo s týmem Českých Budějovic, 

lídrem první hokejové Chance ligy. Stejně jako v minulosti nastoupilo 

mužstvo k utkání ve speciálních dresech, které odkazovaly na interní 

oddělení, pro které byla benefice určena. Vybráno a darováno bylo 

celkem 127 436 korun. Fanoušci Pirátů mohli během nemocničního 

utkání také udělat něco pro své zdraví, a sice nechat si změřit krevní 

tlak a cukr.  

Sport 

Dobročinnost 

Piráti Chomutov 

Zdravotnictví 

Nemocnice 
Chomutov  

29. února začal desátý ročník Rodinného zápolení, který zahrnoval 

deset akcí a tři bonusové. Poprvé se chomutovské rodiny utkaly na 

zimním stadionu, kde je čekala etapa s názvem Rej masek na ledě. Na 

stanovištích soutěžícím pomáhali zvládnout úkoly členové hokejového 

klubu Piráti a chomutovského krasobruslařského klubu. 

Veřejný život 

Děti a mládež 

Zimní stadion 

29. února proběhla pod názvem Koupání pro otužilce první ze tří 

otužovacích sobot na Kamencovém jezeře, které se zúčastnilo na 70 

otužilých plavců. Na místě byli k dispozici lékaři a plavčíci. Další 

otužování bylo plánováno na 14. a 28. března.   

Veřejný život 

Otužování 

Kamencové jezero 

 

 

5.3 Březen 

Od 4. března rozhodla Krajská zdravotní vzhledem k vývoji epidemie 

covidu-19 o zákazu návštěv lůžkových oddělení ve všech svých pěti 

nemocnicích v Ústeckém kraji, tedy i té chomutovské.  

Zdravotnictví 

Zákazy a opatření 

Covid-19 

5. března se v parku u sochy T. G. Masaryka na stejnojmenném náměstí 

sešli zástupci vedení města, místních spolků, politických stran a hnutí, 

studenti a veřejnost, aby uctili výročí 170 let od narození prvního 

československého prezidenta Tomáše Garrigua Masaryka.  

Veřejný život 

Výročí 

Pieta 

T. G. Masaryk 

5. března uspořádala střední integrovaná škola ESOZ Chomutov 

v obchodním centru Chomutovka první ročník soutěže první pomoci s 

názvem Nebojím se poskytnout první pomoc. Soutěžila čtyřčlenná 

družstva žáků základních škol, probíhal také program pro veřejnost. 

Školství 

Zdravověda 

Soutěže 

První pomoc 
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6. března se sešli členové Bezpečnostní rady obce s rozšířenou 

působností, aby projednali situaci v souvislosti s virovým 

onemocněním covid-19. Stálé členy, tedy zástupce města Chomutova, 

Městské policie Chomutov, Policie České republiky a Hasičského 

záchranného sboru Ústeckého kraje, doplnila zástupkyně Krajské 

hygienické stanice Zdeňka Trmalová. Vzhledem k tomu, že na 

Chomutovsku nebyl potvrzen žádný případ výskytu ani podezření na 

onemocnění koronavirem, nebyla přijata žádná rozsáhlá opatření. 

Pouze byl, kromě už dříve vyhlášeného zákazu návštěv v chomutovské 

nemocnici, přijat zákaz návštěv v zařízeních pro seniory nebo osoby se 

zdravotním postižením. 

Bezpečnost 

Zákazy a opatření 

Covid-19 

7. března uspořádal v městské sportovní hale judistický oddíl TJ VTŽ15 

29. ročník Memoriálu Helmuta Tauda16. V mládežnickém turnaji pro 

děvčata a chlapce věkových kategorií do devíti a do 11 let se utkala 

necelá stovka mladých judistů.  

Sport 

Judo 

Memoriály 

TJ VTŽ Chomutov 

10. března zrušilo město Chomutov s okamžitou platností veškeré 

městem či městskými organizacemi pořádané akce. Pro veřejnost bylo 

rovněž uzavřeno kino Svět, Oddechové a relaxační centrum Aquasvět, 

zimní stadion, sportovní hala, Rodinné centrum Rozmarýn, Městské 

divadlo a Chomutovská knihovna včetně svých výstavních prostor. 

Zastavena byla činnost Střediska volného času Domeček a Základní 

umělecké školy T. G. Masaryka. V souladu s vládním nařízením byly  od 

středy 11. března uzavřeny také všechny školy. 

Nekonaly se následující městské akce: 14. 3. Probouzení medvědů 

(Zoopark), 14. 3. Koupání pro otužilce (Kamencové jezero), 18.–19. 3. 

Mateřinka (Městské divadlo), 21. 3. Rodinné zápolení (městský park),  

26. 3. Den učitelů (radnice), 28. 3. Reprezentační ples města 

Chomutova (Městské divadlo), 28. 3. Koupání pro otužilce (Kamencové 

jezero), 4. 4. Ukliďme Česko, 8. 4. Vítání jara (náměstí 1. máje), 11. 4. 

Rodinné zápolení (Bezručovo údolí), 16. 4. Vítání občánků (radnice), 18. 

4. Den Země (Zoopark), 18. 4. Mezinárodní den památek a sídel a 

Severočeské farmářské trhy. 

Veřejný život 

Samospráva 

Zákazy a opatření 

Covid-19 

14. března bylo na základě rozhodnutí vlády uzavřeno městské 

infocentrum v Chomutově. Zavřít musela také restaurační zařízení a až 

na několik výjimek obchody a prodejny poskytující služby. 

Služby 

Zákazy a opatření 

Covid-19 

15. března byl v Chomutově založen bezkontaktní „hypermarket“. 

Autor projektu Petr Bydžovský, vedoucí restaurace Srdcovka Monika, 

Služby 

Gastronomie 

                                                      
15 TJ VTŽ: Tělovýchovná jednota Válcovny trub a železárny Chomutov, založena roku 1958. 
16 Helmut Taud: bývalý funkcionář a úspěšný trenér oddílu juda TJ VTŽ Chomutov. 



Kronika města Chomutova 2020                   5. Kalendárium 

44 

tak učinil s cílem pomoci lidem nejpostiženějším pandemií. Tedy 

seniorům, ale také záchranářům či rodinám s dětmi. Lidé tak mohli pro 

záchranáře, sebe či své blízké objednávat dodávky hotového jídla a 

potraviny od regionálních pěstitelů. 

Dobročinnost 

Solidarita 

Od půlnoci 16. března byl po celé České republice zakázán volný pohyb 

osob. Výjimky a podrobnější informace jsou uvedeny v předchozí 

kapitole věnované pandemii covidu-19.  

Veřejný prostor 

Zákazy a opatření 

Covid-19 

Od 16. března byl omezen provoz chomutovského magistrátu jen pro 

nejnutnější záležitosti v pondělí od 8 do 11 hodin a ve středu od 12 do 

15 hodin. Zrušeny byly také všechny osobní schůzky, jednání komisí a 

porady.  

Magistrát 

Zákazy a opatření 

Covid-19 

16. března byly z rozhodnutí zřizovatele vzhledem k vyhlášenému stavu 

nouze uzavřeny mateřské školy a dětské skupiny zřizované městem 

Chomutovem. V budově Mateřské školy Prokopova fungovala každý 

všední den od 6 do 16 hodin pouze denní skupina pro děti, jejichž rodiče 

jsou zaměstnanci chomutovské nemocnice a jednotlivých složek 

integrovaného záchranného systému. 

Školství 

Samospráva 

Zákazy a opatření 

Covid-19 

Od 16. března Dopravní podnik měst Chomutova a Jirkova na základě 

doporučení rady města Chomutova a města Jirkova zrušil nástup 

předními dveřmi do vozidel městské hromadné dopravy a zároveň ve 

vozidlech vytvořil ochrannou zónu pro řidiče. Zaveden byl nástup 

prostředními a dalšími dveřmi do vozidel s tím, že nebylo vybíráno 

jízdné. 

Doprava 

Samospráva 

Zákazy a opatření 

Hromadná doprava 

DPCHJ 

Covid-19 

17. března zřídilo město Chomutov tzv. senior linku, určenou nejen 

seniorům, ale také nemocným, kteří si kvůli epidemii nemohli obstarat 

nákup. Vznikla tak možnost objednat si za tři sta korun balíček 

základních potravin, který byl dotyčnému dopraven následujícího dne 

domů. 

Sociální péče 

Samospráva 

Senioři 

Nemocní 

Covid-19 

Od 18. března nařídilo město Chomutov z rozhodnutí krizového štábu 

všem svým občanům povinnost mít na veřejnosti vždy zakrytý nos a 

ústa. Opatření se vztahovalo také na pohyb v městské hromadné 

dopravě, nemocnici a poliklinice, obchodech a úřadech. O den později 

začalo toto opatření platit díky vládnímu nařízení celostátně.  

Veřejný prostor 

Samospráva 

Zákazy a opatření 

Covid-19 

18. března byla zveřejněna informace o objednávce tisíce textilních 

roušek k opakovanému použití, kterou díky svým osobním kontaktům 

zařídili v době nedostatku tohoto zboží představitelé města. Roušky 

byly následně předány pracovníkům chomutovské nemocnice a 

pracovníkům a klientům sociálních služeb. 

Bezpečnost 

Samospráva 

Zdravotnictví 

Sociální péče 

Covid-19 
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19. března byl krajskou hygienickou správou potvrzen první případ 

výskytu coviu-19 v Chomutově. Osmadvacetiletý Chomutovan se 

nechal kvůli přetrvávajícím příznakům vyšetřit sám jako samoplátce 

v ústecké laboratoři na Střekově. Po potvrzení nákazy proběhlo 

trasování a vypracování seznamu lidí, se kterými přišel do kontaktu. 

Jelikož nakažený pobýval převážně v Praze, kontaktů v okrese bylo 

minimum.  

Epidemie 

Nemocní 

Covid-19 

 

19. března zřídilo město Chomutov veřejnou facebookovou skupinu 

s názvem Chomutovsko si pomáhá. Skupina sloužila jako virtuální most 

mezi těmi, kteří pomoc nabízeli, a těmi, kdo ji potřebovali.  

Sociální péče 

Samospráva 

Dobročinnost 

20. března byli v okrese Chomutov celkem dva nakažení koronavirem. Covid-19 

20. března bylo zavedeno třídění všech pacientů přicházejících do 

chomutovské nemocnice. Zavedení triážových míst souviselo s 

epidemiologickými opatřeními kvůli šíření onemocnění covidem-19. 

Vchod do areálu nemocnice byl pro veřejnost možný jen z Edisonovy a 

Beethovenovy ulice. Od 20. března bylo v chomutovské nemocnici 

rovněž otevřeno odběrové místo, v němž zdravotníci prováděli 

indikovaným pacientům odběr pro test na nákazu koronavirem. 

Zdravotnictví 

Bezpečnost 

Epidemie 

Opatření 

Nemocnice 
Chomutov 

Covid-19 

21. března zveřejnilo město Chomutov na svém facebookovém profilu 

prosbu nedaleké obce Blatno o ohleduplné parkování. Omezení 

znemožňující volnočasovou realizaci ve městě se totiž projevilo ve 

zvýšené návštěvnosti přírodních lokalit, kam se Chomutované 

nezřídka vydávali auty, která bezohledně parkovali na horských 

loukách. Mezi nejvyhledávanější pařilo okolí muzea Na Kočičáku a další 

místa na katastru obce Blatno.  

Veřejný prostor 

Životní prostředí 

Volný čas 

Každodennost 

 

23. března byl spuštěn web chomutovpomaha.cz, který navázal a 

rozšířil možnosti působení facebookové skupiny Chomutovsko si 

pomáhá. Autory projektu byli Martin Richter a Karolína Schubertová, 

kteří během necelých dvou dní zpracovali funkční model, jenž pak 

společně s městem připravili ke spuštění. S přispěním grafické agentury 

Trifor a místního programátora Romana Šimra pak vznikl web 

propojující za pomoci koordinátorů zaregistrované dobrovolníky s 

žadateli o pomoc. Web zároveň sloužil jako zdroj základních informací 

a zajímavých odkazů týkajících se pandemie. 

Sociální péče 

Dobročinnost 

Dobrovolnictví 

Samospráva 

Solidarita 

Covid-19 

 

Od 23. března začali dobrovolníkům v prostorách kavárny Jacques Café 

a restaurace Nomi, které se v průběhu března změnily na šicí dílnu, 

pomáhat zaměstnanci z chomutovského magistrátu a uzavřených 

organizací Kultura a sport a Chomutovská knihovna. Dílna vyrobila 

každý den pro město Chomutov až tisíc textilních roušek, které pak 

Gastronomie 

Dobročinnost 

Dobrovolnictví 

Městské organizace 

Solidarita 
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putovaly primárně do nemocnice, ke složkám integrovaného 

záchranného systému, k lékárníkům, do pečovatelských domů, k 

řidičům městské hromadné dopravy a zaměstnancům obchodů. 

Městská policie pak roušky v případě potřeby předávala zájemcům z 

řad veřejnosti.  

 

Foto: Chomutovský deník / Roman Dušek 

Jacques Café 

Nomi 

Covid-19 

 

30. března bylo v okrese Chomutov celkem osm případů nákazy 

onemocněním covid-19. 

Nemocní 

Covid-19 

30. března rozhodla rada města o prodloužení splatnosti nájemného v 

nebytových prostorách, které jsou v majetku města Chomutova a 

společnosti Chomutovská bytová. Podnikatelé, kteří museli své 

provozovny z nařízení vlády uzavřít, si tak mohli splacení nájemného za 

měsíce březen a duben odložit o tři měsíce. Kvůli omezenému režimu 

magistrátu bylo schváleno také odložení splatnosti všech místních 

poplatků.   

Samospráva 

Hospodaření 

Podnikatelé 

Nájemné 

Poplatky 

Covid-19 

Na absenci návštěvníků stihlo už v průběhu března zareagovat Oblastní 

muzeum Chomutov, které nabídlo jednu ze svých výstav Kachle sedmi 

století v podobě virtuální prohlídky. V rámci projektu Muzeum online 

umožnilo zájemcům pozorovat každodenní činnost muzejníků. 

Muzeum také v době omezených volnočasvých možností podporovalo 

aktivity v přírodě, například formou výzvy k hledání zajímavých druhů 

rostlin a v samostatné sekci Dětem online nabízelo zajímavosti, úkoly a 

hry pro děti. 

Kultura 

Výstavy 

Online aktivity 

Oblastní muzeum 

Během března vznikla také síť dobrovolníků disponujících 3D 

tiskárnami, která produkovala nedostatkové ochranné obličejové štíty 

Dobročinnost 

Dobrovolnictví 
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pro místní zdravotníky a zaměstnance v sociálních službách nebo 

bezpečnostních složkách. Mezi zapojenými dobrovolníky figurovaly 

školy, městské organizace, firmy i jednotlivci. Celý proces pak po 

technicko-organizační stránce zastřešoval ředitel Chomutovské 

knihovny Bedřich Fryč. 

Bezpečnost 

Solidarita 

Covid-19 

V průběhu března se v čím dál větší míře začaly ve veřejném prostoru 

a v přírodě objevovat pomalované kamínky. Tzv. kamínkování se stalo 

trendem trávení volného času během trvajících omezení. Každý 

pomalovaný kamínek byl zespodu označen nápisem Kamínky, logem 

Facebooku a poštovním směrovacím číslem místa, odkud tvůrce 

pochází. Tvůrci a sběrači kamínků byli propojeni skrze Facebook a mohli 

tak sledovat, kde se jejich kamínek právě pohybuje.   

Veřejný prostor 

Volný čas 

Každodennost 

 

 

 

5.4 Duben 

Od dubna se chomutovské kino Svět se připojilo k projektu vasekino.cz, 

díky kterému bylo možné zhlédnout filmové premiéry přímo z 

domova. Po zakoupení vstupenky v online předprodeji získal divák 

možnost připojit se jejím prostřednictvím k vysílání vybraného filmu. 

Kultura 

Filmy 

Online aktivity 

Kino Svět 

3. dubna přinesl Chomutovský deník zprávu o neobvyklé pomoci lidem 

izolovaným před epidemií. Chomutovský moderátor Lukáš Budai a 

zpěvačka Adéla Radimcová ze Svahové se rozhodli zpříjemnit čas lidem, 

kteří museli trávit doma o samotě. Založili projekt Dáme song, kde 

zveřejnili svá hudební videa, a lidé následně mohli nechat zahrát sobě 

nebo blízkým naživo přímo pod okny domu vybranou píseň.  

Kultura 

Hudba 

Dobročinnost 

Dobrovolnictví 

Solidarita 

Covid-19 

12. dubna bylo v okrese Chomutov celkem 16 případů nákazy 

onemocněním covid-19. 

Nemocní 

Covid-19 

14. dubna byla zveřejněna informace, že se Café Atrium v areálu 

Chomutovské knihovny spolu s dalšími chráněnými kavárnami připojilo 

ke kampani Tiché kavárny a za finanční podpory Chomutovanů peklo 

moučníky pro chomutovské zdravotníky, sociální pracovníky, 

záchranáře či hasiče. 

Gastronomie 

Dobročinnost 

Solidarita 

Café Atrium 

Covid-19 

20. dubna se chomutovská hromadná doprava vrátila do 

standardního režimu. Znovu se tak začalo platit za cesty a nastupovat 

pouze předními dveřmi. 

Doprava 

Hromadná doprava 

DPCHJ 
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20. dubna začal v Chomutově zápis dětí do základních škol. Vzhledem 

k epidemiologické situaci proběhl bez osobní účasti dětí, pouze pomocí 

přihlášky ke vzdělávání. 

Vzdělávání 

Školství 

Zákazy a opatření 

20. dubna začal chomutovský magistrát fungovat opět v původním 

režimu. Úřední hodiny byly v pondělí a ve středu od 8 do 17 hodin a v 

úterý a ve čtvrtek od 8 do 15 hodin.  

Magistrát 

Zákazy a opatření 

Covid-19 

22. dubna bylo v okrese Chomutov celkem 21 případů nákazy 

onemocněním covid-19. 

Nemocní 

Covid-19 

27. dubna se po více než měsíci otevřel chomutovský lesopark. 

Zoopark Chomutov byl otevřen každý den od 9 do 18 hodin a vstupenky 

bylo možné zakoupit pouze elektronicky. 

Osvěta 

Zoopark Chomutov 

Zákazy a opatření 

27. dubna rozhodla městská rada o krocích, jejichž prostřednictvím 

chce přispět ke znovunastartování místní ekonomiky. Všem 

podnikatelům v nebytových prostorách města nebo jeho organizací 

odpustilo město, bez ohledu na to, zda museli své provozovny uzavřít 

či nikoli, sto procent výše nájemného. Byl vypsán dotační titul s názvem 

Chomutov covid restart, díky kterému město poskytlo živnostníkům a 

podnikatelům finanční podporu na uhrazení nájemného třetím 

subjektům ve výši až 30 tisíc korun. Město rovněž umožnilo bezplatné 

odložení nájemného za měsíce březen až květen v městských bytech 

nebo v bytech městských organizací všem občanům, kteří se dostali do 

dočasné platební neschopnosti.  

Samospráva 

Hospodaření 

Solidarita 

Živnostníci 

Covid-19  

 

 

 

5.5 Květen 

Od 1. května zrušila chomutovská nemocnice vstup pro pacienty do 

ambulancí přes centrální třídící stany. Pro doložení bezinfekčnosti 

postačilo vyplnit na místě dotazník s čestným prohlášením. Na základě 

jeho vyhodnocení poté zdravotnický pracovník rozhodl, zda může 

pacient pokračovat k lékaři, či zda vykazuje známky podezření nákazy 

koronavirem. 

Zdravotnictví 

Zákazy a opatření 

Covid-19 

2. května se do Chomutova po více než dvou měsících vrátily farmářské 

trhy. Stánky byly rozmístěny na větší ploše a z hygienických důvodů 

nebylo možné sedět na lavičkách. Trhy byly tematicky zaměřené na 

sadbu, nechyběla však ani nabídka kvalitních sýrů, uzenin, masa, 

pečiva, ovoce a zeleniny. 

Veřejný život 

Obchod 

Trhy 
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Od 4. května se v Chomutově opět začalo platit parkovné, které bylo 

zrušeno z rozhodnutí vlády od 16. března. Platební automaty byly před 

opětovným uvedením do provozu vydezinfikovány. V rezidentních 

zónách směli znovu parkovat pouze držitelé platných parkovacích 

karet. 

Doprava 

Parkování 

4. května se pro veřejnost v omezeném režimu otevřela Chomutovská 

knihovna. V provozu byla oddělení beletrie, oddělení naučné literatury, 

oddělení dětské literatury a pobočka v kině Oko. Čítárna, studovna a 

dětská herna s dopravním hřištěm zůstaly zavřené. Nefungovaly 

prezenční služby, přístup k internetu, skeneru a kopírování. Uzavřeny 

zůstaly také toalety. Pobočka Březenecká se kvůli stavebním úpravám 

souvisejícím s rozšiřováním prostor knihovny otevřela až 11. května. 

Týž den otevřely také galerie Špejchar a Lurago. Vrácené knihy byly 

deponovány tři dny v karanténě a teprve poté bylo možno si je znovu 

půjčit. 

Kultura 

Zákazy a opatření 

Chomutovská 
knihovna 

Covid-19 

6. května spustilo město Chomutov program Covid restart, díky němuž 

mohli chomutovští podnikatelé a živnostníci v oblasti služeb, obchodu 

a cestovního ruchu s vlastní či pronajatou provozovnou získat 

okamžitou pomoc ve výši až 30 tisíc korun. 

Samospráva 

Hospodaření 

Živnostníci 

Covid-19 

7. května byl po útlumu v době bezpečnostních doporučení a omezení 

vycházek obnoven provoz na lince Praha-Most se zastávkami v Jirkově, 

Chomutově a Lounech. Vlakové spojení s Prahou, rychlík Krušnohor, 

začalo pravidelně jezdit už 27. dubna. Cestujícím bylo doporučováno 

nakupovat jízdenky online či bezhotovostně a měli povinnost mít 

během jízdy zakrytá ústa a nos.   

Doprava 

Železnice 

Autobusy 

Covid-19 

8. května uctili chomutovští politici, zástupci občanských spolků, žáci 

místních škol a občané památku obětí druhé světové války a 

připomněli si 75 let od jejího konce. Pietní akce se konala kvůli 

probíhajícím opatřením na etapy podle přesných harmonogramů na 

městském hřbitově, v městském parku, u památníku v Lipské ulici a na 

dalších místech. 

Veřejný život 

Pieta 

Osvobození 
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Foto: Chomutovský deník / Roman Dušek 

11. května začala opět výuka v Základní umělecké škole T. G. 

Masaryka. Výuka zpočátku probíhala pouze formou individuální výuky, 

později byla rozšířena na kolektivní výuku s omezením na pět žáků. 

Otevřelo se také Středisko volného času Domeček, v němž probíhaly 

jen pravidelné zájmové kroužky a pouze pro zapsané účastníky. 

Vzdělávání 

Zájmová činnost 

Zákazy a opatření 

Covid-19 

Od 11. května se na základě rozhodnutí městského krizového štábu 

otevřela městská sportoviště a hřiště. Současně se otevřela také 

veřejná hřiště a volnočasové areály a na základě rozhodnutí vlády byl 

umožněn profesionální i amatérský sport na venkovním i vnitřním 

sportovišti s účastí do 100 osob. U vnitřních ani vnějších sportovišť však 

nebyly zpřístupněny společné šatny, umývárny a sprchy. 

Veřejný prostor 

Zájmová činnost 

Sport 

Zákazy a opatření 

Covid-19 

11. května se v Chomutově otevřely v souladu s rozhodnutím vlády 

také galerie, muzea, kosmetické služby či restaurační zahrádky.  

Kultura 

Služby 

18. května se otevřely mateřské školy.  Před nástupem dětí prošly 

dezinfekcí, ozonovým čištěním a přípravou na hygienická opatření, 

kterými byl podmíněn následný provoz.  

Školství 

Mateřské školy 

Zákazy a opatření 

18. květen je od roku 1977 označován jako Mezinárodní den muzeí. 

Oblastní muzeum Chomutov se k němu díky zlepšení epidemiologické 

situce mohlo už podruhé připojit a nabídnout zájemcům prohlídku 

všech svých aktuálních výstav, expozic a výstavních prostor zdarma.   

Kultura  

Muzea 

22. května bylo v okrese Chomutov celkem 26 případů nákazy 

onemocněním covid-19. 

Nemocní  

Covid-19 

25. května se díky dalšímu uvolnění vládních opatření v Chomutově 

začaly vracet děti do škol. Otevřela se restaurační a ubytovací zařízení 

Školství 

Základní školy 
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a otevřít měl také areál Kamencového jezera. K tomu však, poté co 

ministerstvo zdravotnictví určilo limit maximálně tří set návštěvníků 

v areálu, nedošlo.  

Zákazy a opatření 

Covid-19 

25. května byla městskou radou s účinností od 1. srpna jmenována do 

funkce nová ředitelka Základní školy Hornická paní Ivana Dudková. 

Školství  

Ředitelé 

V květnu získalo osm produktů z Chomutovska značku Krušnohoří, 

regionální produkt. Uděluje jej Místní akční skupina Sdružení Západní 

Krušnohoří jako doklad kvalitních výrobků s vazbou na region a 

šetrných k přírodě. Oceněny byly háčkované hračky Hany Klenerové z 

Služby 

Gastronomie 

Řemesla 

 

Mezihoří, Podkrušnohorský makový dort společnosti Masopust gastro, 

zauzená drůbeží paštika a svíčková restaurace Republika, pivo a 

prohlídka Prvního občanského pivovaru v Chomutově Karásek a 

Stülpner, autorský ručně malovaný textil Lenky Fialové a interaktivní 

hra Life is Skill. 

Zájmová činnost 

Ocenění 

 

 

5.6 Červen 

1. června přestal plait zákaz návštěv na lůžkových odděleních 

chomutvské nemocnice. Výjimkou zůstála onkologická oddělení a 

oddělení následné péče, kam byl přístup návštěvám povolen od 15. 

června. 

Zákazy a opatření 

Nemocnice 
Chomutov 

Covid-19 

1. června se znovu otevřelo kino Svět. Provoz prozatím probíhal v 

omezeném režimu, kdy mezi diváky, kteří nepřišli společně, muselo 

zůstat volné sedadlo. Obsazena byla každá druhá řada a zcela zavřené 

zůstalo občerstvení. 

Kultura 

Zákazy a opatření 

Kino Svět 

Covid-19 

1. června otevřelo také Kamencové jezero. Kapacita areálu zůstala dle 

vládních nařízení omezena a kemp nebyl prozatím vůbec zprovozněn, 

stánky s občerstvením však fungovaly na obou plážích. Otevřeny byly 

všechny tři brány, vstup v kempu však sloužil výhradně pro prodej 

permanentních vstupenek a pronájem převlékacích kabinek.  

Veřejný prostor 

Koupaliště 

Zákazy a opatření 

Kamencové jezero 

Covid-19 

3. června se po více než dvou měsících otevřel chomutovský Aquasvět. 

Jeho kapacita byla zpočátku omezena na 103 návštěvníků, otvírací doba 

však zůstala stejná, tedy od 9 do 21 hodin, pro ranní plavce potom od 

6 do 8 hodin. 

Volný čas 

Zákazy a opatření 

Aquasvět 

Covid-19 

5. června zahájil sezónu železniční depozitář Národního technického 

muzea v Chomutově. Depozitář tradičně nabídl na sto kolejových 

vozidel různých druhů i rozchodů. V roce 2020 navíc Národní technické 

Kultura 

Osvěta 

Muzea 
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muzeum ve spolupráci s Oblastním muzeem Chomutov a Oblastním 

muzeem a galerií Most přichystalo v depozitáři výstavu Chomutov ve 

století páry věnovanou výročí 150 let železnice na Mostecku a 

Chomutovsku.  

Doprava 

Železnice 

Depozitář NTM 
Chomutov 

10. června zveřejnilo město Chomutov na svém Facebooku informaci o 

dokončení chybějící části cyklostezky spojující Chomutov a Jirkov. 

Nový, půl kilometru dlouhý úsek je osvícen úspornými LED17 svítidly a 

jeho okolí osazeno jabloní a keřů kdoulovce.  

Doprava 

Sport 

Cyklostezky 

12. června se po celé České republice konala akce Noc kostelů. 

V Chomutově mohli zájemci v nočních hodinách navštívit všechny tři 

kostely na náměstí 1. máje: kostel sv. Ignáce, kostel sv. Kateřiny a kostel 

Nanebevzetí Panny Marie. Kostel Nanebevzetí Panny Marie představil 

výstavu kněžských ornátů a fotografie ze života farnosti. Program 

zahájila mše svatá, následoval koncert skupiny Madrigal, komentovaná 

prohlídka kostela a rozjímání. V kostele sv. Ignáce vystoupily sbory 

Madrigal a Hlahol, v kostele sv. Kateřiny bylo možno poslechnout si 

reprodukovanou duchovní hudbu a prohlédnout si kostel 

s komentářem odborného průvodce. 

Kultura 

Kostely 

Pěvecké sbory 

16. a 17. června proběhly v areálu letního kina koncerty skupiny Tři 

sestry. Byly dva, kvůli velkému zájmu veřejnosti a snížené kapacitě 

návštěvníků.  

Kultura 

Hudba 

Koncerty 

18. června se v radničním sklepení uskutečnil 16. ročník udílení ceny 

Jiřího Popela z Lobkovic18. Cenu udělovanou významným 

Veřejný život 

Ocenění 

                                                      
17 LED svítidla: typ osvětlení používající místo klasických žárovek obsahujících rozžhavené tělísko žárovky 
s elektroluminiscenční světelnou diodou (Light-Emitting Diode, zkráceně LED). 
18 Podrobněji v kapitole 6.5.9.3 Cena Jiřího Popela z Lobkovic.  

Foto: Chomutovský deník / Roman Dušek 
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Chomutovanům za přínos v různých oblastech veřejného života převzali 

dlouholetá ředitelka a choreografka Taneční školy Stardance Chomutov 

paní Milada Zelenková a městský architekt pan Jaroslav Pachner.  

 

Foto: Město Chomutov / Roman Dušek 

Osobnosti 

Architektura 

Tanec 

19. června zorganizovala Astronomická společnost Chomutov veřejné 

pozorování ojedinělého nebeského úkazu. S pomocí techniky, kterou 

spolek zapůjčil, mohli zájemci pozorovat zákryt Venuše Měsícem. Akce 

proběhla u Hvězdářské věže chomutovského muzea. 

Osvěta 

Pozorování 

Astronomická 
společnost Chomutov 

20. června proběhl na Kamencovém jezeře 10. ročník závodu dračích 

lodí Chomutovský Dragon cup. Závodů se zúčastnilo pět posádek, 

závodilo se na tratích dlouhých 200 a 1 000 metrů. 

Sport 

Dračí lodě 

Kanoistika SC 80 

20. června dorazilo na chomutovskou Hřebíkárnu punk rockově laděné 

publikum. Během hudebního festivalu Hřebejkárna fest se na pódiu 

v areálu rekreačního střediska vystřídaly kapely Hot Pants, Covers for 

Lovers, Vision Days, Totální nasazení a E!E. 17. července pak proběhla 

tamtéž druhá část festivalu, tentokrát s kapelami Smola a Hrušky, Fast 

Food Orchestra a dalšími. 

Kultura 

Festivaly 

Koncerty 

Hřebíkárna 

22. června se v atriu Chomutovské knihovny uskutečnil po dlouhé 

přestávce vynucené protipandemickými opatřeními koncert. 

Účinkovala kapela Voilá! s repertoárem zpívaným převážně ve 

francouzštině a zahrnujícím nejrůznější hudební žánry. Poslechnout si ji 

dorazilo mnoho Chomutovanů a atmosféra byla radostná.   

Kultura 

Hudba 

Koncerty 

Chomutovská 
knihovna 

Od 22. června se v Chomutově začala nabízet možnost zážitkového 

ubytování.  Zájemci, kteří by chtěli vyzkoušet hospodaření a nocování 

Cestovní ruch 

Ubytování 
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na podkrušnohorském hrázděném statku v minulém století, se nově 

mohli ubytovat ve skanzenu Stará Ves v chomutovském zooparku.  

Zážitky 

Zoopark Chomutov 

30. června byl v městském parku k slyšení galakoncert operetních 

melodií. Orchestr Petra Macka a sólisté souboru Nálady zahráli a 

zazpívali nadšeným posluchačům známé árie a dueta ze slavných 

operet J. Strausse, F. Lehára nebo E. Kalmána. 

Kultura 

Veřejný prostor 

Koncerty 

Městský park 

 

 

5.7 Červenec 

Od 3. do 11. července bylo v chomutovském kině Svět možné navštívit 

filmový festival Tady Vary. Jelikož Mezinárodní filmový festival Karlovy 

Vary kvůli koronaviru neproběhl, vznikla unikátní přehlídka 

festivalových filmů, přístupná pro všechna kina v republice. Série filmů 

byla v kinosálech promítána v termínech, v nichž měl probíhat původní 

festival, tedy od 3. do 11. července, a zahrnovala celkem šestnáct 

snímků, jednu světovou a tři evropské premiéry.   

Kultura 

Film 

Festivaly 

Kino Svět 

11. července se odehrálo první ze dvou prázdninových divadelních 

představení pro děti v letním kině, a sice loutková pohádka Máša a tři 

medvědi. 23. července se pak uskutečnila loutková revue Na 

kouzelném paloučku. 

Divadlo 

Děti a mládež 

Letní kino 

 

11. července se po dlouhé pauze rozjel na Velkém otvickém rybníku 

vodní vlek, nejdelší v České republice. Vlek byl naposledy v provozu 8. 

září 2018, poté byl kvůli špatnému technickému stavu kompletně 

obnoven. Investice vyšla město Chomutov na čtyři miliony korun.   

Sport 

Vodní lyžování 

Banda 

12. července se na atletickém stadionu na Zadních Vinohradech 

uskutečnil 41. ročník Chomutovské hodinovky. Závod pro veřejnost 

v kategoriích ženy/muži do 39 let, veteráni do 49 let a veteráni nad 

50 let uspořádal atletický oddíl TJ VTŽ Chomutov. Nejrychlejší běžcem 

byl s výkonem 16 635 metrů Jakub Patúc, z žen běžela nejrychleji 

Anežka Křížová, která za hodinu uběhla 14 384 metrů, 

Sport 

Běh 

TJ VTŽ Chomutov 

Atletický stadion 

 

16. července poslal Krajský soud v Ústí nad Labem do insolvence 

akciovou společnost Piráti Chomutov. Sám klub odhadl výši svých 

dluhů na 37 milionů korun. Kvůli dluhům, které měl klub vůči 

hokejovým subjektům a hráčům, bylo 22. července rozhodnuto, že 

Piráti nakonec nebudou moci nastoupit do první hokejové ligy a 

v nadcházející sezóně budou hrát krajskou soutěž.   

Sport 

Hokej  

Piráti Chomutov 

Úpadek 

18. července uspořádala Astronomická společnost Chomutov první 

z prázdninových veřejných pozorování. Zájemci o astronomii měli 

Osvěta 

Astronomie 



Kronika města Chomutova 2020                   5. Kalendárium 

55 

možnost dostavit se po setmění Na hvězdárnu, tedy na louku v Lipské 

ulici u bývalého kina Oko, a zúčastnit se pozorování komety C/2020 F3 

Neowise. 

Pozorování 

Astronomická 
společnost Chomutov 

18. července zahájily svůj tradiční prázdninový provoz historické 

cyklovlaky. Trasu z Klášterce nad Ohří, přes Chomutov a Křimov do 

Vejprt a zpět s přestávkou na nádraží v Křimově absolvovaly v roce 

2020 vlaky 18. a 25. července a 8., 15. a 29. srpna. Vlaky již poosmé 

vypravila společnost Loko-motiv Chomutov.   

Doprava 

Cestovní ruch 

Cyklovlaky 

Loko-motiv 

18. července se ve sportovním areálu Cihla odehrál druhý ročník 

Poháru Naděje. Charitativní akci uspořádal Jan Radimský z fotbalového 

klubu Chelsea Chomutov pro jedenáctiletého Chomutovana Davida, 

který trpí akutní formou leukémie. 

Sport 

Fotbal 

Dobročinnost 

Sportovní areál Cihla  

Od 24. července vyhlásila Krajská hygienická stanice Ústeckého kraje v 

souvislosti se vzrůstajícím počtem osob nakažených koronavirem 

povinnost nosit ochranné pomůcky dýchacích cest ve zdravotnických 

zařízeních a v zařízeních sociálních služeb v celém Ústeckém. 

Zdravotnictví 

Zákazy a opatření 

Covid-19 

25. července uspořádalo muzeum Na Kočičáku let horkovzdušným 

balónem nad vrchem Kočičák při západu slunce. Podle ohlasů 

veřejnosti to byl nezapomenutelný zážitek.  

Veřejný život 

Zážitky 

Muzeum Na Kočičáku 

25. července se na silnici z Chomutova do Blatna uskutečnil pod 

záštitou města Chomutova automobilový závod do vrchu seriálu Triola 

Cup. Na trať dlouhou 2 900 metrů nastoupilo 54 jezdců z celé České 

republiky. S časem 1:14,92 minuty projel úsek nejrychleji Ctibor Černý. 

Sport 

Auto-moto 

Závody 

 

 

Foto: Chomutovský deník / Roman Dušek 



Kronika města Chomutova 2020                   5. Kalendárium 

56 

Hned za ním se pak umístili závodníci z Chomutovska, druhý Petr Fiala 

a třetí Radek Kolčava. 

31. července přichytalo město Chomutov pro zájemce školení týkající 

se použití pouličních defibrilátorů. Ty byly do chomutovských ulic 

umístěny v rámci participativního rozpočtu pro rychlou pomoc při 

záchraně lidského života.  

Magistrát 

Zdraví 

Bezpečnost 

Školení 

31. července se ve vypuštěném bazénu bývalých městských lázní 

odehrála tanečně-akrobatická inscenace Vzduchem souboru Losers 

Cirque Company. Jelikož byla veřejnosti nepřístupná, byla 

prostřednictvím projektu Film Naživo v reálném čase, tedy od 21 hodin, 

promítána na plátna českých kin, včetně toho chomutovského. 

Kultura 

Veřejný prostor 

Performance 

Online aktivity 

Městské lázně 

V průběhu července proběhlo druhé kolo chomutovského dotačního 

titulu Covid restart, který všem chomutovským podnikatelům a 

živnostníkům v oblasti služeb, obchodu, cestovního ruchu a nově také 

zřizovatelům dětských skupin nabídl okamžitou pomoc ve výši až 20 

tisíc korun.  

Samospráva 

Hospodaření 

Solidarita 

Živnostníci 

Covid-19  

 

 

5.8 Srpen 

4. srpna došlo v přístavu libanonského hlavního města Bejrút k 

mohutné explozi dusičnanu amonného. K 10. srpnu byly uváděny ztráty 

na životech 220 mrtvých, kolem 110 nezvěstných a asi 6 000 zraněných. 

Přibližně 300 000 lidí přišlo o přístřeší. Česká vláda vyslala na pomoc 37 

specialistů ze záchranného týmu USAR (Urban Search and Rescue), 

který je určen k vyhledávání a záchraně lidí zavalených v troskách 

budov. S týmem odletěl i chomutovský psovod Karel Šplíchal se svým 

psem Jerrym.  

Osobnosti 

Reprezentace 

Kynologie 

Záchranáři 

Psovodi 

K 10. srpnu bylo v okrese Chomutov potvrzeno celkem 57 případů 

nákazy onemocněním covid-19. 

Nemocní 

Covid-19 

Od 10. do  15. srpna probíhalo na louce u bývalého kina Oko v Lipské 

ulici vždy od 21 hodin veřejné pozorování meteorického roje Perseidy.  

Pozorování proběhlo díky iniciativě Astronomické společnosti 

Chomutov. 

Osvěta 

Pozorování 

Astronomická 
společnost Chomutov 
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Ve dnech 12. až 15. srpna proběhl na různých místech v centru 

Chomutova 17. ročník alternativního multižánrového festivalu 

Obnaženi.19 Festival uměleckých představení a aktivit, který od jeho 

počátků organizují výtvarnice Jana Nuslauerová a tanečnice a 

performerka Klára Alexová, pořádá spolek Obnaženi, který sdružuje 

profesionální umělce a kulturní aktivisty s osobním vztahem k 

Chomutovu. Součástí festivalu, ještě před jeho samotným zahájením, 

byla vernisáž výstavy Šporgy a Ema, která proběhla 7. srpna v Galerii 

Město na železniční stanici Chomutov město. Tamtéž se následně 

odehrál výtvarný battle, souboj štětců naživo. Hlavní program 

zahrnující různá představení, umělecké dílny či výtvarnou procházku 

pak probíhal ve výše uvedených dnech a je k nahlédnutí v příloze. 

Kultura 

Hudba 

Divadlo 

Tanec 

Performance 

Festivaly 

Veřejný prostor 

15. srpna zažilo atrium Chomutovské knihovny tradiční akci V rytmu 

Orientu. Na návštěvníky čekalo třináct různých vystoupení skupin i 

jednotlivců. Hlavním hostem byla profesionální tanečnice a lektorka 

Latifah z Ostravy, převážně se však divákům představily tanečnice 

místní, například skupiny Raks Amel, V rytmu Orientu či samotná 

organizátorka Pavla Kostková.  

Kultura 

Tanec 

Orientální tance 

Chomutovská 
knihovna 

18. srpna zveřejnilo město Chomutov gratulaci Chomutovance Erně 

Holanové ke krásnému životnímu jubileu. Paní Holanové přišel ke stým 

narozeninám popřát za celé vedení města náměstek primátora Milan 

Märc.  

Obyvatelstvo 

Jubilea 

Výročí 

100 let 

21. srpna se v parku u Městského divadla v Chomutově uskutečnilo 

hudební odpoledne Fun(ky) v parku. Odpolednem provázel Lukáš 

Kultura 

Veřejný prostor 

                                                      
19 Program festivalu Obnaženi je uveden v příloze číslo devět.   

Foto: Chomutovský deník / Miroslav Rada 
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Budai, který na pódium uvedl Adélu Radimcovou a také skupinu 

hudebníků ze severozápadních Čech The Elevators.  

Koncerty 

Městský park 

29. srpna uspořádalo město Chomutov čtvrtý ročník Chomutovského 

půlmaratonu. Na 21 kilometrů a 300 metrů dlouhou trať přes zoopark, 

Bezručovo údolí, Kamencové jezero či historické centrum Chomutova 

se v roce 2020 vydalo v souladu s vládními opatřeními 530 dospělých 

běžců a 175 dětí. Chomutovský půlmaraton 2020 byl věnován 

nadačnímu fondu Šance onkoláčkům. V průběhu akce také probíhal 

nábor dárců do registru kostní dřeně. S vítězným časem 1 hodina 17 

minut a 47 sekund si pro první místo doběhl Jakub Flašar z SK Čtyři 

Dvory České Budějovice, nejrychlejší z žen byla Petra Bulecová ze Žatce, 

která trať uběhla za 1 hodinu 31 minut a 50 sekund. Na akci byla 

vybrána částka 50 tisíc korun, která byla věnována malému 

basketbalistovi Davidovi trpícímu akutní leukémií na profesionální 

běžecký pás. 

Veřejný život 

Sport 

Běh 

30. srpna se v atriu Chomutovské knihovny uskutečnil 13. ročník 

Country festu, tradičního setkání příznivců folk, country, bluegrass a 

trampské muziky s regionálními hudebními skupinami i jednotlivci. 

Posluchačům v roce 2020 zahráli, kromě pořádající skupiny Album, 

například Nepřátelé rytmu či skupina DRC. Své vystoupení předvedla 

také taneční country skupina Medovina. 

Kultura 

Hudba 

Festivaly 

Chomutovská 
knihovna 

K 31. srpnu bylo v okrese Chomutov potvrzeno celkem 87 případů 

nákazy onemocněním covid-19. 

Nemocní 

Covid-19 

 

Foto: Město Chomutov / Roman Dušek 
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5.9 Září 

1. září začal školní rok 2020/2021. Celkem nastoupilo do prvních tříd 

452 prvňáků, tedy o 10 dětí více než v předešlém školním roce. 

Vzhledem k doporučení Krajské hygienické stanice proběhlo vítání 

prvňáčků v základních školách v upraveném režimu. Prvňáčci se před 

školou sešli jindy než ostatní školáci a doprovodit je mohly pouze dvě 

osoby, které musely mít nasazenou roušku. 

Vzdělávání 

Školství 

Vítání prvňáčků 

Zákazy a opatření 

Covid-19 

3. září se v Palackého ulici v Chomutově konalo shromáždění 

k připomenutí tragické smrti policisty Romana Jedličky v roce 2008. 

Vzpomínky se kromě rodiny zúčastnilo vedení chomutovské policie, 

ředitelé územních odborů Most a Louny, primátor města Chomutov a 

kamarádi a kolegové Romana Jedličky. 

Pieta 

Tragická úmrtí 

Policie ČR 

4. září se přímo na dně bazénu a za účasti zastupitelů, novinářů i 

veřejnosti uskutečnilo projednání studie obnovy lázní, kterou 

vypracovali pražští architekti Vrtiška & Žák. Podle architektů by budova 

bývalých lázní měla plnit různé, zdánlivě nesourodé funkce a propojit 

v sobě svět sportu, kultury a doplňkových aktivit.  

Veřejný prostor 

Architektura 

Zasedání 

Městské lázně 

5. září uspořádalo v městském parku Rodinné centrum Rozmarýn 

zábavné odpoledne pro děti Pohádkový park s Pipi a Pepe. 

Děti a mládež 

RC Rozmarýn 

6. září se v areálu Kamencového jezera uskutečnil třetí ročník 

Chomutovského festivalu sportu. Své zastoupení tam měly míčové, 

vodní, bojové a další sporty včetně například šermu. K vidění byly i 

ukázky profesionálů, k dispozici pak obří lezecká stěna či skákací 

Sport 

Festivaly 

Kluby a oddíly 

Kamencové jezero 

Foto: Město Chomutov / Roman Dušek  
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atrakce. Návštěvníci měli díky festivalu možnost vyzkoušet různé sporty 

během jednoho dne a chomutovské kluby zas šanci najít nové talenty.  

12. září proběhl na písčité pláži Kamencového jezera světový pohár ve 

street workoutu. Šlo o historicky první soutěž ve freestylu světového 

poháru World Street Workout and Calisthenics Federation v České 

republice. Pořadatelem byl Rostislav Vošický, předseda chomutovských 

Srteet Hard Workers. 

Sport 

Street workout 

Street Hard Workers 

Kamencové jezero 

12. září se v atriu Chomutovské knihovny konal tradiční festival 

regionálních rockových, punkových a hardcorových kapel Indian 

Summer Open Air. Zahrála zde místní hudební seskupení Noční klid, 

Hot pants a D o k r u h u. Na poslední open air konaný roku 2020 v atriu 

přijali pozvání také pražští The Evnlps a rakovničtí Manon meurt. 

Kultura 

Hudba 

Festivaly 

Chomutovská 
knihovna 

15. září byly v chomutovské nemocnici v souvislosti s nepříznivým 

vývojem epidemiologické situace v České republice a v návaznosti na 

doporučení Krajské hygienické stanice Ústeckého kraje zakázány 

návštěvy na lůžkových odděleních.  

Zdravotnictví 

Bezpečnost 

Zákazy a opatření 

Covid-19 

16. září se zástupci města včetně náměstka primátora Milana Märce 

zúčastnili výtvarného sympozia Nezapomeneme, které se konalo 

v Praze v prostorách Karolina. Součástí sympozia bylo vyhlášení 

výsledků přehlídky výtvarných prací na téma holokaust očima žáků 

základních škol, které se zúčastnilo sedm chomutovských škol. Město 

Chomutov dosáhlo v této celorepublikové soutěži velkého úspěchu, 

neboť bylo oceněno jako nejúspěšnější město celé soutěže, a to 

především díky třem oceněným žákům Matyáši Richterovi ze Základní 

Školství 

Kultura 

Osvěta 

Výtvarné umění 

Holokaust 

ZŠ Zahradní 

Chomutovská 
knihovna 

Foto: Město Chomutov / Roman Dušek 

Foto: Město Chomutov / Roman Dušek 
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školy Zahradní, Natálii Prandlové, též žákyni Základní školy Zahradní, a 

Veronice Chalupové ze Základní školy Kadaňské. Základní škola 

Zahradní pak byla oceněna jako nejúspěšnější škola v celé České 

republice. Všechna díla chomutovských žáků byla vystavena do 26. září 

v Galerii Lurago. 

17. září uspořádala Okresní hospodářská komora Chomutov pátý ročník 

veletrhu obchodních příležitostí Krušnohorský Byznys Day. Ročník 

2020 byl netradičně umístěn do skanzenu Stará Ves a byl celý pojat v 

zálesáckém stylu. 

Obchod 

Veletrhy 

Okresní hospodářská 
komora 

Od 18. září došlo v Chomutově dle doporučení krajské hygieny k 

zákazům návštěv v ústavech sociálních služeb.  

Zákazy a opatření 

Covid-19 

Od 18. září byla na základě vládních nařízení zavedena povinnost nosit 

během výuky, od druhého stupně výše, roušky. 

Zákazy a opatření 

Covid-19 

18. a 19. září proběhl v plaveckém bazénu chomutovského Aquasvěta 

37. ročník Velké ceny Chomutova. Tradiční plavecká akce, jejímž 

pořadatelem je TJ Slávie Chomutov, proběhla v roce 2020 bez 

přítomnosti diváků. I přesto však opět nabídla tradiční exhibici 

reprezentantů a profi-amatérskou štafetu, v níž vždy družstva tvoří dva 

elitní čeští plavci a dva zástupci sponzorských firem. Z vítězství ve 

štafetě se radoval tým Kultura a sport Chomutov, za který plavali 

amatéři Mirka Denková s Markem Bučákem a profesionálové Kateřina 

Laňková a Jan Šefl. V roce 2020 se závodu zúčastnilo 350 plavců. 

Sport 

Plavání 

Závody 

TJ Slávie 

Aquasvět 

19. září byly v rámci Dne evropského dědictví zdarma zpřístupněny 

historické a technické památky v Chomutově. Zájemci měli možnost 

prohlédnout si chomutovská muzea ale také prostory běžně 

nepřístupné, mezi nimi například radniční klenotnici či kanceláře 

primátora a náměstků. Největší popularitě se v roce 2020 těšil kostel 

sv. Ignáce, z technických zajímavostí bylo nejnavštěvovanější 

pozorování Slunce speciálním dalekohledem, které nabízeli 

chomutovští astronomové. 

Kultura 

Památky 

Zpřístupnění 

Od 19. září musely být mezi půlnocí a šestou hodinnou ranní uzavřeny 

restaurace, bary a další podobné provozovny. 

Zákazy a opatření 

Covid-19 

19. září uspořádal spolek Kuprospěchu 14. ročník Chomutovské 

cyklojízdy. Cílem akce je propagovat cyklistiku jako způsob dopravy, 

který je šetrný k přírodě. Jízdy, která byla v roce 2020 tematicky 

věnována bývalým rockovým klubům v Chomutově, se zúčastnilo na 40 

cyklistů. Během jízdy byl už tradičně vysazen strom a po jejím skončení 

Veřejný život 

Cyklistika 

Osvěta 

Rockové kluby 

Kuprospěchu 
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následoval večerní program v Café Rouge, na němž vystoupila ústecká 

elektronická kapela Owl a Dj´s Ichbin & Meow. 

19. září uspořádali chomutovští skauti 13. ročník dálkového pochodu 

Krušnohorské šlápoty. Na trasy dlouhé 13, 17 a 20 kilometrů účastníky 

odvezl od skautské klubovny v Havlíčkově ulici autobus. Zpět do 

Chomutova se vraceli z Blatna, Nového Domu či Načetína přes 

přehradu Kameničku Bezručovým údolím. Pochod absolvovalo na 120 

výletníků. 

Turistika 

Pochody 

Skauti 

19. září připravili členové Muzea Na Kočičáku Chomutovanům 

Všeobecnou mobilisaci na Kočičáku, vzpomínkovou akci na mobilizaci 

v září 1938, s ukázkou dobývání řopíku německou armádou a 

prohlídkami pevností a pevnostní linie.  

Osvěta 

Historie 

Armáda 

Muzeum Na Kočičáku 

20. září se v areálu letního kina konal charitativní hudební festival Párty 

pomáhá Nikolce a Magdalence. Na dvou scénách vystoupili skupiny 

Trautenberk, Experience, Abdera, Madras, CopaCaband a zpěváci 

Michal Horák, Adéla Radimcová a Matěj Koudelka či youtuberka Mína. 

Na festivalu bylo vybráno celkem 121 809 korun, které nemocným 

holčičkám přispějí na intenzivní neurorehabilitační péči. Akci zaštítilo a 

organizačně podpořilo v rámci projektu Chomutov pomáhá město 

Chomutov. 

Dobročinnost 

Festivaly 

Hudba 

Letní kino 

21. až 25. září proběhl celostátní Týden nízkoprahových klubů.20 

V Chomutově se připojil klub Kámen na Kamenné, který zájemcům 

nabídl den otevřených dveří, klub Khamoro v Jiráskově ulici 

s kreativním týdnem a v klubu Zahrada v ulici Pod Břízami probíhala 

Sociální péče 

Nízkoprahové kluby 

Světlo Kadaň 

Oblastní charita Most 

                                                      
20 Nízkoprahový klub: je snadno dostupný a klientům zpravidla bezplatně nabízí potřebnou službu bez 
administrativních a jiných překážek. Výraz "nízkoprahovost" značí snadnou dostupnost pro všechny klienty. 

Foto: Město Chomutov / Roman Dušek 
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celý týden Párty v Zahradě zaměřená na hudbu, sport, vzdělání a 

výtvarné umění. 

22. září zveřejnil Chomutovský deník zprávu o vyškrtnutí hokejového 

klubu Piráti Chomutov z Memoranda pro vrcholový sport ve městě 

Chomutov. Došlo k tomu na základě dodatku schváleného zastupiteli, 

který však také obsahuje i podmínky, za nichž mohou být Piráti znovu 

přizváni. 

Sport 

Hokej 

Piráti 

Úpadek 

23. září proběhla v Restauraci Republika vernisáž prodejní výstavy na 

podporu Rosky, spolku pomáhajícímu lidem s roztroušenou sklerózou. 

Byla zde vystavena díla více než 50 umělců z Chomutovska v hodnotě 

takřka 100 tisíc korun. Výstava nakonec spolku vynesla přes 75 tisíc 

korun, peníze byly určeny na rekondiční pobyty a další aktivity spolku. 

 

Foto: Chomutovský deník / Miroslav Rada 

Dobročinnost 

Kultura 

Výtvarné umění 

Roska 

Restaurace Republika 

24. září začala platit další mimořádná opatření proti šíření koronaviru. 

U stravovacích zařízení byla nařízena zavírací doba od 22:00 do 6:00 

hodin, do provozoven mohlo vstoupit pouze tolik lidí, kolik bylo míst k 

sezení. Limit účastníků hromadných vnitřních akcí členěných do sektorů 

byl snížen na 1 000 osob, ve venkovních členěných prostorách na 2 000 

osob. U ostatních akcí, které nebylo možné rozdělit na sektory, zůstal 

limit 500 osob uvnitř a 1 000 osob venku. Od počtu 10 osob uvnitř a 50 

osob venku bylo nutné každému zajistit místo k sezení. V platnosti 

zůstala povinnost nošení roušek ve vnitřních prostorách, ve školách a 

školských zařízeních, v prostředcích veřejné dopravy a při vnitřních 

hromadných akcích. 

Zákazy a opatření 

Shromažďování 

Covid-19 
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24. září bylo možné na bývalém atletickém stadionu v městského parku 

navštívit čtvrtý ročník festivalu Krušnohorský regiofest. Trhy 

s nabídkou krušnohorských regionálních produktů doprovodila 

vystoupení folklorního souboru Krušnohor, skupiny Makovec, Blues no 

more, Tequila bandu a tria Fleret s Jindrou Kejakem.  

Veřejný život 

Trhy 

Koncerty  

Regionální produkty 

26. září proběhla na náměstí 1. máje magistrátem povolená 

demonstrace. Důvodem protestu byla povinnost nosit roušky. 

Demonstranti chtěli poukázat na fakt, že se nejedná pouze o ochrannou 

pomůcku, ale i symbol arogance moci politiků a oklešťování lidských 

práv. Akce se zúčastnily, patrně i vlivem špatného počasí, asi tři desítky 

lidí.  

Veřejný život 

Demonstrace 

Prostesty 

Zákazy a opatření 

30. září byla v Chomutově k dispozici speciální volební stanoviště, ve 

kterém bylo možné volit přímo z auta. Zúčastnit se voleb do krajského 

zastupitelstva tak mohli i lidé, kteří byli v karanténě či izolaci kvůli 

epidemii koronaviru. Takzvaný drive-in na parkovišti za chomutovským 

zimním stadionem, který sloužil pro celý okres, využilo 27 voličů. Voliči 

museli mít kromě občanského průkazu roušku a volební komise byla 

oblečená v ochranných oblecích. Tradiční způsob hlasování proběhl v 

pátek a sobotu 2. a 3. října. 

Politika 

Volby 

Nemocní 

Covid-19 

30. září se v kostele sv. Ignáce konalo slavnostní setkání spojené se 

zápisem do Pamětní knihy města Chomutova u příležitosti předání 

ocenění Zlatý kříž I. a II. stupně za 80 a 120 bezplatných odběrů krve. 

Oceněno bylo celkem 70 dárců. Při předávání byly přítomny Vladimíra 

Kašková, primářka Hematologicko-transfúzního oddělení chomutovské 

nemocnice, a Irena Wachtfeidlová, ředitelka oblastního spolku Českého 

červeného kříže. 

Vyznamenání 

Dárci krve 

Český červený kříž 

Kostel sv. Ignáce 

 

 

5.10 Říjen 

2. a 3. října se uskutečnili volby do krajského zastupitelstva Ústeckého 

kraje. Z celkového počtu 1011 kandidátů bylo na volebních lístcích 138 

zástupců z Chomutovska, nejčastěji zástupců krajně pravicové Národní 

demokracie a VOK – Volby pro kraj. O hlasy voličů se ucházela většina 

starostů velkých měst okresu včetně chomutovského primátora Marka 

Hrabáče (za ANO 2011). Na Chomutovsku odvolilo přes 28 procent 

voličů, což je o pár procentních bodů více než při posledních krajských 

volbách. Nejvyšší počet hlasů v Ústeckém kraji získalo ANO 2011 (26 

procent). Posílili druhá Občanská demokratická strana (12 procent) a 

Politika 

Volby 

Krajské zastupitelstvo 
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třetí Starostové a nezávislí (11 procent), zatímco Komunistická strana 

Čech a Moravy (6 procent) a Česká strana sociálně demokratická, která 

se do zastupitelstva nedostala (3 procenta), si pohoršily. Do 

zastupitelstva byla naopak zvolena ještě Pirátská strana (10 procent) a 

Svoboda a přímá demokracie (9 procent). 

3. října uspořádal tenisový klub 20. ročník Memoriálu Lubora Smetany, 

tenisového klání čtyřher k uctění památky bývalého člena tenisového 

klubu. 

Sport 

Tenis 

Memoriály 

3. října připomněly jízdy parním vlakem, který svezl cestující po trase 

Most – Chomutov, 150. výročí příjezdu prvního vlaku do Chomutova. 

Dorazili i cestující v dobových kostýmech s klobouky a atmosféru 19. 

století podpořili chomutovští ostrostřelci ve svých uniformách. 

Historický vlak byl tažený parní lokomotivou 433.001. Kdo chtěl, měl 

možnost zhlédnout v Oblastním muzeu Chomutov výstavu Prvním 

vlakem do Chomutova nebo navštívit železniční depozitář Národního 

technického muzea v Chomutově. 

Veřejný život 

Osvěta 

Doprava 

Výročí 

Železnice 

Parní vlaky 

Výstavy 

4. října byl u příležitosti konání Mistrovství České republiky mužů a žen 

ve vzpírání 2020 v pražské Stromovce uveden do síně slávy vzpírání 

pan František Filip, který od roku 1971 působil jako trenér mládeže při 

TJ VTŽ Chomutov, kde vychoval desítky sportovců a několik 

reprezentantů. 

Sport 

Ocenění 

Vzpírání 

TJ VTŽ Chomutov 

 

4. října se ve sportovním areálu Cihla v Chomutově i přes složitou 

pandemickou situaci odehrál turnaj Pouliční ligy Chomutova. Ve 

věkové kategorii 10 až 14 let si nejlépe vedl tým FC Škvrňata, který 

vyhrál všechny své zápasy. Ve starší kategorii 15 se tím nejlepším 

nakonec stal tým FC Manťák. Turnaje se v každé kategorii zúčastnily 

čtyři týmy. Hlavní cenou byl již pátý rok Pohár Chomutovské ligy malého 

fotbalu. 

Sport 

Prevence 

Sociální péče 

Fotbal 

Od půlnoci na 5. října byl na území České republiky z důvodu ohrožení 

zdraví v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru SARS CoV-2 

vyhlášen na dobu 30 dnů nouzový stav. 

Bezpečnost 

Zákazy a opatření 

Covid-19 

6. října zveřejnilo město Chomutov na svém Facebooku, že v rámci 

opatření proti šíření koronaviru dočasně do konce roku 2020 ruší 

slavnost Vítání občánků. 

Veřejný život 

Slavnosti 

Zákazy a opatření 

7. října zasedal Krizový štáb města Chomutova. V okrese Chomutov 

bylo zhruba 200 nemocných, přibližně 10 procent případů vyžadovalo 

hospitalizaci; nemocnice v Chomutově disponovala lůžkovým covid 

oddělením, pro těžší případy a intenzivní péči pacientů s covidem byly 

Bezpečnost 

Samospráva 

Zdravotnictví 

Zákazy a opatření 
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určeny nemocnice v Mostě a Ústí nad Labem; nápor na testovací místo 

v chomutovské nemocnici se zvýšil a byl zaveden elektronický 

rezervační systém; Ústecký kraj zajistil ochranné prostředky pro učitele; 

město bylo připraveno, v případě zachování stávajících opatření, 

pořádat vánoční trhy ve standardním režimu.  

Covid-19 

8. října byl v Oblastním muzeu v Chomutově pokřtěn sborník 

Comotovia 201921 obsahující příspěvky ze stejnojmenné konference, 

jež se konala 5. listopadu 2019 v zasedacím sále historické radnice. 

Hlavním tématem konference bylo 150. výročí železniční dopravy 

Chomutově.  

Věda 

Historie 

Knihy 

Křest 

 

 

9. října padla na náměstí 1. máje pod chomutovskou městskou věží 

poslední klapka dokumentárního dramatu Praga pana Příhody. 

Sběratel Emil Příhoda vytvořil třetí největší jednoznačkovou sbírku 

automobilů na světě, právě v Chomutově by v blízké budoucnosti mělo 

být muzeum této unikátní sbírky. Mělo by vzniknout v průmyslovém 

areálu v ulici Ctiborova propojením dvou nevyužívaných továrních hal. 

Náklady stavby podle studie brněnského Ateliéru Kopecký jsou 

předběžně odhadovány na nejméně 30 milionů korun. 

Film 

Osvěta 

Natáčení 

Sběratelé 

Automobily 

Muzea 

                                                      
21 RAK, Petr (ed.). Comotovia 2019: sborník příspěvků z konference, věnované 150. výročí železniční dopravy v 
Chomutově (1870-2020) - Chomutov 5. listopadu 2019. Ústí nad Labem: Albis International, 2020. 284 stran. ISBN 
978-80-906404-3-6. 

Foto: Město Chomutov / Roman Dušek 
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Foto: Chomutovský deník / Roman Dušek 

Od 12. října byly zrušeny všechny kulturní, sportovní a společenské 

akce, bohoslužby, taneční či spolkové akce, a to jak amatérské, tak 

profesionální, pokud se na nich sešlo více než 10 osob uvnitř či 20 osob 

venku. Nesměly se pořádat poutě, kongresy či veletrhy. Účast lidí na 

svatbách či pohřbech a následných hostinách byla omezena na 30 osob 

a na maximálně 500 osob bylo omezeno shromažďovací právo, přičemž 

účastníci podobných akcí se mohli pohybovat v maximálně 

dvacetičlenných skupinkách udržujících alespoň dvoumetrové 

rozestupy a museli mít ochranné prostředky dýchacích cest. Dále byla 

zrušena výuka na vysokých, středních a vyšších odborných školách a na 

konzervatořích. Od 14. října byly uzavřeny i školy základní, družiny a 

školské kluby. Nezbytnou péči pro děti z Chomutova a přilehlých obcí, 

jejichž rodiče jsou zaměstnanci bezpečnostních sborů, obecní policie, 

poskytovatelů zdravotních služeb či orgánů ochrany veřejného zdraví, 

po dobu nouzového stavu zajišťovala základní škola ve Školní ulici. 

Veřejný život 

Shromažďování 

Školství 

Zákazy a opatření 

Covid-19 

V souvislosti s vládním nařízením byly od 12. října pro veřejnost 

uzavřeny všechny budovy Magistrátu města Chomutova. Otevřeno 

bylo pouze v pondělí od 8 do 13 hodin a ve středu od 12 do 17 hodin, 

kdy byl omezen vstup do budov pro větší počet klientů.  

Magistrát 

Zákazy a opatření 

Covid-19 

K 13. říjnu bylo v okrese Chomutov potvrzeno celkem 724 případů 

nákazy onemocněním covid-19. 

Nemocní 

Covid-19 

13. října informovala společnost Krajská zdravotní, jež provozuje také 

Nemocnici Chomutov, pacienty a veřejnost, že přistupuje k postupné 

regulaci ordinačních hodin odborných ambulancí a poraden a 

plánovaných odkladných operací. Učinila tak na doporučení 

Zdravotnictví 

Omezení péče 

Zákazy a opatření 
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pandemického štábu v souvislosti s potřebou postupného navyšování 

počtu standardních a intenzivních lůžek pro hospitalizaci pacientů s 

nemocí covid-19. 

Covid-19 

K 19. říjnu bylo v okrese Chomutov potvrzeno celkem 1 355 případů 

nákazy onemocněním covid-19. 

Nemocní 

Covid-19 

26. října se z důvodu nedostatku pedagogických pracovníků, kteří jsou 

v karanténě či izolaci kvůli koronaviru, uzavřely mateřské školy U 

Sluníčka v Alešově ulici a Mateřská škola Kvítek na Písečné, které v dané 

období navštěvovalo nejméně dětí. Těm byly nabídnuty po dobu 

uzavření jiné chomutovské školky. Organizaci Mateřská škola 

Chomutov, která zastřešuje všech třináct školek ve městě, chyběla ke 

konci října více než třetina učitelek. S nedostatkem kuchařského 

personálu vypomohly základní školy. 

Školství 

Omezení provozu 

Covid-19 

26. října zveřejnil Krizový štáb města Chomutova po svém zasedání 

následující informace. V chomutovské nemocnici bylo hospitalizováno 

97 pacientů, dalších 10 na jednotce intenzivní péče. Chomutovská 

nemocnice byla druhou nejvytíženější nemocnicí v kraji. Pro boj s 

covidem-19 byla vyčleněna už čtyři oddělení. Krizový štáb doporučil, 

aby se na Chomutovsku nepořádaly žádné trhy a aby obyvatelé 

respektovali vládní nařízení o maximálním počtu šesti osob ve 

veřejném prostoru při slavnostních akcích v souvislosti se státním 

svátkem 28. října. 

Bezpečnost 

Samospráva 

Veřejný život 

Zdravotnictví 

Zákazy a opatření  

Covid-19 

26. října se na letním stadionu na Zadních Vinohradech odehrál bez 

účasti diváků kvalifikační fotbalový zápas o evropský šampionát. 

Národní tým fotbalistek porazil Azerbájdžán 3:0.  

Sport 

Fotbal 

Reprezentace 

28. října si zástupci vedení města, místních spolků, politických stran, 

studentů a veřejnosti v parku T. G. Masaryka postupně samostatně 

připomněli 102. výročí vzniku samostatného československého státu. 

V předvečer výročí vzniku republiky se na chomutovské věži objevila 

česká státní vlajka. Vyvěsili ji členové muzea Na Kočičáku ve spolupráci 

s ředitelem Chomutovské knihovny Bedřichem Fryčem. 

Veřejný život 

Pieta 

Československo 
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Foto: Město Chomutov / Roman Dušek 

28. října zemřel ve věku 78 let dlouholetý profesor fyziky, zástupce 

ředitele chomutovského gymnázia a držitel plakety Jana Amose 

Komenského Jindřich Zahn.  

Osobnosti 

Učitelé 

Úmrtí 

29. října znovu zasedal Krizový štáb města Chomutova. V okrese 

Chomutov přibylo za 24 hodin 198 pozitivně testovaných pacientů, což 

byl nejvyšší denní nárůst v celém Ústeckém kraji. V chomutovské 

nemocnici vzrostl počet hospitalizovaných pacientů na 117, k tomu 

dalších 16 vyžadovalo intenzivní péči a osm z těchto pacientů bylo 

připojeno k umělé plicní ventilaci. Kapacity čtyř dosud otevřených 

oddělení byly takřka vyčerpány, a tak bylo od 1. listopadu v nemocnici 

otevřeno páté covidové oddělení s kapacitou dalších 20 lůžek. 

Plánovaná péče v nemocnici Chomutov byla omezena. Od 29. října 

začala jezdit mobilní odběrová sanitka, která byla vyčleněna pro celý 

Ústecký kraj. 

Samospráva 

Zdravotnictví 

Nemocní 

Covid-19 

K 31. říjnu bylo v okrese Chomutov potvrzeno celkem 2 632 případů 

nákazy onemocněním covid-19. 

Nemocní 

Covid-19 

V měsíci říjnu zemřelo v Nemocnici Chomutov celkem 83 pacientů, z 

toho 35 v přímé souvislosti s onemocněním Covid19. Dosavadní 

průměrný počet zemřelých v naší nemocnici byl 40 osob za měsíc. 

Úmrtí 

Covid-19 
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5.11 Listopad 

2. listopadu se na základě usnesení Vlády České republiky ze dne 30. 

října uzavřely speciální školy, tedy i Základní škola speciální Chomutov, 

Palachova 4881 a Základní škola Chomutov, 17. listopadu 4728. 

Mateřské školy zůstaly otevřeny, naopak uzavřeny zůstaly nadále první 

i druhý stupeň základních škol, přípravné třídy základních škol, střední 

školy, konzervatoře a vyšší odborné školy, dále umělecké základní 

školy, jazykové školy, střediska volného času a školní družiny. 

Školství 

Zákazy a opatření 

Covid-19 

2. listopadu také proběhlo jednání Krizového štábu města Chomutov. 

Zástupci štábu řešili mimo jiné variantu, že by nestačila kapacita 

dostupných márnic, a jednali proto s krematoriem Vysočanské zahrady. 

Zvažovali také použít armádní mobilní márnice. V chomutovské 

nemocnici vzniklo páté covidové oddělení. Okres měl totiž ve srovnání 

s ostatními městy kraje nejvyšší počet nakažených a nemocnice patřila 

k nejvytíženějším. 2. listopadu tam bylo hospitalizováno 120 pacientů, 

dalších 16 vyžadovalo intenzivní péči a osm z nich pak umělou plicní 

ventilaci. Nemocnice však poskytovala akutní péči bez omezení. 

Bezpečnost 

Samospráva 

Zdravotnictví 

Úmrtí 

Covid-19 

K 8. listopadu bylo v okrese Chomutov potvrzeno celkem 4 294 

případů nákazy onemocněním covid-19. 

Nemocní 

Covid-19 

10. listopadu se uskutečnilo další jednání Krizového štábu města 

Chomutov. Za prvních devět dní měsíce listopadu zemřelo v 

chomutovské nemocnici 20 pacientů, z toho 17 v přímé souvislosti 

s onemocněním covid-19. Zástupci chomutovské nemocnice vyjádřili 

poděkování všem dobrovolníkům, kteří nabídli svou pomoc.  

Bezpečnost 

Samospráva 

Zdravotnictví 

Úmrtí 

Covid-19 

11. listopadu, přestože se nemohla konat tradiční pietní akce, uctilo u 

příležitosti konce první světové války vedení města památku válečných 

veteránů alespoň položením květin u pomníku Obětem první světové 

války u kostela sv. Barbory. Čestnou stráž opět drželi zástupci Muzea 

československého opevnění Na Kočičáku, o hudební doprovod se 

postaral trumpetista Petr Baranijak. 

Veřejný život 

Pieta 

Váleční veteráni 
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Ke 14. listopadu bylo v okrese Chomutov potvrzeno celkem 4 669 

případů nákazy onemocněním covid-19. 

Nemocní 

Covid-19 

15. listopadu zveřejnilo město Chomutov informaci o úspěchu 

chomutovské plavkyně Simony Kubové, která překonala v 

semifinálovém závodu International Swimming League v Budapešti 

sedm let starý vlastní český rekord na 50 metrů znak v krátkém bazénu. 

Časem 26,22 ho vylepšila o čtyři setiny.  

Sport 

Plavání 

TJ Slávie 

Rekordy 

17. listopadu si představitelé města Chomutova bez účasti veřejnosti a 

zástupců spolků v městském parku připomněli Den boje za svobodu a 

demokracii.  

Veřejný život 

Pieta 

 

18. listopadu informoval Krizový štáb města Chomutova o pozvolném 

poklesu počtu nakažených v okrese Chomutov. V chomutovské 

nemocnici bylo stále aktivních pět covidových oddělení, akutní péče 

však byla poskytována bez omezení. Od začátku epidemie v okrese 

zemřelo 52 lidí s covidem-19. 

Bezpečnost 

Samospráva 

Zdravotnictví 

Úmrtí 

Covid-19 

19. listopadu zveřejnilo město Chomutov informaci o zařazení 

kapitánky chomutovských basketbalistek Michaely Krejzové do 

českého národního týmu, s nímž v Rize odehrála kvalifikační utkání na 

evropský šampionát. Češky se v Lotyšsku střetly s Dánskem a Itálií.  

Sport 

Basketbal 

BK Levharti 

Reprezentace 

21. listopadu se v České republice uskutečnila tradiční Sbírka potravin. 

Od 8 do 18 hodin bylo možno ve vybrané síti prodejen a obchodních 

řetězců věnovat trvanlivé potraviny nebo drogistické zboží. Sbírka byla 

organizována ve všech krajích, a to regionálními potravinovými 

Dobročinnost 

Sbírky 

 

Foto: Město Chomutov / Roman Dušek 
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bankami a Českou federací potravinových bank. Do osmého ročníku 

sbírky se v Chomutově bylo možné zapojit v obchodech řetězců Billa, 

DM Drogerie Markt, Globus, Kaufland, Lidl, Penny Market, Rossmann, 

Tesco a přes Rohlik.cz. Sbírka je každoročně zaměřena především na 

pomoc důchodcům a samoživitelkám.  

21. listopadu bylo možno v Obchodním centru Chomutovka ochutnat a 

zakoupit čerstvé exotické ovoce z Afriky a Indonésie. K dostání byl 

například jackfruit, tamarilo rajčenka, plody baobabu či maniok, 

známější dračí ovoce, avokádo, mango, koření, kvalitní káva a kakaové 

boby. Africké trhy se konaly díky česko-ugandskému food projektu 

Virunga.cz, který produkty vykupuje od drobných farmářů.  

Ochutnávky 

Obchod 

Trhy 

23. listopadu otevřela Chomutovská knihovna svým čtenářům výdejní 

okénko. Předem objednané knihy bylo možno vyzvednout ve výdejním 

místě v oddělení beletrie. Objednávky probíhaly telefonicky či skrze 

email. Knihy se do knihovny vracely přes bibliobox. 

Kultura 

Služby 

Chomutovská 
knihovna 

24. listopadu zasedalo ve zvláštním režimu, bez přítomnosti veřejnosti, 

zastupitelstvo města Chomutova. Zastupitelé se mimo jiné zabývali 

rozpočtem města pro rok 2021, v němž oproti roku 2020 chybělo 97 

milionů korun kvůli nižší daňové výtěžnosti v souvislosti s epidemií 

koronaviru. Po tříhodinové diskuzi mezi koalicí a opozicí byl odhlasován 

ústup od nulové tolerance hazardu a přijata vyhláška, která povolila 

provozování kasin na území města. Vyhláška stanovila, že kasina nesmí 

být v rozšířeném centru města, v pásu sídlišť od Písečné po 

Březeneckou a do 100 metrů od škol a zařízení sociálních služeb. Dalším 

nepopulárním krokem bylo zvýšení poplatku za odpad z 500 na 600 

korun za osobu na rok. Město Chomutov nakonec schválilo na rok 2021 

vyrovnaný rozpočet o částce 1 miliarda 396 milionů 154 tisíc a 800 

korun.  

Hospodářství 

Samospráva 

Rozpočet 

Zastupitelstvo 

Vyhlášky 

Hazard 

Poplatky 

28. listopadu se na chomutovském náměstí konala jedna z mála 

listopadových akcí pro veřejnost, farmářské trhy. Jelikož se trhy konaly 

den před první adventní nedělí, nabízely kromě tradičního zboží jako 

sezonní ovoce a zelenina, uzeniny či pečivo také adventní věnce a 

vánoční dekorace. Odehrály se pod vánočním stromem, který město 

nechalo rozsvítit bez předchozího ohlášení a slavnostního programu, 

aby se lidé v době epidemie nesrocovali na náměstí. 

Veřejný život 

Obchod 

Trhy 

 

K 30. listopadu bylo v okrese Chomutov potvrzeno celkem 5 328 

případů nákazy onemocněním covid-19. 

Nemocní 

Covid-19 

Během listopadu začal být (nejen) na Chomutovsku díky zhoršující se 

epidemické situaci a chladnějšímu počasí patrný trend otužování. Po 

Veřejný prostor 

Volný čas 
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zavření sportovišť začali lidé navštěvovat volně dostupné rybníky a 

věnovat se otužování, díky čemuž mohli podpořit své zdraví a posouvat 

své limity. 

Každodennost 

 

 

5.12 Prosinec 

Od 1. prosince rozšířil z důvodu vysokého zájmu chomutovský 

magistrát otevírací dobu pro veřejnost. Občané však k návštěvě 

magistrátu museli využít rezervační systém a objednat si předem 

vhodný termín. Rezervaci bylo možno provést na všechny dostupné 

agendy, které chomutovský úřad poskytuje. K objednání stačilo vyplnit 

pouze jméno a e-mailovou adresu a zadat potvrzovací PIN kód. 

V případě potíží bylo možné telefonicky požádat o pomoc informační 

servis magistrátu. 

Magistrát 

Zákazy a opatření 

Covid-19 

1. prosince se na letním stadionu na Zadních Vinohradech odehrál bez 

účasti diváků další kvalifikační fotbalový zápas o evropský šampionát. 

Národní tým fotbalistek v Chomutově opět zvítězil, tentokrát 7:0 nad 

Moldavskem.  

Sport 

Fotbal 

Reprezentace 

1. prosince byla v Chomutově na náměstí 1. máje otevřena první 

samoobslužná myčka pro psy. Koncept psích myček pochází z Austrálie 

a cílem je uchránit domácnost klientů od následků domácího koupaní 

jejich psů. 

Služby 

Chovatelé 

Psi 

2. prosince zveřejnily Chomutovské noviny informaci o prohlášení 

dubové aleje na Kamenném vrchu za chráněnou. Chomutov tím získal 

39 památných stromů. Alej s významným krajinotvorným, 

urbanistickým, historickým i kulturním dopadem patrně původně 

spojovala městský park s výletní restaurací na vrchu Strážiště, 

pozdějším hotelem Partyzán.  

Životní prostředí 

Veřejný prostor 

Ochrana přírody 

Památné stromy 

 

3. prosince došlo k částečnému uvolnění protiepidemických opatření. 

V omezené podobě a za přísných hygienických opatření tak mohly 

otevřít restaurace, všechny obchody a služby. Uskutečnit bylo možné 

vánoční trhy, avšak lidé na nich nesměli konzumovat zakoupené 

potraviny. Skončil také zákaz vycházení a zákaz nedělního prodeje. Ve 

všech vnitřních prostorech a ve vybraných veřejně přístupných místech 

byla i nadále nutná ochrana nosu i úst rouškou či respirátorem. 

Hromadné akce ve venkovních a vnitřních prostorech se mohly konat 

za účasti maximálně 50 osob venku a 10 osob uvnitř. Bylo možné se 

ubytovat v hotelech, penzionech a jiných ubytovacích zařízeních. 

Zákazy a opatření 

Služby 

Kultura 

Sport 

Shromažďování 

Volný pohyb 

Covid-19 
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Otevřeny byly také plavecké areály a wellness centra, ovšem jen pro 

omezený počet návštěvníků a bez možnosti občerstvení. Muzea i 

galerie otevřely s podmínkou maximálního využití 25 procent kapacity 

prostoru. Hrady, zámky a další kulturní památky mohly přivítat skupiny 

maximálně 10 lidí. V knihovnách platilo omezení počtu osob (jedna 

osoba na 15 m2 provozní plochy).  

3. prosince otevřel po osmi týdnech Zoopark Chomutov. Otevřeno 

bylo v zimním režimu, od 9 do 16 hodin se vstupným 60 korun za 

dospělého a 40 korun za dítě. Stánky s občerstvením otevřené nebyly, 

obchod se suvenýry ano. Otevřela také Chomutovská knihovna včetně 

galerií. Ve výpůjčních odděleních mohlo být v jednu chvíli maximálně 

18 osob. Aquasvět zprovoznil nejprve sportovní bazén, relaxační část 

byla otevřena 5. prosince. Maximální kapacita aquaparku byla 216 lidí. 

Oblastní muzeum přivítalo návštěvníky novou výstavou Historická 

cukrárna aneb mlsání za první republiky. 

Zákazy a opatření 

Zoopark Chomutov 

Chomutovská 
knihovna 

Oblastní muzeum 

Aquasvět 

Covid-19 

4. prosince začaly na náměstí 1. máje bez slavnostního oficiálního 

zahájení Chomutovské Vánoce 2020. Od 4. do 23. prosince probíhaly 

vánoční trhy, na nichž bylo kvůli opatřením k dostání pouze vánoční 

zboží, prodej občerstvení byl zakázán, nekonaly se ani koncerty. 

Nechyběla však tradiční Ježíškova pošta. Oblíbenou zvoničku vystřídala 

z hygienických důvodů Vánoční májka ozdobená jmelím. O třetím 

adventním víkendu 12. a 13. prosince obohatily vánoční trh Staročeské 

Vánoce s malovaným dřevěným betlémem, stánky s vánočními zvyky a 

výzdobou a zábavným kvízem. Od 16. do 20. prosince vyrostl na 

chomutovském náměstí osvědčený bobovací kopec. Vánoční 

Veřejný život 

Slavnosti 

Trhy 

Vánoce 

Foto: Město Chomutov / Roman Dušek 
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Kapříkování bylo nakonec z důvodu zpřísnění vládních opatření bohužel 

zrušeno. 

4. prosince začala organizace Krajská zdravotní, včetně chomutovské 

nemocnice, na základě nařízení Ministerstva zdravotnictví České 

republiky provádět antigenní vyšetření pedagogických pracovníků škol 

a školských zařízení. Zájemci se museli objednat předem přes 

elektronický objednávkový systém.  

Bezpečnost 

Zdravotnictví 

Testování 

Covid-19 

4. prosince zveřejnili Piráti Chomutov podobu pátého ročníku projektu 

Piráti Chomutov pro nemocnici. Přestože A-tým aktuálně hraje 

krajskou ligu, plánoval klub i pro sezónu 2020/2021 tradiční speciální 

nemocniční utkání. Vzhledem k nepředvídatelnému vývoji pandemie 

koronaviru se šest hráčů, trenérů a pracovníků klubu, kteří měli 

pozitivní test na koronavirus, rozhodlo darovat krevní plazmu a pomoci 

covidovým pacientům s těžším průběhem nemoci. 

Dobročinnost 

Sport 

Hokej 

Piráti Chomutov 

Dárcovství 

Nemocnice 
Chomutov 

4. prosince vyšla ve vydavatelství Akord kniha Jana Kadlece s názvem 

Město Chomutov a železnice22. Pojednává o stopadesátileté historii 

železniční dopravy v Chomutově.   

Kultura 

Osvěta 

Knihy 

7. prosince proběhlo jednání městského zastupitelstva, na kterém byl 

odhlasován návrat k původnímu znění antihazardní vyhlášky. Na 

zasedání 24. listopadu byla za účelem zvýšení příjmů do opatřeními 

zasaženého rozpočtu schválena vyhláška, umožňující návrat kasin, což 

vzbudilo negativní ohlas u opozice i veřejnosti.  

Samospráva 

Zastupitelstvo 

Rozpočet 

Vyhlášky 

Hazard 

14. prosince bylo v okrese Chomutov potvrzeno celkem 5 722 případů 

nákazy onemocněním covid-19. 

Nemocní 

Covid-19 

16. prosince začalo v chomutovské nemocnici antigenní testování 

obyvatel. Testy byly hrazeny jednou za pět dní ze zdravotního pojištění 

a byly dobrovolné, jen bylo třeba se předem objednat v rezervačním 

systému. 

Bezpečnost 

Zdravotnictví 

Testování 

Covid-19 

17. prosince zveřejnilo město Chomutov odkaz na klip pěveckého 

sboru Comodo působícího při Gymnáziu Chomutov, který každoročně 

s významným pěveckým hostem zahajuje během slavnostního 

rozsvěcení vánočního stromu Chomutovské Vánoce. Protože se roku 

2020 slavnostní zahájení neuskutečnilo, nazpívali jednotliví současní i 

bývalí členové Comoda každý zvlášť vánoční píseň Jsou svátky. Jejich 

hlasy a videa se pak ve klipu vzájemně prolínaly a vytvořily působivou 

mozaiku.  

Školství 

Zpěv 

Pěvecké sbory 

Gymnázium 
Chomutov 

Online aktivity 

Comodo 

                                                      
22 KADLEC, Jan. Město Chomutov a železnice: historie velkého železničního uzlu. Chomutov: Tiskárna Akord 
Chomutov, s.r.o., 2020. 174 stran. ISBN 978-80-88075-18-9. 
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18. prosince byla v České republice opět zavedena přísnější 

protiepidemická opatření. Znovu se zavřely hospody, bary, bazény, 

muzea, sportoviště či zoologické zahrady. Obchody a služby zůstaly 

otevřené. Shromažďování bylo omezeno na šest osob, volný pohyb byl 

dovolen jen do 23. hodiny. 

Zákazy a opatření 

Kultura 

Sport 

Shromažďování 

Covid-19 

Od 18. do 21. prosince bylo možné na obloze pozorovat betlémskou 

hvězdu, která podle Matoušova evangelia zvěstovala příchod Spasitele 

a dodnes je symbolem Vánoc. Naposledy ji bylo možné sledovat před 

téměř 400 lety, další příležitost se naskytne až za 60 let. Ve skutečnosti 

se nejedná o hvězdu, ale spíše o konjunkci planet Jupitera a Saturnu, 

tedy maximální přiblížení dvou nebeských těles pozorovatelné ze 

Země. Chomutovští astronomové uspořádali při této příležitosti 

veřejné pozorování na louce u bývalého kina Oka.  

Osvěta 

Astronomie 

Pozorování 

Astronomická 
společnost Chomutov 

22. prosince bylo v okrese Chomutov potvrzeno celkem 6 084 případů 

nákazy onemocněním covid-19. 

Nemocní 

Covid-19 

23. prosince dorazilo na náměstí 1. máje i přes složitou situaci 

Betlémské světlo. Akci tradičně zajistili chomutovští skauti, tentokrát 

však bez historického autobusu a za zpřísněných hygienických pravidel. 

Veřejný život 

Skauti 

Tradice 

27. prosince došlo k dalšímu zpřísnění protiepidemických opatření. 

Uzavřely se obchody a služby s výjimkou prodeje potravin, drogerie a 

léků. Od 21 hodin do páté hodiny ranní byl vyhlášen zákaz vycházení, 

který platil i pro silvestrovskou noc. Po devíti dnech provozu se opět 

zastavily vleky v lyžařských areálech a uzavřely se školy, kromě 

mateřských, speciálních a prvních a druhých ročníků základních škol.  

Zákazy a opatření 

Služby 

Volný pohyb 

Školství 

Covid-19 
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6. VEŘEJNÁ SPRÁVA 

6.1 Rada města Chomutova 2020 

 

JUDr. Marek Hrabáč 
primátor 
ANO 2011 
 

 
 

 
David Dinda 
první náměstek primátora 
Nový Sever 
 

 

 

Mgr. Milan Märc 
druhý náměstek primátora 
Nový Sever 

 

 

 

Ing. Ladislav Drlý 

člen rady města 
Komunistická strana Čech 
a Moravy 
 

 

Jaroslav Komínek 
člen rady města 
Komunistická strana Čech 
a Moravy 
 

 

 

 

 

Karel Lipmann 
člen rady města 
Nový Sever 
 

 

 

Stanislav Mikšovic 
člen rady města 
Nový Sever 
 
 
 
 

 
Mgr. Milan Petrilák 
člen rady města 
ANO 2011 
 
 
 
 
Jiří Touška, MBA 
člen rady města 
ANO 2011 
 
 
 
 

 
Ing. Pavel Tůma 
člen rady města 
ANO 2011 
 
 
 
 
Jiří Weber 
člen rady města 
ANO 2011 
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 Primátor města Chomutova pan JUDr. Marek Hrabáč má pro volební období 2018-2022 

v oblasti veřejné správy v kompetenci řízení odboru životního prostředí, odboru ekonomiky, 

odboru majetku města a odboru interní audit, je velitelem Městské policie Chomutov a 

vedoucím Jednotky sboru dobrovolných hasičů. Primátor také vykonává dohled nad 

městskými organizacemi Teplo Chomutov, Dopravní podnik měst Chomutova a Jirkova, 

Chomutovská bytová a Technické služby města Chomutova. 

 První náměstek primátora pan David Dinda dohlíží na odbor rozvoje a investic, odbor 

vnějších vztahů a odbor informačních technologií. Má v gesci také městské organizace Kultura 

a sport Chomutov, Městské lesy Chomutov a Zoopark Chomutov. 

 Druhý náměstek primátora pan Mgr. Milan Märc dohlíží na odbor sociálních věcí a 

odbor školství. Z městských organizací spadají pod jeho dohled Sociální služby Chomutov a 

Chomutovská knihovna. 

 Ze zbývajících členů městské rady zastávají další funkce pan Mgr. Milan Petrilák (člen 

Finančního výboru a Investiční komise), pan Jiří Touška (člen Výboru pro národnostní menšiny 

a Bezpečnostní komise), pan Ing. Pavel Tůma (předseda Komise pro cestovní ruch a člen 

Majetkové a likvidační komise), pan Jiří Weber (předseda Komise životního prostředí), pan 

Karel Lipmann (člen Finančního výboru a člen Sociální komise), pan Stanislav Mikšovic 

(předseda Komise pro sportovní a volnočasové aktivity, člen Dopravní komise), pan Ing. 

Ladislav Drlý (člen Investiční komise) a pan Jaroslav Komínek (předseda Dopravní komise).  

 

6.2 Činnost rady města v roce 2020 

Činnost Rady města Chomutova se řídí zákonem č. 128/2000 Sb. o obcích, v němž je 

uvedena i její charakteristika: Rada obce je výkonným orgánem obce v oblasti samostatné 

působnosti a za její výkon odpovídá zastupitelstvu obce. V oblasti přenesené působnosti 

přísluší radě obce rozhodovat, jen stanoví-li tak zákon. Rada obce se schází ke svým schůzím 

podle potřeby. Její schůze jsou neveřejné. Rada obce může k jednotlivým bodům svého 

jednání přizvat dalšího člena zastupitelstva obce a jiné osoby. Rada obce připravuje návrhy pro 

jednání zastupitelstva obce a zabezpečuje plnění jím přijatých usnesení. 

Rada města Chomutova zasedala roku 2020 čtyřiadvacetkrát, a to ve dnech 20. ledna, 

10. února, 17. února, 24. února, 16. března, 30. března, 27. dubna, 11. května, 25. května, 1. 

června, 23. června, 8. července, 20. července, 24. srpna, 14. září, 21. září, 5. října, 19. října, 26. 

října, 2. listopadu, 23. listopadu, 30. listopadu, 14. prosince a 17. prosince. Níže uvádím 

některá usnesení a témata projednávaná na zasedáních městské rady.  

20. ledna řešila rada rozpočtová opatření, prodeje pozemků, pronájem velkého sálu 

v objektu bývalého Kulturního a společenského střediska (KASS) na Zahradní či návrhy na 

uzavření veřejnoprávní smlouvy o přenosu příslušnosti k projednávání přestupků s obcemi 

Loučná pod Klínovcem, Černovice, Spořice, Bílence, Hora Sv. Šebestiána, Kalek. Rada schválila 



Kronika města Chomutova 2020              6. Veřejná správa 

79 

konání Severočeských farmářských trhů v Chomutově pro rok 2020 či změny rozpočtů škol a 

školských zařízení za druhé pololetí roku 2019. 

10. února vzala rada na vědomí výsledek rozpočtového hospodaření města za rok 2019 

a schválila uzavření veřejnoprávní smlouvy o přenosu příslušnosti k projednávání přestupků 

s obcemi Hrušovany a Údlice. Rada dále schválila Městským lesům Chomutov výjimku ze 

směrnice pro zadávání veřejných zakázek tak, že Městské lesy nebyly v případech kůrovcové 

kalamity povinny zahajovat a zadávat podlimitní a nadlimitní veřejné zakázky na těžbu, 

přibližování a manipulaci dřeva a zakázky na chemickou asanaci po předchozím projednání v 

radě města. Schváleno naopak nebylo připojení města Chomutova ke kampani Vlajka pro 

Tibet. 

17. února schvalovala rada odpisové plány městských příspěvkových organizací pro rok 

2020 a jejich plány čerpání fondů investic, zabývala se rozpočtovými opatřeními a pronájmy či 

prodeji nemovitostí a schválila vyhlášení veřejné soutěže o nejvhodnější nabídku na pronájem 

restaurace Dřevák. 

16. března rada schválila například udělení výjimky z ustanovení o regulaci hlučných 

činností a o výjimečném zkrácení doby nočního klidu pro Country festiválek (1. srpna) 

v Nádražní ulici. Zabývala se zprávou o výsledcích inventarizace majetku a závazků města 

Chomutova za rok 2019 a schválila uzavření veřejnoprávní smlouvy o přenosu příslušnosti k 

projednávání přestupků s obcí Nezabylice. Rada také schválila změnu ceníku vstupného do 

Zooparku Chomutov či uzavření dohody o spolupráci s Destinační agenturou Dolní Poohří a 

Destinační agenturou Krušné hory. Rozdělila dotace z dotačních programů Podpora aktivit v 

sociální oblasti na rok 2020, Podpora sportovních akcí a talentovaných sportovců v roce 2020 

a z programů Kultura a kreativita, Regionální historie a Komunitní rozvoj 2020. 

30. března řešila rada v souvislosti s probíhající epidemií koronaviru restrikce rozpočtu 

2020 s cílem eliminovat výpadky příjmů rozpočtu města a jeho organizací. V téže souvislosti 

rozhodla o umožnění bezsankčního posunutí splatností místních poplatků ze psů a 

komunálního odpadu, o prodloužení splatnosti nájmů a pachtů a vyhlásila program poskytnutí 

okamžité finanční výpomoci do výše 20 tisíc korun na pokrytí části nákladů pro menší 

živnostníky, kteří se z důvodu přerušení provozu dostali do stavu hmotné nouze. Rada také 

schválila uzavření veřejnoprávní smlouvy o přenosu příslušnosti k projednávání přestupků 

s obcí Droužkovice a rozdělila dotace z dotačních programů Ochrana přírody a Enviromentální 

výchova, vzdělávání a osvěta 2020. 

27. dubna svěřila rada v souvislost s nouzovým stavem Magistrátu města Chomutova, 

pravomoc rozhodovat o žádostech příjemců dotací v oblasti změn projektů, které nemění 

zásadně charakter, smysl a cíl dotovaného projektu. Dále rada rozhodla o prominutí 

nájemného a pachtovného za březen až květen 2020 u prostor ve vlastnictví města a odkladu 

plateb nájemného z bytů v jeho vlastnictví, a schválila program nástroj finanční pomoci Covid 

restart na podporu podnikatelů v oblasti služeb, obchodu a cestovního ruchu. Došlo také ke 
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schválení veřejnoprávní smlouvy o přenosu příslušnosti k projednávání přestupků s obcí 

Málkov a rozdělení dotací z programu Sport a volný čas 2020. 

25. května rada především schvalovala jednotlivým žadatelům poskytnutí peněžitého 

daru v rámci programu Okamžitá pomoc Covid restart. Schválila také udělení ceny Jiřího 

Popela z Lobkovic paní Miladě Zelenkové a panu Ing. arch. Jaroslavu Pachnerovi. Na tomto 

zasedání byla také jmenována, s účinností od 1. srpna, nová ředitelka Základní školy Hornická, 

paní Mgr. Ivana Dudková. 

1. června schvalovala rada opět žádosti podané v rámci programu Okamžitá pomoc 

Covid restart. Byla schválena veřejnoprávní smlouva o přenosu příslušnosti k projednávání 

přestupků s obcí Březno a projednávaly se prodeje a pronájmy nemovitostí.  

23. června rada schválila uzavření veřejnoprávní smlouvy o přenosu příslušnosti k 

projednávání přestupků s obcí Blatno, řešila problematiku hazardu v rámci oblasti obce 

s rozšířenou působností a schválila program finanční pomoci Covid restart II. Zabývala se také 

udělováním dotací z programu Podpora sportovních akcí a talentovaných sportovců. 

24. srpna schvalovala rada žádosti o poskytnutí prostředků z programu Covid restart II. 

a žádosti o dotace z dotačního programu Ochrana přírody 2020. Projednávala také například 

návrhy změn rozpočtů škol a školských zařízení za první pololetí 2020 či prodeje a pronájmy 

nemovitostí. 

21. září udělila rada, mimo jiné, výjimku z vyhlášky o regulaci hlučných činností a o 

výjimečném zkrácení doby nočního klidu pro hudební festival Bezručák 2020 (25. září) a 

zabývala se rozpočtovými opatřeními. 

2. listopadu schválila rada poskytnutí finančního příspěvku z Dotačního fondu Rady 

statutárního města Chomutova na výrobu filmu Praga pana Příhody, vyhlásila dotační 

programy Mikrogranty 2021 a Obnova městské památkové zóny 2021, schválila dotační 

program Sport a volný čas 2021 a zabývala se rozpočtem města Chomutova na rok 2021 a 

podporou vrcholového sportu ve městě.  

 

6.3 Zastupitelstvo města Chomutova 2020 

JUDr. Marek Hrabáč, primátor, ANO 2011 

David Dinda, první náměstek primátora, Nový Sever 

Mgr. Milan Märc, druhý náměstek primátora, Nový Sever 

Renata Adamová, členka zastupitelstva města, ANO 2011 

Ing. Martin Bocian, člen zastupitelstva města, Nový Sever 

MUDr. Marian Bystroň, člen zastupitelstva města, PRO Chomutov 

Ing. Daniel Černý, člen zastupitelstva města, PRO Chomutov 
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Ing. Ladislav Drlý, člen rady města, Komunistická strana Čech a Moravy 

Bc. Elvíra Hahnová, členka zastupitelstva města, Svoboda a přímá demokracie – Tomio 

Okamura 

Petr Kaiser, člen zastupitelstva města, ANO 2011 

Mgr. Valentina Klimešová, členka zastupitelstva města, ANO 2011 

Jaroslav Komínek, člen rady města, Komunistická strana Čech a Moravy 

Ing. Vladimír Koten, člen zastupitelstva města, PRO Chomutov 

MUDr. Martin Krákora, člen zastupitelstva města, Česká strana sociálně demokratická 

Karel Lipmann, člen rady města, Nový Sever 

Mgr. Andrea Löblová, členka zastupitelstva města, PRO Chomutov 

JUDr. PhDr. Josef Marcel, člen zastupitelstva města, Občanská demokratická strana 

Mgr. Jan Mareš, MBA, člen zastupitelstva města, Česká strana sociálně demokratická 

Ing. Petra Matlachová Koníčková, členka zastupitelstva města, Komunistická strana Čech a 

Moravy 

PaedDr. Jan Micka, člen zastupitelstva města, Nový Sever 

Stanislav Mikšovic, člen rady města, Nový Sever 

Ing. Bc. Jan Novotný, člen zastupitelstva města, nezařazený 

David Palán, člen zastupitelstva města, PRO Chomutov 

Mgr. Milan Petrilák, člen rady města, ANO 2011 

Vlastimil Polívka, člen zastupitelstva města, PRO Chomutov 

Mgr. Jan Rödling, člen zastupitelstva města, PRO Chomutov 

Karel Spour, člen zastupitelstva města, ANO 2011 

Mgr. Karel Straka, člen zastupitelstva města, PRO Chomutov 

Filip Šimek, diplomovaný technik, člen zastupitelstva města, ANO 2011 

Ing. Milan Štefanov, člen zastupitelstva města, Nový Sever 

Jiří Touška, MBA, člen rady města, ANO 2011 

Ing. Pavel Tůma, člen rady města, ANO 2011 

Mgr. Michal Vlach, člen zastupitelstva města, PRO Chomutov 

Jiří Weber, člen rady města, ANO 2011 

Mgr. Jaroslav Zahrádka, člen zastupitelstva města, Občanská demokratická strana 
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6.4 Činnost zastupitelstva města v roce 2020 

Zastupitelstvo rozhoduje o majetkoprávních úkonech obce a dalších záležitostech dle 

zákona č. 128/2000 Sb. o obcích a jeho novel. Zasedání zastupitelstva města jsou veřejná, 

svolává je primátor. Zastupitelstvo města zasedá v zasedací místnosti číslo 13 na historické 

radnici na náměstí 1. máje.  

Zastupitelstvo města Chomutov zasedalo roku 2020 sedmkrát, a to v termínech 28. 

ledna, 2. března, 4. května, 15. června, 14. září, 24. listopadu a 7. prosince. Níže jsou uvedena 

některá z jeho usnesení. 

Do jednání městského zastupitelstva výrazně zasáhla epidemie koronaviru. Zasedání 

plánované na 14. dubna, bylo s ohledem na vyhlášený nouzový stav, v jehož rámci bylo 

omezeno konání zasedání zastupitelstev, uskutečněno až 4. května. Vzhledem k trvajícímu 

nouzovému stavu však proběhlo v omezeném režimu. V hlavním jednacím sále nesměla být 

přítomna veřejnost, pro kterou byla vymezena místa v Rytířském sále, odkud bylo možné 

průběh zasedání sledovat. Občané následně mohli položit dotazy k jednání písemnou formou. 

Přítomni byli také strážníci městské policie, kteří dohlíželi na dodržování hygienických nařízení 

a klidný průběh akce. Vzhledem k dalšímu vývoji epidemie proběhla v omezeném režimu 

všechna zasedání městského zastupitelstva v roce 2020. 

28. ledna přijalo zastupitelstvo Plán přizpůsobení města Chomutova na změnu klimatu, 

strategický dokument obsahující adaptační opatření na dopady klimatických změn. Plán se 

zabývá tématy zadržování vody na území města a v krajině, zlepšováním klimatu ve městě a 

snižováním emisí oxidu uhličitého. 

2. března městské zastupitelstvo schválilo Tematický akční plán statutárního města 

Chomutova pro období 2019-2022 na téma: Podpora mládeže a mladých dospělých 

ohrožených sociálním vyloučením. Dále se zabývalo především prodeji nemovitostí či 

rozpočtovými opatřeními. Byla také zrušena obecně závazná vyhláška O stanovení podmínek 

k zabezpečení požární ochrany při akcích, kterých se zúčastňuje větší počet osob23. 

4. května zastupitelé rozhodovali o poskytnutí dotací z programů Sport a volný čas, 

Kultura a kreativita, Regionální historie a Podpora sociálních služeb 2020. Schválili také dotaci 

na rekonstrukci a přístavbu zázemí pro fotbalový oddíl Junior Chomutov v ulici Dr. Janského a 

rekonstrukci hřiště a provozní budovy oddílu softbalu v Bezručově ulici.  

15. června schválilo zastupitelstvo novelu obecně závazné vyhlášky o systému 

komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem24. Dále schvalovalo okamžitou 

finanční pomoc podnikatelům v rámci programu Covid restart a rozhodlo o vytvoření místa 

pro zástupce města v kontrolních orgánech spolku Piráti Chomutov. Členové městského 

zastupitelstva také schválili hospodářský výsledek Statutárního města Chomutova za rok 2019 

ve výši 65 939 424,67 koruny (jako rozdíl mezi příjmy a výdaji) a účetní výsledek hospodaření 

                                                      
23 Zrušovací Obecně závazná vyhláška číslo 1/2020 je uvedena v příloze číslo jedna.  
24 Obecně závazná vyhláška číslo 2/2020 je uvedena v příloze číslo dva. 
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(po zdanění) Statutárního města Chomutova za rok 2019 ve výši 163 185 235,93 koruny (jako 

rozdíl mezi náklady a výnosy). 

14. září se zastupitelé zabývali rozborem hospodaření města Chomutova za první 

pololetí roku 2020 a vypověděli Memorandum o podpoře vrcholového sportu ve městě 

Chomutov vůči sportovnímu klubu Piráti Chomutov. 

24. listopadu zastupitelstvo jmenovalo pana Vlastimila Polívku členem kontrolní 

komise společnosti Piráti Chomutov a projednalo a odmítlo žádost Klubu národní házené 

Chomutov o přistoupení k Memorandu o podpoře vrcholového sportu ve městě Chomutov. 

Zastupitelé schválili rozpočet statutárního města Chomutova pro rok 2021 ve výši 1 396 154 

800 korun a v rámci schvalování rozpočtu vydali vyhlášku upravující výši poplatku za odpady z 

500 na 600 korun za osobu na rok25 a vyhlášku oslabující regulaci hazardních her26 

v Chomutově.  Bylo také schváleno uzavření smlouvy o spolupráci obcí Chomutovska v rámci 

projektu Chomutovsko předchází vzniku jednorázového nádobí a poskytnutí daru z prostředků 

veřejné sbírky Chomutov pomáhá. 

7. prosince se městské zastupitelstvo sešlo proto, aby mimo jiné řešilo pokutu za 

porušení rozpočtové kázně při financování stavby Oddychového a relaxační centra Aquasvět a 

vydalo obecně závaznou vyhlášku zakazující hazardní hry27, kterou anulovalo verzi vyhlášky o 

hazardu z listopadového zasedání.  

 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. 

 

6.5 Činnost Magistrátu města Chomutova v roce 2020 

 V roce 2020 bylo město Chomutov oceněno Ministerstvem práce a sociálních věcí za 

realizaci projektu Podpora sociálního začleňování obyvatel v Chomutově zaměřeného na 

oblast sociálního bydlení, dluhové problematiky a podpory ohrožených rodin. Kromě samotné 

sociální práce podpořili několikrát zaměstnanci magistrátu klienty v rámci tiché nábytkové 

sbírky, která pomohla s vybavením sociálních bytů. 

 Další ocenění získalo město Chomutov v soutěži facebookových stránek měst a obcí za 

nejlepší facebookový profil v Česku v kategorii měst nad deset tisíc obyvatel. Chomutov zaujal 

hned několika aspekty: výbornou prací s textem, kvalitou poskytovaných informací nebo 

zpracováním videí. Soutěž Zlatý lajk vyhlašuje a organizuje nezávislý spolek Kvalikom, který se 

zaměřuje na efektivitu komunikace veřejné správy s veřejností, vyhlašuje také další soutěže a 

objektivně hodnotí například radniční zpravodaje vydávané českými obcemi. 

                                                      
25 Obecně závazná vyhláška číslo 3/2020 je uvedena v příloze číslo tři. 
26 Obecně závazná vyhláška číslo 4/2020 je uvedena v příloze číslo čtyři. 
27 Obecně závazná vyhláška číslo 5/2020 je uvedena v příloze číslo pět. 
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 Komunikace s veřejností se Magistrát města Chomutova dotkl také, když návštěvníkům 

v rámci vylepšování svých služeb nabídl možnost hodnotit práci úředníků magistrátu. Ve 

všech budovách magistrátu byly v roce 2020 nově rozmístěny tablety, pomocí kterých je 

možné dát úřadu vědět, jak byl dotyčný s přístupem úředníka spokojen. Systém je jednoduchý, 

stačí kliknout na příslušný smajlík vyjadřující daný názor a zadat číslo dveří kanceláře 

konkrétního úředníka. 

 K zefektivnění služeb směřovalo také spuštění elektronického rezervačního systému, 

nově na všechny služby, jenž pomohl také s dodržováním limitu návštěvníků během 

protiepidemických opatření. Rezervační systém je přístupný na webové adrese 

rezervace.chomutov.cz, kde lze objednat návštěvu už na následující den. Termín lze získat na 

všechny dostupné agendy, které chomutovský úřad poskytuje občanům. K samotnému 

objednání je potřeba vyplnit pouze jméno a e-mailovou adresu, kam systém vzápětí odešle 

potvrzovací PIN. Ten je třeba zadat po příchodu na úřad do vyvolávacího systému.  

 Omezit čekání ve frontách pomohlo i zavedení poplatkomatů. Automaty jsou určeny 

pro bezhotovostní platby prostřednictvím platebních karet. Lze skrze ně platit všechny 

poplatky, ať už se jedná o komunální odpad, poplatek ze psů, doklady, parkovací karty nebo 

třeba registr vozidel. Mezi nejvíce využívané prostřednictvím kiosků patří platby parkovacích 

karet, občanských průkazů a cestovních dokladů či poplatků za registrace vozidel. 

 V roce 2020 došlo ke změnám v organizační struktuře Magistrátu města Chomutova. 

S účinností od 1. ledna 2021 bylo oddělení správy budov magistrátu nově přesunuto z odboru 

majetku města pod odbor kanceláře tajemníka. V průběhu uvedeného roku došlo také 

k přesunu vodoprávního úřadu z odboru stavební úřad pod odbor životního prostředí. V roce 

2020 vznikla na magistrátu tři nová pracovní místa a celkový počet zaměstnanců magistrátu 

tak činil 275. 20. července byla městskou radou jmenována do funkce nová vedoucí odboru 

majetku města paní Ing. Jitka Řeháková. Tajemníkem Magistrátu statutárního města 

Chomutova byl v roce 2020 pan Ing. Robert Plechatý. 

 

6.5.1 ODBOR DOPRAVNÍCH A SPRÁVNÍCH ČINNOSTÍ 

 Odbor dopravních a správních činností sídlí v budově Magistrátu města Chomutov ve 

Zborovské ulici. Je rozčleněn na oddělení dopravních a přestupkových agend a oddělení 

správních činností. Odbor dopravních a správních činností vedl v roce 2020 pan Ing. Bohuslav 

Peroutka. 

 Oddělení dopravních a přestupkových agend vede na území obce s rozšířenou 

působností evidenci řidičů a registr vozidel a zaštiťuje výkon státní správy na úseku přestupků 

v dopravě a úseku obecných přestupků. Oddělení správních činností má ve své kompetenci 

evidenci obyvatel obecního úřadu obce s rozšířenou působností, agendu spojenou s 

vydáváním občanských průkazů a cestovních dokladů, matriku a zajištění všech typů voleb a 

referenda. 
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 Odbor dopravních a správních činností se v roce 2020 soustředil především na realizaci 

a naplňování strategie BESIP 2011-2020 s cílem prosazovat systematický rozvoj zón 

s omezenou rychlostí 30 kilometrů v hodině na obslužných komunikacích tak, aby byla doprava 

přizpůsobena i pro nejmenší účastníky silničního provozu (například v ulici M. Pujmanové). 

Důraz byl kladen na zlepšení přehlednosti přechodů pro chodce a míst pro přecházení, které 

zahrnovalo zajištění jejich řádného osvětlení (v ulicích Husova, T. ze Štítného či Kamenný vrch). 

Průběžně tak bylo minimálně jednou čtvrtletně u vybraných lokací revidováno stavební 

uspořádání, srozumitelnost a viditelnost dopravního značení i mimo křižovatky. V křižovatkách 

pak byla uplatňována technická opatření k zamezení nedání přednosti v jízdě, jako zmenšování 

plochy křižovatky, zmenšení poloměrů odbočení za účelem snížení rychlosti průjezdu či 

osvětlení křižovatek vhodnými světly. 

 V oblasti zlepšení služeb byly do budovy magistrátu ve Zborovské ulici instalovány dva 

výše zmiňované poplatkomaty určené pro bezhotovostní platby za správní úkony. Zároveň 

došlo ke spuštění nového rezervačního a objednávkového systému na všech přepážkových 

agendách odboru dopravních a správních činností. Na oddělení správních činností bylo v roce 

2020 odbaveno celkem 33 132 občanů. 

 

6.5.1.1 Oddělení správních činností 

 Oddělení správních činností zaštiťuje evidenci obyvatel, v jejímž rámci například vede 

běžnou a odkládací evidenci přihlašovacích karet, přihlašuje občany k trvalému pobytu a 

vydává potvrzení o změně trvalého pobytu, na písemnou žádost občana ukončuje trvalý pobyt 

na území České republiky, vybírá správní poplatky, řeší přestupky na úseku evidence obyvatel, 

vede evidenci správního řízení či rozhoduje o zrušení údaje o místu trvalého pobytu, ale také 

zajišťuje volby, referendum, sčítání lidu, domů, bytů. 

 Oddělení správních činností je také zpracovatelem údajů vedených v evidenci 

občanských průkazů pro Ministerstvo vnitra České republiky. Vede tedy například běžnou 

evidenci žádostí o vydání občanských průkazů, pořizuje žádosti o vydání občanského průkazu 

se strojově čitelnými údaji a s kontaktním elektronickým čipem, při zpracování žádosti o 

občanský průkaz pořizuje digitální podobu občana a jeho podpis, přijímá žádosti a vyhotovuje 

občanské průkazy bez strojově čitelných údajů, vydává potvrzení o občanském průkazu při 

ohlášení ztráty či o změně údajů zapisovaných do občanského průkazu a další. 

 Pro území obce s rozšířenou působností vede oddělení evidenci žádostí o cestovní 

doklady a přijímá žádosti o vydání cestovního dokladu se strojově čitelnými údaji a s nosičem 

dat s biometrickými údaji. Tato agenda zahrnuje, mimo jiné, také vyřizování žádostí o vydání 

cestovního dokladu pro zastupitelské úřady, přebírání vyhotovených dokladů od Ministerstva 

vnitra České republiky, doplňování údajů na žádostech a předávání vyhotovených cestovních 

dokladů. 

 V rámci státní správy se oddělení správních činností stará o matriku. Provádí zápisy do 

knih narození, manželství a úmrtí a v souvislosti s tím vyhotovuje rodné, úmrtní a oddací listy, 
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plní oznamovací povinnost všech matričních událostí, vyhotovuje duplikáty dokladů, ověřuje 

opisy listin a podpisů a vede jejich evidenci, vydává rozhodnutí o změně jména a příjmení a 

vede evidenci správního řízení nebo například vystavuje doklady pro použití v cizině či zajišťuje 

provádění svatebních obřadů. 

 

Volby 

 Oddělení správních činností zajišťovalo v roce 2020 průběh voleb do krajských 

zastupitelstev České republiky (2. až 3. října). Volby probíhaly v pátek od 14 do 22 hodin a 

volební místnosti byly otevřeny také v sobotu od 8 do 14 hodin. Novinkou bylo speciální 

volební stanoviště, ve kterém bylo možné volit přímo z auta. Otevřeno bylo 30. září od 8 do 15 

hodin. Zúčastnit se voleb do krajského zastupitelstva tak mohli i lidé, kteří byli v karanténě či 

izolaci kvůli epidemii koronaviru. Takzvaný drive-in na parkovišti za chomutovským zimním 

stadionem, který sloužil pro celý okres, využilo 27 voličů. Voliči museli mít kromě občanského 

průkazu roušku a volební komise byla oblečená v ochranných oblecích. 

 Z celkového počtu 1011 kandidátů do krajského zastupitelstva bylo na kandidátních 

listinách 138 zástupců z Chomutovska. Na Chomutovsku odvolilo přes 28 procent voličů, což 

je o pár procentních bodů více než při posledních krajských volbách. Nejvyšší počet hlasů v 

Ústeckém kraji získalo ANO 2011 (26 procent). Posílili druhá Občanská demokratická strana 

(12 procent) a třetí Starostové a nezávislí (11 procent), zatímco Komunistická strana Čech a 

Moravy (6 procent) a Česká strana sociálně demokratická, která se do zastupitelstva nedostala 

(3 procenta) si pohoršily. Do zastupitelstva byla naopak zvolena ještě Pirátská strana (10 

procent) a Svoboda a přímá demokracie (9 procent).   

 

Evidence obyvatel 

 Evidence je rozdělena na městskou evidenci obyvatel, tzv. ohlašovnu, kde jsou vedeny 

údaje o státních občanech České republiky, osobách, které pozbyly státní občanství České 

republiky, a cizincích, kteří jsou matkou, otcem, případně jiným zákonným zástupcem, 

manželem, registrovaným partnerem, nebo dítětem českého občana, a okresní registr 

obyvatel působnosti, jenž vede stejné údaje jako ohlašovna o obyvatelích Chomutova, ale 

navíc obstarává agendu 24 obcí ve správním obvodu Chomutova. Podle evidence ohlašovny 

mělo město Chomutov k 1. lednu 2020 50 018 obyvatel, z toho bylo 3 395 cizinců s 

přechodným a trvalým pobytem. K 1. lednu 2021 to bylo celkem 50 079, z toho bylo 3 556 

cizinců s přechodným a trvalým pobytem. Úřední adresu na Magistrátu města Chomutov mělo 

1. ledna 2021 hlášeno 1 904 občanů. Celkem bylo na evidenci obyvatel odbaveno 4 642 občanů 

a prostřednictvím správních poplatků bylo vybráno 110 050 korun. 
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Přehled vybraných úkonů za rok 2020 (2019) 

Počet osob přihlášených k trvalému pobytu                      1 072 (1 261) 

Počet osob odstěhovaných                                                 1 416 (1 488) 

Narození                                                                                      462 (410) 

Úmrtí                                                                                           637 (521)  

 

Cestovní doklady 

 Oddělení správních činností vydává cestovní doklady pouze státním občanům České 

republiky. Vydávány jsou 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 cestovních dokladů a dalších bezpečnostních prvků dle Evropské unie. 

Standardem při poskytování služeb bylo elektronické vyrozumění o zhotovení dokladu a 

elektronické objednání. Celkem bylo na přepážce cestovních dokladů odbaveno 5 638 občanů 

a na správních poplatcích bylo vybráno celkem 945 600 korun, výše uložených pokut dosáhla 

celkové částky 8 600 korun. 

 

Přehled vybraných úkonů za rok 2020 (2019) 

Celkem vydáno cestovních dokladů      1 966 (4 931) 

Skartováno                                              1547 (3 751) 

 

Občanské průkazy 

 Oddělení správních činností vydává občanské průkazy státním občanům České 

republiky, a to ve třech typech: elektronický občanský průkaz se strojově čitelnými údaji a s 

kontaktním elektronickým čipem, elektronický občanský průkaz se strojově čitelnými údaji a 

elektronický občanský průkaz bez strojově čitelných údajů. Vlastnit občanský průkaz má 

povinnost občan, který dosáhl 15 let a má trvalý pobyt na území České republiky. Může ho mít 

i občan, jehož svéprávnost byla omezena, a je možné ho na žádost vydat i občanovi mladšímu 

15 let nebo občanovi, který nemá trvalý pobyt na území České republiky. 

 Pracovnice oddělení vyjíždějí za imobilními občany, výjezdní pracoviště dojíždí také do 

věznice Všehrdy, domovů důchodců a podobně. V rámci této služby bylo v roce 2020 

obsloužených 228 klientů. Obdobně jako u cestovních dokladů byla klientům k dispozici e-

služba vyrozumění o zhotovení dokladu a elektronické objednání.  Celkem bylo na přepážce 

občanských průkazů odbaveno 18 823 občanů, správními poplatky bylo vybráno 388 250 

korun a sankce prostřednictvím pokut byly nařízené v celkové částce 331 200 korun. 
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Přehled vybraných úkonů za rok 2020 (2019) 

Vydáno občanských průkazů celkem    8 929 (10 667) 

Výjezdní pracoviště (imobilní občané, věznice apod.) 228 (945) 

 

Matrika 

 Matrika je státní evidence narození, uzavření manželství, vzniku registrovaného 

partnerství a úmrtí fyzických osob na území České republiky. Eviduje také narození, uzavření 

manželství, vzniku partnerství a úmrtí, k nimž došlo v cizině, v případě, že se týkají občanů 

České republiky. Úsek matriky zajišťuje také některé slavnostní obřady, jako je vítání občánků, 

výročí zlaté či diamantové svatby, nebo slavnostní předání maturitních vysvědčení, výučních 

listů či diplomů. Celkem bylo v roce 2020 v matrice provedeno 4 029 úkonů (zápis narozených 

dětí a uzavřených manželství, zápis úmrtí, vydané duplikáty matričních dokladů, změny v 

matričních knihách) a správními poplatky bylo vybráno celkem 176 890 korun. 

 

Přehled vybraných úkonů za rok 2020 (2019) 

Zápis narozených dětí      654 (702) 

Zápis úmrtí       843 (773) 

 

Slavnostní obřady v roce 2020 na úseku matriky (2019) 

Vítání občánků       12 (32) 

Zlaté svatby, diamantové svatby    2 (4) 

Předání maturitních vysvědčení, výučních listů, diplomů (v obřadní síni) pro covid zrušeno 

 

6.5.1.2 Oddělení dopravních a přestupkových agend 

 Oddělení dopravních a přestupkových agend vede evidenci řidičů, vydává řidičské 

průkazy, provádí výpisy z evidenčních karet řidiče, vydává rozhodnutí k odebírání a vrácení 

řidičských průkazů, vydává a potvrzuje průkazy profesní způsobilosti řidičů z povolání či 

zapisuje přestupky do evidenčních karet řidičů. V úseku evidence řidičů je zanesena také 

agenda zkušebního komisaře, který mimo jiné povoluje změny a odebírá oprávnění k 

provozování autoškol na území obce s rozšířenou působností, schvaluje vozidla pro výuku 

v autoškolách, organizuje a provádí zkoušky odborné způsobilosti pro řízení motorových 

vozidel a zkoušky profesní způsobilosti řidičů z povolání.  

 Dále oddělení dopravních a přestupkových agend vede na území obce s rozšířenou 

působností registr řidičů, v němž například provádí změny v údajích o registrovaných 

vozidlech, dočasné vyřazení vozidla z provozu či z evidence, zajišťuje výpisy pro úřady.  

Oddělení také zajišťuje výkon státní správy pro obvod rozšířené působnosti Magistrátu města 

Chomutova na úseku přestupků v dopravě, a to zejména: projednává skutky postoupené z 
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trestních řízení, jimiž jsou porušovány zákony či příslušná ustanovení obecně závazných 

právních předpisů, týkající se provozu na pozemních komunikacích, projednává složité a 

sporné případy dopravních nehod s vysokou závažností, přezkoumává pravomocná rozhodnutí 

nebo také ukládá a vybírá pokuty při porušení povinností stanovených zákony v rozsahu své 

působnosti.  

 Na úseku obecných přestupků oddělení projednává přestupky proti veřejnému 

pořádku, majetku a občanskému soužití a další přestupky podle platných právních předpisů 

České republiky. Dále například řeší podněty občanů v oblasti občanského soužití a veřejného 

pořádku a přezkoumává je, vypracovává zprávy o pověsti a zprávy k posouzení spolehlivosti 

fyzických osob, v rámci objasňování došlých oznámení provádí místní šetření, rozhoduje ve 

správním řízení, rozhoduje o propadnutí či zabrání věcí zajištěných při objasňování 

přestupkového protiprávního jednání či provádí lustrace vězněných osob. 

 

Registr silničních vozidel 

 V oddělení registru vozidel bylo v roce 2020 vedeno celkem 63 419 motorových 

vozidel, zaregistrováno bylo 972 nových a 1 671 dovezených vozidel. Došlo k zániku 1 198 

vozidel a 701 vozidel bylo vyřazeno z provozu. V grafu níže je celkový přehled sledovaných 

údajů. Registr vozidel nabízí klientům elektronickou službu objednání na úřad. 
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Přehled vybraných změn za rok 2020 (2019)    

První zaevidování vozidla v ČR                                       2 643 (3 203) 

Vyřazení vozidla z provozu                                               701 (690) 

Změna vlastníka, provozovatele     5 253 (6 015) 

 

Registr řidičů 

 Registr řidičů zajišťoval v průběhu roku 2020 agendu spjatou s vyřizováním žádostí o 

vydání řidičských průkazů, jejich pozastavováním či odjímáním. Podrobněji v uvedené tabulce 

se statistickým přehledem. Registr řidičů nabízí klientům elektronické služby Info limit bodů a 

Zpětné vyrozumění o zhotovení řidičského průkazu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Registr autoškol 

V roce 2020 bylo ve správním území magistrátu registrováno 12 aktivních autoškol. 

Do působnosti oddělení dopravních a přestupkových agend také spadají dvě školící střediska 

profesní způsobilosti řidičů. V uvedeném roce bylo zkušebními komisaři provedeno celkem 2 

566 zkoušek ze získání nebo rozšíření řidičského oprávnění, z toho 1 316 bylo prvožadatelů. 

Celkový počet činil 6 504 vydaných řidičských oprávnění 

 

Dopravní a obecné přestupky 

 V oblasti agend dopravních a obecných přestupků bylo v průběhu roku 2020 oznámeno 

celkem 10 748 přestupků. Ve spolupráci s Policií ČR byla určena čtyři místa pro měření 

rychlosti prostřednictvím radarů a od března 2019 bylo zahájeno ostré měření v ulicích 

Písečná a Blatenská. Instalace stacionárních radarů výrazně přispěla ke zklidnění dopravy a 

bezpečnosti všech účastníků silničního provozu. Statistika za období 2020 níže ukazuje, že 
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v místech, kde jsou radary instalovány, došlo k velmi výraznému snížení počtu přestupků a tím 

i k zásadnímu navýšení bezpečnosti silničního provozu.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.5.2 ODBOR EKONOMIKY 

 Odbor ekonomiky sídlí v budově magistrátu města Chomutov ve Zborovské ulici. Odbor 

je rozčleněn na oddělení rozpočtu, finanční strategie a grantové politiky, oddělení poplatků a 

pohledávek a oddělení účetnictví. Odbor souhrnem zajišťuje v podstatě veškerý finanční servis 

pro město, jím zřízené příspěvkové organizace a samotný chod úřadu. Odbor ekonomiky vedl 

v roce 2020 pan Ing. Jan Mareš. 

 

6.5.2.1 Oddělení rozpočtu města a účtárna 

 Oddělení zajišťují komplexní vedení účetnictví města, provádí správu všech účtů města 

u peněžních ústavů, zajišťuje platební styk města, tedy placení faktur a dalších závazků, 

zpracovávají výkazy o plnění rozpočtu města a další finanční výkazy o hospodaření města a 

zajišťují jejich předávání příslušným nadřízeným organům, konkrétně Krajskému úřadu 

Ústeckého kraje. Dále oddělení provádí rozborovou činnost pro vedení města, městskou radu 

a zastupitelstvo, metodicky vede hospodaření jednotlivých odborů, zpracovává a podává 

daňová přiznání za město Chomutov, zastupuje město při jednáních s Finančním úřadem při 

kontrolách dotačních projektů, řídí a organizuje tvorbu rozpočtu města na příslušný rok a 

dohlíží na realizaci rozpočtových opatření v průběhu roku, přičemž úzce spolupracuje s 

vedením města a ostatními odbory. Zajišťuje také přípravu podkladů pro rozpočtová opatření 

pro Finanční výbor, městskou radu a městské zastupitelstvo. 
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 Oddělení rozpočtu města zabezpečuje informovanost veřejnosti o hospodaření města 

a na webu města Chomutova pravidelně zveřejňuje všechny ze zákona povinné informace, 

tedy schválený rozpočet a jeho změny během roku, průběžné plnění rozpočtu během roku, 

rozpočtový výhled a závěrečné úcty za jednotlivé roky. Pracovníci oddělení zajišťují provoz 

hlavní pokladny ve Zborovské ulici. Ta zabezpečuje agendu hotovostních plateb pro veřejnost 

v rámci úřadu a o jejím provozu jsou občané informováni prostřednictvím webu v sekci 

Potřebuji vyřídit. 

 V roce 2020 provedlo oddělení aktualizaci Střednědobého výhledu rozpočtu města na 

období 2020-2025 s ohledem na aktuálně připravované projekty a s vazbou na strategický plán 

města. 

 

6.5.2.2 Oddělení poplatků a pohledávek 

 Oddělení poplatků a pohledávek odpovídá za správu a výběr místních poplatků za 

komunální odpad, poplatků ze psů, z ubytovací kapacity, za lázeňský nebo rekreační pobyt a 

za užívání veřejného prostranství. Zajišťuje také agendu hazardu na území města Chomutova 

dle zákona číslo 186/2016 Sb. o hazardních hrách, která zahrnuje výherní hrací automaty, 

interaktivní videoterminály a jiná technická zařízení. Ve spolupráci s městskou policií je 

prováděna kontrola stoprocentní regulace hazardu na území města. Oddělení také spravuje 

vyhlášku o koeficientech pro výpočet daně z nemovitých věcí. 

 Oddělení informuje veřejnost o výše zmíněných agendách dvěma cestami. Formální 

cestou, pravidelným zveřejňováním obecně závazných vyhlášek k jednotlivým místním 

poplatkům, v nichž jsou uvedeny základní informace (výše poplatku, splatnost a tak dále). 

Neformální cestou je pak webová sekce Potřebuji vyřídit, kde jsou zveřejněny tytéž základní 

informace zjednodušenou formou. 

 V listopadu 2020 došlo k prolomení regulace hazardu a byla povolena hazardní hra 

v kasinech, v prosinci téhož roku pak došlo k opětovnému zákazu všech hazardních her ve 

městě. 

 

6.5.2.3 Příjmy a výdaje rozpočtu roku 2020 

 Výsledek hospodaření města v roce 2020 předčil o 202 milionů korun očekávání. V 

roce 2020 dosáhly celkové příjmy rozpočtu města 1 192,6 milionů korun, celkové výdaje 1 

123,8 milionů korun, čímž hospodaření města skončilo s přebytkem ve výši 68,7 milionů korun. 

V průběhu roku se tak podařilo nejen zcela vymazat deficit upraveného rozpočtu ve výši 133,5 

milionů korun, ale i pokrýt dopady pandemie covidu-19 a propad daňových příjmů. Díky 

včasnému zatažení záchranné brzdy se povedlo i naspořit poměrně velký objem volných 

prostředků pro budoucí využití (odbor ekonomiky vyhlásil restrikce rozpočtu města již v dubnu 

2020). Dosažený výsledek tak představuje o plných 124,6 milionů lepší hospodaření než plán, 
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se kterým do roku 2020 město vstupovalo. Rámce stanovené zastupitelstvem města tak byly 

naplněny a významně překonány.  

 Rozpočet města Chomutova na rok 2020 byl schválen jako schodkový, výdaje byly 

vyšší než příjmy o 55,9 milionů korun. Plánovaný schodek rozpočtu souvisel s investicemi 

města. Schodek města se vinou pandemie koronaviru prohloubil na plných 133,5 milionů 

korun. Skutečné hospodaření města však předčilo očekávání a skončilo s vysokým 

rozpočtovým přebytkem +68,7 milionů korun. 

 V roce 2020 došlo k naplnění příjmové stránky rozpočtu města, kde skutečnost je o 

dvě procenta vyšší než upravený rozpočet, je však třeba podotknout, že v rámci úprav rozpočtu 

došlo k významnému snížení očekávaných příjmů a že městu pomohla státní kompenzace ve 

výši 1 250 korun na obyvatele. Na výdajové stránce rozpočtu města se městu podařilo uspořit 

téměř 14 procent svých pánovaných výdajů. 

 Samotné provozní hospodaření města skončilo dokonce s přebytkem 202,6 milionů 

korun, který se postaral o dokrytí deficitu kapitálového rozpočtu a navíc umazal plánovaný 

deficit a vytvořil velmi slušný výsledek hospodaření. V roce 2020 vydalo město na investiční 

akce a rozvojové projekty plných 179,7 milionů korun. Investiční rozpočet byl splněn na 91,4 

procenta. 

 Současně došlo v roce 2020 ke snížení dluhové zátěže, kdy město z běžných příjmů 

splatilo dalších 49,2 milionů korun, čímž nemuselo v rámci financování zapojovat prostředky z 

let minulých, se kterými se na splátky úvěru počítalo, a tyto mohou být i dále zhodnocovány a 

v budoucnu využity na jiné rozvojové priority města. Celková splatnost úvěru je v roce 2023.  

Příjmy a výdaje rozpočtu a jejich saldo za rok 2020 

Název třídy položky
Schválený 

rozpočet 2020

Upravený   rozpočet 

2020

Změny                                    

vč. COVID-19

Skutečnost k 

31.12.2020

Procento 

plnění/čerpání

DAŇOVÉ PŘÍJMY 885 901 000,00 775 431 800,00 -110 469 200,00 810 733 016,31 104,55%

NEDAŇOVÉ PŘÍJMY 131 600 800,00 114 212 200,00 -17 388 600,00 104 163 649,11 91,20%

KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY 10 000 000,00 16 042 300,00 6 042 300,00 16 255 973,32 101,33%

PROVOZNÍ DOTACE 80 968 000,00 234 222 100,00 153 254 100,00 231 877 771,00 99,00%

KAPITÁLOVÉ TRANSFERY 0,00 29 577 000,00 29 577 000,00 29 576 657,35 100,00%

PŘÍJMY CELKEM 1 108 469 800,00 1 169 485 400,00 61 015 600,00 1 192 607 067,09 101,98%

BĚŽNÉ VÝDAJE 949 826 200,00 1 106 311 300,00 156 485 100,00 944 121 273,59 85,34%

KAPITÁLOVÉ VÝDAJE 214 560 000,00 196 631 600,00 -17 928 400,00 179 743 284,44 91,41%

VÝDAJE CELKEM 1 164 386 200,00 1 302 942 900,00 138 556 700,00 1 123 864 558,03 86,26%

FINANCOVÁNÍ 55 916 400,00 133 457 500,00 77 541 100,00 -57 033 223,97 -42,74%

BĚŽNÉ PŘÍJMY 1 098 469 800,00 1 123 866 100,00 25 396 300,00 1 146 774 436,42 102,04%

SALDO (Výsledek hospodaření) -55 916 400,00 -133 457 500,00 -77 541 100,00 68 742 509,06 -51,51%

Provozní saldo 148 643 600,00 17 554 800,00 -131 088 800,00 202 653 162,83 1154,40%

Kapitálové saldo -204 560 000,00 -151 012 300,00 53 547 700,00 -133 910 653,77 88,68%

Kapitálové saldo vč. financování -148 643 600,00 -17 554 800,00 131 088 800,00 -190 943 877,74 1087,70%

Celkové saldo vč. financování 0,00 0,00 0,00 11 709 285,09
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Pokud by tedy úvěr nebyl hrazen z provozních úspor, ale z prostředků z let minulých, které má 

město na splátky úvěru alokovány, byl by výsledek hospodaření o 49,2 milionu lepší. Správa 

aktiv vydělala městu dalších 9,1 milionů korun. 

 

Výdaje 2020 podle odvětví 

 

 

Rozpočtový výsledek hospodaření 2020  

 Provozní rozpočet skončil s přebytkem ve výši 202,6 milionu korun (zatímco v roce 

2019 217,8 milionu korun).  

 Kapitálový rozpočet skončil s deficitem ve výši -151,9 milionu korun (zatímco v roce 

2019 -151,9 milionu korun).  

 Hodnota zapojeného financování dosáhla 57,0 milionu korun (zatímco v roce 2019 

55,5 milionu korun).  

 Stav finančních prostředků na účtech města se zvýšil o 11,7 milionů korun. Zůstatek na 

běžných účtech činil 182,9 milionů korun. Úvěr byl v roce 2020 snížen o 49,2 milionu korun. 

Zůstatek úvěru k 31. prosinci 2020 činí 106 milionů korun. Správa aktiv v roce 2020 vydělala 

9,1 milionů korun (zatímco v roce 2019 8,9 milionu korun), zůstatek správy aktiv představuje 

362,3 milionu korun, z nichž 106 milionů korun je vázáno na úhradu úvěru. Volných 256,3 

milionu korun je určeno pro rozvoj města. 

10 Zemědělství, lesní 
hosp. a rybářství

2,2%

22 Doprava
59,3%

31 Vzdělávání
2,2%

32 Vzdělávání
0,3%

33 Kultura, církve a 
sdělovací prostředky

0,7%

34 Sport a zájmová 
činnost

4,2%

35 Zdravotnictví
0,1%

36 Bydlení, 
komunál.služby a 

územ.rozvoj
26,7%

37 Ochrana 
životního prostředí

1,9%

53 Bezpečnost a 
veřejný pořádek

1,0%

61 Státní moc, 
stát.správa a územní 

samosp.
1,5%
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Hodnocení hospodaření města 

 

 

 

Audit a přezkum 

 

 Podle auditora hospodaří město v souladu s právními předpisy. Při přezkoumání 

hospodaření nebyly zjištěny chyby a nedostatky a zjištěna žádná rizika. Auditor ověřil i 

závěrečný účet města. 

0,00

20 000 000,00

40 000 000,00

60 000 000,00

80 000 000,00

100 000 000,00

120 000 000,00

140 000 000,00

leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec

Hospodářský výsledek
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Řádek Název Schválený rozpočet 2020 Upravený rozpočet 2020
Rozpočtové změny 

Covid-19
Skutečnost 2020

% plnění příjmů 

/ čerpání 
Skutečnost 2019

Meziroční změna 

2020-2019 
1 PŘÍJMY CELKEM 1 108 469 800,00 1 169 485 400,00 61 015 600,00 1 192 607 067,09 101,98% 1 297 226 397,29 -104 619 330,20 

2 INVESTIČNÍ PŘÍJMY 10 000 000,00 45 619 300,00 35 619 300,00 45 832 630,67 100,47% 133 023 703,28 -87 191 072,61 

3 BĚŽNÉ PŘÍJMY 1 098 469 800,00 1 123 866 100,00 25 396 300,00 1 146 774 436,42 102,04% 1 164 202 694,01 -17 428 257,59 

4 Daňové příjmy 885 901 000,00 775 431 800,00 -110 469 200,00 810 733 016,31 104,55% 857 094 294,98 -46 361 278,67 

5 Sdílené daně 780 770 000,00 646 923 000,00 -133 847 000,00 685 406 399,42 105,95% 736 427 203,19 -51 020 803,77 

6   -  DPFO placená plátci 211 580 000,00 167 400 000,00 -44 180 000,00 183 456 887,31 109,59% 195 024 631,90 -11 567 744,59 

7   -  DPFO placená poplatníky 3 360 000,00 1 540 000,00 -1 820 000,00 2 819 969,16 183,11% 5 083 190,48 -2 263 221,32 

8   -  DPFO vybíraná srážkou 18 460 000,00 15 778 000,00 -2 682 000,00 17 201 738,29 109,02% 17 144 047,76 57 690,53 

9   -  DPPO 154 780 000,00 102 435 000,00 -52 345 000,00 128 736 013,62 125,68% 159 686 492,57 -30 950 478,95 

10   -  DPH 392 590 000,00 359 770 000,00 -32 820 000,00 353 191 791,04 98,17% 359 488 840,48 -6 297 049,44 

11 DPPO za obce 0,00 20 787 800,00 20 787 800,00 20 787 710,00 100,00% 12 351 710,00 8 436 000,00 

12 Poplatky a odvody 26 530 000,00 26 680 000,00 150 000,00 22 702 863,32 85,09% 22 857 663,28 -154 799,96 

13 Správní poplatky 13 101 000,00 13 101 000,00 0,00 11 573 629,00 88,34% 15 298 685,00 -3 725 056,00 

14 Daň z nemovitých věcí 62 000 000,00 62 000 000,00 0,00 64 248 350,04 103,63% 65 478 543,94 -1 230 193,90 

15 Ostatní daňové příjmy 3 500 000,00 5 940 000,00 2 440 000,00 6 014 064,53 101,25% 4 680 489,57 1 333 574,96 

16 Nedaňové příjmy 131 600 800,00 114 212 200,00 -17 388 600,00 104 163 649,11 91,20% 134 261 049,69 -30 097 400,58 

17 Příjmy z vlastní činnosti 29 293 000,00 30 688 000,00 1 395 000,00 27 185 972,99 88,59% 30 961 522,35 -3 775 549,36 

18 Odvody přebytků organizací 6 678 800,00 6 353 600,00 -325 200,00 6 353 172,84 99,99% 6 626 619,78 -273 446,94 

19 Příjmy z pronájmu majetku 23 158 000,00 23 158 000,00 0,00 22 580 279,06 97,51% 23 652 594,56 -1 072 315,50 

20 Výnosy z finančního majetku 11 050 000,00 13 420 000,00 2 370 000,00 10 595 631,88 78,95% 8 896 840,05 1 698 791,83 

21 Přijaté sankční platby 27 730 000,00 27 720 500,00 -9 500,00 23 559 034,27 84,99% 55 729 361,09 -32 170 326,82 

22 Prodej nekap.maj. a ost.příjmy 31 496 000,00 11 927 100,00 -19 568 900,00 12 954 558,03 108,61% 6 197 008,35 6 757 549,68 

23 Splátky půjčených prostředků 2 195 000,00 945 000,00 -1 250 000,00 935 000,04 98,94% 2 197 103,51 -1 262 103,47 

24 Kapitálové příjmy 10 000 000,00 16 042 300,00 6 042 300,00 16 255 973,32 101,33% 29 752 702,63 -13 496 729,31 

25 Přijaté transfery 80 968 000,00 263 799 100,00 182 831 100,00 261 454 428,35 99,11% 276 118 349,99 -14 663 921,64 

26 Neinvestiční transfery 80 968 000,00 234 222 100,00 153 254 100,00 231 877 771,00 99,00% 172 847 349,34 59 030 421,66 

27 Investiční transfery 0,00 29 577 000,00 29 577 000,00 29 576 657,35 100,00% 103 271 000,65 -73 694 343,30 

28 VÝDAJE CELKEM 1 164 386 200,00 1 302 942 900,00 138 556 700,00 1 123 864 558,03 86,26% 1 231 286 972,62 -107 422 414,59 

29 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE 214 560 000,00 196 631 600,00 -17 928 400,00 179 743 284,44 91,41% 284 907 557,18 -105 164 272,74 

30 BĚŽNÉ VÝDAJE 949 826 200,00 1 106 311 300,00 156 485 100,00 944 121 273,59 85,34% 946 379 415,44 -2 258 141,85 

31 Platy a související výdaje 238 198 900,00 270 211 800,00 32 012 900,00 220 120 140,27 81,46% 218 553 210,95 1 566 929,32 

32 Neinv.nákupy a souvis.výdaje 281 248 300,00 287 002 800,00 5 754 500,00 221 532 326,14 77,19% 246 743 819,10 -25 211 492,96 

33   -  Nákupy materiálu 17 133 500,00 21 331 400,00 4 197 900,00 14 743 203,49 69,12% 16 113 202,02 -1 369 998,53 

34   -  Úroky a ost.finanční výdaje 4 003 000,00 4 003 000,00 0,00 1 300 191,74 32,48% 3 632 561,03 -2 332 369,29 

35   -  Nákup vody, paliv a energie 21 637 000,00 21 442 100,00 -194 900,00 15 539 860,11 72,47% 18 496 281,74 -2 956 421,63 

36   -  Nákup ostatních služeb 58 699 900,00 61 607 000,00 2 907 100,00 35 501 619,60 57,63% 51 478 426,62 -15 976 807,02 

37   -  Opravy a udržování 48 490 000,00 37 543 000,00 -10 947 000,00 33 622 263,37 89,56% 44 133 361,41 -10 511 098,04 

38 Neinv.transf.soukromopráv.subj. 95 460 000,00 103 632 700,00 8 172 700,00 97 144 865,00 93,74% 92 340 532,00 4 804 333,00 

39 Neinv.transf.veřejnopráv.subj. 302 189 000,00 403 787 500,00 101 598 500,00 397 502 811,17 98,44% 385 082 965,76 12 419 845,41 

40   -  Neinv.příspěvky zřízeným PO 293 268 500,00 298 090 500,00 4 822 000,00 298 089 318,98 100,00% 294 609 513,00 3 479 805,98 

41   -  Neinv.transf.veřejným rozp. 7 720 500,00 32 905 200,00 25 184 700,00 27 637 219,10 83,99% 21 681 842,26 5 955 376,84 

42 Ostatní neinvestiční výdaje 32 730 000,00 41 676 500,00 8 946 500,00 7 821 131,01 18,77% 3 658 887,63 4 162 243,38 

43 FINANCOVÁNÍ -49 170 000,00 -49 170 000,00 0,00 -57 033 223,97 115,99% -55 534 785,50 -1 498 438,47 

44 Uhrazené splátky 49 170 000,00 49 170 000,00 0,00 49 170 000,00 100,00% 49 170 000,00 0,00 

45 Přijaté půjčky 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 

46 Řízení l ikvidity 0,00 0,00 0,00 -7 863 223,97 ndf -6 364 785,50 -1 498 438,47 

47 SALDO bez financování -55 916 400,00 -133 457 500,00 -77 541 100,00 68 742 509,06 -51,51% 65 939 424,67 2 803 084,39 

48 PŘÍJMY všechny 1 108 469 800,00 1 169 485 400,00 61 015 600,00 1 192 607 067,09 101,98% 1 297 226 397,29 -104 619 330,20 

49 VÝDAJE všechny 1 213 556 200,00 1 352 112 900,00 138 556 700,00 1 180 897 782,00 87,34% 1 286 821 758,12 -105 923 976,12 

50 BILANCE HOSPODAŘENÍ -105 086 400,00 -182 627 500,00 -77 541 100,00 11 709 285,09 -6,41% 10 404 639,17 1 304 645,92 

51 Provozní přebytek (PP) 148 643 600,00 17 554 800,00 -131 088 800,00 202 653 162,83 1154,40% 217 823 278,57 -15 170 115,74 

52 Rozdíl PP a spl.jistin 99 473 600,00 -31 615 200,00 -131 088 800,00 153 483 162,83 -485,47% 168 653 278,57 -15 170 115,74 

53 Saldo kapitálového rozpočtu -204 560 000,00 -151 012 300,00 53 547 700,00 -133 910 653,77 88,68% -151 883 853,90 17 973 200,13 

54 Ukazatel provozních úspor 13,53 1,56 -11,97 17,67 1131,34% 18,71 -1,04 

55 Dluhová služba 53 170 000,00 53 160 000,00 -10 000,00 50 467 290,89 94,93% 52 802 561,03 -2 335 270,14 

56 Ukazatel dluhové služby 4,80 4,55 -0,25 4,23 93,09% 4,07 0,16 
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6.5.3 ODBOR INTERNÍ AUDIT  

 Odbor interní audit sídlí v budově historické radnice na náměstí 1. máje, je členěn na 

interní audit, kontrolu a právní úsek. Odbor interní audit vedla v roce 2020 paní Ing. Jarmila 

Mravcová. 

 Interní audit přezkoumává a hodnotí dodržování právních předpisů při hospodaření s 

veřejnými prostředky a zjišťuje, zda jsou opatření přijatá vedením města Chomutov v mezích 

těchto předpisů. Kontroluje také systém rozpoznávání možných rizik vůči veřejné správě a 

adekvátnost přijatých opatření a dohlíží, zda je zavedený vnitřní kontrolní systém dostatečně 

účinný, a včas reaguje na změny ekonomických, právních, provozních a jiných podmínek. 

Úkolem interního auditu je také hodnotit hospodárnost, účelnost a efektivnost nakládání se 

zdroji a identifikovat šance na zdokonalení provozního výkonu, případně pak doporučit řešení 

problémů. Úsek kontroly je zaměřen především na kontrolu hospodaření s veřejnými 

prostředky na Magistrátu města Chomutova, na školách, ostatních městských příspěvkových 

organizacích a u příjemců finančních dotací a příspěvků. Právní úsek pak dohlíží na dodržování 

právních předpisů při činnosti magistrátu, jak v rámci samostatné působnosti, tak působnosti 

přenesené. 

 

6.5.3.1 Stížnosti 

 V roce 2020 bylo na odboru interní audit zaevidováno celkem 43 stížností – z toho 

sedm oprávněných, 28 neoprávněných, pět částečně oprávněných. Nejvíce si obyvatelé 

Chomutova, především ze sídlišť, stěžovali na hluk, nepořádek a problematické soužití 

s nepřizpůsobivými občany (celkem pětkrát). 

 Stížnosti na zaměstnance jednotlivých odborů Magistrátu města Chomutova zaslalo 18 

občanů. Nejčastěji šlo o stížnosti na pracovníky odboru dopravních a správních činností, 

(celkem 10), kteří zasílali oznámení o přestupcích týkajících se překročení povolené rychlosti.   

 Stížností zařazených pod téma ostatní bylo celkem 11 a poukazovaly na nedostatečný 

úklid či údržbu zeleně. Čtyři občané si stěžovali na nevhodné chování strážníků městské policie.     

 

6.5.3.2 Podněty 

 Zaměstnanci odboru interní audit evidovali během roku 2020 od občanů města 

Chomutova celkem 253 podnětů, tedy o 46 podnětů méně než v předcházejícím roce. Tři 

podněty byly podány telefonicky, celkem 43 podnětů, v nichž lidé nejčastěji požadovali úklid 

nepořádku, zbourání základní školy na Kamenném vrchu a upřesnění informací ohledně 

koronaviru, bylo podáno prostřednictvím sociální platformy Facebook. Jeden podnět byl 

podán přes internetovou podatelnu Vaše témata a týkal se poškozené vozovky. 

 Témata obsažená v podaných podnětech lze rozčlenit do několika oblastí. Mezi hojně 

se opakující témata patří dopravní komunikace, konkrétně vybudování a opravy chodníků, a 
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dotazy na nové investice ve městě. Dotazy se často týkaly otevření chodníku pod 

supermarketem Kaufland, městských lázní a jejich využití a uzavírek na silnicích a 

cyklostezkách. Každoročně se pak opakují žádosti o změnu dopravního značení na 

komunikacích, vyznačení nových přechodů a opravu stávajících. Dalšími častými tématy byly: 

nepořádek, černé skládky, psí exkrementy a bezdomovci dělající nepořádek. V roce 2020 se 

objevovaly také dotazy a podněty týkající se epidemie covidu-19.  

 

5.5.3.3 Petice 

 V roce 2020 byly podány dvě petice. V první občané žádali zlepšení možnosti parkování 

v ulici Kyjická, ve druhé odstranění oplocení pozemků města v ulici Alešova a nesouhlas s jejich 

pronájmem. 

 

 

6.5.4 ODBOR MAJETKU MĚSTA 

 Odbor majetku města sídlí v Chelčického ulici. Jeho součástí býval i úsek provozu 

budov, který přešel v roce 2020 pod kancelář tajemníka. Úkolem odboru je dohlížet na 

hospodárné nakládání s finančními prostředky města a na vypracování, projednání, schválení 

a plnění finančního plánu příspěvkových organizací zřízených městem. Odbor majetku města 

vedla do července 2020 paní Ing. Pavlína Kolářová, poté paní Ing. Jitka Řeháková.   

 Má, mimo jiné, na starosti úkony spojené s rozpočtem města, jako je příprava podkladů 

pro sestavení rozpočtu města či příprava a předkládání rozpočtových změn, zodpovídá za 

pozemkovou agendu, v jejímž rámci například zpracovává identifikaci parcel a zajišťuje 

veškerou činnost spojenou s nákupem, prodejem a směnou pozemků města. Stará se také o 

pronájmy, prodeje a údržbu městských nebytových prostor a zajišťuje vše potřebné ohledně 

držeb majetku města a jeho převodů.  

 V červnu 2020 byla uzavřena smlouva o výpůjčce budovy bývalých městských lázní 

v Mánesově ulici, kde se dne 31. července 2020 uskutečnilo akrobatické představení skupiny 

Losers Cirque Company nazvané Vzduchem. 

 S účinností od 1. června 2020 uzavřel odbor majetku města smlouvu o nájmu na 

pronájem stavby krytu civilní obrany C-31 na Kamenné o výměře 948 m2. Kryt byl pronajat 

na dobu neurčitou jako prostor nesloužící podnikání za cenu 100 korun na rok za účelem 

skladových a dílenských prostor Muzeu československého opevnění z let 1936-1938 Na 

Kočičáku. 

 Od 1. července byla zahájena sezona vodolyžařského vleku na Otvickém rybníku. Vlek 

byl kompletně zrekonstruován na náklady majitele, Statutárního města Chomutova. Opravy 

provedla autorizovaná firma Wakemaster, vlek provozuje spolek Water sports club sídlící 

v Praze. 
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 Z důvodu pandemie koronaviru došlo k uzavření dodatků k nájemním, pachtovním a 

obdobným smlouvám, kterými byly fyzickým či právnickým osobám přenechány do užívání 

budovy či prostory v budovách ve vlastnictví města Chomutova za účelem podnikání, pokud 

v nich dotyční k 13. březnu provozovali podnikatelskou činnost (s výjimkou podnikání v oboru 

bankovnictví, provozování čerpací stanice pohonných hmot, obchodů s prodejní plochou nad 

200 m2 a mobilních operátorů). Předmětem dodatků bylo zrušení nájemného za měsíce 

březen, duben a květen 2020, bez ohledu na to, zda nájemce přerušil či omezil na základě 

vyhlášeného nouzového stavu a souvisejících opatření svou činnost, nebo nikoliv. Usnesení se 

vztahovalo i na nájmy a pachty, které sjednávaly příspěvkové organizace města. 

 Odbor majetku města vyjednal v roce 2020 odkupy několika pozemků důležitých pro 

realizaci plánovaných investic 

města Chomutova. Šlo o 

pozemky ve vlastnictví 

fyzických osob v lokalitě určené 

k rekreaci v oblasti Pražská 

pole, pozemek z vlastnictví 

Lesů České republiky v 

Přísečnické ulici a pozemky z 

vlastnictví fyzických osob 

v Bezručově ulici. 

 

 Bezúplatným převodem se do vlastnictví města Chomutova podařilo získat pozemek v 

lokalitě Kamenný vrch pro plánovanou stavbu komunikace a parkoviště a pozemek na sídlišti 

Písečná pro plánovanou 

stavby cyklistické stezky 

Chomutov – Jirkov. Formou 

daru od fyzické osoby získalo 

město pozemek v 

Krušnohorské ulici pod částí 

místní komunikace. Dále 

odbor majetku města uzavřel 

smlouvu o budoucí kupní 

smlouvě se třemi vlastníky 

částí pozemků potřebných 

k realizaci rekonstrukce 

komunikace v Resslově ulici a 

za tím samým účelem směnil pozemek v této lokalitě za část pozemku v Lipské ulici. V roce 

2020 byla také prodána část pozemku pod silnicí v katastrálním území obce Křimov majiteli 

komunikace Ústeckému kraji. 

Pozemky v Bezručově ulici. Foto: Odbor majetku města  

Pozemek v lokalitě Kamenný vrch. Foto: Odbor majetku města  
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 Při kontrolním šetření užívání majetku města Chomutova bylo zjištěno, že pozemek s 

parcelním číslem 3172/99 v katastrálním území Chomutov II je užíván bez uzavřené pachtovní 

smlouvy a zahrada je ve velmi zanedbaném stavu. Pozemek byl následně vyčištěn od 

náletových rostlin a stromů a především od odpadků a přístaveb, které zde byly vybudovány 

načerno. Podařilo se také propachtovat tři zahrady na pozemcích, které dlouhodobě ležely 

ladem a které byly následně připraveny pro nové pachtýře. Ti je mohou užívat po dobu dvou 

let s možností prodloužení pachtovní smlouvy o jeden rok. Jedná se o pozemky s parcelním 

číslem 3050/1, 3051/1 a 3052 v katastrálním území Chomutov II. 

 V oblasti pronájmu pozemků pro podnikání byl s účinností od 9. června 2020 uzavřen 

nájemní vztah na pronájem pozemků 

s parcelními čísly 4305/12 (2 788 m2), 4305/39 

(164 m2), 4306/2 (363 m2), 4307 (2464 m2), 4310 

(484 m2), 4313/1 (1 687 m2), 4326/1 (149 m2), 

4327/1 (180 m2), 4328/1 (7 297 m2), 4328/2 (327 

m2), 4328/3 (333 m2), 4329/1 (1 142 m2), 4329/2 

(330 m2), 4329/3 (332 m2), 4329/4 (660 m2), 

4329/5 (1 127 m2), 4329/6 (845 m2), 4329/7 (450 

m2), 4330 (385 m2), 4331/2 (2 312 m2), 4331/3 (1 

119 m2), 4331/8 (803 m2), vše v Pražské ulici v 

katastrálním území Chomutov I za cenu 27 749 

korun za rok za účelem provozu zahradnictví a 

pěstování květin a zemědělských plodin. Další 

nájemní vztah nabyl účinnosti 29. července a 

zajišťoval pronájem části pozemku o výměře 

6000 m2 v Pražské ulici (s parcelním číslem 

4551/4 v katastrálním území Chomutov I) za cenu 

600 000 korun na rok za účelem umístění 

technologie na ekologické zpracování plastů po dobu 10 let. 

 V roce 2020 probíhala také údržba městského majetku. Uskutečnila se revitalizace 

komunikací a výstavba nového parkoviště na sídlišti Za Zborovskou. Technické služby města 

Chomutova opravily na městském hřbitově v Chomutově hroby německých rodin Leidlových 

a Andersových. Záchrana hrobů těchto významných chomutovských osobností proběhla na 

základě předešlého průzkumu a doporučení Oblastního muzea Chomutov. Opravu hrobů ve 

výši 200 tisíc korun financovaly, na základě usnesení městské rady, Technické služby města 

Chomutova. V letních měsících roku 2020 byla dokončena kompletní oprava tělocvičny v 

budově základní školy ve Školní ulici, kde byla vyměněna vzduchotechnika a položena nová 

odpružená podlaha z přírodních materiálů. 

 

 

Pozemek s parcelním číslem 4551/4.  
Foto: Odbor majetku města  
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 Odboru majetku města se v roce 2020 také podařilo majetkově vypořádat pozemky 

s parcelními čísly 5379/1, 5379/19 a 5380/23 v katastrálním území Chomutov I, které odbor 

získal do vlastnictví města. Jedná se o komunikaci v ulici Pod Strážištěm v lokalitě na Zátiší, 

kterou vybudoval soukromý investor v rámci výstavby rodinných domů. Vzhledem k tomu, že 

nebyla uzavřena smlouva o převodu veřejné infrastruktury do vlastnictví města, vyskytly se 

problémy, když podnikatel skončil v exekuční dražbě. Pozemek museli koupit majitelé 

příslušného rodinného domu, přestože se již jednou na financování komunikace podíleli v 

rámci koupě parcel. Poté, co se stali také majiteli komunikace, začali jednat s městem 

Chomutov o převodu do vlastnictví obce, k němuž došlo v roce 2020.   

 V listopadu 2020 došlo také k 

prodeji pozemků s parcelními čísly 

4160/1, 4162, 4163/1 v katastrálním 

území Chomutov II v areálu 

průmyslové zóny Nové Spořice do 

vlastnictví společnosti, které bylo v 

roce 2019 prodáno rozsáhlé 

navazující území za účelem nové 

výstavby výrobní haly pro 

strojírenskou výrobu a logistického 

centra. Prodejem tohoto pozemku 

došlo k úplnému zaplnění průmyslové 

zóny. K prodeji zbývá už jen jedna 

značně omezená část pozemku, o 

jehož prodeji se bude jednat v roce 

2021.  

 

 

 

6.5.5 ODBOR ROZVOJE A INVESTIC 

 Odbor rozvoje a investic sídlí v historické budově radnice na náměstí 1. máje. Odbor je 

rozčleněn na oddělení investic a dotací a oddělení územního plánování. Vedoucí odboru 

rozvoje a investic byla v roce 2020 paní Mgr. Hana Nováková. 

 Odbor každoročně zpracovává základní rámec akcí (investičních, neinvestičních, 

dotačních). Investiční akce, mnohdy dost rozdílné, jsou připravovány a realizovány i v průběhu 

několika let. Úkolem odboru je zajištění smysluplného plánování investičních akcích v souladu 

se strategickým a územním plánem města. Rozsah a náplň připravovaných akcí vychází nejen 

z aktuálních potřeb města Chomutova, ale zároveň účelně navazuje na dlouhodobé 

strategické plánování města. Každá akce v přípravě je předem projednána v příslušném výboru 

Pozemky v průmyslové zóně Nové Spořicích  
Schéma: Odbor majetku města 



Kronika města Chomutova 2020              6. Veřejná správa 

103 

(investičním a finančním) a poté postoupena k projednání radě a zastupitelstvu města 

Chomutova, aby postup přípravy a realizace akce byl v souladu s interními předpisy města.  

 Odbor investic spravuje dlouhodobou databázi investičních akcí, která je tvořena 

z podnětů organizačních složek města, z podnětů občanů a je v souladu s dlouhodobým 

strategickým a územním plánem města. Náplň investičních akcí je produkována průběžně, 

rozpočet investic je každoročně finančně omezený plánovanými akcemi pro zlepšení bydlení 

ve městě (komunikace, chodníky, veřejné osvětlení, kanalizace, cyklostezky). Odbor svou 

činností přispívá k celkovému rozvoji města. Vzhledem k celkové problematice údržby a 

rozvoje města z pozice nové výstavby je nutné se zabývat i nárazovými akcemi, převážně se 

jedná o havarijní stavy a drobné opravy, které jsou řešeny bezodkladně podle aktuálních 

potřeb. 

 

Statutární město Chomutov každoročně čerpá finanční prostředky z různých zdrojů 

financování, pro rok 2020 se jednalo o tyto zdroje: 

OPŽP – operační program Životní prostředí  

OPVVK – Operační program vývoj, vzdělávání, konkurenceschopnost 

MK ČR – Ministerstvo kultury 

MMR – Ministerstvo pro místní rozvoj 

IROP – Integrovaný regionální operační program Interreg V/A 

OPZ – Operační program zaměstnanost 

SFDI – Státní fond dopravní infrastruktury 

 

 Odbor rozvoje a investic zahrnuje mimo sekcí investic a územního plánování i sekci 

dotací. Dotační skupina připravuje a následně realizuje z výše uvedených dotačních zdrojů a 

fondů různé projekty. Tyto projekty mohou mít investiční charakter (tzv. tvrdé projekty – 

výstavby, modernizace), nebo neinvestiční (tzv. měkké projekty zaměřené zpravidla na služby 

a drobné vybavení), nebo mohou mít kombinovaný charakter (investice, neinvestice). 

Projektoví manažeři odboru rozvoje a investic v průběhu celého roku 2020 pracovali na 

přípravách nových projektů, zaregistrovali několik nových žádostí o dotace a současně po celý 

rok pracovali na realizaci a ukončení projektů z předchozích monitorovacích období28. 

 

 

 

                                                      
28 Tabulka se souhrnným přehledem a stručným popisem všech projektů řešených odborem rozvoje a investic v 
roce 2020 je uvedena v příloze číslo sedm. 
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Realizované projekty přecházející z minulého období: 

OPZ – Prostupné zaměstnávání 

OPZ – Chytrý Chomutov 

OPVVK – Inkluzivní vzdělávání v Chomutově 

Interreg V/A – Otevřené a moderní úřady 

SFDI – Rekonstrukce lávky přes I/13 k nádraží ČD 

IROP – Výkup sociálních bytů v Chomutově  

MK – historické památky 

 

Nově podané žádosti pro plánované projekty:   

MMR – Tvorba studie využití brownfieldu objektu bývalých Městských lázní 

OPŽP – Budova Chelčického č. p. 98 v Chomutově 

OPŽP – Protipovodňový, varovný a informační systém 

OPŽP – Zelená střecha Mateřská škola Palackého č. p. 4057 v Chomutově 

OPŽP – Zelená střecha Mateřská škola Zahradní č. p. 5185 v Chomutově 

OPŽP – Hospodaření se srážkovými vodami v ulicích Přemyslova a Mostecká  

OPŽP – Retenční nádrže v areálech Technických služeb města Chomutova v ulicích Na  

 Moráni a U Větrného mlýna 

KÚ ÚK – Program podpory odpadového hospodářství – Podzemní kontejnery 

 

 Přípravu a veškeré náklady související s přípravou projektů nejprve financuje město, 

projekty jsou v průběhu roku registrovány a po jejich případném schválení dojde k samotné 

realizaci projektů a plnění harmonogramu, včetně finančního plánu získaných dotací. Níže 

uvedené tabulky ve stručnosti představují přehled nákladů (výdajů) na přípravu a realizaci 

projektů přehled příjmů dotací v roce 2020. 
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 Celkové náklady na přípravu a realizaci projektů Evropské unie včetně přispění 

ministerských programů České republiky, tzv. národních zdrojů, dosáhly výše 53 058 239 

korun. Z celkově rozpočtovaných 54 307 100 korun se podařilo zajistit čerpání dotací ve výši 

98 procent. Odbor rozvoje a investic zajistil celkový roční příjem za projekty hrazené z 

dotačních prostředků v roce 2020 ve výši 36 477 493 koruny. Z původně předpokládaných 

26 526 000 korun tak byla rozpočtová stránka odboru naplněna ze sta procent. Překročení 

plánovaného limitu způsobily příjmy zahrnující doplatky projektů z roku 2019. Celkové příjmy 

zahrnují i doplatky projektů z minulých období i z projektů zrealizovaných v roce 2020 a jen z 

části, nebo zcela proplacených v roce 2020. Převážně se jedná o víceetapové projekty, jejichž 

realizace trvá i několik let. 

 
Příjmy dotačních prostředků 2020 

 

 Odbor rozvoje a investic v roce 2020 dokončil projekt podpořený ze Státního fondu 

dopravní infrastruktury, a sice Lávka k nádraží nad silnicí I/13. Celkové výdaje dosáhly 11 448 

699 korun, z nichž bylo 97 procent financováno z dotace. 

 V rámci Operačního programu věda, výzkum, vzdělávání, konkurenceschopnost úsek 

dotací v roce 2020 třetím rokem realizoval projekt s názvem Inkluzivní vzdělávání v 

Chomutově. Tento projekt byl podpořen z ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy a jeho 

celkové náklady zhruba dosahují výše 29 milionů korun.  V projektu byly zapojeny čtyři základní 

školy, jedna mateřská škola a nezisková organizace Člověk v tísni. Jedná se o víceetapový 

projekt, který probíhal od 1. července 2016 do 31. června 2019. Byl zaměřen na aktivity 

podporující začleňování v oblasti předškolního vzdělávání. Jeho specifickým cílem bylo 

zkvalitnění vzdělávání zejména v sociálně vyloučených lokalitách a řešení specifických situací 

v inkluzivním vzdělávání romských dětí a ostatních dětí a žáků, kteří čelí podobným překážkám 

ve vzdělávání v běžných školách hlavního vzdělávacího proudu. Realizace projektu byla řádně 

ukončena a vyúčtována v druhé polovině roku 2019, kontrola ze strany poskytovatele dotace 

byla ukončena v únoru 2020. 

 V roce 2020 probíhala realizace několika projektů z Operačního programu 

zaměstnanost. Projekt Prostupné zaměstnávání v Chomutově probíhal od roku 2017 a byl 
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ukončen v roce 2020. V uvedeném roce skončil také projekt Chytrý Chomutov zahájený o dva 

roky dříve. 

 Krajský úřad Ústeckého kraje podpořil částkou 489 269 korun projekt Polopodzemní 

kontejnery na sídlišti Březenecká.  

 Z operačního programu Životní prostředí získalo město Chomutov dotaci na projekt 

Protipovodňový, varovný a informační systém. Celkové způsobilé náklady projektu dosahovaly 

6 235 892 korun, z nichž byly 4 292 620 korun financovány z dotace. 

 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy podpořilo za třicetiprocentní finanční 

účasti města Chomutova spolky Junior Chomutov a Beavers Chomutov. Rekonstruováno bylo 

zázemí fotbalového hřiště v ulici Dr. Jánského a softbalové sportoviště v ulici Heyrovského. 

 Historické památky dotačně podporuje Ministerstvo kultury, které v roce 2020 

poskytlo městu dotaci ve výši 400 tisíc korun na opravu fasády městské věže na náměstí 1. 

máje. 

 

 

6.5.6 ODBOR SOCIÁLNÍCH VĚCÍ 

 Odbor sociálních věcí sídlí v budově Magistrátu města Chomutova ve Zborovské ulici. 

Odbor je rozčleněn na oddělení terénní sociální práce a oddělení sociálně-právní ochrany dětí. 

Vedoucí odboru sociálních věcí byla v roce 2020 paní Mgr. Kamila Faiglová. 

 Oddělení terénní sociální práce zabezpečuje v rámci samosprávy například evidenci 

žadatelů a provádí přidělování bezbariérových bytů, zajišťuje výkon opatrovníka osobám, 

které byly zbaveny nebo omezeny ve způsobilosti k právním úkonům a u nichž bylo Statutární 

město Chomutov ustanoveno opatrovníkem, a ve spolupráci s oddělením sociálně-právní 

ochrany dětí poskytuje výchovnou a poradenskou péči občanům v případě jejich rodinných, 

osobních a sociálních problémů. V rámci zajišťování výkonu státní správy poskytuje oddělení 

terénní sociální práce odborné sociální poradenství osobám ohroženým sociálním vyloučením 

z důvodu předchozí ústavní nebo ochranné výchovy nebo výkonu trestu, vede evidenci 

receptů na opiáty a návykové látky a vydává je lékařům nebo vydává parkovací průkazy 

označující vozidlo přepravující osobu těžce zdravotně postiženou. 

 Oddělení sociálně-právní ochrany dětí vyhledává ohrožené děti, působí na rodiče, aby 

plnili povinnosti vyplývající z rodičovské zodpovědnosti, věnuje pozornost dětem z rodin s 

nízkou sociální úrovní a spolupracuje se školami, pověřenými osobami, zájmovými sdruženími 

a dalšími subjekty. Zajišťuje také sociálně právní ochranu dětí, zastupuje zájmy nezletilých dětí 

při jednáních u soudu, na notářství, na Policii České republiky a před přestupkovou komisí. V 

rámci preventivní a poradenské činnosti sleduje nepříznivé vlivy působící na děti a činí 

opatření k jejich omezování, rozhoduje také o svěření dětí do péče budoucích osvojitelů a 

pěstounů. 
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6.5.6.1 Oddělení terénní sociální práce 

 Náplní tohoto oddělení je pomoc osobám v nepříznivé sociální situaci v prostředí, kde 

žijí. Používá přitom metody sociální práce, jakými jsou poradenství, zprostředkování pomoci, 

asistence, šetření, dohled, motivační rozhovor či doprovod. Oddělení v roce 2020 také 

zajišťovalo průběh tří projektů zmíněných na konci kapitoly. 

 Terénní sociální práci vykonávalo v roce 2020 10 pracovnic, které provedly celkem 772 

šetření a pomáhaly řešit situaci 952 klientům, jednotlivcům a ve spolupráci s oddělením 

sociálně-právní ochrany dětí také rodinám. Pracovnice zajišťovaly i agendu kurátora pro 

dospělé (v roce 2020 jich bylo 206), jejímž cílem je pomoci osobám propuštěným z výkonu 

trestu, vazby, zdravotnických a ústavních zařízení postupně se znovu začlenit do běžného 

života. Mezi další důležité agendy patří veřejné opatrovnictví. V roce 2020 bylo veřejných 

opatrovanců celkem 28. Zvýšil se zájem o byty v pečovatelském domě Merkur, kdy si žádost 

podalo 44 seniorů. Čtyři osoby žádaly o přidělení bezbariérového bytu, 183 občanům byl vydán 

parkovací průkaz pro osoby těžce zdravotně postižené. V roce 2020 bylo uskutečněno 37 

sociálních pohřbů.  

 Mezi novější agendy oddělení patří například vydávání Euroklíče. Jedná se o speciální 

klíč pro osoby se zdravotním postižením, kterým lze po celé Evropě odemknout toalety 

osazené Eurozámkem V roce 2020 jich bylo vydáno 57. Nejmladší agendou, započatou v roce 

2019, je distribuce Seniorských obálek: plastových obálek s údaji o zdravotním stavu, 

pobíraných lécích a kontaktech na nejbližší osoby žadatele, jež se umisťují na viditelné místo 

v bytě a které mohou v případě potřeby využít jako zdroj důležitých informací záchranáři. 

Oddělení terénní sociální práce jich v roce 2020 vydalo 77. Další agendy, které oddělení 

vykonává, se týkají například žádostí o byty na půl cesty či evidence lékařů ukončujících praxi.  

 Pracovnice oddělení se v průběhu roku 2020 tradičně zúčastnily potravinové sbírky, 

která proběhla 21. listopadu souběžně s celostátní Sbírkou potravin. Zaměstnankyně oddělení 

terénní sociální práce ve spolupráci s Oblastní charitou Chomutov vybraly prodejně řetězce 

Kaufland 1 030 kilogramů potravin a drogistického zboží. Pomohly tak rozšířit informace o této 

akci a vybrat potraviny a hygienické potřeby od lidí, kteří je dobrovolně darovali na dobročinné 

účely. 

 Na jaře 2020 po vypuknutí epidemie koronaviru, poté, co poptávka po rouškách 

vysoce přesahovala jejich nabídku a magistrát byl pro veřejnost převážně uzavřen, začaly šít 

sociální pracovnice oddělení sociální terénní práce roušky nejen ve volném čase, ale i na 

pracovišti. Roušky se následně distribuovaly mezi zaměstnance magistrátu, kde jich byl značný 

nedostatek, a rozdávaly se nejohroženějším skupinám obyvatel a klientům oddělení. 

Zaměstnankyně oddělení sociální terénní práce se také zapojily do hromadného šití roušek 

v Café Jacques, kde s výrobou roušek pro občany města Chomutova pomáhali i zaměstnanci 

dalších městských organizací. V neposlední řadě pak oddělní pravidelně předávalo svým 

klientům informace ohledně vývoje epidemické situace, nařízení vlády, preventivních 
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hygienických opatřeních a doporučeních a rozváželo roušky a potravinovou pomoc klientům, 

kteří si nemohli potraviny sami obstarat.   

 V roce 2020 byl ukončen projekt Pilotní ověření implementace systému sociálního 

bydlení na lokální úrovni v Chomutově, který započal 1. března 2017 a jehož cílem bylo 

ověření praktického uplatnění místního systému sociálního bydlení. Projekt splnil všechny cíle 

i klíčové aktivity. Bylo zajištěno 12 kvalitních, nesegregovaných a finančně dostupných bytů a 

zabydleno 17 domácností. Bydlení si udrželo více než 70 procent zapojených domácností. 

Celkem bylo v průběhu projektu zaevidováno 269 žádostí o sociální byt. Na základě pilotního 

projektu zpracoval tým sociálních pracovníků a garanta sociálního bydlení Lokální koncepci 

sociálního bydlení v Chomutově a následující metodiky: Metodiku sociální práce v sociálním 

bydlení; Návrh prevence ztráty bydlení; Vyhodnocení modelů úspěšnosti sociálního bydlení; 

Metodika hodnocení bytové nouze a Spolupráce relevantních aktérů na lokální úrovni. 

Zapojení do sociálního bydlení mělo u klientů vliv na zlepšení školní docházky dětí, splacení 

dluhů na nájemném, exekucích a na oddlužení. Stabilizace v bydlení pomohla také se získáním 

brigády a zaměstnání, čímž se zlepšil se i zdravotní a psychický stav zúčastněných. 

 V roce 2020 pokračoval druhý ročník projektu Podpora sociálního začleňování 

obyvatel v Chomutově pro oblast sociálního bydlení, dluhové problematiky a podpory 

ohrožených rodin, který navázal na výše uvedený projekt Pilotní ověření implementace 

systému sociálního bydlení na lokální úrovni v Chomutově. Jak už ze samotného názvu vyplývá, 

projekt byl rozšířen o dluhovou problematiku a o podporu ohroženým rodinám. Projekt tedy 

zahrnuje tři oblasti. První je oblast podpory osob v přístupu k bydlení, v níž město disponuje 

celkem 28 sociálními byty, které obstarávají tři sociální pracovníci. Těm se v roce 2020 podařilo 

uvést do nového bydlení 31 rodin. Doposud byty opustilo pouze pět rodiny, dvě rodiny na 

vlastní žádost a tři rodiny opustily bydlení z důvodu dluhů na nájemném, pro porušování 

pravidel pronajímatele či nespolupráci se sociálním pracovníkem. Naopak žádostí o byty 

evidovalo oddělení 325.  

 Druhou oblastí je podpora ohrožených rodin a jednotlivců, v jejímž rámci spolupracují 

tři sociální pracovnice se základními školami a pomáhají v případě výchovných problémů 

dítěte, neomluvené absence nebo v případě, když rodiče se školou nespolupracují. Probíhá 

také spolupráce s oddělením sociálně-právní ochrany dětí, kdy jsou klienti na žádost školy, 

oddělení či vlastního zájmu navštěvováni doma. V roce 2020 bylo z 90 procent řešeno 

neplnění distanční výuky. Rodiče proto bývají informováni o možnostech doučování, jsou jim 

předány pozvánky do škol a kontakty na nízkoprahová zařízení. Většinou pak dochází ke 

zlepšení situace. 

 Třetí oblast zahrnuje prevenci a řešení zadluženosti a je realizována od září 2019.  Dvě 

pracovnice oddělení proto aktivně vyhledávají zadlužené i předlužené klienty a pomáhají 

zmírňovat dopady zadluženosti, analyzují dluhy, pomáhají při řešení pohledávek mimosoudní 

cestou, jednají s exekutory, věřiteli, insolvenčními správci a poskytují základní poradenství. 

Klientům i spolupracujícím organizacím zajišťují odborné protidluhové vzdělávání, které se 

dotýká témat dluhové a právní gramotnosti, hospodaření domácnosti včetně finančního 
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plánování, impulsivního nakupování zbytných věcí a obrany při manipulaci v souvislosti s 

poskytováním úvěrů či nekalých obchodních praktik a předlužení. 

 V rámci systémových opatření byla schválena Koncepce protidluhové politiky 

Statutárního města Chomutova 2020-2024.  Byla vytvořena protidluhová platforma 

propojující jednotlivé pracovní skupiny komunitního plánování. Podařilo se také navázat 

spolupráci s pracovními agenturami, Úřadem práce v Chomutově, bankami či Hospodářskou 

komorou v Ústí nad Labem. 

 Třetí projekt, který probíhal v roce 2020 na oddělení terénní sociální práce, byl projekt 

s názvem Terénní práce. V tomto jednoletém projektu působili tři terénní pracovníci, jejichž 

činnost se týkala aktivního vyhledávání převážně romských sociálně vyloučených či 

vyloučením ohrožených klientů. Pracovníci poskytli celkem 1 721 intervencí. Nejčastěji byly 

zaměřeny na chudobu, bydlení, zaměstnanost a vzdělávání. Terénní pracovníci také pomáhali 

při šití a distribuci roušek a včasném vyhledávání nemocných klientů.  Vzhledem k pandemické 

situaci byl kontakt s klienty výrazně omezen, a pokud to šlo, převládala více telefonická a e-

mailová komunikace. 

 

6.5.6.2 Oddělení sociálně-právní ochrany dětí  

 Toto oddělení evidovalo v roce 2020 celkem 2 347 rodin, na které se zaměřuje 

sociálně-právní ochrana dětí. Zaměstnanci odboru pracovali s 254 dětmi, o které pečuje 

celkem 289 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. Oddělení v roce 2020 pomáhalo 52 pěstounským rodinám na základě 

uzavřených dohod o výkonu pěstounské péče, v 846 případech bylo oddělení určeno soudem 

jako kolizní opatrovník k nezletilým dětem. Sociální pracovnice oddělení se účastnily celkem 

897 soudních jednání a v 525 případech zastupovaly nezletilé děti při výslechu na policii, u 

přestupkové komise, notáře a jiných institucí.  

 Sociální pracovnice poskytovaly sociálně-právní ochranu celkem 255 dětem, které jsou 

umístěné v náhradní péči v zařízení pro péči o děti. Jsou to děti s nařízenou ústavní nebo 

ochrannou výchovou a děti umístěné v zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc. V 

průběhu roku 2019 provedly pracovnice u těchto dětí celkem 640 návštěv a sledovaly péči o 

139 dětí, u kterých byl nařízen soudní dohled nad výchovou dítěte. 

 Oddělení evidovalo také v průměru 233 sledovaných rodin, v nichž dohlíželo na péči 

rodičů o děti. Jednalo se zejména o rodiny, ve kterých sociální pracovnice řešily ztrátu bydlení, 

zajišťování základních potřeb při péči o děti (potraviny, absence preventivních prohlídek dětí 

u pediatrů, záškoláctví, zadlužení rodiny, hygienické návyky) a kde zatím nebylo uloženo žádné 

výchovné opatření (nařízení soudního dohledu, nařízená ústavní nebo ochranná výchova a 

podobně). 
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 Dále byla zajištěna ochrana u 394 týraných, zneužívaných a zanedbávaných 

nezletilých dětí, 202 chlapců a 192 dívek, u kterých se nejednalo jen o typické případy 

týraného dítěte, ale také o případy zanedbávaných dětí v oblasti výživy, školní docházky, 

lékařské péče, hygieny a ošacení či o děti vyrůstající v nepodnětném a závadovém prostředí. 

Z toho se 52 případů týkalo týrání tělesného či psychického, sexuálního zneužívání a dětské 

pornografie. V 16 případech bylo řešeno domácí násilí mezi rodiči či partnery, kterého byly 

přítomny nezletilé děti, a v 5 případech bylo Policií České republiky rozhodnuto o vykázání 

agresora ze společného obydlí. 

 Pracovnice vykonávající činnost sociální kurately pro děti a mládež v roce 2020 

komunikovaly s 500 klienty, řešily 64 případů trestné činnosti nezletilých a mladistvých 

pachatelů, 49 přestupků mladistvých a 284 výchovných problémů nezletilých a mladistvých. 

Jednalo se například o záškoláctví, experimenty s drogami a alkoholem, útěky z domova či 

agresivitu.  

 Sociální pracovnice a kurátoři pro děti a mládež provedli v rodinách s nezletilými dětmi 

celkem 3 540 sociálních šetření, uspořádali 21 případových konferencí a v rámci pohotovosti 

zasahovali v 71 případech mimo pracovní dobu (zajištění 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 roce 2020 nebyly z důvodu nepříznivé epidemiologické situace uspořádány 

přednášky pro studenty, děti a rodiče s dětmi. Neproběhla ani tradiční pracovní setkání s 

opatrovnickými soudci chomutovského soudu.  

 Magistrát města Chomutova každoročně zajišťuje dva víkendové pobyty pro 20 dětí 

spolupracujících s oddělením sociálně-právní ochrany dětí. Jedná se především o děti, které 

pocházejí ze sociálně vyloučených lokalit, které jsou ohrožené sociálně patologickými jevy, a 

děti, u nichž se vyskytují výchovné problémy. Akce jsou financovány z prostředků projektu 

Prevence kriminality Městské policie Chomutov, organizačně a personálně jsou pobyty 

zajištěny pracovníky oddělení sociálně-právní ochrany dětí chomutovského magistrátu. V 

rámci pobytu děti vykonávají volnočasové, sportovní a pohybové aktivity, které napomáhají 

dětem v jejich osobním rozvoji a efektivním využívání volného času, zároveň jsou připraveny i 

odborné přednášky psychologů a podobně. Víkendový pobyt se z důvodů vládních opatření v 

souvislosti s koronavirovou epidemií uskutečnil pouze jeden, a to od 11. do 13. září 2020. 

Proběhl opět v Rekreačním a školicím středisku Pod Kempem v Jesenici u Rakovníka a kromě 

her a sportovních klání si děti užily slunné podzimní počasí v přírodě a učily se například 

základy hoopingu29. Děti si také vyslechly přednášku paní Jaroslavy Bendové ze Střediska 

výchovné péče Dyáda, která dětem hravou formou vysvětlila, co středisko výchovné péče řeší 

a s čím může dětem pomoci. Odpoledne pak děti vyrazily na turisticko-naučnou stezku, jejímž 

                                                      
29 Hooping: zábavné cvičení a tanec s obručí. Při cvičení se používá speciální obruč o průměru kolem 95 
centimetrů a váze kolem 600 gramů, velikost a váha se liší dle pokročilosti hoopera. 
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cílem byl skalní balvan Viklan. Během cesty navštívily také nedalekou Šmoulí vesnici v Jesenici. 

Před odjezdem proběhlo krátké zhodnocení pobytu, předání diplomů a drobných cen.  

 Roku 2020 byly zrušeny všechny plánované akce pro pěstounské rodiny (vzdělávací 

setkání a víkendy i velikonoční setkání pěstounských rodin), neproběhla ani tradiční 

Mikulášská. Na jaře se pracovnice oddělení, stejně jako kolegyně z oddělení terénní sociální 

práce, věnovaly kromě běžné agendy také šití roušek. Ušilo se jich několik set. Za ušité roušky 

se vybíral symbolický poplatek na pokrytí výrobních nákladů. Peníze, které lidé často věnovali 

navíc, byly věnovány na charitativní projekt Cesta proti bolesti. 

 Oddělení sociálně-právní ochrany dětí spolupracuje také na víkendových 

seznamovacích pobytech žáků, které jsou realizovány v rámci Programu prevence kriminality 

Městské policie Jirkov. Ačkoli v roce 2020 nebyly pobyty kvůli epidemické situaci podpořeny 

ministerstvem vnitra, mohly díky finanční podpoře Městské policie Jirkov proběhnout. Pobyty 

jsou určené pro žáky jirkovských škol a jsou zaměřené na prevenci sociálně-patologických jevů, 

jako je záškoláctví, agresivita či šikana. V rámci pobytu děti vykonávají sportovní a pohybové 

aktivity s cílem vzájemného poznání, empatie a respektu jeden k druhému. Program je zajištěn 

pedagogy základních škol, pracovnicí oddělení sociálně-právní ochrany dětí, zástupci městské 

policie, hasičů a dalších. Plánované aktivity pomáhají dětem v jejich osobním rozvoji, 

efektivnímu využívání volného času a nepochybně i při stmelování kolektivu. Seznamovací 

pobyt se roku 2020 konal ve dnech 14. až 16. září v horském středisku Svahová a zúčastnili se 

ho žáci sedmáci ze 4. základní školy Jirkov. Dětem byla předvedena práce dobrovolných hasičů 

Jirkov zahrnující přednášku o poskytnutí první pomoci. Vyslechly si také výklad zaměřený na 

téma šikany a agrese ve třídách, nebezpečí sociálních sítí a společenské morálky a vyzkoušely 

doprovázení nevidomého člověka v přírodním terénu či komunikaci se sluchově postiženým 

člověkem.  

 Během pravidelných setkání s pěstounskými rodinami vznikla poptávka na zajištění 

krátkodobé péče o svěřené děti za účelem vyřízení nezbytných úředních záležitostí. 3. března 

2020 proto pracovnice oddělení sociálně-právní ochrany dětí zajistily pro děti od 8 do 15 hodin 

program, kterého se zúčastnilo 15 dětí. Zasedací místnost magistrátu byla využita jako prostor 

pro tvoření a společenské hry, poté se děti vydaly na prohlídku požární stanice. Po obědě, 

který si děti přinesly z domova, čekala děti prohlídka radnice a setkání s náměstky primátora 

Davidem Dindou a Mgr. Milanem Märcem. Ti děti provedli zastupitelskou zasedací místností, 

kde se děti dozvěděly, kdo stojí v čele města a jak se mohou stát primátorem. Podívaly se také 

do kanceláře primátora a náměstků a seznámily se pověstmi a zajímavostmi historie budovy. 

Na závěr ještě navštívily ochoz kostela sv. Kateřiny, který je běžně pro veřejnost nepřístupný, 

a vydaly se s náměstky na pohoštění do radniční kantýny. Při odchodu z radnice děti dychtivě 

hledaly na zdi kostela sv. Kateřiny podobiznu bájného rytíře, o které jim vyprávěl pan 

náměstek Milan Märc. Děti podobiznu našly a byly z toho nadšené. 
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6.5.7 ODBOR STAVEBNÍ ÚŘAD 

 Odbor stavební úřad sídlí v budově bývalé měšťanské školy na Husově náměstí. Odbor 

vykonává státní správu na úseku územního plánování a stavebního řádu a na úseku památkové 

péče v rozsahu svěřeném Radou města Chomutova. Vykonává také státní správu ve věcech 

pozemních komunikací. Odbor stavební úřad vedla v roce 2020 paní Mgr. Ivana Mekyňová. 

 V rámci územního plánování vydává stavební úřad územní rozhodnutí například k 

umístění staveb, využití území a rozhoduje o ochranných pásmech či dělení nebo scelování 

pozemků. U stavebních řízení pak, mimo jiné, přijímá ohlášení drobných staveb, stavebních 

úprav a udržovacích prací, vydává stavební povolení na stavby, povoluje změny staveb před 

jejich dokončením nebo rozhoduje o prodloužení platnosti stavebních povolení. Při výkonu 

památkové péče odbor zabezpečuje předpoklady pro komplexní péči o kulturní památky, 

usměrňuje péči o kulturní památky zajišťovanou obcemi či vykonává státní stavební dohled při 

obnově kulturních památek z hlediska památkové péče. Speciální stavební úřad, silniční 

správní úřad, dopravní úřad a drážní úřad dohlíží na správu komunikací, městskou 

autobusovou a trolejbusovou dopravu a taxislužby. 

 V roce 2020 byl odbor rozčleněn na obecný stavební úřad, orgán památkové péče, 

silniční správní úřad, včetně speciálního stavebního úřadu pro dopravní stavby. Vodoprávní 

úřad byl organizačně přičleněn pod odbor životního prostředí. Do činnosti celého odboru se 

negativně projevily restrikce a protiepidemická opatření v důsledku pandemie koronaviru. 

Úředníci se střídali v kancelářích v oddělených skupinách, řada činností byla omezena a žádosti 

se tak nedařilo vyřizovat v požadovaných termínech. 

 

6.5.7.1 Obecný stavební úřad 

 V rámci územního rozhodování a stavebního řízení bylo stavebním úřadem v roce 2020 

vydáno 1 624 opatření a rozhodnutí a během dozorové činnosti stavebního úřadu provedeno 

172 kontrolních prohlídek. Sledované stavby na území města Chomutova kontrolovali 

zaměstnanci úseku každé tři měsíce. Jednalo se o 34 staveb (o jednu méně než v roce 2019), z 

nichž pět bylo v památkové zóně. 
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 Obsahem činnosti 

stavebního úřadu je také 

kolaudace staveb a prostor 

sloužících veřejnosti. V roce 

2020 bylo vydáno územní 

rozhodnutí a stavební 

povolení pro stavbu úprav 

západního vstupního 

prostranství areálu 

Kamencového jezera z 

Přemyslovy ulice. Jedná se o 

vstupní objekt s pokladnou 

a sociálním zázemím pro 

obsluhu i návštěvníky 

areálu, uzamykatelnými 

kójemi pro kola. Před vstupem bude rekonstruována komunikace a parkoviště, plocha bude 

nově vytvořena jako pěší zóna. Budou provedeny nové sadové úpravy a vybudována fontána. 

Na žádost společnosti Krajská zdravotní bylo vydáno povolení na stavbu nového pavilonu 

Emergency – centrálních operačních sálů a jednotky intenzivní péče v chomutovské nemocnici. 

V roce 2020 byly provedeny a zkolaudovány stavební úpravy zázemí fotbalového hřiště v ulici 

Dr. Jánského. Zrealizována byla také akce Rekonstrukce a dostavba softbalového areálu 

Chomutov v Bezručově ulici. V areálu vzniklo hřiště s umělým osvětlením, zavlažováním, 

oplocením a tribunou pro veřejnost a proběhla dostavba šaten se sociálním zařízením.  

 Zaměstnanci stavebního úřadu uložili v roce 2020 tři pokuty za porušení stavebního 

zákona v celkové výši 17 tisíc korun. Na správních poplatcích bylo vybráno 1 219 tisíc korun. 

 

6.5.7.2 Silniční správní úřad 

 Silniční správní úřad vydal v oblasti silničního hospodářství v roce 2020 celkem 1 773 

opatření a stanovisek, z nichž bylo 385 rozhodnutí a 280 stanovení dopravního značení.  Mimo 

to vydal úřad 23 povolení k dopravním stavbám a udělil 24 kolaudačních souhlasů. V rámci 

dopravního úřadu bylo v agendách městské hromadné dopravy a taxislužeb vydáno 145 

opatření a uděleno 8 licencí k řízení trolejbusu.  

 V jarních měsících roku 2020 byly zahájeny práce na rekonstrukci vozovky a chodníku 

v ulici Alfonse Muchy v Chomutově, která se po zprovoznění stane frekventovanou vozovkou, 

přivádějící řidiče k obchvatu Chomutova. Součástí nového obchvatu Chomutova je i okružní 

křižovatka na silnici III/00728 před Otvicemi, vybudovaná v průběhu roku 2020. Mezi 15. 

červnem a 15. zářím probíhala plánovaná rekonstrukce kanalizačního a vodovodního potrubí, 

zasahující i do křižovatky ulic Palackého – Beethovenova – Pražská – Riegrova. Úplná uzavírka 

dolní části Palackého ulice měla vliv na silniční provoz v centru, ale především se dotkla 

Softbalový areál v Bezručově ulici. Foto: Odbor stavební úřad 
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cestujících linek hromadné dopravy. Zastávka Palackého musela být dočasně přemístěna do 

Školní ulice, před budovu průmyslové školy. Dále proběhla v roce 2020 rekonstrukce lávky přes 

silnici I/13, respektive části, která je ve vlastnictví Statutárního města Chomutova. V rámci 

projektu Cyklistická stezka Chomutov – Jirkov byla v roce 2020 zprovozněna její další část mezi 

sídlištěm Písečná a Jirkovem. 

 V roce 2020 bylo vybráno na pokutách za porušení zákona celkem 2 000 korun, na 

správních poplatcích 232 600 korun. 

 

6.5.7.3 Památková péče 

 V roce 2020 bylo vydáno v rámci památkové péče 35 závazných stanovisek a 537 

koordinovaných závazných stanovisek a ostatních písemných úkonů. Zaměstnanci odboru 

stavebního úřadu také prováděli kontroly zaměřené na dodržování zákona číslo 20/1987 Sb., 

o státní památkové péči, díky kterým orgán památkové péče uložil v roce 2020 jednu pokutu. 

V uvedeném roce bylo na odbor stavební úřad podáno šest žádostí o finanční podporu z 

dotačního programu obnovy městské památkové zóny Chomutov. Příspěvek na obnovu domu 

v městské památkové zóně byl přidělen čtyřem žadatelům, dvěma vyhověno nebylo. 

 V roce 2020 opět Ministerstvo kultury České republiky vyhlásilo dotační program na 

obnovu kulturních památek, které jsou umístěny mimo památkové rezervace a zóny, nejsou 

národními kulturními památkami a nejsou ve vlastnictví České republiky. Chomutov pro 

objekty na území obce s rozšířenou působností získal od ministerstva kultury částku ve výši 

584 tisíc korun. Příspěvek byl využit na obnovu dvou kulturních památek zapsaných v 

Ústředním seznamu nemovitých kulturních památek České republiky, a sice na opravu 

vstupního schodiště kostela sv. Václava ve Výsluní a na druhou etapu obnovy fasády kostela 

sv. Matouše v Přečaplech. Práce na obnově uvedených kulturních památek byly dokončeny do 

konce roku 2020. V uvedeném roce se také podařilo napravit dlouhodobě špatný stav 

parkánové hradby hradu Hasištejn. Opravu havarijního stavu zajistila obec Místo. V průběhu 

realizace stavby byl při kontrolních dnech projednáván detailní postup provádění prací 

v souladu s požadavky památkové péče. 

 

 

6.5.8 ODBOR ŠKOLSTVÍ 

 Odbor školství sídlí v budově Magistrátu města Chomutova v Chelčického ulici. Náplní 

jeho činnosti je, mimo jiné, zajistit podmínky pro plnění povinné školní docházky, agendu 

spojenou s odvoláním a jmenováním ředitelů škol a školských zařízení či projednávat s řediteli 

škol a školských zařízení zřízených městem koncepci rozvoje, rozpočet a materiální podmínky 

pro činnost školy nebo požadavky města týkající se poskytované péče a informací o výsledcích 

vzdělávací činnosti. V rámci přenesené působnosti odbor školství například shromažďuje a 

zpracovává data z dokumentace škol a školních matrik v obvodu jeho působnosti a předává je 
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krajskému úřadu a ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy. Odbor školství vedla v roce 

2020 paní Ing. Martina Kalová. 

 

6.5.8.1 Investice, personální a organizační změny 

 Do kompetence odboru školství spadá hodnocení ředitelů škol a školského zařízení 

zřizovaných statutárním městem Chomutovem. S ohledem na pravidlo jmenování ředitelů do 

pracovního poměru na funkční období v délce šest let byl rok 2020 již šestým rokem funkčního 

období pro ředitele Základní umělecké školy T. G. Masaryka pana Mgr. Karla Žižku. Na základě 

kladných hodnocení práce ředitele po celé jeho funkční období navrhl odbor školství radě 

města potvrzení pana Mgr. Karla Žižky ve funkci bez vyhlášení konkursu. Konkursní řízení však 

bylo z důvodu rezignace PaedDr. Václava Macha vyhlášeno na místo ředitele Základní školy 

Hornická. Novou ředitelkou se s účinností od 1. srpna 2020 stala paní Mgr. Ivana Dudková. 

 V rámci projektu Investice do infrastruktury základních škol byla v roce 2020 

dokončena rekonstrukce školní dílny a nově bylo vybudováno moderní školní poradenské 

pracoviště na Základní škole Písečná. 

  

6.5.8.2 Úspěchy a společenské události 

 Březen 2020 přinesl pro školství zcela neočekávanou a do té doby nepředstavitelnou 

situaci. Od 11. března byla, v souvislosti s nepříznivým vývojem epidemie koronaviru covid-19, 

zakázána osobní přítomnost žáků a studentů na základních, středních a vyšších odborných 

školách.  

 Všechny akce, které školské organizace připravovaly, byly zrušeny (například 22. ročník 

oblastního kola přehlídky dětského umění Mateřinka). Neproběhl ani Den učitelů (28. března), 

jenž každoročně bývá slavnostním vyhodnocením nejlepších pracovníků ve školství. Ocenění 

převzali učitelé osobně, bez slavnostního ceremoniálu, od náměstka primátora pana Mgr. 

Milana Märce. Zápisy dětí do základních škol se uskutečnily od 20. do 30. dubna 2020, a to bez 

osobní přítomnosti dětí ve škole. Pro děti od dvou do deseti let, jejichž rodiče jsou zaměstnanci 

jednotlivých složek integrovaného záchranného systému, vznikla v Mateřské škole Prokopova 

dětská skupina.  

 Nastal obrovský zlom v pedagogické práci, která byla v podstatě ze dne na den 

převedena do online prostředí. Školy byly nuceny uvést do praktického života metody, se 

kterými do té doby pracovaly jen příležitostně. Školy zpočátku využívaly různé způsoby a formy 

online výuky. Například Základní škola Akademika Heyrovského výuku na dálku oživila žákům 

druhého stupně venkovní stopovací hrou se zapojením mobilních telefonů. Během doby, kdy 

byly školy a školská zařízení uzavřeny, přistoupily jednotlivé organizace k opravám, údržbě či 

přípravě různých novinek. Byla například dokončena nová herna pro předškoláky ve Středisku 

volného času Domeček. 
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 Od 4. do 15. května proběhly zápisy k předškolnímu vzdělávání. Stejně jako v případě 

základních škol bez osobní přítomnosti dětí ve škole. Od 25. května byl umožněn návrat 

k prezenční výuce žáků základních škol. Město školy vybavilo ochrannými štíty, látkovými 

rouškami a dezinfekcí na ruce a podlahy. Všechny školy byly před nástupem žáků ionizovány. 

Po návratu do školy si děti především opakovaly učivo. 

 Se začátkem školního roku opět do školních lavic zasedli prvňáčci. V tabulce níže je 

uveden přehled počtu žáků, kteří nastoupili do jednotlivých škol v září 2020. Při Základní škole 

Hornická byla nově zřízena přípravná třída pro děti v posledním roce před zahájením povinné 

školní docházky. 

Základní škola 
Počet 

žáků 

z toho v I. 

ročníku 

Přípravná 

třída 

Přípravný 

stupeň ZŠ 

speciální 

Zahradní 641 66 11   

Na Příkopech 622 55     

Kadaňská 536 64     

Písečná 448 49 26   

Hornická 534 51  15   

Školní 592 43     

Ak.Heyrovského 516 47     

Březenecká 627 58     

Běžné základní školy celkem 4516 433 52 0 

17. listopadu  194 17 57   

Palachova 34 3     

Speciální základní školy 

celkem 
228 20 27 0 

Základní školy Chomutov 

celkem 
4744 453 109 0 

 

 Sedm škol se od 1. září zapojilo do projektu Společnou cestou, který navázal na 

ukončený projekt Podpora inkluzivního vzdělávání v Chomutově. Na zapojených školách byly 

postupně obsazovány nové personální pozice, jako je školní speciální pedagog, školní asistent, 

kariérový poradce či koordinátor inkluze. Projekt je financován z Evropského sociálního fondu 

prostřednictvím Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání a měl by probíhat do 31. 

prosince 2022. 
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 Chomutovské základní školy se v průběhu roku 2020 zapojily také do výtvarné soutěže 

s názvem Nezapomeneme, kterou vyhlásily Univerzita Karlova, Slovenský inštitút v Praze a 

spolek WART, k uctění 75. výročí konce druhé světové války a holocaustu. V září 2020 byla 

v Galerii Lurago instalována výstava 46 děl chomutovských žáků na dané téma, z nichž bylo 16 

prací vybráno do užšího výběru a odesláno organizátorům celostátní soutěže. Závěrečné 

sympozium se konalo v prostorách pražského Karolina. Chomutov dosáhl velkého úspěchu, 

neboť byl oceněn jako nejúspěšnější město celé soutěže, a to díky třem oceněným žákům, 

Matyáši Richterovi, Natálii Prandlové (oba ze Základní školy Zahradní) a Veronice Chalupové 

ze Základní školy Kadaňská. 

 Na podzim se epidemiologická situace v České republice opět zhoršila a v polovině října 

2020 byla výuka opět přesunuta do distanční formy. I při této formě výuky se školy snažily o 

to, aby žáci nebyli pouze zavření doma, což dokazují například aktivity učitelů ze Základní školy 

Kadaňská, kteří během podzimu připravovali venkovní a pohybové aktivity.  

 

 

6.5.9 ODBOR VNĚJŠÍCH VZTAHŮ 

 Odbor vnějších vztahů sídlí v budově historické radnice na náměstí 1. máje. Je 

rozčleněn na úsek veřejných zakázek, úsek vnějších vztahů a úsek městské informační 

centrum. Odbor vnějších vztahů vedla v roce 2020 paní Ing. Zuzana Kroutilová, MPA. 

 Odbor má na starosti především organizaci akcí pro veřejnost pořádaných či 

spolupořádaných městem Chomutov30 a jejich prezentaci veřejnosti, a tak do jeho 

kompetence spadá redakce měsíčníku Chomutovské noviny, provoz Městského informačního 

centra či vydávání ročního a měsíčního Programu kulturně společenských a sportovních akcí. 

Odbor vnějších vztahů spravuje účty města Chomutova na sociálních sítích Facebook31 a 

Instagram32, zajišťuje mimoměstskou prezentaci Chomutova na veletrzích cestovního ruchu, 

zhotovuje městské děkovné a pamětní listy a v neposlední řadě zabezpečuje program návštěv 

primátora a hostů města Chomutova.  

 Z důvodu koronavirové epidemie a s ní spojenými nařízeními vlády byla většina 

tradičních městských akcí nebo byl jejich termín přesunut. Některé akce byly uspořádány, ale 

ve velmi omezeném formátu. 

 

 

 

                                                      
30 V příloze číslo osm je uveden Program akcí města Chomutova pro rok 2020. 
31 Facebook: rozsáhlý společenský webový systém sloužící hlavně k tvorbě sociálních sítí, komunikaci mezi 
uživateli, sdílení multimediálních dat, udržování vztahů a zábavě. 
32 Instagram: sociální síť ve formě volně dostupné aplikace, která svým uživatelům umožňuje sdílení fotografií, 
videí a chatování s přáteli. 
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6.5.9.1 Rodinné zápolení 

 Rodinné zápolení je 

dlouholetou nadstandardní 

aktivitou odboru vnějších 

vztahů. Tuto celoroční akci 

zahrnující soutěže pro rodiny 

s dětmi, do které jsou 

zapojeny různé organizace a 

spolky z města, pořádá odbor 

od roku 2011. Městu 

Chomutov už tato 

nadstandardní organizační 

aktivita odboru vnějších vztahů získala mnohá ocenění.    

 V roce 2020 měl proběhnout jubilejní 10. ročník Rodinného zápolení o deseti 

soutěžních a třech bonusových etapách. Vzhledem k situaci, která vznikla následkem šíření 

koronaviru, bylo však Rodinné zápolení 2020 zrušeno. Díky povaze soutěže, kdy na sebe 

jednotlivé události navazují a zapojené rodiny sbírají po celý rok body za účast, nebylo možné 

kvůli zrušeným etapám dodržet pravidla soutěže. Rodinného zápolení se každoročně účastní 

zhruba dvě stovky rodin. 

 

6.5.9.2 Chomutovské slavnosti 

 Půlkulaté výročí měly v roce 2020 oslavit Chomutovské slavnosti. 25. ročník měl 

proběhnout 23. až 24. května ve znamení rytířských turnajů v městském parku a oslavit 415 

let od vykoupení města z poddanství a povýšení Chomutova na královské město. Stav 

epidemiologické krize a s tím spojená vládní nařízení však podobným akcím nepřály.  

  

6.5.9.3 Cena Jiřího Popela z Lobkovic 

 Chomutovskou tradiční a společensky významnou událostí, srovnatelnou s čestným 

občanstvím, je udílení Ceny Jiřího Popela z Lobkovic. Chomutovští radní tímto způsobem 

oceňují občany, kteří šíří dobré jméno města Chomutova nebo dosahují významného přínosu 

v různých oblastech veřejného života. V roce 2020 se předání ceny konalo 18. června ve 

sklepení kostela sv. Kateřiny. Byl to 16. ročník udílení této ceny, kterou si odnesly paní Milada 

Zelenková a pan Ing. arch. Jaroslav Pachner. 

 Milada Zelenková založila spolu s manželem Josefem Zelenkou v roce 1992 Taneční 

školu Stardance Chomutov. Po několika letech vedení školy sama převzala a vedla ji 18 let až 

do roku 2016. Od roku 1994 byla hlavní choreografkou mažoretek, které se každoročně 

umísťovaly na prvních příčkách napříč kategoriemi na mistrovství Evropy. Po dobu téměř 10 

let pořádala Přehlídku mažoretkových skupin v rámci Chomutovských slavností na náměstí 1. 
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máje v Chomutově. Taneční škola Stardance za dobu své existence vychovala zhruba 15 tisíc 

tanečníků a reprezentuje skvělými výsledky školy Chomutov v rámci republiky i v zahraničí. 

Milada Zelenková je rovněž již 35 let členkou přípravného týmu taneční soutěže ve 

standardních a latinskoamerických tancích Velká cena města Chomutova. 

 Jaroslav Pachner se celoživotně věnuje záchraně historických památek nejen na území 

města Chomutova a je rovněž dlouholetým spolupracovníkem mnoha městských institucí. 

Jako městský architekt se podílí na vzhledu města, rozvoji městské architektury a nastavení 

památkové péče. Jako znalec městské historie spolupracuje s Národním památkovým 

ústavem, Oblastním muzeem v Chomutov nebo se Státním oblastním archivem v Litoměřicích. 

Vedle své široké publikační činnosti se angažuje v sociálních skupinách zaměřených na historii 

a architekturu Chomutova, regionu i Krušnohoří.  

 

6.5.9.4 Chomutovský půlmaraton 

 Chomutovský půlmaraton se v roce 2020 navzdory proměnlivým legislativním 

okolnostem podařilo uskutečnit. Čtvrtý ročník byl první městskou akcí uskutečněnou v roce 

2020 a proběhl 29. srpna. Množství běžců bylo kvůli vládním nařízením omezeno, i tak se 

závodu účastnilo na 700 sportovců. Trať dlouhá 21 kilometrů a 300 metrů zůstala nezměněna 

a vedla tedy z historického centra, na Zadní Vinohrady, okolo Kamencového jezera, přes 

chomutovský zoopark do Bezručova údolí. Cíl byl na náměstí 1. máje. Čtvrtý ročník 

Chomutovského půlmaratonu byl věnován nadačnímu fondu Šance onkoláčkům. Závodníci 

svými tak výkony podpořili malého Davida, který bojuje s akutní leukémií. Na náměstí byl také 

charitativní stánek, v němž bylo možno finančně přispět nadačnímu fondu nebo přímo 

Davidovi. V průběhu akce probíhal nábor do registru dárců kostní dřeně. 

  

6.5.9.5 Další akce roku 2020 

 Kromě výše uvedených společenských událostí pořádal v roce 2020 odbor vnějších 

vztahů Vzpomínkové setkání u příležitosti 170. let od narození T. G. Masaryka (5. března). 

Společenské setkání zástupců škol v obřadní síni radnice ke Dni učitelů (28. března) již bylo 

zrušeno a pedagogové si ocenění přebírali individuálně. Pietní akt u příležitosti 75. výročí 

osvobození na městském hřbitově a v městském parku (8. května) proběhl v omezeném 

režimu, kdy účastníci přicházeli postupně podle harmonogramu tak, aby nedošlo k jejich 

setkávání. Ocenění dárců krve (30. září) či třetí ročník Festivalu sportu, na němž se 

Chomutovanům představily ve městě působící sportovní spolky a oddíly (6. září), proběhly bez 

výraznějších omezení. Odbor vnějších vztahů zajišťoval v roce 2020 také charitativní hudební 

festival Párty pomáhá Nikolce a Magdalence (20. září) a Dny evropského dědictví, během nichž 

bylo možné zdarma navštívit chomutovské památky (19. září). Pietní akty k výročí vzniku 

republiky (28. října), uctění památky Dne válečných veteránů (11. listopadu) a Dne boje za 

demokracii a Mezinárodního den studentstva (17. listopadu) už opět probíhaly v omezeném 

režimu. Poslední uspořádanou akcí roku 2020 byly Chomutovské Vánoce (4. až 23. prosince), 
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které se tentokrát musely obejít bez občerstvení, doprovodného programu a slavnostního 

rozsvícení vánoční výzdoby města. Byl pouze instalován vánoční bobovací kopec a o třetím 

adventním víkendu (12. a 13. prosince) obohatily vánoční trh Staročeské Vánoce s malovaným 

dřevěným betlémem, stánky s vánočními zvyky a výzdobou a zábavným kvízem. Zmíněné akce 

jsou podrobněji zaznamenány v kapitole Kalendárium.  

 Mimo vlastních organizačních povinností spolupracovali zaměstnanci odboru vnějších 

vztahů na realizaci Krušnohorského regiofestu (24. září) a Severočeských farmářských trhů na 

náměstí 1. máje a reprezentovali město Chomutov na veletrhu Reisemesse Drážďany (29 

ledna. až 1. února). Všechny další tuzemské i zahraniční veletrhy byly zrušeny. Odbor vnějších 

vztahů se v roce 2020 podílel na vydání publikací Comotovia 2019: sborník příspěvků z 

konference, věnované 150. výročí železniční dopravy v Chomutově, a 15 let Ceny Jiřího Popela 

z Lobkovic. 

 

 

6.5.10 ODBOR ŽIVNOSTENSKÝ ÚŘAD  

 Odbor živnostenský úřad sídlí v budově bývalé měšťanské školy na Husově náměstí. Od 

roku 2020 je rozčleněn na registrační oddělení a oddělení kontrolní a správní. Odbor 

živnostenský úřad vedla v roce 2020 paní Ing. Helena Scherberová.  

 Odbor, mimo jiné, přijímá ohlášení živností a žádosti o koncese, řeší změny údajů o 

podnikateli, živnosti či provozovnách, provádí přerušení provozování živnosti a ruší 

živnostenská oprávnění, buď na žádost podnikatele nebo ve správním řízení. Vede také 

evidenci zemědělských podnikatelů a dohlíží na dodržování povinností týkajících se 

živnostenského podnikání v oblasti ochrany spotřebitele či spotřební daně.  

  Dnem 3. března 2020 vstoupil v účinnost zákon číslo 39/2020 Sb., o realitním 

zprostředkování. Tímto zákonem byl změněn živnostenský zákon tak, že do jeho přílohy byla 

vložena nová vázaná živnost Realitní zprostředkování. 

 

6.5.10.1 Oddělení registrační 

 K 31. prosinci 2020 odbor živnostenský úřad registroval v územním obvodu Chomutova 

jako obce s rozšířenou působností 13 501 fyzických a právnických osob s platným 

živnostenským oprávněním, a to k provozování 21 103 živností. V roce 2020 vzniklo těmto 

podnikatelům 768 nových živnostenských oprávnění a bylo vydáno 1 227 průkazů 

živnostenských oprávnění. V 500 případech odbor přistoupil k vydání rozhodnutí o zrušení 

živnostenského oprávnění, z nichž převážná většina sice byla na žádost podnikatele, nicméně 

120 rozhodnutí bylo vydáno ve správním řízení jako sankční opatření. Dále bylo vyřízeno 1 203  
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přerušení a pokračování v provozování živnosti, zaznamenáno 1 101 údajů o provozovnách a 

na žádost podnikatelů bylo v 380 případech rozhodnuto o zrušení živnostenského oprávnění. 

 V návaznosti na výše uvedené úkony včetně doprovodných záležitostí, jako je legalizace 

a vidimace, a úkony související s agendou evidence zemědělských podnikatelů bylo na 

správních poplatcích vybráno 681 650 korun. Službou Na počkání na registračním oddělení, 

díky které je především sledována spokojenost klientů s cílem vyřídit věc v rámci jedné 

návštěvy na úřadě, pokud to procesní podmínky umožňují, dochází k úspoře na poštovném a 

obálkách. Úspora činila v roce 2020 48 925 korun. 

 Kromě obsluhy klientů registrační oddělení pro účely zápisu do živnostenského 

rejstříku nadále zpracovávalo avíza o změnách údajů osob, o změnách údajů subjektů v 

návaznosti na změny provedené v základních registrech, informačním systému evidence 

obyvatel, informačním systému cizinců a například usnesení z veřejných rejstříků, jako je 

obchodní rejstřík a podobně. K tomu se oddělení v roce 2020 podílelo na řízeních vedených z 

důvodu neprokázání právního důvodu k sídlu, v důsledku čehož uložilo za náklady řízení 

poplatky ve výši 34 tisíc korun. 

 Vstřícným krokem ze strany živnostenského úřadu vůči podnikatelům jsou od roku 

2019 neformální kroky, kterými registrační oddělení ve stanovené lhůtě upozorňuje na 

oznámení změn (pomocí sms, e-mailem, korespondenčním lístkem a podobně) a pomáhá 

podnikatelům stihnout učinit oznámení v zákonem stanovené lhůtě, je-li to možné. Pokud 

podnikatelé této šance využijí a reagují včas na upozornění, nedojde z jejich strany ke spáchání 

přestupku spojeného s uložením správního trestu. 

 

6.5.10.2 Oddělení kontrolní a správní 

 Odbor živnostenský úřad prostřednictvím kontrolního a správního oddělení uložil 

v roce 2020 325 pokut v celkové výši 733 100 korun. Dále při správních a přestupkových 

řízeních, včetně těch vedených úsekem registračním, uložil odbor náklady řízení v celkové výši 

189 tisíc korun. Celkem tedy v sankčních řízeních uložil odbor živnostenský úřad pokuty a 

náklady řízení v částce 922 100 korun. V rámci kontrolní činnosti bylo provedeno 43 kontrol, 

jejichž výsledkem byl protokol o kontrole, a 557 úkonů před zahájením kontroly, tedy záznamů 

z místních zjištění a úředních záznamů se zjištěním v terénu nebo na úřadu. 

 Do roku 2020 zásadním způsobem zasáhla pandemie covidu-19 s celou řadou krizových 

opatření. Zaměstnanci odboru tak museli být v průběhu roku rozděleni do dvou skupin, které 

se v docházce do zaměstnání střídaly. Úřední hodiny pro veřejnost byly výrazně omezeny. Pro 

obecní živnostenské úřady bylo ministerstvem průmyslu a obchodu doporučeno omezit 

osobní kontakt s klienty tak, aby docházelo především k písemné komunikaci. Kontrolní 

činnost živnostenského úřadu byla do doby ukončení nouzového stavu omezena, případně 

odložena. Kontroly v terénu proto nebyly, s výjimkou kontrol na základě došlých podnětů, 

prováděny. Omezena byla také spolupráce s ostatními kontrolními orgány, jako například s 
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Českou obchodní inspekcí. Přesto bylo v roce 2020 ve spolupráci s ostatními kontrolními 

orgány provedeno pět kontrol. 

 Přes tuto situaci se však odbor živnostenský úřad bez zásadnějších problémů vypořádal 

se všemi úkony, které v roce 2020 vznikly v souvislosti s registrační činností. Úkonů nebylo 

výrazně méně než v předchozích letech, nicméně pracovnice na přepážkových pracovištích 

svým přístupem a aktivitou, nad rámec úředních hodin, jejich zpracování zabezpečily tak, že 

nedocházelo k výrazným časovým prodlevám a nastavené zákonné lhůty byly dodrženy. 

Zaměstnancům odboru se také dařilo praktikovat způsob vyřizování a předávání dokumentů 

tzv. na počkání, čímž bylo zajištěno omezení opakovaného osobního kontaktu s klienty a 

živnostenský úřad zároveň nemusel zasílat klientovi informace prostřednictvím poštovní 

přepravy.   

 V roce 2020 byla z již uvedených důvodů utlumena tradiční spolupráce s Okresní 

hospodářskou komorou v Chomutově nebo Poradním sborem obchodní akademie. 

 

  

6.5.11 ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 

 Odbor životního prostředí sídlí v budově bývalé měšťanské školy na Husově náměstí. 

Významnější událostí bylo provedení kladně hodnocené kontroly činnosti na úseku státní 

správy odbornými pracovníky Krajského úřadu Ústeckého kraje v oblasti odpadového 

hospodářství, ochrany přírody a krajiny, ochrany lesa, myslivosti a rybářství. V roce 2020 vedla 

odbor paní Ing. Dagmar Mutinská. 

 Odbor vykonává činnost vodoprávního úřadu a speciálního stavebního úřadu podle 

vodního zákona, přičemž například vydává povolení k nakládání s povrchovými nebo 

podzemními vodami, povoluje nadlimitní vypouštění odpadních vod nebo schvaluje havarijní 

plány. Dohlíží také na odpadové hospodářství tím, že mimo jiné uděluje souhlas k nakládání s 

nebezpečnými odpady a vede jejich evidenci či kontroluje, jak jsou podnikateli a obcemi 

dodržovány předpisy a rozhodnutí úřadů. Odbor také zajišťuje ochranu ovzduší (vede 

například evidenci oznámení středních zdrojů a zpřístupňuje informace o stavu ovzduší), 

působí v oblasti rybářství, ochrany zvířat a ochrany přírody (mimo jiné povoluje kácení dřevin 

rostoucích mimo les, vydává závazná stanoviska k zásahům do významných krajinných prvků, 

registruje významné krajinné prvky, vyhlašuje památné stromy, jejich ochranná pásma a 

zajišťuje jejich ochranu). Dále odbor životního prostředí vykonává agendu týkající se 

myslivosti, ochrany zemědělského půdního fondu, lesa a rostlinolékařskou péči. V oblasti 

samosprávy zodpovídá odbor životního prostředí za odpadové hospodářství města. Zajišťuje 

zpracovávání koncepčních dokumentů, smluvních vztahů s firmami zpětného odběru a 

elektrozařízení či koordinace rozmísťování a přidělování nádob na odpad a odpadních košů. 

Zaměstnanci odboru mají na starosti též správu městské veřejné zeleně, tedy agendu péče o 

dřeviny a travnaté plochy či květinové výsadby.  
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 Odbor životního prostředí v roce 2020 mimo jiné nabízel veřejnosti možnost čerpat 

dotace na ošetření stromů na soukromých pozemcích, zavedl nově svoz použitého oleje, který 

je od roku 2020 možné vhazovat do šedých kontejnerů na speciálních stanovištích, a zabýval 

se přizpůsobením seče trávníků měnícím se klimatickým podmínkám, přičemž travnaté plochy 

rozdělil na pobytové, sečené až šestkrát do roka, a extenzivní, kterým je ponechán luční 

charakter. Více informací o činnosti odboru v roce 2020 se nepodařilo zjistit.  
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7. ORGANIZACE ZŘÍZENÉ MĚSTEM 

7.1 Dopravní podnik měst Chomutova a Jirkova 

Hlavním předmětem činnosti Dopravního podniku měst Chomutova a Jirkova v roce 

2020 bylo provozování městské autobusové a trolejbusové dopravy na území města 

Chomutova a Jirkova a pro obce Černovice, Droužkovice, Spořice, Údlice a nově také pro obec 

Březno. Kromě městské hromadné dopravy provozoval podnik linkovou a smluvní, 

pravidelnou a nepravidelnou autobusovou dopravu, mycí linku, plničku CNG33, naftovou 

čerpací stanici a poskytoval opravárenský servis pro vlastní vozový park a pro vozy externích 

zákazníků. Dopravní podnik měst Chomutova a Jirkova je akciová společnost, jejíž areál se 

rozprostírá vedle Obchodní zóny Otvice. V roce 2020 podnik vedl pan Ing. Petr Maxa. 

Rok 2020 byl třetím rokem plnění desetileté smlouvy s městy Chomutov a Jirkov na 

provozování městské hromadné dopravy a zajištění dopravní obslužnosti v územním obvodu 

obou měst. Tyto smlouvy podnik uzavřel také s obcemi Černovice, Droužkovice, Spořice, 

Údlice a Březno. Městská hromadná doprava byla čtvrtým rokem provozována v tarifu 

integrovaného dopravního systému Ústeckého kraje (Dopravy Ústeckého kraje), jehož je od 

11. prosince 2016 dopravní podnik součástí. V rámci tarifu a smluvních přepravních podmínek 

byly v tarifních zónách Chomutov a Jirkov k dispozici přestupní jízdenky pro jednotlivou jízdu 

s časovou platností 45 a 60 minut a bezplatná přeprava pro seniory a dárce krve. 

Samozřejmostí se stalo placení jízdného bezkontaktní bankovní kartou jak v přepravních 

kancelářích, tak ve vozidlech městské hromadné dopravy. Rostl také počet jízdenek 

zakoupených v e-shopu. 

V uvedeném roce pokračovala obnova vozového parku městské hromadné dopravy. 

Dopravní podnik převzal v lednu 2020 kloubové autobusy Solaris Urbino 18 CNG, které pořídil 

v rámci projektu Udržitelná veřejná doprava z Integrovaného regionálního operačního 

programu. Z celkového počtu 36 autobusů, které dopravní podnik vypravuje na své linky, jezdí 

25 autobusů na stlačený zemní plyn. 

Dále podnik investoval do technické základny provozu v dopravním areálu, vybudování 

automatizovaného vjezdu a výjezdu do areálu, instalace klimatizace do administrativní budovy 

a budování kamerového systému v dopravním areálu.  

Epidemie koronaviru přivodila dopravnímu podniku v důsledku snížené poptávky 

úbytek tržeb v městské hromadné dopravě, který však byl podniku kompenzován na základě 

smluv o zapojení do systému Doprava Ústeckého kraje. Provoz městské hromadné dopravy 

tak nejvíce ovlivnily různé stavební práce na komunikacích a nejvíce koronavirová opatření 

dopadla na četnost zaměstnanecké a zájezdové dopravy. Dopravní podnik směřoval v roce 

2020 nemalé úsilí a finance do čištění a desinfekce interiérů autobusů a trolejbusů. Nově byly 

pořízeny dva generátory ozónu a zintenzivněno mytí držadel a větrání vozidel. Do všech 

vozidel městské hromadné dopravy byly instalovány bezdotykové dávkovače dezinfekce.  

                                                      
33 CNG: Compressed Natural Gas, stlačený zemní plyn. 
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7.1.1 Hospodaření 

 Bilanční suma dopravního podniku měst Chomutova a Jirkova byla k 31. prosinci 2020 

na úrovni 192 879 tisíc korun, to je 90,76 procenta hodnoty předchozího roku. Dlouhodobý 

hmotný majetek klesl meziročně o šest procent na 125 737 tisíc korun. Přírůstky 

dlouhodobého hmotného majetku v roce 2020 sice mírně převyšovaly úbytky, došlo však k 

nárůstu oprav u dopravních prostředků, k vyřazení jednoho trolejbusu či starého vjezdového 

systému. 
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7.1.2 Městská hromadná doprava 

Dopravní podnik měst Chomutov a Jirkova provozoval v roce 2020 15 autobusových 

linek městské hromadné dopravy s délkou 139 kilometrů a šest trolejbusových linek s délkou 

61 kilometrů. Linky obsluhovaly 197 zastávek, z nichž 55 bylo jak autobusových, tak i 

trolejbusových. Městskou hromadnou dopravu zajišťovalo celkem 35 autobusů a 17 

trolejbusů.  

 

Dopravní podnik v rámci provozu městské hromadné dopravy dodržel většinu 

parametrů standardů kvality služeb. Zajistil v minimálně 75 procentech spojů bezbariérový 

vstup a ve všech svých vozidlech provozoval systém sdělování informací osobám zrakově 

postiženým. Dále umožnil provádění plateb při nákupu časových jízdenek a dobíjení 

elektronické peněženky prostřednictvím čtyř dobíjecích terminálů, v přepravních kancelářích 

pak bylo možné uhradit platby pomocí bankovní karty. Ve všech vozech městské hromadné 

dopravy byla provozována wifi síť v systému 3G nebo LTE34. Jako nejproblematičtější z 

parametrů byla hodnocena přesnost provozu a informovanost cestujících. Naopak 

stoprocentního plnění dosáhl dopravní podnik u parametru standard řidiče, který hodnotí 

ústrojovou kázeň. 

 

 

                                                      
34 3G: zkratka označující mobilní zařízení a mobilní sítě, které nabízí možnost bezdrátového přenosu hlasu a dat, 
videotelefonii a mobilní televizi. 
LTE: Long Term Evolution, technologie určená pro vysokorychlostní internet v mobilních sítích. 
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7.1.3 Linková a ostatní autobusová doprava 

Dopravní podnik vlastnil v uvedeném roce licence na provoz 10 autobusových linek. Na 

linkách a smluvních přepravách ujeli řidiči dopravního podniku celkem 196 tisíc kilometrů. 

Největší podíl na tom měla přeprava zaměstnanců pro významné regionální zaměstnavatele, 

menší pak provoz skibusů, cyklobusů či nepravidelná smluvní a zájezdová doprava. Počet 

ujetých kilometrů na linkové, smluvní a zájezdové dopravě v roce 2020 významně snížila 

epidemie koronaviru. 

 

 

 

7.1.4 Dopravní podnik a veřejnost 

 Dopravní podnik je významnou součástí života měst Chomutova a Jirkova, především 

pak městská hromadná doprava. Jedním z cílů podniku je proto prezentace aktualit veřejnosti 

prostřednictvím lokálních periodik a internetu a pořádání tzv. dnů otevřených dveří. 1. září 

2020 se měl uskutečnit pátý ročník Dne otevřených dveří v dopravním podniku aneb 

bezpečně do školy, který návštěvníkům tradičně nabízí možnost prohlédnout si veřejnosti 

běžně nepřístupné prostory technického zázemí dílen, myčky a samozřejmě také vozidla 

městské hromadné dopravy. Tak jako mnohé další akce byl však kvůli epidemické situaci 

zrušen. 

 Bez jakýchkoli oslav se muselo obejít také výročí 25 let trolejbusové dopravy 

v Chomutově. Stavba trolejbusové tratě spojující Chomutov a Jirkov byla započata 7. září 

1992, 23. července 1994 převzal dopravní podnik první kloubový trolejbus Škoda 15 Tr 

budoucího evidenčního čísla 001. 29. června 1995 byla slavnostně otevřena stavba tehdy 
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nejmladšího trolejbusového provozu v České republice a první cestující se mohli svézt o dva 

dny později, tedy 1. července 1995, kdy byla zahájena pravidelná trolejbusová doprava mezi 

Chomutovem a Jirkovem. Na počátku křižovaly obě města pouze dvě linky, postupně byly 

zaváděny další. V roce 2006 dopravní podnik zakoupil pět dvanáctimetrových moderních 

vozidel Solaris Trollino 12AC. V dalších letech přibyl kloubový trolejbus Škoda 25Tr. Původní 

trolejbusy i přes různé střední a velké opravy nezadržitelně stárly. V roce 2014 se objevily 

úvahy o možném zrušení trolejbusové dopravy a jejich nahrazení autobusy. Záchranou pro 

trolejbusovou trať byla dotace Evropské unie na nákup nových trolejbusů a tramvají, o kterou 

dopravní podnik požádal a 

uspěl. V roce 2017 bylo vypsáno 

výběrové řízení na dodání 

nových nízkopodlažních 

trolejbusů a v roce 2018 

dopravní podnik převzal 15 

nových trolejbusů – 10 

kloubových Škoda 27 Tr a pět 

krátkých Škoda 26 Tr. Z 

původních trolejbusů si podnik 

zachoval dva, vůz evidenčního 

čísla 002 je veden jako technické 

vozidlo a vůz s evidenčním 

číslem 008 byl opraven a uveden 

do původního stavu. Nyní slouží 

jako historické vozidlo.  

 

 

7.2 Chomutovská bytová 

 Obchodní společnost Chomutovská bytová v roce 2020 pokračovala ve své činnosti z 

předešlých let, kterou je pronajímaní bytů a nebytových prostor, opravy, údržba, správa, 

modernizace a investice do bytového fondu v rozsahu, kterou jí určuje jediný akcionář 

Statutární město Chomutov. Chomutovská bytová, akciová společnost, sídlí v Křižíkově ulici. 

Její provoz zajišťovalo v roce 2020 šest zaměstnanců včetně ředitelky společnosti paní Bc. Soni 

Skalické. 

Chomutovská bytová spravuje z větší části svůj vlastní bytový fond a současně zajišťuje 

správu bytového fondu ve vlastnictví města, jenž nebyl dosud zprivatizován. V roce 2020 měla 

společnost ve svém majetku 1 515 bytových jednotek a 97 nebytových prostor.  
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7.2.1 Hospodaření  

Hlavní činností společnosti Chomutovská bytová byla správa a údržba bytového fondu. 

Pro tyto účely disponuje společnost finančními prostředky získanými z vybraného nájemného 

od nájemců bytů a nebytových prostor, dále za pronájmy reklamních ploch a umístění antén 

mobilních operátorů a antén k internetu. Další finanční prostředky společnost získává z tržeb 

za byty nabízené do nájmu prostřednictvím veřejných nabídek, z tržeb za schvalovací procesy 

spojené s přepisy nájemních vztahů k bytům, z pronájmů bytů, výměn bytů a podobně.  

V roce 2020 došlo ke snížení oprav bytového a nebytového fondu, a to především z 

důvodu vyšších investic. Přibyly odpisy dlouhodobého majetku, a to z důvodu vyšších investic 

do majetku společnosti, zvýšením počtu nemovitostí nákupem a převodem některých 

nemovitostí z majetku města Chomutova do majetku Chomutovské bytové.  

Společnost v uvedeném roce nakoupila sedm domů včetně pozemků v ulici Palackého 

(v tzv. Podkově) v hodnotě 100 milionů korun a převzala do svého majetku 12 domů a tři kryty 

civilní obrany včetně pozemků od města Chomutova. Plánované náklady nebyly překročeny. 

Společnost ke konci roku vlastnila 288 pozemků, 116 domů, tři samostatně stojící kryty civilní 

obrany, dva nebytové prostory v kruhovém objezdu v ulici Palackého a 56 bytových jednotek.  

 

7.2.2 Chomutovská bytová a veřejnost 

Nabídka bytů veřejnosti probíhala formou veřejné nabídky, nabídka nebytových 

prostor byla rovněž realizována zveřejňováním na webových stránkách a v sídle společnosti. 

Kontrolu bytů, jejich užívání a komunikaci s nájemníky zajišťovali pracovníci provozního úseku. 

Probíhala také spolupráce se správcem nemovitostí společností Qark, a to v oblastech 

zajišťování oprav a údržby bytů a nebytových prostor, stanovení plánu oprav a údržby, 

předávání bytů nájemníkům a vrácení zpět při ukončení nájmu, zajištění kontrol objektů a 

odstranění technických závad a provádění povinných revizí. Běžná údržba byla zajištěna 

odborným způsobem za přesně stanovených podmínek, přičemž činnost dodavatelů byla 

průběžně kontrolována. 

 

7.2.3 Činnost v roce 2020 

V roce 2020 došlo v rámci investičních akcí k technickému zhodnocení 29 domů. 

Jednalo se převážně o výměnu oken, zateplení a revitalizaci u domů v ulicích Vršovců č. p. 1007 

a 1141 (výměna sklepních oken, rekonstrukce střechy), Poděbradova č. p. 1030 a 1308 

(výměna oken), Křižíkova č. p. 1098 (výměna oken), Za Zborovskou č. p. 3613 až 3614 a 3615 

až 3616 (výměna oken), Karolíny Světlé č. p. 3623 až 3626 (zateplení objektu), Riegrova č. p. 

3653, 3655 až 3656, 3657 a 3658 (výměna vchodových dveří), Čechova č. p. 3836 (výměna 

střešních oken), Pionýrů č. p. 3875 (zateplení objektu), Palackého č. p. 3961 až 3962 (výměna 

oken v suterénu, revitalizace), Palackého č. p. 3993 až 3997, 4089 až 4090, 4445 až 4449 
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(zateplení objektů), Kadaňská č. p. 3749 až 3752 (zateplení střechy), Palackého č. p. 4501 až 

4505 a 4468 až 4469 (revitalizace objektů). 

 

 

7.3 Chomutovská knihovna 

 Chomutovská knihovna v roce 2020 plnila funkci informačního, kulturního, 

vzdělávacího a tvořivého komunitního centra. Jejím posláním bylo zajišťovat a poskytovat 

veřejné knihovnické a informační služby, stejně tak jako organizovat a nabízet kulturní, 

vzdělávací a volnočasové aktivity široké veřejnosti. Chomutovská knihovna, příspěvková 

organizace, sídlí v historických budovách bývalého jezuitského areálu v Palackého ulici. 

Ředitelem chomutovské knihovny se stal 1. ledna 2020 pan Mgr. Bedřich Fryč.  

 Rok 2020 představoval nejen v historii knihovny období zcela výjimečné. Chod celé 

společnosti byl koncem prvního čtvrtletí utlumen a následně zcela ochromen v souvislosti s 

globální pandemií koronaviru. Veřejné knihovny patřily mezi ta zařízení, která byla v důsledku 

přijatých vládních opatření po určitou dobu zcela uzavřena. Rozsah poskytovaných služeb se 

pak v průběhu roku měnil právě v závislosti na aktuálním vývoji míry rizika onemocnění v zemi. 

Zaměstnanci organizace nejen striktně respektovali obsah všech přijímaných 

protiepidemických opatření, ale sami se do jejich realizace aktivně zapojili. Knihovna se na 

několik týdnů stala jedním z center výroby ochranných prostředků, které byly dále 

distribuovány příslušníkům bezpečnostních složek, zdravotníkům či pracovníkům v sociálních 

službách na Chomutovsku. Omezení provozu knihovny využili zaměstnanci k aktivitám, které 

nemohou být realizovány za běžného provozu, případně jej výrazně komplikují. Jednalo se 

v první řadě o stavební úpravy či opravy zařízení objektu. V hlavní budově tak byly 

rekonstruovány části topného systému, kanalizace, sociální zařízení a výtah. Obnovou prošel 

rovněž vnější plášť městské věže a její vstupní prostory. 

 

7.3.1 Hospodaření 

Krizová situace roku 2020 se promítla do všech oblastí, kterým se knihovna věnuje. Z 

tohoto důvodu docházelo v průběhu roku k úpravám plánů jak v oblasti ekonomiky, tak 

připravovaných aktivit pro veřejnost. K poklesu příjmů tak došlo nejen u poplatků za registraci 

čtenářů, vstupného na kulturní akce či kurzovného, ale i v případě pronájmů prostor. Zde byl 

pokles obzvláště citelný, neboť uzavřena zůstala většina prostor, které jsou využívány 

dlouhodobými smluvními partnery. 

 V roce 2020 skončilo hospodaření s hospodářským výsledkem ve výši 1 499 tisíc korun. 

Provoz organizace byl zajišťován zejména z příspěvku od zřizovatele dle schváleného cash flow 

ve výši 26 538 tisíc korun. Vlastní výnosy organizace činily 2 193 tisíc korun. 
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 Celkově Chomutovská knihovna obdržela dotace ve výši 1 257 korun, z toho 1 235 tisíc 

korun na zajištění výkonu regionálních funkcí v knihovnách regionu a účelovou dotaci od obcí 

na zkvalitnění knihovního fondu obecních knihoven ve výši 22 100 korun. 

 Náklady organizace představovaly částku 28 535 tisíc korun, z nichž největší část tvořily 

mzdové náklady a s nimi související odvody, spotřební materiál, platby za energie a také 1 

607 tisíc na nákup knih. 

 

 

7.3.2 Služby čtenářům a návštěvníkům 

 Na jaře 2020, kdy byla knihovna pro veřejnost uzavřena nebo byly její služby čtenářům 

výrazně omezeny, se zaměstnanci Chomutovské knihovny podíleli na šití roušek. Nejprve v 

domácím prostředí, později vytvořili šicí dílnu přímo v prostorách knihovny, kde šili roušky 

například pro Onkologické oddělení chomutovské nemocnice, zaměstnance řetězce Kaufland 

nebo dialyzační centrum v Chomutově. Další roušky ušité v knihovně byly distribuovány 

prostřednictvím magistrátu města Chomutova. Souběžně se knihovníci podíleli na výrobě 

ochranných štítů na 3D tiskárně. Knihovna se stala centrem kompletace štítů, jejichž jednotlivé 

díly vyráběly organizace i jednotlivci z celého města. Ty pak byly v součinnosti s chomutovským 

magistrátem distribuovány nejohroženějším pracovníkům, převážně zdravotníkům a 

zaměstnancům integrovaného záchranného zdravotního systému v Chomutově a Jirkově.  

 V knihovně i nadále probíhala běžná údržba a řešily se úkoly, které komplikuje běžný 

provoz knihovny. Přebalovaly se knihy a CD, probíhala aktualizace serveru a nezbytné opravy, 

úklidy skladů jednotlivých výpůjčních oddělení, aktualizace fondu a desinfekce vrácených knih. 

Knihovna prostřednictvím sociálních sítí dávala čtenářům zajímavé tipy, jak si zkrátit dlouhou 

chvíli, a udělala několik opatření, která se v dané situaci mohla hodit. Byla rozšířena možnost 

výpůjčky e-knih na pět kusů, dále byla zavedena možnost prodloužení registrace i případné 

vytvoření nové registrace online. Zajímavým počinem z oblasti kultury během aktuálního stavu 

byla virtuální prohlídka výstavy Z podstaty bytí výtvarnice Jitky Kůsové. Pokračoval nákup 

nových knih, které si hned po otevření mohli čtenáři zapůjčit ve všech výpůjčních odděleních. 

 Nejistota a různé změny opatření souvisejících s koronavirem značně komplikovaly 

situaci v oblasti vzdělávání. Jazykové kurzy (angličtina, němčina, španělština, francouzština a 

ruština) pro dospělé, seniory i děti předškolního věku probíhaly s přestávkami s ohledem na 

nouzový stav. Podařilo se jich přes všechny problémy otevřít a částečně dokončit 24. Ve 20. a 

21. ročníku Akademie třetího věku se uskutečnilo pouze šest přednášek z plánovaných 18. Z 

důvodu nouzového stavu se v roce 2020 nekonaly vzdělávací autobusové zájezdy a exkurze 



Kronika města Chomutova 2020     7. Organizace zřízené městem 

133 

pro dospělé. Pro podporu počítačové gramotnosti zorganizovala Chomutovská knihovna dva 

kurzy základních počítačových dovedností pro 15 seniorů a dva navazující kurzy internetu pro 

12 seniorů. Z oblíbených pohybových aktivit (jóga pro seniory, tanec pro ženy) se v roce 2020 

podařilo zahájit a dokončit pouze tři kurzy. Přípravné kurzy ke studiu na středních školách a 

šestiletém gymnáziu proběhly z plánových osmi kurzů pouze čtyři. Za dva kurzy pro šestiletá 

gymnázia, které nebyly dokončeny, byla vrácena poměrná část kurzovného. U dalších dvou 

přípravných kurzů na střední školy byly jako náhrada za neuskutečněné přednášky 

posluchačům poskytnuty zkušební testy k přijímacím zkouškám.   

 Galerie a výstavní prostory byly v roce 2020 po řadu měsíců uzavřeny pro veřejnost. 

Přesto se však podařilo připravit množství kulturních akcí, přednášek a výstav. Mezi 

nejúspěšnější akce, které se uskutečnily, patřily zejména koncerty v atriu knihovny. 

Obrovskému zájmu veřejnosti se těšilo vystoupení hudební formace Voilà! Voilà!, která 

nabídla kvalitní multižánrový hudební zážitek. Stejnému zájmu veřejnosti se těšil koncert 

Vladimíra Merty, písničkáře, hudebního skladatele, textaře, scenáristy, filmového a 

divadelního režiséra, dokumentaristy, esejisty, publicisty, prozaika, kreslíře a fotografa. Díky 

skvělému počasí se vydařilo také A – session. Bluegrassové tóny skupiny Album a gotická 

hudba uskupení Arcus rozvibrovaly atrium již počtrnácté. V létě se představili v atriu také herci 

Pavol Šariš a Filip Teller v jedinečném divadelním představení Čecháčci a Čoboláci v duchu 

nejlepší tradice stand – up comedy. Mezi nejoblíbenější srpnové akce patří již řadu let festival 

orientálního tance a hudby V rytmu Orientu. Na samém závěru prázdnin pak patří atrium 

Country festu. Z důvodu nepříznivého počasí byl tento festival bluegrass, country, folku a 

trampské muziky přesunut do vnitřních prostor na velký sál knihovny. Tradičně se konají vždy 

na jaře a na podzim hudební festivaly April Open Air a Indian Summer Open Air. V roce 2020 

bylo nutné již připravený jarní festival zrušit, a tak se konal jen ten podzimní, na kterém se 

představila místní hudební seskupení Noční Klid (blues-rock), Hot Pants (punk-rock), Dokruhu 

(eird country/kovbojský metal), hosté z Prahy THE ENVLPS (indie electro) a rakovničtí Manon 

meurt.  

 V roce 2020 pokračovaly autorské večery s českými spisovateli a publicisty v rámci 

projektu Svazu českých spisovatelů – Spisovatelé do knihoven. Pozvání do Chomutovské 

knihovny přijali Michal Ajvaz, Jan Škrob a Pavla Horáková. Další tři autorská čtení musela být 

bohužel zrušena. Zejména setkání s mladým básníkem a moderátorem Radia Wave Janem 

Škrobem se těšilo velikému zájmu ze strany studentů a žáků chomutovských škol. Veřejností 

velice oblíbené cestopisné přednášky proběhly v uvedeném roce pouze dvě. Radka Tkáčiková 

zavedla posluchače do Východní Indonésie a cestovatelský matador Šebestián Šulc oslavil s 

publikem při vyprávění o Podkarpatských poloninách osmdesáté narozeniny.   

 Koncertní nabídku pravidelně uzavírají vánoční a adventní koncerty v kostele sv. 

Ignáce. Rok 2020 byl ovšem výjimkou, a tak Chomutovská knihovna pro své návštěvníky 

připravila alespoň dva záznamy koncertů z minulých let. Na knihovním Facebooku byl ke 

zhlédnutí adventní koncert Loutny české a půlnoční koncert Rybovy České mše vánoční v 
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podání Komorního orchestru města Chomutova a pěveckých sborů Chomutovska pod 

vedením Miroslava Šulce. 

 Nabídka výstav v galeriích Lurago, Špejchar a ve výstavních prostorách v interiéru 

Chomutovské knihovny byla bohužel kvůli vládním nařízením velice okleštěna. Za zmínku stojí 

dvě výstavy prezentované ve výstavním prostoru u oddělení naučné literatury. Velký ohlas 

sklidila panelová výstava Vlk, náš staronový soused, poskytující základní informace o životě a 

chování vlků, o jejich funkci v přírodě a důvodech, proč se k nám postupně vracejí. Panely byly 

navíc doplněny modely vlků v životní velikosti. Vlky posléze vystřídala výstava Svět z kostiček 

– světové stavby složené z LEGA. Výstava nabídla přes 120 exponátů z kostek lega a byla 

doplněna poznávací soutěží o stavebnice LEGO. V galerii Lurago se nebývalému zájmu těšila 

výstava Nezapomeneme. Regionální přehlídka výtvarně ztvárněných vzpomínek na holokaust 

byla připravena k uctění památky 75. výročí konce druhé světové války ve spolupráci s městem 

Chomutov. Výstava propojila soutěžní studentská díla k tématu holokaust a osvobození vlasti 

se vzpomínkami válečných veteránů. Výstava Jitky Kůsové Z podstaty bytí v galerii Špejchar 

byla pojata jako souhrnný bod – zastavení, kontrola splněných cílů a odrazový můstek pro další 

etapu tvorby. Představen byl průřez její tvorbou od soch, přes kresby a grafiky, až po malby. 

Po uzavření prostor kvůli epidemiologickým opatřením byla vytvořena virtuální prohlídka 

výstavy a byla pro zájemce umístěna na facebookovém profilu knihovny. V závěru roku vynikla 

výstava Jiřího Jandy – V ZAHRADĚ, která byla volným výběrem z jeho dlouhodobých projektů 

uskutečněných v letech 2012 až 2020 na různých místech. Jejich společným motivem je 

především Okamžik, Událost a Záznam. Vychází z několikaleté vizuálně-hudební spolupráce při 

setkávání v zahradě s hudebníkem Vojtěchem Havlem. Současně s výstavou se uskutečnily dvě 

hudebně výtvarné dílny. Během první nazvané Kresby smyčcem doplnil Jiřího Jandu cellista 

Vojtěch Havel a při druhé dílně pak perkusista Jaroslav Kořán. Ve spolupráci s organizací 

Sociální služby Chomutov vznikla výstava Můj svět – má radost. Vystaveny byly obrazy a básně 

Karla Antonického, klienta Domova pro seniory Písečná v Chomutově.  

 Z dalších akcí pro veřejnost proběhly ještě před započetím epidemiologických restrikcí 

Chomutovské deskohrátky, na kterých se s Chomutovskou knihovnou podílejí největší výrobci 

her v České republice. Část programu byla věnována chomutovským školám. Pro veřejnost 

proběhlo několik turnajů o ceny, případně o postup do celostátního kola soutěže ve hrách 

Krabčáci, Kombo Afrika a Dominion. O letních prázdninách dvakrát nabídla Chomutovská 

knihovna ve svém atriu zájemcům možnost vyzkoušet si různé venkovní hry. Od klasických, 

jako badminton nebo pétanque, po méně známé, jako třeba Hookbruč. V červnu a v září se 

konaly procházky s nordic walking hůlkami do Bezručova údolí a na Červený Hrádek. 

 V roce 2020 probíhal v Chomutovské knihovně již šestý ročník Virtuální univerzity 

třetího věku. Navštěvovalo ji 35 studentů. V lednu se v aule České zemědělské univerzity 

konala slavnostní promoce těch, kteří po úspěšném absolvování šesti semestrů splnili studijní 

podmínky a studium řádně ukončili. V letním semestru nezbylo, než po dvou setkáních 

přesunout výuku do distanční formy studia. Virtuální univerzitě třetího věku tak chyběla 
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důležitá součást studia, a sice společná setkávání. I přesto, v podmínkách domácí výuky, 

univerzitě zůstali věrní v podstatě všichni studenti.  

 V létě proběhl v Chomutovské knihovně příměstský tábor na téma Recyklace – 

recitace, kterého se zúčastnilo 20 dětí. Děti si v rámci příměstského tábora vyzkoušely 

možnosti zpracování různých recyklovatelných materiálů. Z papíru například vyráběly ruční 

papír, plasty recyklovaly na podmořská zvířata a příšery a z nasbíraných PET lahví vytvářely 

šperky. Pomohly také vyzdobit knihovnu, když z papíru vytvořily postavy čtenářů v životní 

velikosti, které poté oblékly do oděvů ze second handu. Tyto postavy pak posloužily jako 

výzdoba místnosti v dětském oddělení knihovny. Cílem výletu v roce 2020 byl vrchol 

Milešovky. Cestou si děti také vyzkoušely hledání surových českých granátů.  

 Od roku 2008 pořádá Chomutovská knihovna literární kroužek pro všechny děti, které 

mají touhu stát se spisovatelem nebo spisovatelkou. Jde o kurz tvůrčího psaní nazvaný 

Knihovnický pisálek. V roce 2020 se vedení kroužku ujala regionální spisovatelka Renata 

Šindelářová, která má za sebou vydání několika úspěšných knih pro děti i pro dospělé.  Kroužek 

probíhal jednou měsíčně v prostorech knihovny. Na každém setkání se děti zabývaly různými 

jazykovými hrátkami, úkoly rozvíjející fantazii účastníků a v neposlední řadě také většími 

slohovými útvary na konkrétní téma. Bohužel i tento kroužek zasáhla protiepidemická 

opatření, a tak se setkání dětí s Renatou Šindelářovou uskutečnilo pouze třikrát. 

 Už popáté se mohly ve školním roce 2019/2020 první třídy z chomutovských škol 

přihlásit do celostátního projektu Už jsem čtenář – knížka pro prvňáčka, čehož využilo 474 

prvňáčků z 10 různých základních škol v Chomutově. Knihovna s žáky pracuje nad rámec 

obvyklých knihovnických činností. Připravuje pro prvňáčky seznamovací besedu a další dle 

výběru zaměřené setkání. Odměnou je knížka pro prvňáčka, původní česká novinka, která je 

napsaná a ilustrovaná výhradně pro účastníky tohoto celostátního projektu a která se do 

běžného prodeje dostane až za tři roky. Ve školním roce 2019/2020 obdržely děti knihu 

spisovatelky Michaely Fišarové a ilustrátorky Anety Žabkové s názvem První školní výlet.  

 Chomutovská knihovna také třetím rokem úspěšně pokračovala v účasti na celostátním 

projektu setkávání rodičů s dětmi do tří let Bookstart – S knížkou do života. Každý čtvrtek 

dopoledne seznamovaly knihovnice děti s novinkami ze světa dětských knížek a leporel a 

přitom se hrálo divadlo, zpívalo, tancovalo, četlo a cvičilo. Na dvě besedy v průběhu roku byli 

pozváni odborníci na rozvoj řeči, jemnou motoriku nebo pohybové dovednosti dětí. Nově bylo 

ve školním roce 2019/2020 pořádáno také odpolední setkávání starších dětí od 3 do 6 let, 

které kladlo větší důraz na práci s literaturou, propojenou s tvořivou činností. V roce 2020 

proběhlo setkání pouze sedmkrát. 

 V neděli 20. září 2020 se uskutečnil charitativní rodinný hudební festival Párty pomáhá 

Nikolce a Magdalence, do jehož realizace byla Chomutovská knihovna zapojena. Na dvou 

pódiích v areálu Kamencového jezera a letního kina probíhaly charitativní koncerty místních 

muzikantů. Výtěžek ze vstupného putoval na intenzivní neurorehabilitační péči pro nemocné 
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holčičky. Na akci zahrály skupiny Trautenberk, Experience, Abdera, Madras či CopaCaband, 

zazpívali Michal Horák, Adéla Radimcová a Matěj Koudelka.  

 

 

7.3.3 Služby knihovnám 

Přestože podobně byl kvůli koronaviru omezen provoz i v místních knihovnách, 

zajišťovala Chomutovská knihovna po celý rok 2020 výkon regionálních funkcí knihoven. 

Potřeby jednotlivých obcí byly předmětem osobních návštěv, které proběhly ve všech 

pobočkách, s nimiž Chomutovská knihovna v tomto směru spolupracuje. 

 Plnění regionálních funkcí knihoven vychází z Metodických pokynů Ministerstva 

kultury k zajištění výkonu regionálních funkcí knihoven a jejich koordinaci na území České 

republiky. Služby knihovnám regionu Chomutov poskytuje regionální oddělení Chomutovské 

knihovny. Chomutovská knihovna je příjemcem dotace pro obsluhované knihovny. K zajištění 

regionálních funkcí v roce 2020 obdržela na základě smlouvy o poskytnutí neinvestiční dotace 

z rozpočtu Ústeckého kraje dotaci ve výši 1 235 000 korun.  

 Základ sítě veřejných knihoven tvoří tři profesionální knihovny (Kulturní zařízení Kadaň 

– Městská knihovna, KVIZ – Městská knihovna v Jirkově, Zámek Klášterec nad Ohří – středisko 

městská knihovna) a 36 základních neprofesionálních knihoven. Knihovny regionu Chomutov 

mají knihovní fond uložen v knihovním systému Tritius Reks. Jejich výkony se každoročně 

srovnávají se Standardy pro dobrou knihovnu.  

 Všem aktivním knihovnám byla poskytnuta pomoc při sestavování statistických výkazů, 

obecním knihovnám pak veškerá pomoc při jejich činnostech vyplývajících z doporučených 

standardů pro výkon regionálních funkcí. Jednou ze základních služeb zacílených na obecní 

knihovny regionu Chomutov byly konzultace na různá témata. Nejčastěji se týkaly aktualizace 

a revize fondu obecních knihoven, přípravy výměnných souborů, přebalování knih vlastního 
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fondu knihoven s názornou ukázkou, vzdělávání, práce se čtenáři, otázky aktuálního dění v 

oboru a byly prodiskutovány běžné činnosti těchto knihoven. Důležitým tématem byla práce 

s novým automatizovaným knihovním systémem Tritius Reks a servis automatizovaného 

knihovního systému. 

 Další nezbytnou činností napomáhající rozvoji knihoven je tvorba výměnných 

knihovních fondů, jejich cirkulace a distribuce po knihovnách. Každá obsluhovaná knihovna 

obdržela knihy z regionálního fondu podle požadavku čtenářů. V roce 2020 bylo distribuováno 

35 knihovnám 201 souborů s celkovým počtem 13 411 svazků. Největší zájem přetrvává o 

historické, válečné a ženské romány. Oproti předešlému roku vzrostl zájem o dětskou 

literaturu pro děti do 5 let a o zvukové knihy. Do fondů obecních knihoven v regionu bylo 

zpracováno 2 160 knihovních jednotek, z toho 51 zvukových knih. V roce 2020 pokračovaly 

regionální knihovny také v půjčování stolních deskových her, nově bylo pořízeno 105 her v 

celkové hodnotě 26 786 korun. Knihovní fond pro výměnné soubory, které kolují po obecních 

knihovnách, měl ke konci roku k dispozici 48 752 dokumentů. Oběh těchto výměnných 

souborů byl uskutečněn čtyřikrát za rok. 

 Vzhledem k epidemiologické situaci se v roce 2020 neuskutečnil pátý ročník poznávání 

knihoven chomutovského regionu, určený pro knihovnice obecních knihoven.  

 

7.3.4 Doplňování, uchovávání a ochrana knihovního fondu 

 Celkový přírůstek knihovního fondu Chomutovské knihovny v roce 2020 činil 10 172 

knihovních jednotek. Do fondu bylo doplněno o 955 knih méně než v předchozím roce. 

Akvizice byla uskutečňována elektronickou formou objednávání. Největšími dodavateli byly 

velkoobchody OPA, Euromedia a Kosmas, nově přibyl dodavatel Team Library. Celková cena 

knih pořízených do knihovního fondu v roce 2020 činí 2 778 tisíc korun. 

 

 

 

 

 Akvizice knihovního fondu probíhala ve spolupráci se všemi pracovníky jednotlivých 

oddělení knihovny. Nejvíce knihovních jednotek bylo zakoupeno do oddělení beletrie. 

Průměrná doba kompletního zpracování dokumentu od akvizice k uživateli činila jeden až dva 

týdny. Pokud měl čtenář o knihu v tomto mezidobí zájem, byla pro něj zpracována přednostně. 

 Katalogizační oddělení zajišťuje také nákup a zpracování výměnného fondu pro 

knihovny v regionu. V roce 2020 bylo z financí určených k nákupu výměnného fondu pořízeno 

a zpracováno 2 024 knih, fond pro výměnné soubory měl celkem 48 752 knihovních jednotek.  
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7.4 Kultura a sport Chomutov 

 V roce 2020 se společnost Kultura a sport Chomutov, dominantní poskytovatel služeb 

v oblasti sportovních i kulturních aktivit pro veřejnost, musela potýkat s opatřeními brzdícími 

šíření koronaviru. Od března 2020 do konce roku docházelo k opakovanému omezování 

kontaktů mezi lidmi, které se výrazně projevilo v oblasti společenských kulturních a 

sportovních akcí. Pokud nebyly akce zcela zrušeny, docházelo k jejich posouvání, nebo se 

uskutečňovaly za specifických podmínek určených hygienickými opatřeními, což bylo 

organizačně velmi náročné. Některá divadelní představení v rámci abonmá byla, kvůli 

opakovaně se zhoršující epidemii, posouvána hned dvakrát. Kino Chomutov se během svého 

uzavření zapojilo do projektu vasekino.cz, díky kterému bylo možné zhlédnout filmové 

premiéry přímo z domova. Po zakoupení vstupenky v online předprodeji získal divák možnost 

připojit se jejím prostřednictvím k vysílání vybraného filmu. Od 3. do 11. července bylo v 

chomutovském kině Svět možné navštívit filmový festival Tady Vary, unikátní přehlídku filmů, 

které měly být promítány na zrušeném 55. ročníku Mezinárodního filmového festivalu Karlovy 

Vary. V roce 2020 poprvé po šestnácti letech neproběhl multižánrový festival Otevřeno. Došlo 

také k trvalému uzavření městského rodinného centra Rozmarýn v městském parku, jehož 

prostory byly nově pronajaty soukromému nájemci. Kultura a sport Chomutov, společnost 

s ručením omezeným, sídlí v Městském divadle. Více podrobností o dění ve společnosti v roce 

2020 se nepodařilo získat. 

 Společnost Kultura a sport Chomutov zajišťovala v roce 2020 provoz následujících 

objektů a areálů. Městského divadla, městské sportovní haly, Rodinného centra Rozmarýn 

v městském parku, objektu bývalé sauny, Oddychového a relaxačního centra Aquasvět či 

Víceúčelového sportovního areálu v ulici Tomáše ze Štítného se třemi venkovními hřišti. Dále 

Centra volného času na Zadních Vinohradech, které se nachází v areálu zimního a letního 

stadionu a zahrnuje budovu vrátnice, dětské hřiště a in-line dráhu. Budova vrátnice je 

využívána společností Kultura a sport Chomutov jako informační a marketingové centrum 

celého areálu. Kulturně společenského centra, Kina Svět na Zadních Vinohradech, které 

disponuje dvěma hlavními sály pro filmovou projekci. Jsou zde také prostory k pořádání 

firemních školení, porad, setkání, amatérských výstav či jednání společenských organizací, 

kanceláře a klubovny. Areálu letního kina v Přemyslově ulici, který bývá využíván od června do 

září. Letního stadionu s tréninkovým zázemím na Zadních Vinohradech, jenž je tvořen 

fotbalovým hřištěm a atletickým stadionem s vlastními provozně oddělenými zázemími, a 

zimního stadionu s tréninkovou halou a šatnovacím blokem. V roce 2020 společnost vedla paní 

Bc. Věra Fryčová.  
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7.5 Městské lesy Chomutov 

 Cílem hospodaření organizace Městské lesy Chomutov je pěstování lesního porostu s 

vysokým funkčním potenciálem, přiměřeným daným přírodním podmínkám. Lesní majetek 

města Chomutova je tvořen několika komplexy. Největší část leží na náhorní plošině Krušných 

hor mezi obcí Hora Svatého Šebestiána a státní hranicí s Německem v nadmořské výšce kolem 

850 metrů nad mořem. Na území se nachází několik chráněných území včetně Národní 

přírodní rezervace Novodomské rašeliniště. Tato část majetku také tvoří podstatnou výměru 

uznané honitby, kde je provozována myslivost. Zbývající lesní majetek města Chomutova se 

nachází na svazích Krušných hor blíže k Chomutovu. 

  

 

 

 

 

Obrázek: Mapa pozemků spravovaných Městskými lesy Chomutov 
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 Městské lesy Chomutov v roce 2020 pokračovaly v hospodaření na pozemcích 

v majetku města Chomutova, které mají ve správě. Výměra lesních pozemků k 31. prosinci 

2020 činila 3 042,25 hektaru, z toho bylo 2 968,87 hektaru porostní půdy. Činnost organizace 

zajišťovalo ke konci roku 2020 celkem devět zaměstnanců. Pěstební, těžební i další práce byly 

zajišťovány převážně najatými živnostníky a soukromými firmami. Městské lesy Chomutov, 

příspěvková organizace, sídlí v Hoře Sv. Šebestiána. V roce 2020 organizaci vedl pan Petr 

Markes.  

 

7.5.1 Hospodaření 

 Hospodaření v roce 2020 bylo oproti minulým letům poznamenáno jednak probíhající 

kůrovcovou kalamitou, která způsobila problémy s prodejem a nízké výnosy z prodeje dřevní 

hmoty, a také pandemií koronaviru covid-19, která omezila činnost organizace i 

dodavatelských subjektů, snížila příjmy a způsobila další nejistotu v oblasti dotační politiky. 

Z toho důvodu byly lesnické práce omezeny pouze na nutné minimum.  

 Během roku nadále klesala cena jehličnaté kulatiny. Bylo to dáno zejména špatnou 

situací s odbytem, kvůli které vytěžené dříví zůstalo i několik měsíců ležet na odvozním místě 

a tím se zhoršovala jeho kvalita a následně i cena. Cena palivového dřeva zůstávala celý rok 

stabilní. 

 Organizace se snaží pokrýt maximum nákladů na lesnickou činnost z finančních 

příspěvků, které poskytuje ministerstvo zemědělství na základě Nařízení vlády č. 30/2014 Sb., 

ve znění pozdějších předpisů. V roce 2020 Městské lesy čerpaly z dotačních titulů ministerstva 

zemědělství 2 160 421 korun. Příspěvek města Chomutova dosahoval 4 600 tisíc korun. 

Hospodářský výsledek organizace za rok 2020 činil 253 tisíc korun.  

 

7.5.2 Ochrana a péče o lesní kultury 

  V roce 2020 se zalesnilo celkem 41,03 hektarů půdy. Čtyři hektary byly zalesněny 

vysetím dubu zimního pod porostem, 37,03 hektaru jeho umělou sadbou. Bylo vysazeno 

celkem 57 100 kusů smrku ztepilého, 10 300 kusů jedle bělokoré, 4 000 kusů borovice 

douglasovy, 48 900 kusů dubu zimního, 89 100 kusů buku lesního a 1 400 kusů břízy pýřité. 

Pro ochranu lesních kultur byly provedeny nátěry sazenic proti okusu zvěří na 56,06 

hektarech, ožin sazenic na 39,78 hektarech a bylo opraveno 3 870 metrů oplocenek.  
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 Vytěženo bylo v roce 2020 celkem 8 473,52 m3 dřeva, převážně šlo o nahodilé 

kůrovcové těžby nebo o porosty druhotně napadené kůrovcem. Množství vytěženého smrku 

(6 966,30 m3) dokládá kůrovcovou kalamitu, přetrvávající již od roku 2018. 

 

7.5.3 Městské lesy a veřejnost 

  Pandemická situace v roce 2020 ovlivnila práci s veřejností, s mateřskými a základními 

školami v Chomutově. Během roku proběhlo pouze pět výukových programů lesní 

pedagogiky, a to během září a začátku října, kdy školy nebyly uzavřené. Městské lesy se též 

podílely na organizaci akce Za jeleny na Šebík, kterou v září pořádalo Oblastní muzeum 

v Chomutově. Účastníci měli příležitost za doprovodu pracovníka Městských lesů přímo 

v přírodě slyšet jelení troubení. 

 

 

7.6 Sociální služby Chomutov 

 Účelem Sociálních služeb je poskytování a zabezpečování sociálních, zdravotních 

a výchovných služeb. Při své činnosti Sociální služby Chomutov úzce spolupracují s jinými 

subjekty poskytujícími sociální, zdravotní a výchovnou péči a zajišťují také činnost v oblasti 

společenského života vymezených skupin obyvatel. Sociální služby Chomutov, příspěvková 

organizace, sídlí v komplexu sociální péče na Písečné. V roce 2020 je vedla paní Mgr. Alena 

Tölgová.  

 Rok 2020 byl pro Sociální služby Chomutov velmi těžkým obdobím. Situace spojená 

s epidemií covidu-19 nutila organizaci reagovat ze dne na den na neustále se měnící podmínky, 

opakovaně omezit 

provoz několika služeb, 

jako denní stacionář pro 

osoby se zdravotním 

postižením, SoS dopravu 

či obě dětské skupiny. 

Nejvíce zasaženi 

omezením byli klienti 

domova pro seniory a 

domova pro osoby se 

zdravotním postižením, 

kterým byl nařízen zákaz 

opouštět zařízení a byl 

také zakázán vstup 

návštěvám. Tato měsíce trvající izolace postupně dopadala na psychiku všech. Klientům se 

stýskalo po rodinách, rodinní příslušníci a přátelé byli nervózní z nedostatku informací o svých 
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blízkých. Přes četná náročná opatření a nelehkou situaci zaměstnanci sociálních služeb vše 

zvládli a poskytovaná péče nebyla redukována. Sociální služby Chomutov ve spolupráci 

s městem Chomutov také zajišťovaly provoz telefonní krizové linky, nákup základních potravin 

a dovoz stravy pro seniory ve městě. Díky profesionalitě a disciplinovanosti všech 

zaměstnanců nemusela organizace po celou dobu trvání epidemie ani jednou vyhlásit 

karanténu pro kterékoliv zařízení. Kromě řešení starostí spojených s epidemií bylo nutné 

pokračovat v každodenní běžné činnosti. V domově pro seniory byla ukončena další etapa 

rekonstrukce sociálních zařízení, v domově pro osoby se zdravotním postižením rekonstrukce 

vnitřních prostor a organizace také získala nové vozidlo pro pečovatelskou službu.  

 

 Aktivní volný čas, vycházky, zajišťování drobných nákupů a další činnosti pomáhají 

zajišťovat sociálním službám dobrovolníci, kteří docházejí především na Domov pro seniory 

Písečná. Osm dobrovolníků působí v organizaci buď na základě příkazní smlouvy, nebo 

smlouvy s dobrovolnickým centrem ADRA. Dobrovolníci navštěvují obyvatele a tráví s nimi 

aktivně čas podle svých i jejich možností. Největší zálibou je hraní karet, šachů či předčítání 

knih nebo jen obyčejné povídání si. V roce 2020 byla dobrovolnická činnost rozšířena i na 

pečovatelskou službu v Centru denních služeb Bezručova, kde byla v době největší 

epidemiologické krize využívána zejména pro zajištění drobných nákupů pro klienty. 
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7.6.1 Hospodaření 

 V roce 2020 hospodařily Sociální služby Chomutov s vyrovnaným rozpočtem ve výši 

132 771 tisíc korun. Organizace na zajištění provozu čerpala různé dotační tituly, a to 

z rozpočtu Ústeckého kraje, rozpočtu zřizovatele a z Evropských sociálních fondů. Všechny 

dotační prostředky byly čerpány v souladu s dotačními pravidly. 

 

7.6.2 Sociální služby a vzdělávání 

Chomutovské sociální služby poskytují od 1. září 2016 i vzdělávání mentálně 

postižených žáků od 15 do 59 let. Vzdělávání zaštiťuje odborné učiliště a praktická škola 

Euroinstitut a žáci se zde učí základům vaření, úklidu, praní, žehlení, opravy prádla a dalším 

dovednostem. Výuky se účastní dva dny v týdnu a součástí je také praxe, kterou absolvují 

dvakrát v měsíci. Absolventi mohou získat výuční list, což jim pomůže při případném hledání 

práce. Ve školním roce 2020/2021 zasedli do lavic tři žáci, bohužel v důsledku epidemie 

koronaviru byla výuka přerušena.  

V roce 2020 úspěšně získaly Sociální služby Chomutov akreditaci pro odborné 

vzdělávání pracovníků v sociálních službách, které bude moci organizace realizovat po dobu 

čtyř let. Kvůli zhoršené epidemiologické situaci však v roce 2020 kurz zahájen nebyl. 

Kvalifikační kurz je určen pro profesní přípravu odborného zařazení pracovník v sociálních 
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službách. Kurz je koncipován jako prezenční s rozsahem 160 hodin, ve kterých je zahrnuta 

teoretická i praktická část. Závěrečná zkouška se skládá z písemného testu a ústní zkoušky. 

Podmínkou přijetí do kurzu je ukončené základní vzdělání, občanská bezúhonnost a doložení 

zdravotního průkazu.  

 

7.6.3 Aktivity a společenské akce 

 Pod záštitou Sociálních služeb Chomutov probíhá klubová činnost pro seniory a 

zdravotně postižené občany, jejímž cílem je 

prevence sociálního vyloučení a aktivní 

trávení volného času těchto cílových skupin. 

V roce 2020 bylo ve skupinách klubu 

seniorů registrováno téměř více než 400 

členů, kteří se pravidelně setkávali v Domě 

s pečovatelskou službou Merkur. Kromě 

těchto neformálních setkávání se v klubu 

seniorů konají různé besedy a přednášky, 

výlety a rekreace, návštěvy divadelních 

představení, soutěže, sportovní akce a jiné. 

V roce 2020 byla činnost klubu značně 

omezena, přes nepříznivou 

epidemiologickou situaci se však podařilo 

uspořádat ve spolupráci s Chomutovskou 

knihovnou a Centrem volného času 

Domeček soutěž v ručních pracích seniorů. 

Vítězné práce byly zveřejněné 

v Chomutovských novinách, neboť nebylo 

možné realizovat slavnostní vyhlášení 

vítězů soutěže. 

 Pro velký zájem veřejnosti pokračoval také v roce 2020 projekt SoS dopravy. Cílem 

služby je usnadnit přepravu seniorů a zdravotně postižených osob z Chomutova a Jirkova 

především k lékařům, na úřady, do knihovny, do škol apod. Věková hranice pro poskytování 

služby je u seniorů nad 70 let a u zdravotně postižených osob od jednoho roku věku. Služba 

není provozována za účelem zisku a její finanční náklady jsou kryty z prostředků města 

Chomutova. V roce 2020 bylo SoS dopravou přepraveno 981 osob. Nejvíce navštěvovanými 

místy byly nemocnice, hřbitovy a úřady. Také této činnosti se dotkla protiepidemiologická 

opatření, když byla služba po dobu nouzového stavu dočasně pozastavena. 

 V důsledku celé řady opatření a omezení došlo ke zrušení následujících tradičních akcí: 

Odborná konference, Den ve fitness, Výtvarné setkání 2020, Diskotéka pro handicapované, 

Chomutov svým seniorům, Masopustní zábava, Josefovská zábava, Zabijačkové hody, cyklus 
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Posezení s harmonikou, četná Hudební odpoledne, akce S kyticí písní jdeme k Vám a řady 

dalších. Byly realizovány pouze akce s minimálním počtem účastníků v obdobích rozvolnění 

protiepidemických opatření. 

 

7.6.4 Domov pro seniory Písečná 

   Domov pro seniory Písečná je pobytovou sociální službou pro cílovou skupinu seniorů 

nad 60 let věku. Domov má vlastní stravovací provoz, který zajišťuje celodenní stravování 

klientů nejen domova, ale také centra pro osoby se zdravotním postižením a stravování pro 

zaměstnance organizace. V budově je dále umístěna ordinace lékaře, sesterny, tělocvična, 

centrální společenská místnost, rehabilitace, ergodílna, kavárna, kuřárna, stimulační místnost, 

kaple, knihovna, jídelny a společenské místnosti na každém patře. K objektu náleží rozlehlá 

upravená zahrada s přilehlým Fitparkem. Obyvatelé mohou využívat také služeb místního 

kadeřnictví a pedikúry. Každý pokoj je vybaven novou signalizací sestra – klient a 

elektronickým požárním systémem, což zvyšuje bezpečnost pro klienty a usnadňuje práci 

personálu. K 31. prosinci 2020 žilo v domově pro seniory celkem 145 klientů s věkovým 

průměrem 83,4 let, z toho 45 mužů a 100 žen. 

 V roce 2020 pokračovala v domově rozsáhlá rekonstrukce koupelen, díky které bylo 

sociální zázemí v bytech klientů přestavěno na bezbariérové a dostupné i s kompenzačními 

pomůckami. Ke konci roku bylo zrekonstruováno 93 koupelen. Pro zajištění profesionální péče 

o klienty byl zakoupen elektrický zvedák, nová koupací vana a osmnáct antidekubitních 

matrací s automatickou regulací. Stravovací provoz domova umožnil klientům výběr ze dvou 

druhů snídaní a rozšířil také spektrum nabízené stravy. Pracovníci stravovacího provozu také 

spolupracují se Střední školou technickou, gastronomickou a automobilní Chomutov v oblasti 

výměny pracovních zkušeností a umožňují žákům této školy praxi v jídelně.  

 V důsledku pandemie koronaviru se nekonala řada plánovaných akcí. Pracovnice 

volnočasových aktivit se o to více individuálně věnovaly klientům a zároveň vytvářely malé 

skupinové programy, pokud to bylo možné. V období krátkých uvolnění protiepidemických 

opatření se podařilo zorganizovat několik větších společenských, kulturních a sportovních akcí, 

například opakovaná hudební setkání na zahradě Domova pro seniory Písečná či páteční 

kavárničky. Další volnočasové aktivity, individuální i skupinové, probíhaly v průběhu celého 

roku za pomoci dobrovolníků. Pokračovala také spolupráce s jednotlivými středisky Sociálních 

služeb Chomutov a dalšími organizacemi, mezi nimiž byly například Mateřská škola Kvítek 

Chomutov, Základní škola 17. listopadu Chomutov, Nadační fond Canisterapie, Farní úřad 

v Chomutově aj. V domově se pravidelně každý týden konaly bohoslužby v místní kapli, zvláště 

v době omezení společenských kontaktů byla duchovní pomoc velmi vítaná. Alespoň malou 

útěchou byly sociální sítě a setkávání s rodinami v online prostředí. S dostatkem tabletů, 

počítačů a chytrých telefonů pomohl dar Nadace Charty 77, která darovala tablety s 

předplacenými kartami v hodnotě přibližně 17 tisíc korun.  
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7.6.5 Centrum denních služeb Bezručova 

 Pečovatelská služba, jež sídlí v domě Merkur v Bezručově ulici, poskytuje terénní 

pomoc a podporu osobám, jež mají sníženou soběstačnost z důvodu věku, zdravotního 

postižení, nemoci nebo se ocitly v obtížné sociální situaci. Uživatelé služby nejčastěji využívají 

dovoz stravy, pomoc s udržováním domácnosti a přípravou stravy a pomoc s běžnými nákupy 

a osobní hygienou. Pečovatelskou službu využívalo v roce 2020 celkem 361 klientů, 102 mužů 

a 259 žen. S ohledem na individuální potřeby uživatelů byly služby poskytovány od pondělí do 

neděle, od sedmi do 18 hodin. Stravovací provoz centra denních služeb nabízel v roce 2020 

jako jediný v Chomutově diabetickou dietu v kombinaci se šetřící a zajišťoval nepřetržitě po 

celý rok rozvoz stravy nejen klientům centra, ale také do dětských skupin Sociálních služeb 

Chomutov na Kamenné.  

 Pro obyvatele domu probíhala v kavárničce ve 13. patře i v roce 2020 řada 

volnočasových kroužků od ručních prací a keramiky po společenské hry či paměťová cvičení. 

Zájemci mohli navštívit konzultace v rámci odborného sociálního poradenství, které zajišťují 

pracovníci Sociální poradny Kamenná. 

 V době nouzového stavu zajišťovala pečovatelská služba mimo svou běžnou činnost 

také krizovou telefonickou linku pro obyvatele města Chomutova. Provoz této linky 

financovalo město Chomutov a obsluhovali ji zaměstnanci pečovatelské služby. Ve spolupráci 

s firmou Globus si mohli občané města na krizové lince objednat balíčky základních potravin, 

které jim následující ráno doručila pečovatelská služba. Díky mimořádnému opatření 

ministerstva práce a sociálních věcí bylo umožněno, aby byla pečovatelská služba poskytována 

také seniorům bez smlouvy, díky čemuž osamělí senioři nezůstali bez prostředků nebo bez 

pomoci. 

 

7.6.6 Centrum pro osoby se zdravotním postižením Písečná 

Centrum pro osoby se zdravotním postižením zastřešovalo v roce 2020 provoz domova 

pro osoby se zdravotním postižením a denního stacionáře pro osoby se zdravotním 

postižením. V patře budovy je k dispozici velká herna, jež je pro imobilní návštěvníky dostupná 

výtahovou plošinou. Centrum nabízí také stimulační místnosti, prostornou zahradu, 

rehabilitaci prostřednictvím Vojtovy metody a celodenní stravování prostřednictvím 

sousedního domova pro seniory. 

 

Domov pro osoby se zdravotním postižením Písečná  

Domov poskytuje celodenní ošetřovatelskou a pečovatelskou službu rodinného typu 

včetně odborné lékařské péče a ve spolupráci s Euroinstitutem také vzdělávání. Z celkové 

kapacity 28 míst bylo ke konci roku 2020 obsazeno 26 lůžek. Celodenní stravování zajišťuje 

Domov pro seniory Písečná, který sousedí s domovem pro osoby se zdravotním postižením. 
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Volný čas lze trávit ve vybavené herně, v místnosti pro stimulaci a relaxaci, v dílně pro 

volnočasové aktivity nebo je možné využívat prostornou zahradu, která zařízení obklopuje. 

 V průběhu roku 2020 proběhly stavební úpravy na oddělení B. Pokoje, které byly dříve 

průchozí, jsou nově uzavřené a vznikly také čtyři samostatné pokoje. Oddělení B tak již 

disponuje pouze samostatnými pokoji.  

 Domov nabízí aktivity zaměřující se především na rozvoj pohybových schopností, 

motoriky, kognitivních funkcí, upevňování sociálních a hygienických návyků klientů. Je zde také 

dílna pro výtvarnou a pracovní činnost a prostorná zahrada. Na terase se klienti starají o tzv. 

mobilní záhon, který je vhodný i pro vozíčkáře a kde se v letních měsících pěstuje zelenina, jež 

je následně využívaná k vaření. Denně probíhají volnočasové aktivity, kde je kladen důraz na 

rozvoj nejen pracovní a výtvarné schopnosti, ale také na rozvoj kognitivních funkcí, jako je 

vnímání, fantazie, představivost, myšlení, pozornost a paměť. V roce 2020 byly domovu 

darovány dva tablety, které nabízejí možnost zábavy, komunikace s rodinami, informace, 

trénink kognitivních funkcí i různé individuální a skupinové terapie. Vzhledem k pandemii 

koronaviru neproběhla v roce 2020 žádná z tradičních společenských akcí. Pokud to situace 

dovolila, probíhaly návštěvy sociálně terapeutické dílny, cvičného bytu a canisterapeutického 

týmu. 

 

Denní stacionář pro osoby se zdravotním postižením Písečná  

Stacionář se nachází v oddělené části budovy Centra pro osoby se zdravotním 

postižením Písečná, kde je k dispozici velká herna, jež je pro imobilní návštěvníky dostupná 

výtahovou plošinou, stimulační místnosti či zahrada. Zařízení má kapacitu 10 osob, která byla 

na konci roku 2020 plně obsazena. 

 V průběhu roku 2020 proběhly v prostorách denního stacionáře stavební úpravy. Byla 

vyřešena úprava hygienického zázemí a vznikla další denní místnost a šatna. Nové prostory 

jsou zcela bezbariérové, prostornější a klienti zde mají více soukromí. Zároveň došlo k výměně 

nábytku. Stacionář měl v uvedeném roce každý den v týdnu zaměřen na jiný druh činnosti – 

pohybovou, hudební, výtvarnou, rozumovou a literární. V rámci denních aktivit pracovali 

klienti na počítači a interaktivní tabuli a věnovali se ergozáhonu s různými květinami a 

bylinkovým koutkem, o který se celoročně starali. 

 V době nouzového stavu byl na základě nařízení vlády denní stacionář od 16. března 

do 25. května 2020 uzavřen. 

 

7.6.7 Azylový dům Písečná 

 Dům poskytuje pobytovou sociální službu na přechodnou dobu osobám v nepříznivé 

sociální situaci spojené se ztrátou bydlení a umožňuje tak osamělým ženám, mužům a matkám 

či ženám s dětmi řešit vlastní krizovou situaci a pomáhat jim snižovat jejich závislost na 

systému sociální pomoci. Snahou zaměstnanců azylového domu je podpořit schopnosti a 
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dovednosti klienta, aby se dokázal nejenom začlenit zpět do pracovního procesu a získat 

vlastní bydlení, ale i zvýšit jeho samostatnost, sebevědomí, odpovědnost a případně také 

posílit rodičovské kompetence. Celková kapacita domu je 50 osob, včetně 16 míst pro děti. Ke 

konci roku 2020 využívalo služeb azylového domu 26 osob.  

 V roce 2020 byl do azylového domu zakoupen nový nábytek do oddělení žen, obnoven 

nábytek ve společenské místnosti a zakoupeny nové televizory. 

 Azylový dům Písečná klientům v roce 2020 nabízel pravidelné aktivizační programy 

s předem stanovenými tématy zaměřenými na mezilidské vztahy, etiku či, ve spolupráci se 

Sociální poradnou Kamenná, sociální a dluhovou problematiku. Obyvatelé měli možnost 

využívat počítač s přístupem na internet, zejména pro hledání zaměstnání, a menší místní 

knihovnu. Mohli se také účastnit volnočasových aktivit podporujících začlenění do společnosti 

po ukončení pobytu v azylovém domě. Aktivity pro děti pak probíhaly formou her zaměřených 

na rozvoj motoriky, logického myšlení a dalších dovedností. 

 Azylový dům spolupracuje, mimo jiné, s Úřadem práce České republiky na projektu s 

názvem Společně to dokážeme, v jehož rámci se klienti domu zapojují do poradenských a 

motivačních aktivit, rekvalifikují se, zkušebně pracují, a nakonec jim může být zprostředkováno 

vhodné zaměstnání. V roce 2020 byla do projektu zapojena jedna osoba z Azylového domu 

Písečná. Dům také spolupracuje s chomutovskou noclehárnou, kterou zaštiťuje spolek K srdci 

klíč, a s potravinovou bankou Charity Česká republika. 

 Během epidemie koronaviru byl provoz azylového domu částečně redukován a na jaře 

2020 nebyli přijímáni noví klienti. Při uzavření škol pomáhali pracovníci azylového domu 

dětem s distanční výukou, pro mladší děti pak pořádali zábavné hry a aktivity.     

 

7.6.8 Sociální centrum Kamenná 

 Sociální centrum Kamenná nabízí služby od roku 2018. V bezbariérové jednopodlažní 

budově B sídlí odborné sociální poradenství, ve dvoupodlažní budově A pak od září 2018 

fungují dvě dětské skupiny.   

  

Odborné sociální poradenství Kamenná 

 Sociální poradna na Kamenné nabízí odborné sociální poradenství osobám, které se 

ocitly v dluhové pasti, finančních potížích, partnerské či manželské krizi, případně se potýkají 

s jinou nepříznivou životní situací. V rámci odborného sociálního poradenství se sociální 

pracovnice zaměřují na zjišťování rozsahu a charakteru nepříznivé sociální situace klienta, 

sledují příčiny jejího vzniku a podporují jej při hledání reálných postupů k řešení jeho sociální 

situace. Sociální poradna má kapacitu pro souběžné obsloužení pěti klientů. 

 V roce 2020 probíhal posledním, třetím rokem projekt Poradíme Vám, který byl 

financován z Operačního programu Zaměstnanost. V souvislosti s tím byla zvýšena kapacita 

poradny ze tří na pět klientů. Klíčovou aktivitou projektu bylo rozšíření poradny o pracovníky 
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odborného sociálního poradenství v oblasti zadluženosti a dále v oblasti sociálně právní, 

mezilidských vztahů a poradenství pro pozůstalé. V roce 2019 také pokračovala externí 

spolupráce s Intervenčním centrem Ústí nad Labem, jehož pracovnice v prostorách Sociální 

poradny Kamenná poskytují služby osobám ohroženým domácím násilím. 

 V roce 2020 využilo služeb Sociální poradny Kamenná celkem 1 205 klientů. 

Uskutečněno bylo celkem 3 358 kontaktů a intervencí. Služby poradny opětovně vyhledávali 

také klienti ze vzdálenějších regionů. Oproti loňskému roku došlo k mírnému poklesu klientů, 

a to z důvodu vládních protiepidemických opatření v souvislosti s pandemickou situací v České 

republice. Nejvíce konzultací, 1 171, bylo uskutečněno v oblasti dluhové problematiky. Klienti 

především požadovali pomoc při vypracování návrhu na povolení oddlužení. 

 

 

 Některé činnosti sociální poradny byly ovlivněny pandemickou situací v České 

republice a s ní souvisejícími protiepidemickými opatřeními. Byla zrušena odborná konference 

na téma Chudoba a její současné fenomény. Byla přerušena také přednášková činnost pro 

Věznici Všehrdy, která byla později obnovena v online podobě. Pandemickou situací byl 

ovlivněn i cyklus přednášek pro oddělení terénní sociální práce chomutovského magistrátu. 

Probíhalo však pravidelné poradentství v pořadu Českého rozhlasu Sever a byly publikovány 

články v Chomutovských novinách v rubrice Poradna.  

 

Dětské skupiny Kamenná 

 Dětské skupiny Kamenná jsou určeny pro děti od jednoho roku do tří let věku. Na 

základě pravidel schválených zřizovatelem jsou dětské skupiny určeny pro děti s trvalým 

bydlištěm na Chomutovsku nebo děti, jejichž rodiče tam mají pracoviště. Od dubna 2019 jsou 

Dětské skupiny Kamenná spolufinancovány z Evropského sociálního fondu operačního 
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programu Zaměstnanost a z tohoto důvodu mohou být do dětských skupin přijímány děti, 

jejichž rodičům toto umístění do podpořeného zařízení pomůže s uplatněním na trhu práce. 

Musí být tedy splněno, že minimálně jeden z rodičů dítěte je zaměstnán, vykonává samostatně 

výdělečnou činnost, studuje, je účastníkem akreditovaného rekvalifikačního kurzu nebo, 

pokud je nezaměstnaný, si zaměstnání hledá.  

 První dětská skupina s názvem Vilík je umístěna v přízemí budovy a je určena pro 15 

dětí. Druhá skupina, Mája, je umístěna v patře budovy a její kapacita je 22 dětí. Horní patro je 

kromě schodiště zpřístupněno výtahem umístěným ve vstupní přístavbě. Součástí zařízení je 

zahrada s pískovištěm a herními prvky. Děti jsou do dětských skupin přijímány v průběhu 

celého roku dle volné kapacity. U nově nastupujících dětí probíhá adaptace, při níž se 

seznamují s novým prostředím, činnostmi a ostatními dětmi.  

 V dětských skupinách se pracovníci zaměřují na rozvoj dítěte ve všech oblastech 

psychosociálního a fyzického vývoje. Je dbáno na rozvoj jazykových a komunikativních 

schopností a dovedností, slovní zásoby. Pracovníci pomáhají rozvíjet jemnou a hrubou 

motoriku, posilují koncentraci dětí, jejich pozornost, fantazii, tvořivost, paměť a další kreativní 

činnosti. U dětí je podporován rozvoj sebeobsluhy a samostatnosti při péči o sebe sama, jsou 

připravovány na přestup do mateřské školy.  

 V roce 2020 byl provoz Dětských skupin Kamenná ovlivněn pandemickou situací 

v České republice, aktivity pořádané pro děti probíhaly za dodržování protiepidemických 

opatření, z tohoto důvodu se většina aktivit konala v budově nebo na zahradě dětských skupin 

a zároveň nebylo možné, aby se aktivit účastnili rodiče a další osoby. V období od 16. března 

do 18. května 2020 byly obě dětské skupiny uzavřeny. V době uzavření služby sloužily prostory 

k hlídání dětí zaměstnanců Sociálních služeb Chomutov. 

 

 

7.7 Technické služby města Chomutova 

Technické služby města Chomutova se v roce 2020 věnovaly správě místních 

komunikací, veřejného osvětlení a signalizace, údržbě veřejné zeleně či zajišťování hřbitovních 

služeb. Ve všech oblastech činnosti probíhalo plnění trvalých cílů podle stanovených programů 

téměř na sto procent. Zřizovatelem technických služeb je město Chomutov a jejich cílem je 

údržba veřejných prostranství města Chomutova a zajišťování péče o městem svěřený 

majetek. Technické služby města Chomutova, příspěvková organizace, sídlí na náměstí 1. 

máje. Provoz organizace v roce 2020 zajišťovalo 179 zaměstnanců pod vedením pana Ing. 

Zbyňka Koblížka. Základní obory organizační struktury technických služeb představovaly v roce 

2020 následující provozovny. 
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Základní obory organizační struktury technických služeb 

 

Technické služby města Chomutova využívají při své činnosti už od roku 2005 tzv. 

Integrovaný systém řízení, který každoročně vymezuje trvalé cíle procesů a cíle pro 

zlepšování. Zpráva pro přezkoumání vedením 2020 přinesla zjištění, že procesy jsou z hlediska 

lidských zdrojů již stabilní. Odborná zastupitelnost vedoucího provozu Veřejné zeleně se 

povedla naplnit nástupem nové pracovnice na pozici mistrové, se znalostmi v oboru péče o 

veřejnou zeleň a s řízením pracovníků. 

Z legislativního hlediska došlo k novele zákona číslo 541/2020 Sb., o odpadech, která 

změnila poplatky za skládkování komunálního odpadu. S účinností od 1. ledna 2021 tak byly 

navýšeny náklady na uhrazení rekultivačního poplatku za ukládání odpadů na skládky (směsný 

komunální odpad a objemný odpad).  

 Ve dnech 23. až 25. listopadu 2020 proběhl v organizaci druhý dozorový audit podle 

systémových norem řízení kvality a životního prostřední a managementu bezpečnosti práce a 

ochrany zdraví. Cílem bylo prověření funkčnosti těchto tří systémů v provozu technických 

služeb, což obnášelo posouzení řídící dokumentace, předložení rejstříků rizik a příležitostí a 

dalších záznamů. Cíle auditu byly naplněny, systém managementu byl stanoven ve vhodném 

rozsahu, je schopen plnit požadavky zákonů, předpisů a smluv. Organizace je schopna plnit své 

cíle a dosahuje očekávaných výsledků. Nebyly zde shledány žádné nedostatky ani neshody se 

systémovými normami. Platnost vydaných nových certifikátů je do 1. prosince 2023. 
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 Technické služby uskutečnily v roce 2020 v areálu U Větrného mlýna výměnu 

kabelového vedení včetně LED svítidel. Zastaralé stávající vedení počítačové sítě, kamerového 

systému a pevných linek vedené vzduchem bylo nahrazeno moderními optickými spoji 

uloženými do země. Kamerový systém byl nahrazen novým, který zahrnuje kamery s vysokým 

rozlišením obrazu a nočním viděním. Proběhla také výměna roletových vrat ve skladu 

posypového materiálu a oprava střechy administrativní budovy. V areálu Na Moráni byla 

opravena zemnící soustava a svod hromosvodu budovy hlavního skladu. Na začátku roku 2020 

proběhly také dokončovací práce na nově vybudovaném parkovišti pro zaměstnance, které 

zahrnovaly i solární osvětlení a automatický vrátný systém. 

 

7.7.1 Hospodaření 

Technické služby v roce 2020 hospodařily vyrovnaně. Náklady na provoz organizace 

činily 170 856 390 korun, výnosy 170 901 150 korun.  

 

VÝNOSY HLAVNÍ ČINNOSTI 

Od Statutárního města Chomutov obdržely technické služby v roce 2020 130 031 830 

korun. Další příjmy organizace, mimo hospodářskou činnost, jsou uvedeny v předcházející 

tabulce. 
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7.7.2 Činnost v roce 2020 

 Jednou z nejdůležitějších činností organizace je bezesporu zajišťování pořádku ve 

městě, tedy čištění města a svoz odpadu. V roce 2020 pokračoval z důvodu nadměrné 

produkce separovaného odpadu ve městě Chomutově svoz papíru a plastů s četností svozu 

dvakrát týdně. Oproti období 2013–2017 došlo v roce 2020 k nárůstu vytříděného papíru o 78 

procent, plastů pak o 63 procent.  

V uvedeném roce pokračovalo navyšování kapacity stávajících stanovišť kontejnerů a 

výstavba nových. Ve spolupráci s chomutovským magistrátem byla vytipována stanoviště, 

která jsou vystavena nepříznivým klimatickým podmínkám, především větru a byly na ně 

nainstalovány zábrany proti samovolnému pohybu kontejnerů. Nově byly vybudovány 

polopodzemní kontejnery na sídlištích Březenecká a Stavbařská, které nahradily klasické 

odpadové nádoby. 

 

 V roce 2020 bylo vyprodukováno občany města Chomutova celkem 1 130 tun 

bioodpadu. Oproti roku 2011, kdy došlo k rozšíření sběru bioodpadu o dotační nádoby, se 

množství sebraného bioodpadu navýšilo o 97 procent. V roce 2020 navíc přibylo v ulicích 

Chomutova 30 nových, hnědých kontejnerů určených pro sběr bioodpadu. Veškerý sebraný 

bioodpad je odvážen na kompostárnu Technických služeb města Chomutova, kde dochází 

k jeho využití pro výrobu průmyslového kompostu. V uvedeném roce pokračovala akce 
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Kompost pro občany zdarma. O kompost byl opět velký zájem, za rok 2020 bylo pro účely této 

akce vydáno ze zásob technických služeb celkem 138 tun kompostu.  

  

 V roce 2020 pokračoval také svoz gastroodpadu ze školních jídelen, jenž byl zaveden o 

sedm let dříve. V roce 2020 došlo k poklesu množství svezeného gastroodpadu ze školních 

provozoven v důsledku jejich uzavření v souvislosti s pandemií covidu-19. Celkové množství 

svezeného činilo v uvedeném roce necelých 34 tun. 

  

V roce 2020 realizovaly technické služby také rekonstrukci světelných zdrojů v ulicích 

Bezručova a Kamenný vrch a nově bylo vybudováno osvětlení areálu Domovinka v ulici 

Kosmova. 
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Kvůli nezvykle teplým létům v předešlých letech došlo v roce 2020 ke změně v údržbě 

trávníků. Stalo se tak na základě plánu přizpůsobení města Chomutova změnám klimatu, 

který v roce 2019 schválilo zastupitelstvo města. Trávníky byly sečeny na vyšší výšku a ve 

vybraných lokalitách proběhla pouze první seč a závěrečná, čtvrtá seč. Tráva se nově neseče 

pod stromy a na svazích. Postupně probíhá výsadba rostlin odolnějších proti suchu a z 

letničkových záhonů se stávají záhony trvalkové. 

 V rámci obměňování zastaralého vozového parku proběhla generální oprava dvou 

vyklápěčů na svozových vozidlech a v listopadu 2020 bylo zakoupeno nového vozidlo – hákový 

nosič kontejneru Iveco. 

 Pandemie koronaviru ovlivnila v roce 2020 podobu blokového čištění ulic. To 

probíhalo na základě rozhodnutí města Chomutova se zaparkovanými vozidly, a tak nebylo 

možné kvalitně provést kompletní úklid v daných lokalitách.  

 Každým rokem narůstá počet dětských hřišť a sportovišť ve městě. Ve sledovaném 

období se počet navýšil o tři veřejná sportovní hřiště a jedno agility hřiště pro psy. Celkem tak 

technické služby spravují 53 dětských, 18 sportovních a tři trekingová sportovní zařízení, 

včetně workoutových hřišť pro seniory a mládež a dvou psích hřišť. 

 

 

7.8 Zoopark Chomutov 

Zoopark Chomutov byl založen v roce 1975 a je specializován na chov zvěře z oblasti 

palearktu zahrnující území Eurasie, ze které pochází převážná část chovaných zvířat, a území 

severní Afriky. Skýtá více než sto šedesát druhů zvířat o tisíci jedincích, mezi kterými je 14 

ohrožených druhů zařazených do Evropských záchranných programů. Zoopark Chomutov, 

příspěvková organizace, sídlí v Přemyslově ulici. V roce 2020 jej vedla paní Bc. Věra Fryčová.  

Zoopark nabízí kromě chovu zvířat, v rámci něhož si mohou zájemci některé zvíře 

adoptovat a přispět tak na jeho chov, také množství akcí pro veřejnost ve svém skanzenu Stará 

Ves. Jeho Ekocentrum pracuje s dětmi, pro které jsou každoročně připravovány Ekotábory. 

K zooparku patří psí útulek a stanice pro handicapované živočichy. Zaměstnanci zooparku 

zajišťují také správu Kamencového jezera.  

 Rok 2020 představoval pro organizaci zcela novou zkušenost. V důsledku vládních 

opatření byl v průběhu roku provoz areálu omezen či zcela uzavřen.  Období uzavření areálu 

bylo využito k realizaci nutných oprav a investic. Výpadek příjmů v období uzavírky však 

vynahradily letní měsíce, které patřily v roce 2020 v zooparku i na Kamencovém jezeře 

k návštěvnicky nejvydařenějším. Chomutovský zoopark měl v roce 2020 oslavit výročí 45 let 

od svého otevření. Plánované oslavy ovšem musely být s ohledem na pandemickou situaci 

zrušeny. Připomenutí významného výročí tak proběhlo pouze formou výstavy fotografii 

zachycujících historický vývoj areálu zooparku. 
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 Zoopark Chomutov rozvíjel nadále aktivity v rámci dvou přeshraničních projektů 

Enzedra a Handmade nature. Zřejmě nejviditelnějším počinem v rámci projektu Handmade 

nature byla přestavba betonového koryta podél Kaštanky, kterým byla přiváděna voda do 

spodního rybníka. Nahradil jej potok s přírodnějším korytem, brouzdalištěm s herními prvky a 

meandry s tůněmi. Projekt Enzedra si klade za cíl vrátit do Krušných hor původní plodiny i 

způsoby jejich pěstování. Během roku 2020 pokračovaly pěstební práce na obou pozemcích. 

Pole bylo v únoru zoráno, následně zvláčeno a v dubnu pak oseto, bohužel vzhledem k vládním 

omezením bez účasti veřejnosti. Vyset byl len, pohanka, pšenice a ječmen, vysazeny také 

vybrané odrůdy brambor. V letních měsících byly připraveny i komentované prohlídky pole 

pro skupiny návštěvníků. 

 V roce 2020 pokračoval zoopark v tvorbě jednotného vizuálního stylu, zahrnující 

podstatnou obměnu informačních tabulí u jednotlivých expozic či rozšíření řady suvenýrů. Byla 

také dokončena rozvojová studie zoologické zahrady ve spolupráci s AND architektonickým 

ateliérem. Zoopark Chomutov v roce 2020 rozšířil své aktivity o zážitkové ubytování ve 

skanzenu Stará Ves, které se stalo velmi oblíbenou aktivitou a je plánováno navýšení jeho 

kapacity. Významným chovatelským úspěchem byl odchov devíti mláďat blavora žlutého. 

Zoopark Chomutov navštívilo v roce 2020 celkem 171 332 osob. 

 

7.8.1 Hospodaření 

Hospodaření Zooparku Chomutov za rok 2020 skončilo kladným hospodářským 

výsledkem ve výši 135 tisíc korun. Hlavním zdrojem financování organizace je neinvestiční 

příspěvek zřizovatele, města Chomutova, ve výši 42 000 tisíc korun. Další neinvestiční 

příspěvky ve výši 4 536 tisíc korun získal zoopark z dotačních programů.  Celkové vlastní výnosy 

organizace činí 32 301 tisíc korun. Nejvýznamnější položkou vlastních výnosů v hlavní činnosti 

je vstupné do zoologické zahrady a platby za ubytování na Kamencovém jezeře. 

 V souladu s vládními opatřeními byly uzavřeny zoologické zahrady od 17. března do 

27. dubna a od 9. října do konce roku s výjimkou období mezi 4. až 17. prosincem. Z těchto 

důvodů měla organizace v roce 2020 celkovou návštěvnost v zoologické zahradě nižší o 45 tisíc 

návštěvníků oproti předchozím létům. 
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 Na Kamencovém jezeře byl odraz vládních opatření zřetelný převážně v měsíci květnu 

a červnu. Vlivem příznivého počasí i omezením možnosti cestování do zahraničí byla naopak 

návštěvnost v době letních prázdnin nejvyšší za poslední roky. 

 
 Mezi nejvýznamnější výdajové položky patří mzdové náklady. Dalšími významnými 

položkami jsou: opravy, služby či krmivo a stelivo pro zvířata; vedení a organizace psího útulku; 

veterinární péče o zvířata; ostraha; údržba zeleně v areálech zoologické zahrady a 

Kamencového jezera; provize za podporu a zprostředkování online systémů a propagace. 

 

7.8.2 Zoopark Chomutov a veřejnost 

  V roce 2020 zařadil Zooparku Chomutov do nabídky naprostou novinku, zážitkové 

ubytování ve skanzenu Stará Ves. První patro hrázděného statku bylo přestavěno do podoby 

staročeské chaloupky, v níž může nevšední dovolenou trávit až deset lidí. K dispozici je také 

plně vybavená kuchyňka, případně je možné využít nabídky nedaleké restaurace U Pratura. 

Cena pobytu zahrnuje i návštěvu celého zooparku, a to i ve večerních hodinách. Ubytování 

bylo vyhledáváno nejen turisty či rodinami, ale i svatebčany, kteří si areál zvolili za místo 

svatebního obřadu či následné oslavy. 

 Jarní a podzimní omezení vyhlášená vládou v rámci protiepidemických opatření 

znemožnila v roce 2020 uspořádání většiny tradičních akcí, na které zoopark přilákal 

každoročně tisíce návštěvníků. Nemohly se konat například oslavy Dne Země, Dne dětí, Dne 

zvířat ani Strašidelná zoo. Z větších akcí tak proběhly jen dvě. 

 Masopustní průvod a veselice (9. února) za doprovodu divadla Mazec proběhl poprvé 

výhradně v areálu skanzenu Stará Ves. Historická roubenka se pro tuto příležitost symbolicky 

proměnila v budovu radnice. Masopustní atmosféru doprovázely vepřové hody a hudba 

uskupení Ventilky a pumpičky. 

 Postavy pohádek a dětských seriálů lemovaly jako každoročně trasu Pohádkového 

safari ve skanzenu Stará Ves (17. až 18. července). S úspěchem byl poprvé využit systém 

online prodeje jízdenek. Akce se zúčastnilo 1 135 návštěvníků. 
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7.8.3 Ekocentrum 

 Ekocentrum je samostatně stojící objekt umístěný v klidné lokalitě mimo expozice 

v ulici Šichtův důl. Umožňuje tak návštěvníkům, zejména žákům a studentům, plně se 

soustředit na nabízené výukové programy. Ekocentrum se pravidelně účastní různých projektů 

a programů, včetně příhraničních a prezentuje veřejnosti ekologické kampaně.  

 V důsledku protiepidemických opatření ve školách proběhl jen zlomek výukových 

programů pro ně určených a doprovodné ekologické akce pro děti se vzhledem k vyhlášeným 

omezením nemohly konat takřka žádné. Výjimkou bylo letní uvolnění zákazů, během nichž 

mohl proběhnout alespoň prázdninový příměstský tábor. 

 V červenci a srpnu uspořádal Zoopark Chomutov celkem osm pětidenních běhů 

oblíbeného příměstského tábora. Základnou táborníků byla opět budova Ekocentra, většinu 

času ale děti strávily na čerstvém vzduchu. Program jednotlivých běhů byl vždy trochu jiný – 

děti čekala jízda Eurosafari a vláčkem Amálkou, koupání v Kamencovém jezeře, krmení zvířat, 

ale i zpracování lnu či pečení chleba. Všech táborových turnusů se zúčastnilo celkem 211 dětí. 

 Pro děti ze základních škol bylo pro rok 2020 připraveno sedm výukových programů, 

další dva byly určené pro předškoláky. Žáci se při nich mohli zábavnou formou dozvědět leccos 

ze světa zvířat a rostlin s tím, že programy byly vždy zaměřené na konkrétní téma. Celkem 

proběhlo 22 výukových programů, kterých se zúčastnilo 450 dětí. 

 V roce 2020 byly realizovány v Ekocentru následující výukové programy: Kaštánek 

vypráví, program o životě stromů od semínka po pařez, program o bezobratlých živočiších 

Jsem bez obratel, Svět mravenců, výukový program o pozoruhodných vztazích ve světě 

mravenců, Ptačí svět, program o tom, co obnáší život ptáků od učení letu přes stavbu hnízda 

až po krmení mláďat, či program Probouzení jara se zvířátky zahrnující zkoumání přírodnin. 

Dále probíhaly programy Stromy a jejich život, Chci pracovat v zoo, Od semínka k housce a 

Krteček a kalhotky, během něhož si předškoláci mohli prohlédnout len a bavlník a seznámit se 

s možnostmi jejich využití.   

 

7.8.4 Zoologie 

 K 31. prosinci 2020 choval zoopark 155 živočišných druhů v celkovém počtu 940 

zvířat. Chov 17 druhů byl zapojen do programů Evropského záchovného programu a sedm 

druhů bylo vedeno v Evropské plemenné knize. V následujících podkapitolách je uveden 

stručný výběr nových přírůstků Zooparku Chomutov. 
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Savci 

 Jedny z prvních přírůstů v roce 2020 byly zaznamenány u domácích zvířat. Narodila se 

jehňata ovcím vřesovým, cápovým, Jákobovým a ouessantským a kůzlata kozám karpatským, 

kašmírským, walliským a bílým.  

 V areálu Eurosafari se narodilo pět telat ve stádě skotského náhorního skotu. Šest 

mladých jalovic stejného druhu bylo umístěno do soukromých chovů. Ke změnám došlo také 

u uherského stepního skotu. V březnu byl vyřazen z chovu dvouletý býček, který už nemohl 

zůstat ve skupině. V srpnu se pak narodil další býček. Roční samice buvola domácího byla 

v květnu odeslána do Zoo Ostrava. Své první mládě v září porodila a bez potíží odchovala 

mladá kráva. V areálu Eurosafari se také narodilo první tele čistě nížinné linie zubra 

evropského. Pro šestiletou samici to bylo její první mládě, býček.  

 Ve stádě jelenů bucharských se narodila čtyři mláďata. Odchovat se podařilo dvě z nich. 

Na konci roku 2020 bylo chováno jen 63 bucharských jelenů v devíti evropských institucích. 

Tento druh byl v roce 2020 nově zařazen do Evropského záchovného programu a vedením byl 

pověřen chomutovský zoopark. 

 Počet tuleňů kuželozubých chovaných v zooparku byl na začátku i na konci roku stejný. 

Zoopark Chomutov chová skupinu tří tuleňů, jednoho samce a dvě samice. Samec Kašek, 

narozený v roce 1983, byl v roce 2020 nejstarším žijícím samcem tohoto druhu tuleňů v 

Evropě. 

 Zoopark chová také dva páry charz žlutohrdlých. Jeden z nich je umístěn v zázemí a 

druhý obývá nový výběh. Mladá samice v nové expozici v březnu porodila, mláďata se však 

narodila mrtvá. I přesto představuje skutečnost, že samice v novém prostředí zabřezla a 

porodila, příslib do dalších let. 

 Mláďata pand červených narozená v roce 2019 byla na doporučení koordinátora chovu 

počátkem června umístěna do Zoo Košice. Vzhledem k nadbytku odchovaných mláďat vydává 
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každý rok koordinátor Evropského záchovného programu doporučení, které páry je vhodné 

připustit a které ne. V tomto případě byl udělen souhlas s připuštěním pro rok 2021. 

 

Ptáci 

 Na začátku ledna se vylíhla dvě mláďata pelikánů bílých. Byla to první mláďata 

narozená v zooparku v tomto roce. Jedno mládě po několika dnech uhynulo, druhé bylo 

úspěšně odchováno. Mladá samice pravděpodobně zůstane v chomutovském chovu. 

 Největším překvapením bylo vylíhnutí mláděte u páru orlů mořských. Tento pár ještě 

mládě nikdy neodchoval, proto bylo mládě odebráno a částečně odchováno uměle. Po 

dvanácti dnech bylo mládě předáno do Zoo Liberec, kde ho úspěšně podložili pod pěstouny. 

Odchov byl úspěšný a v říjnu byla mladá samice převezena do Zoo Ostrava, kde se prozatím 

zapojila do skupiny dalších mladých orlů.  

 V říjnu byla odeslána samice jeřába mandžuského do rakouské Zoo Wels a na jaro roku 

2021 je naplánovaný odchod samce jeřába bělošíjího do Zoo Děčín. Tyto změny jsou 

domluvené s koordinátory Evropského záchovného programu a souvisí s obměnou zvířat 

těchto druhů v chovu chomutovského zooparku. 

 Za zmínku stojí také vzácní a ohrožení ibisi skalní, jejich skupina se rozrostla o jedno 

mládě. 

 

Plazi 

 V odchovech se tradičně dařilo u užovek amurských. Z vajec umístěných do líhně se 

vylíhlo sedmnáct mláďat. Odchov osmi mláďat se podařil i u užovek stromových. 

 Z devíti narozených mláďat zmijí obecných se odchovalo osm. Bohužel na konci roku, 

v době před zimováním, během krátké doby uhynuly všechny dospělé zmije obecné. Příčinou 

byla bakteriální infekce. Mláďata odchovaná v roce 2020 proto zůstanou v chovu 

chomutovského zooparku.  

 Ze snůšky vajec u blavorů žlutých se vylíhlo celkem devět mláďat. Podle dostupných 

informací se odchov tohoto slepýšovitého ještěra podařil v roce 2020 jen v jedné další 

evropské zoo. 

 

7.8.5 Psí útulek 

 Během roku 2020 bylo do psího útulku v Chomutově přijato celkem 135 zatoulaných 

či opuštěných psů. K adopci bylo předáno 117 z nich, zbytek byl vydán zpět majitelům. 

Útulkem během roku prošlo méně psů než v předchozích letech. Mnoho lidí si totiž pořídilo 

psa během vládou nařízeného omezení pohybu a izolace. Roli v poklesu přijatých psů sehrálo 

i povinné čipování a snížení počtu tzv. množíren.  
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 Vládní omezení se dotkla i prezentace aktivit psího útulku, zúčastnil se tak pouze 

tradiční výstavy Člověk v přírodě v Lounech (20. až 22. srpna). Ze stejného důvodu nemohl být 

uspořádán ani tradiční vánoční Den otevřených dveří, přesto útulek od veřejnosti obdržel 

darem spoustu krmiva. 

  

7.8.6 Stanice pro handicapované živočichy 

 Během roku 2020 přijala záchranná stanice celkem 484 zvířat 81 různých druhů. 

Většinu přijatých zvířat tvořili ptáci. Stejně jako v předešlých letech byli nejčastěji přijímáni 

ježci (57 jedinců), rorýsi obecní (23) a poštolky obecné (58). Nejvíc napilno měli pracovníci 

záchranné stanice v letních měsících, v květnu přijali celkem 83 zvířat, v červnu 102 a 

v červenci 79. V největším počtu byla přijata osiřelá nebo zdánlivě osiřelá mláďata a jedinci se 

zraněním. Mezi nejčastější poranění patřily zlomeniny, tržná poranění a pohmoždění z 

neznámých příčin. 

  

 V roce 2020 přijala stanice zvířata nejen ze spádových oblastí Chomutovska, Kadaňska 

a Podbořanska, ale i ze Žatecka, Mostecka, Lounska, Bílinska, Teplicka, Ústecka a Litvínovska. 

Vzhledem k tomu přistoupila stanice po dohodě se zaměstnanci Českého svazu ochránců 

přírody k rozšíření své působnosti. Většinou lidé stanici kontaktovali a po dohodě do ní zvíře 

dopravili; ve 150 případech vyjížděli zaměstnanci stanice provést odchyt zvířat.  
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 Do stanice bylo také přijato pět druhů doma chovaných zvířat včetně exotických. 

Jednalo se o želvy nádherné, užovku červenou, páva korunkatého, křepelku japonskou a 

korelu chocholatou. 

 

7.8.7 Kamencové jezero 

 Kamencové jezero je celosvětovým unikátem. V současné době je vodní plocha 

Kamencového jezera využívána jako rekreační areál. Kromě přírodního koupaliště s 

upravenými plážemi a moly nabízí areál minigolf, půjčovnu loděk, klouzačky, hřiště na tenis, 

nohejbal, volejbal, stolní tenis a lanové centrum. V kempu je k dispozici 250 míst pro stany a 

karavany, kromě toho jsou zde chatky se sociálním zařízením a turistická ubytovna. Cílem je 

využívání areálu Kamencového jezera po celý rok a vybudování kvalitního relaxačního a 

sportovního centra. Kamencové jezero navštívilo v roce 2020 103 497 osob.   

Pocházeli jak z blízkého okolí, tak z celé republiky. Uzavření hranic a obavy z nákazy 

koronavirem vedly k zájmu o dovolené zejména v České republice, což se projevilo v naplnění 

kapacity areálu Kamencového jezera. Rok 2020 patřil v tomto směru k rekordním. 

Negativním jevem zejména v posledních dvou letech, vyznačujících se minimálním 

objemem srážek, byl značný úbytek vody. Z důvodu výrazného snížení hladiny byla některá 

místa s vyšší mírou rizika úrazu nepřístupná veřejnosti. V průběhu sezony se hladina ocitla až 

71 centimetrů pod přepadem, což je ztráta takřka třetiny celkového objemu vody. Nízká 

hladina vody si vynutila i některé zásahy v průběhu sezony. Na přelomu července a srpna byl 

upraven jeden z bazénů na hlavním plovoucím mole. Úbytek vody také zvětšil plochu pláží, na 

které bylo nutné před zahájením provozu navézt 140 tun křemičitého písku. Město Chomutov 

zahájilo jednání s odborníky a začalo hledat možnosti, jak navýšit stav vody v jezeře. Současně 

byly na základě vítězné architektonické studie započaty přípravné práce k modernizaci celého 

areálu, která bude zahájena v roce 2021. 

V roce 2020 byla otevřena zrekonstruovaná restaurace Dřevák, která je 

neodmyslitelně spojena s historií areálu. Od října probíhala generální oprava poničených 

převlékacích kabinek, jejichž prostory nebylo možné v posledních letech nabízet k pronájmu a 

uspokojit tak poptávku po kabinkách z řad veřejnosti. V areálu byl také vybudován rozhlasový 

systém, který je možné ovládat z vrátnice a současně je napojený na městský okruh ovládaný 

složkami Integrovaného záchranného systému. Zprovozněny byly tzv. safeboxy k uzamykání 

cenností, a to u toalet u hlavního mola a u pokladny směrem k Otvickému rybníku. V prostoru 

recepce bylo zřízeno místo pro úschovu kol s nabíječkou pro elektrokola. Došlo rovněž k 

opravě sedmi minigolfových drah a novinkou bylo také naprogramování ukazatelů aktuální 

teploty vody a vzduchu na webových stránkách areálu. 

 V roce 2020 se v areálu Kamencového jezera uskutečnily následující akce: Koupání pro 

otužilce (29. února), 10. Dragoncup Chomutov 2020 – závod dračích lodí (20. června), Velká 

cena Chomutova – závody v rychlostní kanoistice (21. června), Turnaj v minigolfu (19. až 21. 

června), Den s Denato Swim – první pomoc a resuscitace (11. července), Slunečná na 
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Kamencovém jezeře – návštěva herců z televizního seriálu (28. srpna), Chomutovský festival 

sportu – prezentace sportovních klubů (6. září), Street Hard Workout Battle Chomutov 2020 – 

soutěž ve Freestyle workoutu v rámci seriálu světového poháru (12. září) a Párty pomáhá 

Nikolce a Magdalance – charitativní festival (20. září). 
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8. ORGANIZACE ZŘÍZENÉ KRAJEM 

8.1 Krajská zdravotní 

 Krajská zdravotní, akciová společnost, je se svými pěti nemocnicemi v Ústí nad Labem, 

Děčíně, Teplicích, Mostě a Chomutově největší poskytovatel zdravotní péče a největší 

zaměstnavatel v Ústeckém kraji. Generálním ředitelem Krajské zdravotní byl do listopadu 2020 

byl pan Ing. Petr Fiala, poté na jeho místo nastoupil pan MUDr. Aleš Chodacki. 

 Krajská zdravotní, konkrétně Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem, byla jedním z 

prvních zdravotnických zařízení, ve kterém byli na jaře roku 2020 diagnostikováni a léčeni 

pacienti s onemocněním covid-19. Jestliže bylo jaro vnímáno jako hektické, poslední čtyři 

měsíce roku 2020 překonaly všechny představy o pesimistickém vývoji a zdravotnický systém 

odrážel do té doby nepředstavitelné počty hospitalizovaných. Podařilo se úspěšně započít 

činnost odběrových center ve všech pěti nemocnicích Krajské zdravotní a následně zajistit 

testování odebraných vzorků v jejich laboratořích. Proto v době koronavirové krize obdrželi 

zdravotníci pracující v první linii finanční odměny. Zaměstnancům poskytujícím zdravotní péči 

pacientům s covidem-19 byl navýšen příplatek za výkon práce ve ztíženém pracovním 

prostředí na trojnásobek a uděleny mimořádné odměny. 

 Krajská zdravotní zachovávala po více než pět let pozitivní trend hospodaření a dalších 

důležitých ukazatelů. Ekonomické ukazatele v roce 2020 však významně ovlivnilo dění kolem 

pandemie, které společnost stálo značné prostředky na zajištění jak lidského, tak materiálního 

potenciálu. I přes nebývalá omezení však probíhala revitalizace nemocnic a obnova 

zdravotnické techniky.  

 Významná byla v uvedeném roce také spolupráce mezi Krajskou zdravotní, respektive 

ústeckou Masarykovou nemocnicí, a Univerzitou J. E. Purkyně v Ústí nad Labem, konkrétně její 

Fakultou zdravotnických studií, kterou se daří díky přístupu obou stran velmi dobře rozvíjet. 

V roce 2020 úspěšně pokračovala i činnost Nadačního fondu Krajské zdravotní, který 

podporuje studující lékaře, farmaceuty, všeobecné sestry a radiologické asistenty. Stipendijní 

program byl rozšířen o nově podporované studijní programy a obory a zároveň přinesl 

intenzivnější motivaci studentů. Pokračovalo investování do jednotlivých nemocnic 

s důsledným využíváním dotačních titulů a s finanční investiční podporou od Ústeckého kraje. 

Pro chomutovskou nemocnici nadále probíhala příprava zásadní investiční akce, nového 

pavilonu pro operační sály a urgentní příjem. Vedení společnosti v průběhu roku 2020 také 

pokračovalo v úzké spolupráci s Ústeckým krajem v přípravě akvizice Nemocnice Litoměřice, 

která má rozšířit počet krajských nemocnic na šest. 
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8.1.1 Nemocnice Chomutov 

 Ředitelství Nemocnice Chomutov sídlí v jejím areálu v Kochově ulici. V roce 2020 

organizaci vedla paní MUDr. Irena Voříšková, primářka anesteziologicko-resuscitačního 

oddělení. Nemocnice Chomutov měla v roce 2020 k dispozici celkem 458 lůžek a ošetřila 184 

645 pacientů. Organizační struktura nemocnice je členěna do 26 pracovišť.  

 

 V roce 2020 pokračovala Nemocnice Chomutov v modernizaci mamodiagnostického 

screeningového centra. Na konci února získalo centrum, které patří mezi nejmodernější 

specializovaná zdravotnická pracoviště svého zaměření v Ústeckém kraji, nový mamografický 

přístroj Planmed Clarity včetně diagnostické mamografické stanice a dalšího příslušenství v 

ceně 4 416 500 korun. Screeningové centrum v Chomutově má k dispozici od roku 2017 pro 

pacientky dva mamografy. Tomu nejstaršímu skončila životnost a bylo potřeba ho nahradit. 

Pro další rozvoj centra je důležitý i fakt, že Ministerstvo zdravotnictví České republiky v závěru 

loňského roku prodloužilo platnost osvědčení o splnění podmínek k provádění mamárního 

screeningu a zařazení do programu pro screening nádorů prsu do 31. prosince 2022. Během 

posledních 14 let vzrostl počet vyšetření v centru na téměř šestinásobek. 

 Rok 2020 byl nejen pro chomutovskou nemocnici výjimečný náporem pacientů 

s onemocněním covid-19. První nakažení byli v České republice diagnostikováni 1. března, od 

4. března byly v chomutovské nemocnici zakázány návštěvy lůžkových oddělení a 19. března 

byl krajskou hygienickou správou potvrzen první případ výskytu coviu-19 v Chomutově. 20. 

března přistoupila nemocnice ke třídění všech přicházejících pacientů. Vchod do areálu 

nemocnice byl pro veřejnost možný jen z Edisonovy a Beethovenovy ulice a od 20. března bylo 

v chomutovské nemocnici rovněž otevřeno odběrové místo, v němž zdravotníci prováděli 

indikovaným pacientům odběr pro test na nákazu koronavirem. 6. dubna vyčlenila Nemocnice 
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Chomutov první lůžka pro pacienty s podezřením na koronavir. 1. května bylo vzhledem ke 

zlepšující se epidemiologické situaci zrušeno třídění pacientů při vstupu do nemocnice, 1. 

června pak přestal platit zákaz návštěv na lůžkových odděleních. 

 Během července začala epidemie opět pomalu sílit a od 24. července vyhlásila Krajská 

hygienická stanice Ústeckého kraje povinnost nosit ochranné pomůcky dýchacích cest ve 

zdravotnických zařízeních. Od 15. září byly v chomutovské nemocnici znovu zakázány návštěvy 

lůžkových oddělení. Na počátku října bylo v okrese Chomutov bylo zhruba 200 nemocných, 

z nichž přibližně 10 procent případů vyžadovalo hospitalizaci. Nemocnice v Chomutově v tu 

dobu disponovala jedním lůžkovým covidovým oddělením a těžší případy vyžadující intenzivní 

péči byly ošetřovány v nemocnicích v Mostě a v Ústí nad Labem. Vzrostl nápor na chomutovské 

testovací místo a byl zaveden elektronický rezervační systém. Od 13. října začalo ve všech 

nemocnicích Krajské zdravotní, včetně té chomutovské, docházet k postupné regulaci 

ordinačních hodin odborných ambulancí a poraden a plánovaných odkladných operací. K 26. 

říjnu bylo v chomutovské nemocnici hospitalizováno 107 pacientů, z toho 10 na jednotce 

intenzivní péče. Chomutovská nemocnice byla druhou nejvytíženější nemocnicí v kraji, pro boj 

s covidem-19 byla vyčleněna čtyři oddělení. 29. října přibylo za 24 hodin v chomutovském 

okrese 198 pozitivně testovaných pacientů, což byl nejvyšší denní nárůst v celém Ústeckém 

kraji. V chomutovské nemocnici vzrostl počet hospitalizovaných pacientů na 117, k tomu 

dalších 16 vyžadovalo intenzivní péči a osm z těchto pacientů bylo připojeno k umělé plicní 

ventilaci. Kapacity čtyř dosud otevřených oddělení byly takřka vyčerpány, a tak bylo od 1. 

listopadu v nemocnici otevřeno páté covidové oddělení s kapacitou dalších 20 lůžek. V tu dobu 

byla použita lůžka z lůžkové části rehabilitace, gynekologicko-porodnického oddělení, 

interního a částečně chirurgického oddělení. Za prvních devět dní měsíce listopadu zemřelo v 

chomutovské nemocnici 20 pacientů, z toho 17 v přímé souvislosti s onemocněním covid-19. 

Od poloviny listopadu se počet pacientů začal pomalu snižovat. 13. listopadu bylo v 

chomutovské nemocnici hospitalizováno 79 pacientů s onemocněním covid-19, z toho bylo 12 

pacientů na jednotce intenzivní péče, na umělou plicní ventilaci jich bylo připojeno sedm. 4. 

prosince začala organizace Krajská zdravotní, včetně chomutovské nemocnice, na základě 

nařízení Ministerstva zdravotnictví České republiky provádět antigenní vyšetření 

pedagogických pracovníků škol a školských zařízení. Zájemci se museli objednat předem přes 

elektronický objednávkový systém. 

 Provoz covidového oddělení zajišťovalo interní oddělení. Po část roku byla na pacienty 

s onemocněním covid-19 vyžadujícími intenzivní péči specializována také interní jednotka 

intenzivní péče. O necovidové pacienty s nutností intenzivní péče bylo postaráno na jednotce 

intenzivní péče neurologického a chirurgického oddělení. Od března 2020 začalo být patrné 

nedostatečné zásobování ochrannými pomůckami, zvláště respirátory typu FFP2, FFP3, 

overaly, návleky, štíty, rukavicemi, zástěrami či plášti, a tak byla stanovena prioritizace 

provozů s jasně danými pravidly vybavení pro daný úkon. Během podzimního zhoršení 

epidemiologické situace začali v nemocnici působit také dobrovolníci a studenti 

zdravotnických oborů, pro které Krajský úřad Ústeckého kraje prostřednictvím hejtmana 
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vyhlásil pracovní povinnost. Celkem takto do chomutovské nemocnice nastoupilo 129 

ošetřujících. Celkově se Nemocnice Chomutov během roku 2020 potýkala s nedostatkem 

nelékařského zdravotnického personálu. Na lůžkových částech standardních oddělení, jako 

bylo interní a chirurgické, které neošetřovaly pacienty s onemocněním covid-19, nebylo 

možno zajistit plnohodnotně skupinovou péči v ošetřování a bylo nutné zavést funkční systém. 

Během roku 2020 chyběli radiologičtí asistenti, všeobecné a praktické sestry. Před koncem 

roku 2020 byl personál vyčerpán, a tak byla požádána o pomoc Armáda České republiky a 

Centrální řídicí tým Ministerstva zdravotnictví České republiky – Národní dispečink lůžkové 

péče. Studenti, medici a posluchači fakult se vrátili k distanční formě studia. V roce 2020 

působilo na odděleních chomutovské nemocnice 22 dobrovolníků, kteří odpracovali 452 hodin 

a pomáhali se statusem dělník ve zdravotnictví zajistit provoz také na covidových jednotkách. 
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8.2 Oblastní muzeum v Chomutově 

Ředitelství Oblastního muzea v Chomutově sídlí v historické budově bývalé jezuitské 

koleje v Palackého ulici. Roku 2020 vedla organizaci paní Mgr. Markéta Prontekerová. V hlavní 

budově muzea v Palackého ulici sídlí kanceláře kurátorů, depozitáře a technické provozy. V 

budově se nachází také veřejně přístupná odborná knihovna se studovnou. Dva sály v přízemí 

slouží pro krátkodobé výstavy, přednášky, školní programy, tvůrčí dílny, pravidelná setkání i 

pro mimořádné kreativní dílny pro veřejnost. Další prostory muzea jsou ve starobylé radnici 

na náměstí 1. máje, kde se nacházejí jak expozice, tak muzejní depozitáře a část technického 

zázemí. Organizace využívá také dům v Klostermannově ulici, který sloužil jako služební byt 

ředitele muzea, dále zde byly skladovací prostory a inspekční pokoj pro návštěvy. 

Oblastní muzeum v Chomutově je jednou z nejstarších kulturních institucí ve městě. 

Muzejní společnost ustanovená roku 1911 postupně nashromáždila přírodní a kulturní 

památky z města a okolí a její mnohaleté úsilí vyvrcholilo otevřením městského muzea v 

reprezentativních prostorách radnice v roce 1923. V průběhu svého vývoje bylo také institucí 

okresní a od roku 2003 je muzeum právnickou osobou s postavením příspěvkové organizace 

Ústeckého kraje.  

Rok 2020 byl pro Oblastní muzeum v Chomutově velkou výzvou. Stěžejní a naprosto 

nečekanou okolností byla celosvětová pandemie, která se propsala do všech oblastí lidského 

života. Další okolností, specifickou pouze pro muzeum, byl průběh projektu Praga, který 

kompletně ovlivnil běžný chod organizace. Obě tyto skutečnosti prověřily nasazení, flexibilitu 

i obětavost muzejních pracovníků. Protikoronavirová opatření vlády České republiky se logicky 

dotkla činnosti muzeí, která významnou část svého působení vztahují k veřejnosti. V roce 2020 

byl omezován, či přímo zakázán vstup do muzea na výstavy a další akce, badatelé mohli do 

muzea a knihovny docházet jen v omezené míře. I po uzavření muzea však jeho zaměstnanci 

nadále pracovali na populárně naučné části naplánovaných výstav a akcí, ale i na reorganizaci 

jejich termínů. V odborných činnostech významně překročili svoji běžnou pracovní náplň 

zaměstnanci historického oddělení a muzejní fotograf při zajištění kooperace při převozu 

sbírky Praga. V časech uzavření muzea byly inovativně realizovány virtuální prohlídky 

krátkodobých výstav. Tyto výstupy posloužily nejen ke zprostředkování výstavní činnosti, ale 

také jako upoutávka a motivace k návštěvě muzea po jeho zpřístupnění veřejnosti.  

Přes všechna úskalí a zjevnou všeobecnou nejistotu byly v roce 2020 vypracovány dva 

důležité dlouhodobé strategické dokumenty nastiňující možný komplexní rozvoj celé 

organizace. Byly jimi Koncepce sbírky muzejní povahy 2021-2025 a Koncepce rozvoje a řízení 

na léta 2021-2025. Důležitým počinem úzce souvisejícím s výše uvedenými dokumenty bylo 

také zahájení jednání o získání nového objektu vhodného pro uložení sbírkových předmětů. 

Tato dlouhodobě neřešená problematika omezuje provoz muzea v mnoha ohledech.  
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8.2.1 Sbírka a knihovní fond  

Sbírku Oblastního muzea v Chomutově tvoří 29 oborových částí. Jsou to tyto podsbírky: 

Geologická, Botanická (Herbáře), Archeologická, Etnografická, Numismatická, Militaria, 

Výtvarného umění (obsahuje kulturní památky), Písemnosti a tisky, Negativy a diapozitivy, 

Fotografie, filmy, videozáznamy a jiná média, Věda, technika a průmyslová výroba, Porcelán, 

Sklo, Lapidárium, Posamenty, Faleristika, Místní tisky a časopisy, Nábytek, Terče, Staré tisky, 

Nové dějiny, Miniatury (obsahuje kulturní památky), Textil, Rašelina, Pohlednice, Místní tisky, 

Lékárna, Hodiny, Cín. K 31. prosinci 2020 spravovalo chomutovské muzeum 255 365 kusů 

sbírkových předmětů. V průběhu roku bylo kurátory podsbírek zkatalogizováno 2 577 

sbírkových předmětů. Sbírka muzea se v roce 2020 rozrostla o 80 nových přírůstkových čísel, 

které představují celkový počet 1 832 sbírkových předmětů. Vlastní činností, sběrem, bylo 

pořízeno 34 přírůstků (celkem 1 786 předmětů), darem muzeum získalo 46 přírůstkových čísel 

(46 předmětů). Během roku 2020 bylo specializovanými odborníky zrestaurováno 17 

sbírkových předmětů v celkovém nákladu 329 tisíc korun. Finanční částka věnovaná na 

restaurování byla oproti minulým letům v roce 2020 výrazně ponížena z důvodu přesunu 

provozních finančních prostředků díky nejasnému financování projektu Praga ze strany 

Ústeckého kraje. 

Muzejní knihovna, která sídlí v hlavní budově muzea v Palackého ulici, spravuje 

knihovní fond, jehož součástí jsou také podsbírky Místní tisky a časopisy, Místní tisky a 

Písemnosti a tisky. Knihovna spolupracuje na digitalizaci fondu s Krajskou digitalizační 

jednotkou Krajského úřadu v Ústí nad Labem. Digitalizované dokumenty jsou přístupné na 

webových stránkách. Fond knihovny čítal v roce 2020 celkem 20 827 evidovaných jednotek, z 

toho 10 764 jednotek je zpracováno v systému Clavius. Během roku 2020 zpracovala 85 

knihovních jednotek. Z toho bylo zakoupeno 39 titulů, výměnou a sběry bylo získáno 46 knih. 

Knihovna spravuje databázi článkové bibliografie historie regionu z vybraných regionálních 

periodik. Během roku zpracovala knihovna 271 článků v systému Clavius. Knihovna odebírá 33 

titulů časopisů. V roce 2020 navštívilo muzejní knihovnu celkem 66 čtenářů. Pro čtenáře bylo 

vyhledáno a zapůjčeno 125 knih a časopisů.  

 

8.2.2 Publikační činnost 

 Redakční rada Oblastního muzea Chomutov projednala v roce 2020 další proměny 

čtvrtletníku Památky, příroda, život35, tentokráte již drobnějšího grafického charakteru, aby 

byl pro čtenáře uživatelsky opět o něco přívětivější. Od jubilejního 50. ročníku má publikace 

nový design a je vydávána jako ročenka obsahující německé resumé u každého příspěvku. Od 

ročníku 51/2019 je ročenka plnobarevná. Mimo tohoto populárně naučného mezioborového 

časopisu, který se zaměřuje na historii, památky, archeologii, kulturu a přírodu regionu 

                                                      
35 Památky, příroda, život, 51/2019. Chomutov: Oblastní muzeum v Chomutově, 2019. 126 stran. ISBN 978-80-
87898-21-5. 
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Chomutovska a přilehlých oblastí, vydalo Oblastní muzeum v Chomutově následující 

publikace: 

 Publikaci Underground na Chomutovsku autora Michala Bečváře lze považovat za 

bonusové pokračování k tematické výstavě Underground a bigbít na Chomutovsku, 

uspořádané Oblastním muzeem v Chomutově v létě roku 2018. Kniha je doplněna bohatým 

ilustračním materiálem. 

 Katalog Architektura v krajce od Miroslavy Brůnové a Nely Múčkové navazuje na 

projekt Architektura v krajce, který představuje pomocí krajkářských děl některé zajímavé 

architektonické skvosty chomutovského regionu. Projekt je společnou prací členek Klubu šité 

krajky a propojuje krajkářskou tradici Krušnohoří s pamětihodnostmi města a regionu. 

 Statutární město Chomutov ve spolupráci s Oblastním muzeem Chomutov vydalo 

publikaci 15 let Ceny Jiřího Popela z Lobkovic obsahující medailonky 54 osobností, kterým rada 

města udělila mezi léty 2005 a 2019 Cenu Jiřího Popela z Lobkovic. Cena Jiřího Popela z 

Lobkovic je určena pro žijící i nežijící osobnost, která se v různých oblastech veřejného života 

zasloužila o šíření dobrého jména města za jeho hranicemi nebo svou činností ovlivnila veřejný 

život ve městě. Osobnosti nominují přímo občané za přínos v různých oblastech. Rada města 

poté rozhodne o udělení ceny. 

 Zaměstnanci muzea v roce 2020 publikovali devět odborných studií, dvě monografie a 

tři články v rámci ediční činnosti. V Chomutovských novinách bylo otištěno devět příspěvků v 

rámci série Tajnosti depozitáře chomutovského muzea36 a 11 článků z oblasti historie.   

 

8.2.3 Prezentační činnost 

Expozice 

 V muzejních prostorech na radnici byla v roce 2019 k zhlédnutí gotická a renesanční 

část sbírky Výtvarné umění v rámci stálé expozice Všemu světu na útěchu, která byla vědecky 

zpracována a nově instalována v roce 2013. Expozice je členěna chronologicky a objasňuje 

vývojové tendence a tvůrčí okruhy v pozdně gotickém umění regionu. Předměty samotné, 

expozice i její katalog jsou v odborných kruzích vysoce ceněny.  

 Expozice Lapidárium kamenné plastiky je umístěna na Mnišském dvorku, několik 

předmětů je v kostele sv. Kateřiny, který je součástí budovy radnice. Mnišský dvorek se nachází 

v prvním nadzemním podlaží radnice pod širým nebem. Vystavena je tam většina sbírkových 

předmětů podsbírky Lapidárium. Jsou jimi náhrobky, boží muka, figurální plastika i 

architektonické články. Předměty pocházejí z regionu, často jsou to pozůstatky ze zaniklých 

obcí nebo lokalit.  

 Ve výstavních prostorech radnice je exponován také Fialův pohyblivý betlém. 

Oblíbený novodobý betlém, který muzeum zakoupilo v roce 2003, je dlouhodobě umístěn v 

                                                      
36 Tajnosti depozitáře chomutovského muzea. Chomutovské noviny 2020. Statutární město Chomutov, 2020. 
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bývalé oratoři kostela sv. Kateřiny. Má 444 figurek, z nichž je 129 pohyblivých, a je dílem 

místního amatérského řezbáře Josefa Fialy. Zachycuje historická řemesla a architektonické 

památky města Chomutova a okolí. 

 Nejstarší chomutovská stavba, kostel sv. Kateřiny, je památkovým objektem a zároveň 

prostorem, který muzeum využívá ke kulturním akcím a výstavám. Je součástí řádných 

prohlídek muzea na radnici a návštěvníci si vyslechnou výklad k nejstarším dějinám města, 

radniční budovy i k historii a architektuře samotného raně gotického kostela. Kostel je 

oblíbeným místem pro vystoupení pěveckých sborů, zájem je také o svatby a reprezentativní 

akce města a kraje.  

V bývalé jezuitské koleji, Domě Jiřího Popela z Lobkowicz, jsou vystaveny Pohledy do 

pravěku. Expozice představuje pravěký vývoj na Chomutovsku od neolitu po dobu římskou 

především na základě výsledků rozsáhlých archeologických výzkumů lokalit, jež svým 

významem přesahují hranice regionu. Jednotlivá období dokumentuje více než osm set 

předmětů doplněných jednoduchými shrnujícími texty a mapami s významnými nalezišti. K 

expozici byly vydány katalog a pracovní listy pro školy. 

V tomtéž objektu je umístěna také stálá expozice Svět Krušných hor. Dlouhodobá 

výstava hraček, řemesel, lidových zvyků a kultury se veřejnosti otevřela v lednu roku 2011. 

Vedle předmětů zapůjčených z fondů Ströherské sbírky jsou vystaveny předměty z vlastních 

podsbírek muzea. K dispozici je také nabídka programů pro školy a školky, ale též aktivních 

programů pro rodiče s dětmi i pro samotné dospělé návštěvníky. Součástí expozice je i 

výtvarná dílna pro děti a vysouvací loutkové divadlo, které ožívá především v rámci dětských 

programů a různých akcí. 

Na panelech ve veřejně přístupných prostorách Domu Jiřího Popela z Lobkowicz je 

k zhlédnutí prezentace o Františku Josefu Gerstnerovi, významném chomutovském rodákovi 

a tvůrci moderního inženýrského myšlení.  

Ve Hvězdářské věži, která je součástí Domu Jiřího Popela z Lobkowicz a jejíž ochoz je 

zpřístupněn veřejnosti, je umístěn průřez dílem chomutovského malíře Hvězdy a ostrovy Ilji 

Sainera.  

 

Výstavy 

Vinou pandemie byl významně pozměněn původní plán výstav na rok 2020. K 

nejzásadnějším změnám patřilo zrušení dvou stěžejních výstav: Milování v přírodě, která se 

měla konat v hlavní budově v termínu květen až srpen, a Retrogaming/Počátky osobních 

počítačů u nás, která se měla na radnici uskutečnit v termínu září až listopad 2020. Rovněž byla 

odložena výstava prací klubu fotoamatérů z Erlangenu, která měla být původně vystavena na 

jaře 2020 v prostoru kostela sv. Kateřiny. Ke konci roku 2020 byly zahájeny přípravy na 

koncepci a propagaci tzv. Roku gotiky 2021, který muzeum plánuje neoficiálně vypsat na rok 

2021. Rokem gotiky oslaví muzeum 600 let výročí dobytí města Chomutova husity, a to 

několika výstavami a akcemi týkajícími se tématu života i umění ve středověku.  
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 Na radnici byla k vidění výstava unikátního a jedinečného obelisku Pravdy a lásky od 

sochaře Karla Melouna (od 19. října 2019). V obelisku je zakomponován originální otisk ruky 

Václava Havla. Obelisk byl vystaven v kostele sv. Kateřiny; jeho slavnostní odhalení proběhlo 

v rámci vernisáže výstavy Únik z totality v sobotu 19. října 2019. Účastnila se ho řada osobností 

(poslankyně Miroslava Němcová nebo politik Adam Vondra).  

Výstava Retrohrátky (17. listopadu 2019 až 1. února 2020) byla jedinečná tím, že drtivá 

většina vystavených předmětů byla zapůjčena ze soukromých sbírek celé řady zejména 

chomutovských obyvatel, mezi nimi nechyběli ani příbuzní a známí zaměstnanců nebo přímo 

samotní zaměstnanci muzea. Díky tomu se podařilo shromáždit opravdu úctyhodné množství 

hraček a her z padesátých až osmdesátých let minulého století. Výstava propojila generace a 

přitáhla do muzea celé rodiny, prarodiče s vnoučaty a rodiče s dětmi. Součástí výstavy byla 

otevřená herna pro děti i dospělé všech věkových kategorií a měla opravdu mimořádný 

úspěch. 

 Od 7. března do 30. května byla k vidění v kostele sv. Kateřiny prezentace Nej 

Chomutovska, výstava nových informačních tabulí vytvořených Dobrovolným svazkem obcí 

Chomutovsko. Panely v reálné velikosti jsou umístěny v samotných obcích, výstava ukazovala 

podobu těchto panelů v menším formátu. S ohledem na pouze velmi krátkou dobu otevření 

výstavy z důvodu dvouměsíčního uzavření muzea navštívilo výstavu jen několik málo 

návštěvníků. 

 Výstava Svět kachlových kamen – kachle sedmi století probíhala od 3. března do 24. 

října ve výstavním sále radnice. Výstava představila vývoj kachlů a kachlových kamen v 

severozápadních Čechách od gotiky až po počátek 20. století. Z důvodu dvouměsíčního 

uzavření muzea nedlouho po zahájení výstavy byla prodloužena do 24. října. Výstava se také 

stala jednou z hlavních atrakcí Dne evropského historického dědictví 19. září 2020, kdy se řada 

návštěvníků zapojila pomocí pracovních listů.  

V roce 2020 oslavil 20. výročí Klub šité krajky při Oblastním muzeu Chomutov. Členky 

klubu se představily zajímavým projektem Architektura v krajce (3. září až 31. října), který ve 

formě šitých krajek ukázal některé zajímavé architektonické skvosty našeho regionu. Projekt 

byl společnou prací všech členek Klubu šité krajky a propojil krajkářskou tradici Krušnohoří s 

pamětihodnostmi města a regionu. Krajky byly vystaveny na krásných, různě barevných šatech 

a v prostředí středověkého kostela vyzněly velice působivě. K výstavě byl vydán katalog a bylo 

k ní naplánováno několik doprovodných akcí (Den seniorů, Den krajky a Den patchworku), 

které však musely být z důvodu zhoršující se epidemiologické situace a následných opatření 

zrušeny.  

Historické cukrárny aneb mlsání za první republiky (3. prosince 2020 až 21. ledna 2021) 

byla výstava připomínající zašlou slávu československých cukráren v období formující se první 

republiky. Byly na ní k vidění interiéry historické cukrárny a prodejny, výrobny sladkostí nebo 

posezení ve stylu art deco, samozřejmě zákusky a dorty podle vzorníků z 30. let 20. století, 

originální obaly od bonboniér nebo čokolád, historické a mnohdy již zapomenuté cukrářské 
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nástroje a pomůcky, dobové dokumenty a mnoho dalšího. V malém sále byl instalován interiér 

prvorepublikové kavárny, kde si návštěvníci mohli posedět při dobové hudbě, prohlédnout si 

materiály k chomutovskému cukrovarnictví a zaniklým cukrárnám ve městě a okolí nebo v 

dobových vitrínách obdivovat předměty k cukrářství, pekařství nebo kultuře stolování z 

vlastních muzejních sbírek. 

Ještě před zahájením výstavy, v době druhého uzavření muzea (od 12. října 2020), spustilo 

muzeum k výstavě tzv. sladkou receptovou výzvu na svých webových stránkách i 

facebookovém profilu. Lidé tak mohli posílat nebo přinášet vlastní recepty na oblíbené 

dobroty, někdy i historické, a naopak načerpat skutečné dobové recepty na výrobu 

nejrůznějších sladkostí z doby první republiky, recepty zprostředkované muzeem z 

historických kuchařek. Všechny sebrané recepty byly vystaveny v samotné výstavě. 

 V hlavní budově muzea na Palackého ulici, v tzv. Domě Jiřího Popela z Lobkowicz, bylo 

možno navštívit výstavu, či spíše muzejně propedeutický projekt Únik z totality aneb listopad 

´89 na Chomutovsku (19. října 2019 až 30. června 2020), který byl připraven u příležitosti 30. 

výročí sametové revoluce. Hlavním smyslem a cílem výstavy bylo představit téma především 

mladé generaci žáků a studentů základních a středních škol, pro které jsou listopadové události 

z roku 1989 často stejně vzdálené jako lovci mamutů nebo upálení mistra Jana Husa. Tento cíl 

byl významným způsobem podpořen zvolením netradičního formátu výstavy, která byla 

koncipována jako úniková hra. Během ní návštěvníci procházeli Československem v 

osmdesátých letech 20. století. Cílem nebylo představit jen samotnou sametovou revoluci, ale 

život v Československu jako celku. Návštěvníci procházeli jednotlivými stanovišti, kde byli 

seznámeni s tehdejšími poměry: ekologickou situací, hospodářstvím, módou, školními 

poměry, s populárními spotřebitelskými výrobky a také s existencí StB a jejími praktikami. Na 

úvod byly návštěvníkům, především studentům a žákům, pouštěny dobové ukázky z produkce 

Československé televize osmdesátých let 20. století. Po ukončení hry byl všem třídám puštěn 

dokument o demonstraci 17. listopadu 1989 a se studenty a žáky proběhla ve spolupráci s 

muzejním pedagogem debata o výstavě. Výstava měla dvě části. Jedna seznamovala příchozí 

s dobovým Československem a sametovou revolucí, druhá ve stejných tématech 

představovala situaci na Chomutovsku.  

 Prvním vlakem do Chomutova (8. srpna až 28. listopadu) byla výstava uspořádaná ke 

150. výročí příjezdu prvního vlaku do Chomutova po Ústecko-teplické dráze, který se 

uskutečnil 8. října 1870. Přivedení železnice do města umožnilo dramatický hospodářský, 

demografický a kulturní rozvoj Chomutova, který se stal jedním z významných průmyslových 

center v zemi. Výstava byla koncipována tak, aby návštěvníkům představila dějiny budování 

železnic v Čechách. Připomenuta byla i koněspřežná dráha význačného chomutovského 

rodáka F. J. Gerstnera. Důraz výstavy byl kladen především na regionální historii budování 

Ústecko-teplické dráhy. Představen byl také významný přínos železnice pro Chomutov a jeho 

okolí, s přihlédnutím k následnému demografickému rozvoji a růstu průmyslu a podnikání. Pro 

příznivce samotných vlaků a železniční techniky byl připraven opravdu velký model železnice 
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železničního nádraží v Hoře Sv. Šebestiána, situovaný do období první republiky, v nabídce 

byla i ukázka různých typů vlakových souprav vyskytujících se na tehdejší železniční trase. 

 Střední zdravotnická škola v Chomutově slavila v roce 2020 výročí padesát let od svého 

založení. U příležitosti tohoto významného jubilea Oblastní muzeum v Chomutově ve 

spolupráci s oslavující školou připravilo výstavu 50 let chomutovských bílých andělů (12. 

prosince 2020 až 31. července 2021). Výstava představuje nejen samotnou školu, ale věnuje 

se také historickému vývoji zdravotnictví a ošetřovatelství ve světě i v chomutovském regionu. 

Pro školy a rodiny s dětmi jsou připraveny celkem tři doprovodné programy na téma zdraví a 

lidské tělo. Po ukončení výstavy je počítáno s tím, že textové panely zachycující nejen historii 

školy, ale i obory ošetřování a vlastní budovy budou předány škole, která je umístí ve svých 

prostorách, aby mohly i nadále seznamovat své čitatele s historií školy a ošetřovatelství jako 

takového.  

 Pandemie v roce 2020 způsobila, že se některé výstavy uskutečnily pouze virtuálně. 

Jednou z nich je Osvobození 1945 – konečně mír! (7. května až 31. prosince), výstava, která 

měla být původně prezentována formou velkoformátových panelů a vystavena v kostele sv. 

Kateřiny. Z důvodu opakovaného uzavírání muzea byla nakonec prezentována online formou 

na webových stránkách muzea.  

 Virtuální projekt Komenský online – dětský komiks k výročí J. A. Komenského 

umístěný od 6. listopadu 2020 na webových stránkách i facebookovém profilu muzea byl 

speciálně vytvořen k jubilejnímu výročí 430 let od narození a 350 let od úmrtí J. A. 

Komenského. Hlavním pilířem projektu je počítačově ilustrovaný komiksový příběh primárně 

určený dětem, mládeži a pedagogům. Prostřednictvím tohoto příběhu, v němž jsou hlavními 

průvodci dětský představitel Albert a Komenského první ilustrovaná učebnice na světě Orbis 

pictus, mohou právě učitelé představit dětem osobnost našeho významného myslitele a 

pedagoga. Součástí projektu jsou také základní informace o knize Orbis pictus a fotografie této 

knihy ze sbírky Národního pedagogického muzea J. A. Komenského v Praze.  

  

Akce  

 Díky epidemii se nemohla uskutečnit řada akcí, ať už vlastních muzejních, nebo akcí 

města. Některé musely být zrušeny doslova na poslední chvíli. Zrušeny byly například akce 

Mezinárodní den památek a sídel (18. dubna), Muzejní noc (původně květen, poté 17. 

listopadu), dvě autorská čtení ve spolupráci s Výborem pro národnostní menšiny (23. září a 21. 

října) nebo doprovodné akce k výstavě Architektura v krajce (Den krajky 10. října a Den 

patchworku 24. října). 

 Mimo akce organizované přímo Oblastním muzeem Chomutov byla zejména ve 

spolupráci se statutárním městem Chomutovem, ale i dalšími organizacemi pořádána řada 

akcí v reprezentativních prostorách muzea na radnici, v kostele sv. Kateřiny, radničním 

sklepení či na Mnišském dvorečku. Využití uvedených prostor přineslo ocenění značné části 
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návštěvníků a iniciovalo nebývalý zájem o jejich další uplatnění pro pořádání dalších akcí. 

Muzeum proto od roku 2019 rozšířilo využití uvedených prostor o konání svatebních obřadů. 

 11. ledna proběhl v kostele sv. Kateřiny Tříkrálový koncert pěveckého sboru Hlahol. 

 20. února se v muzeu uskutečnila schůze, na níž byla pobočkou České astronomické 

společnosti oficiálně ustanovena Astronomická společnost Chomutov, s níž muzeum 

dlouhodobě spolupracuje. 

 Stejně jako v minulých letech připomnělo muzeum i v roce 2020 pro dějiny města 

mimořádně významnou událost předání Chomutova do rukou řádu německých rytířů, 

tentokrát pouze ve virtuální podobě prezentací faksimile darovací listiny Bedřicha Načeradce 

ze dne 29. 3. 1252 na webu a sociálních sítích. 

 Krajkářky Klubu šité krajky při Oblastním muzeu v Chomutově se v nelehkých dnech 

prvního lockdownu37 roku 2020 připojily k výzvě Srdíčko pro zdravotníky (7. dubna až 31. 

května), kterou vyhlásily krajkářky z Litvínova jako poděkování všem zdravotníkům, kteří byli 

v nelehké době v tzv. první linii. Do výzvy se mohly tvorbou srdíček z paličkované a šité krajky 

zapojit chomutovské krajkářky, paličkářky, ale i kdokoliv jiný. Srdíčka byla sbírána v muzeu a v 

červnu byla předána chomutovské nemocnici. 

 Muzeum se již podruhé zapojilo do Mezinárodního dne muzeí, který připadá na 18. 

května a každoročně jej vyhlašuje Mezinárodní rada muzeí (International Council of 

Museums). Chomutovské muzeum se do akce zapojilo zpřístupněním všech svých aktuálních 

výstav a expozic pro veřejnost po celý den zdarma.  

 Potřetí se muzeum zúčastnilo celostátní akce Noc kostelů (12. června), tentokráte ve 

velmi komorním duchu. Návštěvníci si v kostele sv. Kateřiny mohli vychutnat atmosféru raně 

středověkého kostelního interiéru osvětleného svíčkami, dokreslenou reprodukovanou 

duchovní hudbou. Pro zájemce byl na akci k dispozici průvodce, který návštěvníky provedl 

nejstarším chomutovským kostelem ze 13. století. Akce se setkala s velkým ohlasem. 

 Předání ceny Jiřího Popela z Lobkovic (18. června), tradiční akce, organizovaná 

statutárním městem Chomutov, se již podruhé konala v prostoru sklepení radnice. Město 

každý rok předává cenu významným osobnostem města, které se svou dlouholetou činností v 

různých oblastech veřejného života zasloužily o šíření dobrého jména města za jeho hranicemi 

nebo svou činností ovlivnily veřejný život ve městě. Kandidáty na toto ocenění jmenují sami 

obyvatelé města.  

 Předání Dobrého listu Hospodářské komory (26. června), akce organizovaná Okresní 

hospodářskou komorou v Chomutově, se konala v kostele sv. Kateřiny. Smyslem akce je 

důstojně a slavnostně předat tzv. Dobrý list komory vybraným absolventům středních škol v 

Chomutově, kteří dosáhli vynikajících výsledků při svém studiu nebo se podíleli na přínosném 

                                                      
37 Lockdown: dočasné opatření, které je spojeno s omezeními veřejného života, aby se zabránilo například 
epidemii (celostátní karanténa či zákaz volného pohybu). 
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projektu, a zároveň je zviditelnit v očích zástupců předních firem a společností v Chomutově a 

okolí, kteří by o tyto absolventy mohli mít zájem na zařazení do svého pracovního týmu.  

 V průběhu měsíce června (od 3. do 30. června) bylo v muzeu uspořádáno několik 

kreativních kurzů, při nichž si mohli zájemci vyzkoušet nejrůznější výtvarné techniky, například 

enkaustiku, smalt, patchwork nebo barvení triček.  

 Zahájená tradice nebyla přerušena a také v roce 2020 (13. až 17. července) se podařilo 

připravit a realizovat hravý a zábavný muzejní příměstský tábor Stopy člověka v přírodě pro 

děti, které zůstaly ve městě a chtěly smysluplně trávit prázdniny. 

 Přes velké peripetie příprav již tradičního multižánrového festivalu alternativní kultury 

Obnaženi, související s nestabilní a nepředvídatelnou epidemickou situací, se podařilo festival 

uspořádat (12. až 15. srpna) a muzeum se opět mohlo zapojit poskytnutím prostor pro jeden 

z bodů programu. Tentokráte muzeum umožnilo promítání dvou tanečních filmů v kostele sv. 

Kateřiny a sklepení radnice a zajistilo tak dokreslení festivalu mimořádně působivými prostory 

středověkého kostela i potemnělého sklepení.  

 Den Evropského historického dědictví (19. září) byl jednou z mála veřejně přístupných 

akcí tohoto typu, které měly to štěstí, že se v rámci období otevřeného muzea mohly 

uskutečnit. Připraven byl bohatý program, jako například pozorování Slunce u hlavní budovy 

muzea, komentovaná prohlídka výstavy Kachle sedmi století a pracovní listy k výstavě v 

budově radnice a také malování keramických kachliček dětmi a jejich rodinami v kostele sv. 

Kateřiny. Jako každý rok byly zpřístupněny všechny výstavy i expozice obou muzejních budov 

po celý den zdarma. I přes přísná hygienická opatření a zhoršující se epidemickou situaci byla 

návštěvnost této akce velmi vysoká.  

 Den seniorů (26. září) měl být první z několika plánovaných doprovodných akcí k 

výstavě Architektura v krajce. Vinou epidemiologické situace to však byla před uzavřením 

muzea akce poslední.  

 Muzeum se v roce 2020 poprvé připojilo k akci organizované Chomutovskou 

knihovnou Noc literatury (7. října). Poskytlo prostor Hvězdářské věže, kde knihovnice Monika 

Zwettlerová četla z knihy Pétera Esterházyho Deník se sl. Ivnivkou.  

 U příležitosti 150. výročí příjezdu prvního vlaku do Chomutova se konal slavnostní křest 

sborníku z konference Comotovia 2019 (8. října), jehož stěžejním tématem bylo právě 

zmíněné výročí a jeho významný vliv na historii regionu. Křtu se za přísných hygienických 

opatření zúčastnilo povolených 10 návštěvníků. 

 S ohledem na celospolečenská omezení v roce 2020 se v muzejních prostorách 

uskutečnily pouze dvě svatby (27. června a 8. srpna), jedna na Mnišském dvorečku a druhá ve 

sklepení radnice. Jedna svatba byla zrušena z důvodu protikoronavirových opatření.  

 Velký zájem ze strany veřejnosti zaznamenal projekt Pojďte s námi do přírody, který 

již třetím rokem zve na poznávání tajů a krás okolní přírody. S ohledem na omezené možnosti 

trávení volného času veřejnost velice uvítala procházky v přírodě s průvodcem. V průběhu roku 
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2020 se konaly tyto exkurze: Entomologická exkurze, 30. května; Novodomské rašeliniště, 27. 

června; Mykologická exkurze, 29. srpna; Za jeleny na Šebík, 25. září a Červený Hrádek, 10. října. 

 Muzejníci se v době tvrdého lockdownu zapojili do společensky přínosného počinu a 

snažili se podpořit oblast, která trpěla nedostatkem brigádníků. Sázením stromů (30. dubna) 

tak alespoň trochu pomohli nejen lesníkům (vysázeli 900 stromků) a své fyzické kondici, ale 

především přírodě. 

 

Muzejní pedagogika 

 Muzejní edukátorky ve spolupráci s kurátory a odbornými pracovníky muzea připravily 

i na nelehký rok 2020 řadu poutavých edukačních programů ke stěžejním výstavám roku a 

částečně i ke stálým expozicím, a to pro široké spektrum cílové skupiny. Pochopitelně z důvodu 

epidemie koronaviru a opakovaného uzavírání škol však nakonec v průběhu celého roku byla 

realizována jen velmi malá část těchto programů a v omezené formě. Jen velice omezeně byly 

realizovány programy k výstavám Prvním vlakem do Chomutova (kvízy, improvizovaná cesta 

vlakem, aj.), 50 let chomutovských bílých andělů (základy zdravovědy, pomyslné složení 

zdravotnických zkoušek, resuscitace aj.) nebo Historické cukrárny (pracovní listy, zapojení 

čichových a hmatových vjemů, vážení na staré miskové váze aj.). 

 V roce 2020 se muzeum velmi intenzivně věnovalo přípravě první fáze edukačních 

programů ke stálé expozici Všemu světu na útěchu (Sochařství a malířství na Chomutovsku a 

Kadaňsku 1350-1590). Na programy byla v tomto roce čerpána finanční podpora Ministerstva 

kultury České republiky. V rámci této první fáze byl vyhotoven koncept prvního z programů s 

názvem A co je to ta gotika? pro 1. stupeň základních škol, který má seznámit děti hravou a 

interaktivní formou se základními souvislostmi ohledně gotického umění a období středověku, 

zejména týkajících se města Chomutova. Tento program je koncipován pro několik 

opakovaných návštěv každé přihlášené třídy po dobu celého školního roku, s výrazným 

zapojením edukačních pomůcek, z nichž některé dětem zůstanou pro další využití. Náplň 

programu byla sestavena tak, aby dětem poskytla základní vhled do problematiky, který bude 

později rozšiřován zaměřením na vybraná konkrétnější témata v rámci plánovaných programů 

pro druhý stupeň základních škol a střední školy. 

 

Prohlídkové okruhy městem 

 I v roce 2020 byly předmětem nabídky tři okruhy prohlídek historického centra města 

odstupňované podle náročnosti časové i co do počtu navštívených památek. Muzeum nabízí 

prohlídky nejen v českém, ale i v německém jazyce. Prohlídky jsou realizovány odbornými 

kurátory historického oddělení a je zajištěna jejich vysoká informační kvalita. V roce 2019 

rozšířilo muzeum svoji nabídku o atraktivní výpravy do přírody na míru. V roce 2020 byly tyto 

služby s ohledem na pandemickou situaci veřejností a školami využívány v minimální míře. 
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Exkurze a přírodovědné kurzy 

 Exkurze a přírodovědné kurzy realizované přírodovědným oddělením muzea jsou 

specifickou, samostatnou a bohatou činností, která je zaměřena jak na odbornou, tak na 

laickou veřejnost. Pravidelnými návštěvníky jsou nejen místní obyvatelé, ale přijíždějí zájemci 

z celého Ústeckého kraje. Od června 2019 zahájilo muzeum v rámci dalšího rozšiřování služeb 

návštěvníkům také přírodovědné výpravy s průvodcem. Je tak možné si individuálně zvolit 

místo (po Krušných horách, okrese Chomutov a přilehlých částech Doupovských hor, 

Podkrušnohorské pánve a Českého středohoří) a vybrat si i konkrétní místa (rašeliniště, údolí, 

skalní útvary, zaniklá sídla a samoty, lesní pomníčky, stará důlní díla atp.), konkrétní rostliny 

nebo chráněná území. Samozřejmě vždy po dohodě s průvodcem exkurze. Díky projektu 

Pojďte s námi do přírody realizovanému za finančního přispění statutárního města Chomutova 

se vypravila do přírody i řada Chomutovanů včetně dětí. Nabídky individuálních exkurzí na 

objednávku využily v roce 2020 dvě skupiny zájemců v celkovém počtu 62 účastníků. Pro 

učitele, studenty a širokou veřejnost bylo v roce 2020 v severozápadních Čechách připraveno 

a v terénu vedeno osm exkurzí, z toho jedna česko-německá, s celkovým počtem 202 

účastníků. 
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9. ORGANIZACE ZAJIŠŤUJÍCÍ VEŘEJNÝ POŘÁDEK 

 Bezpečnost na Chomutovsku zajišťují Policie České republiky a Městská policie 

Chomutov. V ulicích města lze častěji spatřit příslušníky městské policie, již zajišťují veřejný 

pořádek, řeší dopravní přestupky a podobně. Státní policie se zabývá závažnějšími 

kriminálními činy, dopravními nehodami a bezpečnostně-rizikovými situacemi. 

 

 

9.1 Územní odbor Chomutov Policie České republiky 

Hlavní budova Územního odboru Chomutov Policie České republiky, jež od 2018 

prochází rekonstrukcí, se nachází v Riegerově ulici. Další sídla této instituce jsou v ulici Školní 

a na náměstí T. G. Masaryka. Ředitelem Územního odboru Chomutov Policie České republiky 

byl v roce 2020 pan plk. Mgr. Radek Houška. 

 

9.1.1 Kriminalita 

 Okres Chomutov dosáhl v roce 2020 indexu kriminality 196,9, což je množství 

trestných činů na 10 tisíc obyvatel za sledované období, a zařadil se tak na deváté místo 

v republice, mezi územní odbory Praha venkov – jih a Most. Celkem došlo na Chomutovsku 

ke 2 480 zjištěným trestným činům, z nichž jich bylo objasněno 1 487, tedy 60 procent. 

 

Mezi trestnými činy v roce 2020 jednoznačně dominovaly trestné činy obecné 

kriminality, bylo jich spácháno 1 822. 1 036 kriminálních činů se řadilo do kategorie 

majetkových, 511 trestných činů tvořily krádeže. Co do četnosti následovaly případy násilné 

kriminality, kterých bylo 327. Ze závažných trestných činů byly na Chomutovsku 

v hodnoceném roce zjištěny tři vraždy a jeden případ kuplířství. Došlo také ke 30 požárům. 
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Mezi medializované případy Územního odboru Chomutov v roce 2020 patřila jedna 

z výše uvedených vražd, ke které došlo 9. března v Chomutově. Obětí byla třiapadesátiletá 

žena. Policisté v souvislosti s činem zadrželi a obvinili sedmapadesátiletého muže, který byl s 

ženou v příbuzenském vztahu. Do činnosti policie se promítla také pandemie koronaviru a s ní 

spojená opatření. Například během jarní vlny epidemie (konktrétně mezi 18. březnem a 14. 

květnem), kdy bylo nařízeno nosit na veřejnosti roušku, řešila policie na územním obvodu 

Chomutov 416 přestupků v souvislosti s nenošením roušek. Na konci října 2020 se 

kriminalistům podařilo během domovních prohlídek zajistit kompletní zařízení varny pervitinu, 

chemikálie a zadržet několik osob, tři muže a jednu ženu z Chomutova. Byli obviněni z 

nedovolené výroby a jiného nakládání s omamnými a psychotropními látkami, za což jim hrozí 

až pět let odnětí svobody. 

 

9.1.2 Doprava a silniční provoz 

V oblasti dopravy a silničního provozu došlo v roce 2020 na území chomutovského 

odboru Policie České republiky k 1 267 dopravním nehodám, což je o 209 méně než 

v předešlém roce. Zemřeli čtyři lidé (což je o dva méně než v předešlém roce), 37 osob bylo 

zraněno těžce, 206 lehce. 

 

Dopravní nehody v okresech zaviněné pod vlivem alkoholu 
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Celkové škody způsobené v uplynulém roce při dopravních nehodách činí více než 62 

milionů korun. V souvislosti s kolizemi byly uloženy pokuty ve výši téměř 488 tisíc korun, tedy 

o 18 tisíc korun více než v roce 2019.  

Co se však nezměnilo, je pořadí nejčastějších příčin vzniku nehod. Na prvním místě 

zůstává nesprávný způsob jízdy (721 případů), jako je vjetí do protisměru, nedodržení 

bezpečnostní vzdálenosti, nesprávné otáčení a couvání, nevěnování se plně řízení vozidla, 

nesledování situace v silničním provozu či samovolné rozjetí nezajištěného vozidla a podobně. 

Výrazný podíl na nehodovosti měla opět nepřiměřená rychlost (206 případů) a nedání 

přednosti v jízdě (169 případů). Několikrát sehrálo roli i nesprávné předjíždění (26). Stoupl 

počet účastníků pod vlivem alkoholu, a to z 50 v roce 2019 na 59 v roce 2020. 

Stejně jako v předchozím období mají naprostou většinu kolizí na svědomí řidiči 

motorových vozidel, a to v 1 101 případech. O 43 případů klesl počet nehod zaviněných zvěří, 

a to na číslo 248. V žebříčku zavinění pak figurují také řidiči nemotorových vozidel (28 případů) 

či chodci (11 případů).  
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9.2 Městská policie Chomutov 

Městská policie Chomutov sídlí v Dřínovské ulici a v roce 2020 ji vedl pan Mgr. Tomáš 

Douda. Městská policie během roku 2020 pokračovala, kromě běžné agendy, v zaměření na 

oblast prevence kriminality.  

V roce 2020 byly veškeré aktivity Městské policie Chomutov směřovány k zajišťování 

opatření souvisejících s epidemií koronaviru covid-19. Zástupci městské policie byli součástí 

městského krizového štábu. Strážníci dohlíželi na dodržování omezení volného pohybu, nošení 

roušek či dodržování zákazu shromažďování. Přes komplikovanou epidemiologickou situaci byl 

v říjnu 2020 spuštěn další projekt zajišťující městu z evropských dotací po dobu dvou let šest 

asistentů prevence kriminality. Došlo také k částečné obměně služebního vozového parku. 

Koncem ledna 2020 převzal primátor města z rukou ředitele Zdravotnické záchranné 

služby Ústeckého kraje automatizovaný externí defibrilátor. Strážníci městské policie tak začali 

v rámci projektu Časná defibrilace v Ústeckém kraji plnit úlohu tzv. first responderů, tedy 

prvních záchranářů. Kromě defibrilátoru získali strážníci od záchranářů také vybavený 

zásahový zdravotnický batoh. Městská policie Chomutov také v roce 2020 zajistila dotaci, díky 

které se mohl uskutečnit příměstský tábor nízkoprahového Klubu Molo. Tábor byl 

organizován v rámci prevence kriminality, a tak měli účastníci možnost setkat se během 

nabitého programu také se zástupci městské policie. 

  

9.2.1 Přestupky 

Strážníci Městské policie Chomutov řešili v roce 2020 celkem 4 641 přestupků v rámci 

příkazního řízení. Na pokutách uložených v příkazním řízení bylo vybráno celkem 1 922 550 

korun. Policii České republiky bylo předáno 80 případů důvodných podezření. Podrobnější 

rozpis řešených přestupků je uveden níže. 

 

Přestupky projednané příkazem na místě (v příkazním řízení)  4 641 

z toho přestupků proti zákonu o silničním provozu 

(vyjma překročení nejvyšší dovolené rychlosti) 3 966 

z toho přestupků spáchaných překročením nejvyšší dovolené rychlosti 0 

z toho přestupků proti zákonu o ochraně zdraví před škodlivými účinky návykových 

látek 21 

z toho přestupků proti veřejnému pořádku 418 

z toho přestupků proti občanskému soužití 1 

z toho přestupků proti majetku 69 

z toho přestupků proti pořádku v územní samosprávě  16 

z toho ostatních 70 
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Celkový počet podezření ze spáchání přestupků oznámených příslušným orgánům  8 705 

z toho přestupků proti zákonu o silničním provozu 

(vyjma překročení nejvyšší dovolené rychlosti) 1 114 

z toho přestupků spáchaných překročením nejvyšší dovolené rychlosti 6 762 

z toho přestupků proti zákonu o ochraně zdraví před škodlivými účinky návykových 

látek 3 

z toho přestupků proti veřejnému pořádku 151 

z toho přestupků proti občanskému soužití 18 

z toho přestupků proti majetku 53 

z toho přestupků proti pořádku v územní samosprávě 88 

z toho přestupků spáchaných porušením nařízení obce 6 

z toho přestupků podle zákona o silniční dopravě 2 

z toho ostatních 508 

Celková výše příjmů ze sankčních poplatků v tisících korun 1 922 

Počet uzavřených veřejnoprávních smluv s obcemi, které nezřídily obecní policii 0 

Počet uzavřených veřejnoprávních smluv pro krizový stav a mimořádné události 0 

Počet výjezdů nebo jiných opatření na žádost Policie ČR 61 

Počet rozhodnutí o odstranění vozidla 64 

Počet osob převezených do záchytné stanice 0 

Počet zjištěných osob řídících pod vlivem alkoholu 23 

Počet osob předvedených na policii 100 

Počet nalezených odcizených vozidel 0 

Počet odchycených zvířat 144 

Počet použití TPZOV38 k zabránění odjezdu vozidla 2 983 

Počet použití TPZOV k vynucení povinnosti řidiče vozidla setrvat na místě 0 

 

                                                      
38 TPZOV: Technický prostředek k zabránění odjezdu vozidla, tzv. botička. 
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10. SOCIÁLNÍ A EKONOMICKÝ VÝVOJ  

 Kapitola Sociální a ekonomický vývoj stručně mapuje za pomoci tabulek a grafů vývoj 

nezaměstnanosti a dalších socioekonomických ukazatelů na území města Chomutova, 

případně okresu Chomutov v roce 2020. Materiály jsou převzaty z webových stránek Českého 

statistického úřadu.  

 

 

Administrativní rozdělení okresu Chomutov39 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      
39 Stav k 1. lednu 2016. Dostupné zde: 
https://www.czso.cz/documents/11248/17829156/Chomutov.png/43932a14-4ec9-4ed5-afb9-
091020e04de7?version=1.1&t=1478242279550 
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Vybrané ukazatele v Ústeckém kraji a jeho okresech40 

 

 

 

 

 

                                                      
40 Dostupné zde: https://www.czso.cz/csu/czso/c-vybrane-ukazatele-v-usteckem-kraji-a-jeho-okresech-
t8il41afbs 
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Podíl nezaměstnaných osob v Ústeckém kraji a jeho okresech41 

 

 

 

Vybrané ukazatele za okres Chomutov42 

 

                                                      
41 Dostupné zde: https://www.czso.cz/csu/xu/nezamestnanost-v-usteckem-kraji-v-lednu-20210 
42 Dostupné zde: https://www.czso.cz/csu/xu/okres_chomutov 
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11. POČASÍ 

 Kapitola zachycuje stručný souhrn počasí za rok 2020 doplněný informacemi o 

významnějších výkyvech počasí na Chomutovsku 

a souhrnný grafický přehled počasí v Chomutově 

za rok 2020 z archivu historie simulací43.  

 Počasí zaznamenávají přímo v Chomutově 

dvě stanice Českého hydrometeorologického 

ústavu: manuální srážkoměrná stanice 

v Palachově ulici a měřící stanice kvality ovzduší 

ve Škroupově ulici. V Havlíčkově ulici mají cvičnou 

meteorologickou stanici žáci zdejší soukromé 

základní školy, další meteostanici lze spatřit 

v Lipské ulici u ústí Podkrušnohorského přivaděče 

do akvaduktu přes Bezručovo údolí.  

 

11.1 Souhrn počasí za rok 2020 

 Začátek roku 2020 byl ve znamení minimálních srážek a mírných teplot kolem nuly. Ke 

konci ledna přetrvávala nad českým územím tlaková výše, která s sebou přinesla kromě 

pokračující absence srážek také mrznoucí mlhy a nízkou oblačnost. 10. února dorazila 

z Německa do Ústeckého kraje vichřice Sabine, na Chomutovsku však nenapáchala větší 

škody. Nejsilnější vítr, s nárazy o rychlosti 101 kilometrů za hodinu, zasáhl Chomutovsko v 

časných ranních hodinách. Energetici řešili výpadky elektřiny a hasiči vyjeli k šesti případům 

popadaných stromů, události se ale obešly bez újmy na zdraví či majetku. Jinak v únoru a 

začátkem března převažovaly teploty lehce nad nulou s maximy do 10 °C a s minimem srážek. 

Výraznější změna počasí přišla až s druhou březnovou dekádou, kdy teploty sahaly pod 20 °C. 

Po 20. březnu se naopak výrazně ochladilo, teploty se pohybovaly do 5 °C a přibylo srážek. 

Konec března přinesl další oteplení převážně beze srážek, s teplotami kolem 10 °C a nočními 

mrazy.    

 Během prvních 14 dubnových dní vystoupaly postupně teploty až ke 20 °C a vzhledem 

k dlouhodobému suchu bylo vydáno doporučení nerozdělávat ve volné přírodě ani na 

zahradách ohně. Třetí týden byl ve znamení bouřek a výrazného ochlazení s nočními teplotami 

kolem nuly, poslední dubnový týden se oteplilo a teploty šplhaly přes 20 °C. Na začátku května 

přišlo ochlazení k 15 °C, ovšem stále žádné výraznější srážky a sucho začalo být opět jedním 

z hlavních mediálních témat. Nedostatek srážek a zvyšující se průměrná teplota zvýšily deficit 

vody v půdě i v tocích v celé republice a po další mírné zimě začala být situace téměř kritická. 

Oproti normálu nadále padalo na území České republiky méně srážek, zatímco průměrná 

                                                      
43 Archiv počasí ukazuje data simulace, nikoli naměřené hodnoty pro vybranou oblast. Dostupné zde: 
https://www.meteoblue.com/cs/po%C4%8Das%C3%AD/p%C5%99edpov%C4%9B%C4%8F/archive/chomutov_
%C4%8Cesko_3077685?fcstlength=1y&year=2018&month=12 

Měřící stanice kvality ovzduší ve Škroupově ulici 

Foto: Astronomická společnost Chomutov, 

Jaroslav Landa 
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teplota byla o 1 °C vyšší. V některých krajích za posledních pět let chyběl už více než roční úhrn 

srážek. 11. května vydal Český hydrometeorologický ústav výstrahu před silným větrem, který 

si na Chomutovsku vyžádal pět výjezdů hasičů k popadaným stromům. Od poloviny května se 

teploty začaly pohybovat opět kolem 20 °C a odbor životního prostředí chomutovského 

magistrátu zakázal kvůli přetrvávajícímu suchu odběr povrchových vod z vodních toků. Konec 

května přinesl kýžené dešťové přeháňky a mírné ochlazení. Prvních deset červnových dní se 

teploty pohybovaly kolem 20 °C, s maximy do 25 °C, a objevovaly se slabé bouřky 

s přeháňkami. Hodnotu 25 °C překročily teploty v roce 2020 až ve druhé červnové dekádě a 

s rostoucími teplotami se zvýšila také intenzita bouřek. 

  Začátek července byl nepatrně chladnější s teplotami kolem 25 °C a převážně beze 

srážek. Druhá červnová dekáda, především její konec, byla deštivější s obdobnými teplotami. 

27. července meteorologové vydali výstrahu před vysokými teplotami a zvýšeným nebezpečím 

vzniku požárů a poslední červencové dny se teploty pohybovaly kolem 30 °C. Přestože začátek 

srpna provázely bouřky s přívalovými dešti, na zmírnění sucha to nestačilo. Magistrát města 

Chomutova proto rozšířil zákaz odběru vod z přivaděče Ohře – Bílina a Podkrušnohorského 

přivaděče ještě o Bílinu a Lužec. Druhý srpnový týden přinesl tropické teploty přes 30 °C a další 

bouřky, které, s mírnými výkyvy, vydržely i v týdnu třetím. Během posledního srpnového týdne 

klesly teploty až ke 20 °C a začal foukat silný vítr, který si především 26. a 31. srpna vyžádal 

několik hasičských výjezdů. 26. srpna se kvůli silnému větru také předčasně uzavřel 

chomutovský zoopark. V září se střídaly dny s teplotami kolem 20 °C s letními dny, kdy teploty 

dosahovaly ke 30 °C. Množství srážek bylo podprůměrné.   

 Během první poloviny října klesly teploty pod 15 °C. 13. října vydal Český 

meteorologický ústav výstrahu před vydatným deštěm a v polohách nad 700 metrů nad 

mořem i sněžením. Vydatné srážky se Chomutovsku nakonec vyhnuly, foukal však silný vítr. 

Zbytek října byl, až na pár slunečných dní, převážně sychravý s teplotami mezi 10 až 15 °C. Po 

neobvykle teplých Dušičkách, kdy teploty dosahovaly až k 18 °C, pokračoval listopad v 

sychravém duchu. Ve druhém listopadovém týdnu zhoršila sychravé počasí inverze, která 

přinesla ochlazení o více než 10 °C. Třetí listopadový týden bylo převážně slunečno s teplotami 

sahajícími až ke 12 °C, zatímco na konci listopadu začaly přicházet první mrazivé noci a denní 

teploty se pohybovaly kolem 5 °C. Srážky se vyskytovaly spíše ojediněle a především na horách. 

Každoročně očekávaný sníh napadl se začátkem prosince. Hned 1. prosince způsobila sněhová 

nadílka na Chomutovsku několik nehod. Vánoční atmosféra s teplotami kolem nuly ovšem 

nevydržela a už na konci prvního prosincového týdne přišlo oteplení. 6. prosince šplhaly 

teploty až k 10 °C. Ve druhé prosincové dekádě převažovala zatažená obloha s teplotami do 5 

°C s minimem srážek. Posledních 10 prosincových dní bylo pestrých. Nejprve mrholilo a teploty 

se pohybovaly kolem nuly, takže místy vznikaly ledovky. Před Štědrým dnem přišlo výrazné 

oteplení s teplotami až k 10 °C, o vánočních svátcích se začalo ochlazovat a hrozilo nebezpečí 

ledovek a po vánočních svátcích se i v nížinách nakrátko objevil sníh. Konec roku 2020 byl 

s teplotami nad nulou a na blátě.    
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11.2 Diagramy povětrnostního archivu 

 Níže uvedené diagramy povětrnostního archivu jsou rozděleny do tří grafů. Graf 

zachycující teplotu, včetně relativní vlhkosti v hodinových intervalech. Graf s informacemi o 

množství mraků (šedé pozadí) a jasné obloze (žluté pozadí), kde tmavší šedé pozadí znamená 

hustší oblačnost. A graf s rychlostí a směrem větru. Směr větru je zachycen ve stupních, kdy 0° 

značí Sever, 90° Východ, 180° Jih a 270° Západ. Fialové body zobrazují směr větru tak, jak je 

uvedeno na pravé ose. 

Diagramy povětrnostního archivu 
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12. NÁBOŽENSTVÍ, DOBROČINNOST A SOCIÁLNÍ PÉČE 

 Kapitola Náboženství a dobročinnost přináší přehled církevních a náboženských 

organizací působících v roce 2020 na území města Chomutova. Uvádí také dobročinné spolky 

a neziskové organizace, jejichž náplní je charitativní činnost, shromažďování finančních či 

materiálních prostředků pro humanitární účely a pomoc lidem v krajních životních situacích, a 

spolky a sdružení činné v oblasti sociální péče. Kapitola částečně vychází z informací 

zveřejněných v tištěných médiích a na internetu, částečně z informací získaných přímo od 

oslovených organizací. Přehled organizací a jejich činnosti tedy závisí na šíři poskytnutých 

informací a nemusí být úplný. 

 

12.1 Církve a náboženské společnosti 

 Konání bohoslužeb v roce 2020 významně ovlivnila protiepidemická opatření. Od 12. 

března, kdy začal platit nouzový stav, bylo shromažďování omezeno na 30 osob ve vnitřních 

prostorách. Mezi účastníky bohoslužeb nebyli počítáni celebrující, asistující, kostelníci, zvoníci 

a podobně, bohoslužby se však za těchto podmínek většinou nekonaly. Od 24. března se pak 

na veřejně dostupných místech mohli lidé shromažďovat v počtu maximálně dvou osob. Od 

27. dubna do 11. května bylo na bohoslužbách povoleno 15 účastníků, 11. května se zvýšil 

počet účastníků bohoslužeb na 100. Vláda také mimořádně povolila účast 60 osob na mši v 

katedrále sv. Víta, Václava a Vojtěcha k 75. výročí Pražského povstání, která se konala 5. 

května. K dalšímu uvolnění opatření došlo 25. května, kdy byly povoleny vnitřní akce s účastí 

do 300 osob, od 8. června akce pro 500 osob, 22. června pro 1 000 osob. 

 Další výrazné omezení účasti na bohoslužbách platilo od 5. října, kdy byl počet osob 

omezen na 100. Od 12. října byly zrušeny všechny kulturní, sportovní a společenské akce, 

včetně bohoslužeb, pokud se uvnitř sešlo více než 10 lidí. Začal také platit zákaz zpěvu, který 

se nevyhnul ani kostelům a modlitebnám. Od 14. října byly vnitřní i venkovní akce omezeny 

do šesti osob, od 16. listopadu mohlo být v kostele 20 osob, od 3. prosince 30 osob. 18. 

prosince byl počet účastníků bohoslužeb omezen opět na 20, 27. prosince bylo opatření 

zpřísněno na maximálně 15 lidí na jedné bohoslužbě. 

 

Apoštolská církev  

 nebo také Církev bez hranic je hnutí nových místních církví, nejedná se o novou 

křesťanskou denominaci. Cílem tohoto hnutí je, aby lidem bylo prezentováno evangelium 

Ježíše Krista soudobým způsobem, který není postaven na tradiční představě o církvi, a aby v 

dosahu každého člověka byla církev, která je srozumitelná. Církev bez hranic v Chomutově 

zajišťuje provoz Dětského klubu U Broučka – centra pro rodiče s dětmi – a organizuje letní 

tábory a pravidelné Dětské šou určené zejména pro děti ze sociálně slabých rodin. Církev 

v roce 2020 pořádala bohoslužby a duchovní setkání v modlitebně v Blatenské ulici. Pastorem 

chomutovského Sboru bez hranic byl pan Martin Huňát.  
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Buddhistické centrum  

 Centrum buddhismu Diamantové cesty, linie Karma Kagjü nabízelo v Chomutově 

meditace a přednášky od 7. února 2017. Buddhismus, jenž vznikl zhruba v pátém století před 

naším letopočtem v Indii, získal, podobně jako jiná náboženství, více variant. Meditace centra 

probíhaly do srpna 2018 v budově bývalého kina Oko v Lipské ulici, od září 2018 pak v budově 

u Sportovní haly Březenecká v ulici 17. listopadu. O činnosti centra se od roku 2018 nepodařilo 

získat žádné další informace. V březnu 2020 byl však na webových stránkách Náboženského 

infoservisu zveřejněn článek, zmiňující v souvislosti s probíhající registrací buddhistické 

společnosti na Ministerstvu kultury České republiky existenci buddhistické náboženské obce 

v Chomutově44.    

 

Církev adventistů sedmého dne 

 je protestantská denominace, která vznikla v rámci eschatologického hnutí 

protestantských církví ve Spojených státech. Adventisté sedmého dne přijímají Bibli za své 

jediné vyznání víry a z ní odvozují základní věroučné články; často se angažují ve veřejném 

životě, zejména v oblasti humanitární práce. Sbor Církve adventistů sedmého dne působí 

v Chomutově v rámci Křesťanského centra pro rodinu Horizont, které sídlí na Husově náměstí. 

Kazatelem chomutovského sboru byl v roce 2020 pan Jan Matoušek. 

 Křesťanské centrum pro rodinu Horizont je provázáno s chomutovskou pobočkou 

dobrovolnického centra ADRA45. Ve spolupráci s dobrovolníky působilo v roce 2020 ve čtyřech 

oblastech. Bylo zaměřeno na děti a rodiny, pro které pořádalo Arteterapeutická setkání, 

schůzky Klubu deskových her, Klubu Pathfinder, Studentského klubu či Kreativního klubu. 

Věnovalo se také oblasti osobního rozvoje, když nabízelo pomoc v tíživých životních situacích, 

rodinné poradenství, spirituální rozhovory, bylinné terapie, edukační programy či prevenci 

náboženské manipulace. Třetí oblastí bylo téma křesťanství, v jehož rámci probíhaly slavnostní 

bohoslužby či skupinové rozhovory. Centrum také připravovalo ve spolupráci 

s dobrovolnickým centrem mimořádné akce pro veřejnost, uvedené níže v rámci záznamu 

činnosti dobrovolnického centra ADRA. 

 

Církev bratrská  

 je protestantská, reformovaná a evangelikální církev, která vznikla roku 1882 

sloučením Svobodné evangelické církve české a Svobodné reformované církve. Církev tak 

navazuje na tradici staré jednoty českých bratří a usiluje o soudobé, praktické křesťanství v 

duchu Bible. Je členěna do samostatných sborů, v jejichž rámci může fungovat vícero stanic. 

                                                      
44 Dostupné zde: https://info.dingir.cz/2020/03/registrace-vietnamskych-buddhistu-treti-pokus/ 
45 ADRA: Adventist Development and Relief Agency je mezinárodní humanitární organizace poskytující pomoc 
lidem v nouzi. 
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Chomutovská stanice sboru Církve bratrské v Chomutově a Mostě se v roce 2020 nacházela 

v ulici Na Příkopech, jejím vedoucím byl pan Karel Taschner.   

 Bohoslužby chomutovské stanice mají spíše komorní a neformální charakter. Setkává 

se při nich, u stolu, přibližně deset lidí. Třetí neděli v měsíci jezdí věřící na bohoslužbu do 

mateřského sboru v Mostě. Církev bratrská v Chomutově v roce 2020 pořádala každé úterý 

biblické hodiny, které zpravidla probíhaly v několikadílných cyklech a byly věnovány 

konkrétnímu biblickému tématu či části bible. Jednou měsíčně se pak křesťané z Chomutovska 

setkávali ke společným modlitbám. Ekumenická modlitební setkání vede vždy hostitel, tedy 

pastor společenství, ve kterém setkání probíhá. Do těchto setkání byla v Chomutově zapojena 

Apoštolská církev, jirkovská Armáda spásy, Církev bratrská, Církev českobratrská evangelická, 

Církev československá husitská a jirkovské Křesťanské společenství. 

 

Církev československá husitská  

 je křesťanská církev vyhlášená roku 1920. Církev československá husitská za zdroje své 

nauky označuje snahu o návrat k prvotní církvi či k pravému jádru křesťanství. Považuje se za 

pokračovatelku učení mistra Jana Husa a husitství, které je zde pokládáno za specificky českou 

formu křesťanství. V Chomutově bylo působení československé husitské církve oficiálně 

schváleno roku 1947, kdy setkání probíhala v kostele a na faře ve Farského ulici. Poté, co byly 

roku 1972 kostel a fara zbořeny kvůli výstavbě Městských lázní, dostala církev náhradou dům 

ve Zborovské ulici, v němž působí dodnes. Knězem chomutovské náboženské obce husitské 

církve byl v roce 2020 pan Vladimír Moravec, jáhenkou byla paní Veronika Moravcová.  

  Církev husitská v Chomutově mimo bohoslužeb vyučuje biblické hodiny a pořádá 

pastorační návštěvy v nemocnicích, věznicích, domovech pro seniory a podobně, které se 

mohou a nemusí týkat náboženství. Nabízí také osobní asistenci pro cesty na úřad, k lékaři a 

podobně a shromažďuje ošacení a další potřebné věci pro případné zájemce a následně pro 

Diakonii Broumov. Církev pořádala v roce 2020 bohoslužby a duchovní setkání na faře ve 

Zborovské ulici, sváteční bohoslužby se konaly v kostele svatého Ignáce.  

 

Českobratrská církev evangelická 

 vznikla v roce 1918. Navazuje zejména na odkaz české a evropské reformace, tedy na 

luteránství, kalvinismus a na působení osobností, jako byl Jan Hus nebo příslušníci Jednoty 

bratrské (například Jan Amos Komenský a Petr Chelčický). Hlavním motivem reformace je 

touha po bezprostředním uchopení biblické zvěsti a po její aktualizaci. Základem sborového 

života chomutovského sboru Českobratrské církve evangelické jsou nedělní bohoslužby. Po 

liturgické bohoslužbě tradičně následují posezení u kávy a čaje. Českobratrská církev 

evangelická pořádala v roce 2020 bohoslužby a náboženská setkání v modlitebně v ulici 28. 

října. Jáhenem chomutovského farního sboru byl v uvedeném roce pan Filip Němeček. 
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 V roce 2020 se konaly běžné nedělní bohoslužby jen v některých měsících. Celkově jich 

v Chomutově bylo 33, průměrně s 18 účastníky. Organizovaly se také rozdělené bohoslužby s 

omezenou účastí, těch proběhlo v roce 2020 osm. Na bohoslužbách byla kombinována osobní 

účast s online spojením, 12 nedělních bohoslužeb proběhlo pouze online s průměrnou účastí 

13 lidí. Některé z bohoslužeb byly zveřejněny formou nahrávky na platformě Youtube, některé 

byly zaslány poštou lidem, kteří neměli možnost se na internet připojit. Ekumenické 

bohoslužby v roce 2020 nebyla možnost zorganizovat.  

 Během roku proběhlo 10 setkání dětí mladšího školního věku, leckdy s přidruženými 

dětmi věku předškolního, a šest předkonfirmačních příprav. Vzhledem k nadbytku online 

školní výuky a nestabilním podmínkám nebyla organizována online katechetická setkání pro 

děti. Mimo výše uvedené se na půdě chomutovského sboru Českobratrské církve evangelické 

uskutečnila dvě ekumenická modlitební setkání a jedno setkání duchovních místních 

denominací. V rámci Aliančního týdne modliteb byla tradičně uspořádána ekumenická biblická 

hodina. I v roce 2020 pokračovalo duchovní setkávání s lidmi s duševním onemocněním v 

Klubu Esprit, část z nich probíhala online. Kazatel chomutovského evangelického sboru také 

docházel do azylových domů Armády spásy v Jirkově a pokračovala též spolupráce se 

Střediskem Diakonie Českobratrské církve evangelické v Mostě. Mimořádné akce v roce 2020 

nebylo možno uspořádat. 

 

Pravoslavná církev  

 či ortodoxní církev je křesťanská církev složená z více územních církví, které dohromady 

tvoří pravoslavné společenství. Náboženská obec pravoslavné církve se v roce 2020 scházela k 

bohoslužbám a duchovním setkáním v chrámu Svatého Ducha v Hálkově ulici. Duchovním 

farního sboru Pravoslavné církve v Chomutově byl v uvedeném roce pan Vasyl Iovbak. 

 

Řeckokatolická církev 

 je společné, souhrnné označení samosprávných východních katolických církví, které 

mají liturgii byzantského, nikoli římského obřadu. Náboženská obec řeckokatolické církve v 

Chomutově se v roce 2020 scházela k bohoslužbám a duchovním setkáním v neděli v kostele 

svaté Barbory v Chomutově. Duchovním farního sboru Řeckokatolické církve v Chomutově byl 

v uvedeném roce pan Volodymyr Malskij. 

 

Římskokatolická církev 

 v běžné mluvě často označovaná nepřesně jako katolická církev je největší z 23 

samostatných katolických církví a jedinou západní katolickou církví. Počátky římskokatolické 

církve jakožto samostatné organizace oddělené od většiny východních církví souvisejí s Velkým 

schizmatem kolem roku 1054, kdy si papež, římský patriarcha, nárokoval moc nad čtyřmi 

východními patriarcháty a ti se odmítli podrobit. Chomutovská farnost římskokatolické církve 
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má své děkanství na faře na náměstí 1. máje, v níž sídlí také Oblastní charita Chomutov. 

Římskokatolická církev pořádala v roce 2020 pravidelné bohoslužby a duchovní setkání v 

Chomutově v děkanském kostele Nanebevzetí Panny Marie a v kostele sv. Barbory. Děkanem 

chomutovské farnosti Římskokatolické církve byl v uvedeném roce pan Alois Heger. 

 Římskokatolická církev v Chomutově pořádala v roce 2020 kromě pravidelných 

bohoslužeb farní rekolekce, duchovní obnovy farnosti, jež zahrnovaly mši svatou a pokračovaly 

snídaní na faře a přednáškami v kapli. 22. února 2020 se v jirkovském divadle uskutečnil třetí 

farní a charitní ples. Velikonoční bohoslužby a svátosti proběhly v Chomutově bez účasti 

věřících. Vzhledem k uvolňujícím se opatřením proběhla 1. května Josefská pouť se mší svatou 

v Málkově a 16. května Orelská pouť se mší svatou v Květnově. Chomutovská římskokatolická 

církev se také připojila k Noci kostelů (12. června), během které byla v kostele Nanebevzetí 

Panny Marie k vidění výstava kněžských rouch a projekce fotografií ze života farnosti. Program 

zahájila mše svatá, následoval koncert skupiny Madrigal, komentovaná prohlídka kostela a 

rozjímání. V neděli 2. srpna byla sloužena mše svatá v kostele sv. Ignáce při příležitosti 

proběhlých jmenin patrona kostela. 21. září byla na děkanství zahájena výuka náboženství pro 

školní rok 2020/2021. V průběhu roku 2020 chomutovská farnost uskutečnila řadu poutí a 

zajišťovala bohoslužby v mnohých kostelech a kaplích situovaných mimo Chomutov.  

 

Svědkové Jehovovi  

 je náboženská společnost, jež působí v oblasti pomoci obětem přírodních katastrof, 

podpory misionářů a výstavby dalších modliteben v rozvojových zemích. Kromě bohoslužeb 

pořádá společnost setkávání při studiu Bible, veřejné přednášky a služební shromáždění. 

Bohoslužby a duchovní setkání Svědků Jehovových se v roce 2020 konaly v sále Království 

v ulici Pod Strážištěm.   

 

Židovská obec 

 v Chomutově měla ještě v roce 2008 podle informací z tisku přibližně 10 členů, o 10 let 

později již oficiálně neexistovala. V Chomutově však působí neformální skupina občanů, 

kterým je téma judaismu a chomutovské židovské obce blízké a kteří se snaží o oživení její 

historie. V roce 2018 proto došlo za účasti představitelů Židovské obce Teplice k pietnímu 

setkání za účelem uctění obětí Křišťálové noci, během něhož byl na rohu ulic Mostecká a Karla 

Buriana, kde dříve stávala chomutovská synagoga, odhalen pomník, připomínající události 

Křišťálové noci. Každoroční setkání na výročí Křišťálové noci (13. listopadu) u pamětní desky 

se v roce 2020 neuskutečnilo. Chomutovští příznivci judaismu spadají oficiálně pod Židovskou 

obec Teplice, která sdružuje Židy z celých severozápadních Čech a snaží se také připomínat 

historii židovské komunity. V roce 2020 byl jejím předsedou pan Michael Lichtenstein.  
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12.2 Církevní organizace a sdružení 

ADRA 

 je mezinárodní humanitární organizace poskytující pomoc lidem v nouzi. ADRA Česká 

republika je součástí mezinárodní sítě organizací Církve adventistů 

sedmého dne, která pravidelně přispívá na její rozvoj. Dobrovolnické 

centrum ADRA Chomutov vzniklo v polovině ledna roku 2015 jako 

zcela nová pobočka humanitární organizace ADRA v České republice. Náplní jeho činnosti je 

poskytovat v Chomutově a nejbližším okolí dobrovolnický servis pro neziskové organizace 

poskytující sociální, zdravotní a prorodinné služby. Centrum se nachází v sídle Církve 

adventistů sedmého dne na Husově náměstí a jeho vedoucími byly v roce 2020 paní Markéta 

Ungrová a paní Petra Brumeisenová. 

 Dobrovolníci z centra ADRA pravidelně pomáhají v Domově pro seniory a v Domově 

pro osoby se zdravotním postižením na Písečné, v Chomutovské knihovně, v Křesťanském 

rodinném centru Horizont, v organizaci Člověk v tísni, v nízkoprahových klubech, v nemocnici 

na onkologickém oddělení, v rodinných centrech a dalších organizacích, kde se věnují 

klientům, pacientům, rodičům a dětem. Chomutovská ADRA nově zajišťuje provoz SDílny, 

první sdílené dílny v Chomutově, kterou pro veřejnost otevřela v roce 2020, a Charitativního 

obchůdku na Husově náměstí. Provozuje také studentský dobrovolnický klub.  

 

Diecézní charita Litoměřice 

 je charitativní a humanitární organizace římskokatolické církve pro pomoc lidem 

v nouzi, pobočka Charity Česká republika. Diecézní charita Litoměřice provozuje 

v Chomutově Středisko charitní ošetřovatelské a pečovatelské služby. Jeho cílem 

je předcházet sociálnímu vyloučení a snižovat jeho míru u lidí majících sníženou 

soběstačnost z důvodu věku, chronického onemocnění nebo zdravotního 

postižení a nabídnout komplexní péči v domácím prostředí klientů, včetně 

například pomoci při jídle, nákupech, doprovodu k lékaři a podobně. Středisko sídlí v ulici 

Březenecká a jeho vedoucí je paní Pavla Smilov.  

 

Klub Pathfinder  

 je zapsaný spolek, jehož cílem je pracovat s dětmi a mládeží, pomoci jim se základní 

orientací v životě, v získání užitečných a správných návyků, vlastností a dovedností. Pathfinder 

se snaží nacházet netradiční odpovědi na téma přírody, myšlení, vědění a víry a nabízí aktivity 

jak pro registrované členy, tak i pro neorganizované děti a mládež. V Chomutově se v rámci 

klubu Pathfinder schází dvoudružinový oddíl Pomalé šípy, jehož provoz zastřešuje Křesťanské 

centrum pro rodinu Horizont. Vedoucí oddílu byla v roce 2020 paní Markéta Ungrová. 
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Oblastní charita Chomutov  

 je charitativní a humanitární organizace Římskokatolické církve pro pomoc lidem 

v nouzi, pobočka Charity Česká republika. Oblastní charita Chomutov sídlí v 

budově děkanství chomutovské farnosti Římskokatolické církve na náměstí 1. 

máje. Ředitelkou Oblastní charity Chomutov byla v roce 2020 paní Denisa 

Albrechtová. 

 Oblastní charita Chomutov provozuje od roku 2017 dětskou skupinu 

s kapacitou 10 dětí a celoročním provozem. V roce 2020 se charita podílela na realizaci třetího 

Farního plesu (22. února) chomutovské farnosti Římskokatolické církve a 21. listopadu 2020 

se dobrovolníci z Chomutovské charity zapojili do celorepublikové sbírky potravin. Oblastní 

charita Chomutov také v roce 2020 provozovala charitní šatník a výdejnu potravin. 

 Charita na Chomutovsku každoročně organizuje Tříkrálovou sbírku. I v roce 2020 byla 

zahájena tradičně 4. ledna, tentokrát prodejem tříkrálového guláše před ligovým utkáním 

chomutovských Pirátů u zimního stadionu na Zadních Vinohradech. O den později se v galerii 

Lurago uskutečnil Tříkrálový koncert pěveckého sboru Na-Hlas, 11. ledna následoval v kostele 

sv. Kateřiny koncert pěveckého sboru Hlahol. 20. ročník sbírky vynesl opět rekordní částku, 

vybralo se 150 555 korun, které pomohli kromě dětí z chomutovské římskokatolické farnosti 

vybrat také žáci Základní školy Duhová cesta a chomutovští skauti. Finanční částka vybraná 

během sbírky byla jako každý rok použita na rehabilitační pobyty pro postižené děti, na nákup 

kompenzačních pomůcek či pro materiální pomoc matkám v nouzi a lidem v tíživé situaci. 

 

Oblastní charita Most  

 je charitativní a humanitární organizace římskokatolické církve pro pomoc lidem 

v nouzi, pobočka Charity Česká republika. Mostecká charita provozuje 

v Chomutově několik sociálních služeb.  

 Sociální poradna a dluhové poradenství, jehož cílem je poskytování 

poradenství pro osoby, které potřebují pomoci v nepříznivé sociální či 

ekonomické situaci, je poskytováno v ulici 17. listopadu. V ulici Pod Břízami sídlí 

také nízkoprahové zařízení Zahrada, určené dětem od šesti do 26 let ohroženým společensky 

nežádoucími jevy. Dalším nízkoprahovým zařízením, jež v Chomutově provozuje Oblastní 

charita Most, je Khamoro. Zaměřuje se na děti a mládež od šesti do 26 let ohrožené 

společensky nežádoucími jevy, osoby ohrožené sociálním vyloučením nebo žijící v sociálně 

vyloučených komunitách a etnické menšiny. Nachází se na stejné adrese jako Zahrada. Terénní 

programy pro osoby v krizi či bez přístřeší, ohrožené sociálním vyloučením nebo žijící v 

sociálně vyloučených komunitách, etnické menšiny, osoby žijící rizikovým způsobem života, 

znevýhodněné na trhu práce či dlouhodobě nezaměstnané zajišťuje středisko Společné soužití, 

jež sídlí v ulici 17. listopadu. Pomoci rodinám vymanit se ze sociální izolace, posílit rodičovské 

kompetence a zabránit přeřazování dětí do speciálních škol a předčasnému opouštění škol 
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základních se snaží Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi, jež sídlí v téže ulici. Od 1. 

ledna 2019 nabízí Oblastní charita Most v Chomutově také potravinovou pomoc. 

  

Orel 

 je katolická organizace, jejímž cílem je výchova mladých lidí a dětí zejména 

prostřednictvím sportovních aktivit. Věnuje se také kultuře, provozuje 

ochotnické divadlo, pěvecké soubory. Chomutovská jednota 

organizace Orel spadá pod župu Trochtovu a v roce 2020 měla celkem 

42 členů, z nichž bylo 23 mladších 18 let. Chomutovský Orel v uvedeném roce zorganizoval 16. 

června 11 kilometrů dlouhou Orelskou pouť z Chomutova od kostela sv. Barbory ke kostelu 

Navštívení Panny Marie v Květnově. Ústředí jednoty Chomutov se nachází v Jiráskově ulici, její 

sídlo je v ulici Alšova. Starostou jednoty byl v roce 2020 pan Lukáš Tomko.  

 

Solid Ground  

 je zapsaný spolek, který si klade za cíl prevenci sociálně patologických jevů 

v Chomutově a vedení občanů k mravní odpovědnosti. Etika sdružení vychází z 

křesťanských hodnot. Sdružení vytváří a rozvíjí vzdělávací, poradenské, zábavní 

a sportovní aktivity a zastřešuje provoz Dětského klubu U Broučka. Ten je 

personálně zajišťován výhradně dobrovolníky z řad chomutovské Apoštolské 

církve, která též poskytuje prostory, v nichž klub sídlí. Ve spolupráci se sborem Apoštolské 

církve Chomutov realizoval spolek také tzv. Dětské šou, programy zaměřené na práci s dětmi 

do 15 let ohroženými sociálním vyloučením. Spolek sídlí v ulici Blatenská, jeho předsedou byl 

v roce 2020 pan Pavel Vitvar. 

 

 

12.3 Dobročinnost a sociální péče 

Asociace pracovní rehabilitace České republiky  

 vznikla v roce 2009 jako samosprávný, dobrovolný, nepolitický, nevládní a neziskový 

spolek občanů, které sdružuje za účelem zastupování jejich zájmů s cílem 

rozvíjet kvalitu služeb v oblasti pracovní rehabilitace. Pracovní 

rehabilitace je souvislá činnost zaměřená na získání a udržení vhodného 

zaměstnání osoby se zdravotním postižením. Cíle asociace jsou, mimo 

jiné: podporovat a rozvíjet pracovní rehabilitaci jako ucelený systém pro 

podporu zaměstnávání osob se zdravotním postižením, rozvíjet, udržovat a garantovat kvalitu 

služeb pracovní rehabilitace a sociální práce, či sdružovat poskytovatele služeb pracovní 

rehabilitace a zastupovat jejich zájmy. Asociace pracovní rehabilitace České republiky sídlí 

v Revoluční ulici, jejím předsedou byl v roce 2020 pan Jaroslav Dostál. 
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 Asociace nabízí v rámci pracovní rehabilitace sociální služby, jejichž účelem je pomoci 

klientům získat reálný náhled na vlastní schopnosti ve smyslu svého disponibilního potenciálu, 

osobnostních dispozic a fyzických a psychických předpokladů. Spolek také pořádá 

akreditované kurzy, odborné semináře a konference.   

 

Asociace Pro Handicap 

 je pobočný spolek Společnosti pro podporu lidí s mentálním postižením. Asociace Pro 

Handicap sdružuje rodiny, které pečují o postižené děti s různým 

handicapem (zrakově postižené děti, děti s kombinovanými vadami, děti s 

autismem) s cílem umožnit jim důstojný život. Pořádá proto pracovní, 

zábavné, sportovní či kulturní akce pro rodiny s dětmi. Sídlo asociace je 

v Husově ulici, jeho předsedkyní byla v roce 2020 paní Dana Patočková. 

 Asociace Pro Handicap sdružuje přibližně 20 rodin, kterým se snaží pomoci 

s administrativou a ziskem finanční podpory na zdravotnické pomůcky, které lze mnohdy 

získat jen pod záštitou organizace. Asociace zajišťuje také aktivity sportovního klubu 

Handisport, který umožňuje sportování tělesně a mentálně postiženým lidem i seniorům. 

 Během roku 2020 měli členové asociace opět možnost využívat hipoterapii na 

Hrádečné. Vzhledem k různým opatřením uspořádala pro své členy v roce 2020 jen některé 

z tradičních akcí. Začátek prázdnin prožily děti s handicapem tentokrát na Nechranické 

přehradě. Letní tábor se nesl v námořnickém stylu, počasí bylo tropické, a proto celý pobyt 

trávily děti hlavně u vody. Na táboře nechyběly klasické táborové hry, táborové písně, 

táborový oheň a koně, na kterých děti jezdily po okolí. V červenci (27. července až 2. srpna) 

absolvovali rodiče s dětmi relaxační pobyt v Českém ráji. V srpnu se členové asociace a 

sportovního klubu Handisport vydali na celodenní výlet do zoologické zahrady v Praze za 

Davidem Šťastným, který jim ukázal, jak je možné uplatnit se i s handicapem.  

 

Centrum duševního zdraví 

 Chomutovské Centrum duševního zdraví je nízkoprahovým pilířem pro poskytování 

zdravotně-sociálních služeb v regionu Chomutovska a mezičlánkem mezi 

primární péčí včetně ambulantní psychiatrické péče a lůžkovou akutní i 

specializovanou péčí. Centrum je zaměřeno především na pomoc lidem se 

závažným duševním onemocněním, lidem s potřebou včasné intervence a 

lidem v krizových situacích s akutními psychickými obtížemi. Centrum 

duševního zdraví funguje v Chomutově od roku 2016, provozuje jej zapsaný ústav Fokus Labe. 

Centrum sídlí v ulici Kochova a jeho vedoucí byla v roce 2020 paní Lenka Krbcová Mašínová. 
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Centrum pomoci pro zdravotně postižené a seniory  

 je obecně prospěšná společnost poskytující sociální služby osobám, které mají 

sníženou soběstačnost z důvodu věku, chronického onemocnění 

nebo zdravotního postižení a jejichž situace vyžaduje pomoc formou 

odborného sociálního poradenství, kompenzačních pomůcek či 

sociální služby osobní asistence. Centrum pomoci pro zdravotně 

postižené a seniory sídlí v budově městské polikliniky v Kochově ulici, jeho ředitelkou byla 

v roce 2020 paní Hana Beránková Kaplanová. 

 

Centrum ucelené rehabilitace 

 je neziskovou organizací působící jako poradna pro rodinu, manželství a mezilidské 

vztahy, která zahájila činnost 1. ledna 2018. Jejím cílem je 

poskytovat včasnou, dostupnou a ucelenou nabídku služeb v oblasti 

životní rovnováhy a zdraví. Poradna nabízí bezplatnou sociální 

službu manželského a rodinného poradenství, které je zaměřeno na řešení partnerských a 

rodinných neshod a krizí. Je zaměřena také na oblast duševní a fyzické rovnováhy, má tedy 

přístup k multiprofesnímu týmu odborníků a možnost zprostředkovat služby v oblasti léčebné, 

sociální a pracovní rehabilitace. Centrum ucelené rehabilitace, zapsaný ústav, sídlí v Revoluční 

ulici. Předsedou organizace byl v roce 2020 pan Jaroslav Dostál, ředitelem centra pan Petr 

Džambasov. 

 

Český červený kříž 

 je spolek působící v oblasti zdravotnických, záchranných, sociálních a humanitárních 

služeb, jenž organizuje a podporuje sociální a zdravotní výchovu mládeže. 

Oblastní spolek Červeného kříže Chomutov vznikl v roce 1976, v roce 2020 

zajišťoval pak například dárcovství krve a ocenění dobrovolných dárců (30. 

září), zdravotnický dozor na veřejných akcích či školení první pomoci. Sídlo 

Oblastního spolku Červeného kříže Chomutov je v Dřínovské ulici, jeho 

předsedou byl v roce 2020 pan Jaroslav Říha, ředitelkou paní Irena Wachtfeidlová. 

 

Člověk v tísni  

 je česká humanitární, rozvojová, vzdělávací a lidskoprávní organizace. V Chomutově a 

jeho okolí působí od roku 2002. Pomáhá lidem, kteří se nacházejí ve složité 

životní situaci. Chomutovské pobočky organizace Člověk v tísni sídlí ve 

Školní ulici a v ulici Písečná.  

 Mezi základní témata chomutovské pobočky patří vzdělání, dluhy, 

zaměstnání či bydlení. Velká pozornost je věnována podpoře dětí. V roce 
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2020 Člověk v tísni provozoval v Chomutově dva kluby předškolního vzdělávání, klub Kamarád 

na sídlišti Písečná a klub Človíček na sídlišti Kamenná. Kluby jsou určeny pro děti ve věku od 

tří do pěti let, které z různých důvodů nenavštěvovaly běžnou mateřskou školu. Chomutovský 

Člověk v tísni je samozřejmě zaměřen i na dospělé. Těm dlouhodobě poskytuje individuální 

poradenství, pomáhá v kontaktu s úřady, při hledání práce či bydlení a nabízí také dluhové 

poradenství. 

 V roce 2020 uskutečňoval Člověk v tísni v Chomutově tři projekty, a sice projekt 

Inkluzivní vzdělávání v Chomutově, který je zaměřen na podporu inkluze v oblasti 

předškolního vzdělávání a na podporu realizace proinkluzivních opatření, a projekt Cesta ven. 

Ten zmírňuje dopady sociálního vyloučení v Chomutově prostřednictvím terénních programů 

a preventivní a resocializační služby. Třetím projektem je Učíme se společně, který navazuje 

na stávající aktivity v oblasti inkluzivního vzdělávání na území města Chomutov. Člověk v tísni 

také v roce 2020 poté, co byly uzavřeny školy, nabízel pedagogům své vzdělávací materiály a 

speciální webináře pro vzdělávání a podporu učitelů online. Společnost také zpřístupnila 

veřejnosti vzdělávací program Jeden svět na školách s více než 270 filmy s výukovými 

materiály.    

 

Fond ohrožených dětí  

 neboli Klokánek je nevládní nezisková organizace na pomoc ohroženým dětem s 

pověřením k výkonu sociálně-právní ochrany dětí. Jeho cílem je nabídnout 

dětem namísto ústavní výchovy přechodnou rodinnou péči na dobu, dokud se 

nemohou vrátit zpět do své rodiny, nebo dokud pro ně není nalezena trvalá 

náhradní rodinná péče. Klokánek Chomutov se stará o děti od narození do 18 

let. Sídlí na Kamenném vrchu a jeho ředitelkou byla v roce 2020 paní Karina 

Sobotková.    

 V roce 2020 bojoval chomutovský Klokánek s důsledky ekonomického propadu 

spojeného s pandemií koronaviru či s nedostatkem roušek. Po zavření škol navíc musel čelit 

také technickým požadavkům na online výuku. Nedostatky částečně pomohly vyřešit dary 

veřejnosti, která reagovala na výzvy Klokánku na sociálních sítích. Před Vánoci navíc zásluhou 

chomutovského fotografa Jaroslava Nosky, který vyhlásil speciální dobročinnou akci pro 

Klokánek, získal chomutovský Fond ohrožených dětí 37 tisíc korun na vánoční dárky a hostinu.  

 

Chomutov pomáhá 

 je charitativní projekt, jenž vznikl v roce 2016 z iniciativy chomutovského občana 

Lubomíra Kučery, který se rozhodl pomocí cyklojízdy kolem České republiky získat peníze na 

zdravotní pomůcky pro handicapované. V srpnu roku 2017 projekt zaštítilo a starosti s ním 

spojené převzalo město Chomutov, které v jeho rámci organizuje charitativní akce a sbírku 
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s cílem pomoci handicapovaným či obětem živelních katastrof a nenadálých událostí z 

Chomutova.  

 V roce 2020 pomohl charitativní projekt dvacetiletému Lukášovi darováním polohovací 

postele. Dvacetiletý Lukáš trpí autismem s diagnostikovaným ADHD a nové polohovací 

dvoulůžko usnadní jeho mamince manipulaci se synem. Dříve poskytovalo město Chomutov 

ze sbírky zdravotní a kompenzační pomůcky, od roku 2020 nově také věnuje i finanční dary. 

20. září pak proběhl v areálu letního kina charitativní hudební festival Párty pomáhá Nikolce a 

Magdalence. Akci zaštítilo a organizačně podpořilo v rámci projektu Chomutov pomáhá město 

Chomutov. Na festivalu bylo vybráno celkem 121 809 korun, které nemocným holčičkám 

přispějí na intenzivní neurorehabilitační péči.  

 

Kapka 97 

 je sdružení onkologických pacientů a přátel. Bylo založeno v roce 1998 pro potřeby 

pacientů s onkologickým onemocněním v jakékoli fázi léčby a jejich blízké. 

Jeho posláním je pomoci lidem s onkologickým onemocněním poskytováním 

praktických rad a informací, sdílet nelehký zdravotní a životní osud a pomoci 

s návratem do plnohodnotného života. Sdružení Kapka 97 sídlí v Kochově 

ulici a jeho předsedkyní byla v roce 2020 paní Marcela Vörösová. 

 V roce 2020 si sdružení připomnělo problematiku zhoubných nádorů prsu vysazením 

mladého stromku sakury v zeleném pásu ve Škroupově ulici. Sdružení také v rámci možností 

pořádalo různá setkávání a rekondiční pobyty zaměřené na fyzickou, dušení a sociální 

aktivizaci.  

 

K srdci klíč 

 je obecně prospěšná společnost zaměřená na pomoc osobám v krizových životních 

situacích, spojených zejména se ztrátou bydlení. Společnost sídlí v Dolním 

Jiřetíně, nabízí však možnost ubytování, poradenství a pomoc při aktivním 

řešení krizové situace v různých městech Ústeckého kraje a v Praze.  

 V roce 2020 provozoval K srdci klíč v Chomutově Noclehárnu v Kochově 

ulici. Ta funguje s finanční podporou města Chomutova od roku 2016 a v roce 2019 došlo 

k jejímu rozšíření o nízkoprahové denní centrum a noclehárnu pro ženy. Od 1. ledna 2020 tedy 

mohou lidé bez domova trávit den v centru s kapacitou 12 osob. Noclehárna pro ženy nabízí 

dvě lůžka, mužská má kapacitu 10 lůžek. Měsíčně ji navštíví průměrně 300 osob. Noclehárnu 

doplňuje nízkoprahové denní centrum pro muže i ženy, které doposud fungovalo nejblíže 

v Klášterci nad Ohří. V Chomutově jej navštěvuje v průměru 30 klientů denně. Společnost 

K srdci klíč v Chomutově také zajišťuje sociální službu Byty na půl cesty. Cílem projektu je 

podpořit mládež ve věku od 18 do 26 let, opouštějící školská zařízení pro výkon ústavní nebo 

ochranné výchovy či jiná zařízení pro péči o děti a mládež, a pro osoby propuštěné z výkonu 
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trestu odnětí svobody nebo ochranné léčby. Vedoucí Noclehárny a odpovědnou osobou za 

projekt Byty na půl cesty byla v roce 2020 paní Hana Pitterlingová. 

  

Masopust  

 je spolek, jehož posláním je podpora života lidí ohrožených sociálním vyloučením z 

důvodu jejich zdravotního stavu. Usiluje o to, aby žili s možností zapojit se 

plnohodnotně do pracovního i společenského života. Snaží se proto působit 

na postoje většinové společnosti vůči lidem s postižením či znevýhodněním. 

Sídlo spolku je na náměstí Dr. Beneše, jeho předsedkyní byla v roce 2020 

paní Vladislava Prollová. 

 Masopust provozuje komunitní Klub Esprit, jenž je určen pro lidi s duševním 

onemocněním a jejich blízké. Účelem klubu je přispět ke komplexní péči a naplňování potřeb 

lidí s duševním onemocněním včetně prosazování jejich práv. Poskytuje také možnost 

navštěvovat sociálně terapeutické dílny s nácvikovými programy. Jsou jimi Tvořivá dílna Mezi 

Námi na Husově náměstí, tréninkový byt se zahradou a Café Atrium v Chomutovské knihovně. 

Poslání sociálně terapeutických dílen spočívá především v dlouhodobé a pravidelné podpoře 

zdokonalování a udržení pracovních návyků a dovedností. Produkty připravované v Café 

Atrium jsou nabízeny také v kavárně Café v Domečku, Středisku volného času v Jiráskově ulici. 

Pro příležitost nejrůznějších festivalů, městských slavností, trhů a podobně provozuje 

Masopust také mobilní kavárnu Café na cestách. 

 V roce 2020 byl provoz sociálně-terapeutických dílen omezen nepříznivou 

epidemiologickou situací. Café Atrium se spolu s dalšími chráněnými kavárnami připojilo ke 

kampani Tiché kavárny a za finanční podpory Chomutovanů peklo moučníky pro chomutovské 

zdravotníky, sociální pracovníky, záchranáře či hasiče. Úspěch měla také velikonoční akce 

Mazanec za stovku, o které projevili lidé nebývalý zájem a objednali jich na 750. V září pak 

došlo k obnově interiéru Café Atrium, během které dobrovolníci, přátelé a zaměstnanci 

kavárny postupně zrenovovali 26 židlí. Otevření nového interiéru doprovázela slavností akce, 

na které byly draženy designově repasované židle od místních umělců. Aukce spolku vynesla 

24 800 korun. 

 

Na louce 

 je spolek, který si klade za cíl působit preventivně v oblasti rodin ohrožených sociálním 

vyloučením prostřednictvím vzdělávacích a společenských aktivit. Pomáhá 

také při léčbě dětí a dospělých v oblasti fyzické, psychické a sociální pomocí 

zooterapie. Spolek provozuje Rodinné centrum Kolibřík a poskytuje možnost 

využít služby canisterapie a felinoterapie. Spolek Na louce sídlí v Dřínovské 

ulici, předsedkyní spolku byla v roce 2020 paní Jana Šilhánková. 
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 V Rodinném centru Kolibřík probíhaly v roce 2020 v rámci možností různé akce (Den 

dětí apod.) a kroužky pro děti či kreativní dílničky. Centrum nabízelo také, mimo jiné, 

poradenské aktivity laktační poradny, předporodní kurzy, koučink a výživové poradenství. 

Uskutečnily se také prázdninové příměstské tábory. 

 

Roska 

 je pobočný spolek Unie Roska, který se zabývá organizováním aktivit pro osoby s 

roztroušenou sklerózou. Chomutovská pobočka Unie Roska vznikla 

v prosinci 2019, sídlí v ulici Na Průhoně a její předsedkyní byla v roce 

2020 paní Šárka Hniličková Vargová. 

 6. až 7. března se chomutovská Roska připojila k 

mezinárodnímu maratonu cvičení pro pacienty s roztroušenou 

sklerózou, a to hned ze dvou míst, tělocvičen integrované střední školy 

ESOZ v Chomutově a jirkovského gymnázia. V rámci osvětové kampaně Rozsviťme Česko, 

která má veřejnost upozornit na roztroušenou sklerózu, pak členové Rosky v červnu za 

podpory chomutovského magistrátu vysázeli růže podél cestičky k soše vojáka na okraji 

městského parku. 23. září pak proběhla v Restauraci Republika vernisáž prodejní výstavy na 

podporu Rosky. Bylo vystaveno 126 děl více než 70 umělců z Chomutovska v hodnotě takřka 

100 tisíc korun. Kurátorkou výstavy byla Jana Tóthová. Výstava nakonec spolku vynesla 75 tisíc 

korun, které byly využity na rekondiční pobyty a další aktivity spolku. 

 

Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých 

 je spolek s celostátní působností, jehož posláním je sdružovat nevidomé a jinak těžce 

zrakově postižené občany a hájit jejich zájmy a poskytovat konkrétní 

služby vedoucí k integraci takto postižených občanů do společnosti. 

Oblastní odbočka Chomutov sídlí v Dřínovské ulici a její vedoucí byla v roce 2019 paní 

Vendulka Závorová. 

 Chomutovská odbočka SONS pořádala v roce 2020 v rámci možností sportovní a 

společenské akce pro nevidomé a slabozraké. Zájemci mohli navštěvovat například výtvarné 

aktivity, cvičení, klubová odpoledne s poslechem hudby či hraním deskových her, ale také 

šipkařská či kuželková klání. Konaly se také odborné přednášky týkající se zdraví, pozornosti a 

paměti, ale třeba i historie včelařství, uskutečnily se společné návštěvy chomutovského muzea 

a knihovny.   

 

Společně proti času  

 je obecně prospěšná společnost, jejímž posláním je nenechat osamělého, nemocného, 

starého člověka sobě samému. Soustředí se proto na využití volného času seniorů, a to 
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především kulturní, společenskou a sportovní činností, a snaží se vytvářet podmínky pro 

budování tradičních mezigeneračních vztahů. Sídlo společnosti se nachází v budově městské 

polikliniky v Kochově ulici, její ředitelkou byla v roce 2020 paní Zdislava Binterová. 

 V roce 2019 nabízela společnost pomoc v oblasti pečovatelské a odlehčovací služby. Na 

svých webových stránkách také zmiňovala realizaci projektu Zanech stopy, v jehož rámci sbírá, 

dokumentuje a zpracovává vzpomínky seniorů, a projektu Seniorský parlament. O průběhu 

projektů v roce 2020 se však nepodařilo získat žádné informace.  

 

Svaz tělesně postižených 

 v České republice je nestátní neziskovou organizací s celostátní působností, jejímž 

základním cílem je všestranně podporovat a hájit specifické potřeby a 

zájmy svých členů a dalších tělesně postižených občanů bez ohledu na 

rozsah jejich postižení. Pobočný spolek Chomutov působí v oblasti 

odborného sociálního poradenství. Zajišťuje také plavání, cvičení a 

rehabilitační pobyty pro zdravotně postižené. Okresní organizace svazu 

tělesně postižených Chomutov sídlí v domě Merkur v Bezručově ulici, jeho 

předsedkyní v roce 2020 byla paní Marta Abtová. Aktivity chomutovského svazu tělesně 

postižených v roce 2020 se nepodařilo dohledat. 

 

Světlo Kadaň  

 je spolek zabývající se primární, sekundární a terciární prevencí drogových závislostí, 

terénní prací v sociálně vyloučených lokalitách a poskytováním služeb 

v rámci nízkoprahových zařízení. Světlo Kadaň sídlí, jak je patrné 

z názvu, v Kadani, působí však v celé jižní části Ústeckého kraje a 

severní části Karlovarského kraje. Předsedou spolku byl v roce 2020 

pan Jan Hudák. 

 Světlo Kadaň poskytuje v Chomutově několik sociálních služeb. Jsou mezi nimi dvě 

nízkoprahová zařízení pro děti a mládež: klub Molo na Březenecké a Klub Kámen v ulici Školní 

pěšina. Posláním nízkoprahových zařízení pro děti a mládež je prostřednictvím metod sociální 

práce, volnočasových a vzdělávacích aktivit snižovat míru ohrožení rizikovými jevy a sociálním 

vyloučením dětí a mládeže. Cílovou skupinou jsou děti, mládež a mladí dospělí ve věku 6 až 26 

let. Spolek provozuje také Sociální centrum Kamínek v ulici Školní pěšina, které nabízí sociálně 

aktivizační služby v ohrožených rodinách. Náplní činnosti je podpora rodin s dětmi, které se 

ocitly v nepříznivé sociální situaci, a hledání pomoci při řešení jejich problémů. Nízkoprahová 

zařízení se v roce 2020 potýkala s dost výrazným omezením, a to především v rámci 

skupinových aktivit. Značně byla využívána možnost přípravy do školy, kdy kluby 

v dopoledních hodinách poskytovaly prostor pro to, aby se děti mohly připojit k distanční 
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výuce. Služby jako Terénní program Jirkov, Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi a 

kariérové poradenství, které v rámci Chomutova spolek realizuje, byly omezeny. 

 Dále Světlo Kadaň zajišťuje již od roku 1999 chod K-centra Chomutov v Riegerově ulici, 

které poskytuje ambulantní služby v oblasti primární, sekundární a terciární prevence 

drogových závislostí. Svou dostupností služeb spadá K-centrum do skupiny nízkoprahových 

zařízení. Osobám ohroženým závislostí byly v roce 2020 služby poskytovány jak v K-centru, tak 

v rámci Terénních programů celý rok, byť mnohdy v omezené míře a v podmínkách, které 

nebyly samotné práci příliš nakloněny. Pandemie činnost služeb sice komplikovala, ale 

rozhodně nezastavila. 

 Zkušenosti z koronavirových omezení využil spolek k realizaci online bloků primární 

prevence pro školy a různých workshopů pro rodiče, učitele a klienty. A v neposlední řadě se 

v roce 2020 povedlo zrealizovat on-line finále druhého ročníku Talentu 2020. Celý přenos byl 

živě vysílán na kanálu YouTube a v porotě usedli herec a zpěvák David Kraus, herečka Anna 

Polívková, textař a producent Michal Horáček, starosta a místostarosta města Kadaně Jiří 

Kulhánek a Jan Losenický. 

 

Vzdělávací centrum Genesia 

 Vzdělávací centrum Genesia je spolek, jenž realizuje od roku 2004 projekty Evropských 

strukturálních fondů zaměřené na rozvoj lidských zdrojů a zlepšení 

přístupu ke vzdělávání. Vzdělávací centrum Genesia sídlí v Kochově 

ulici, jeho předsedkyní byla v roce 2020 paní Andrea Gregorová. 

V roce 2020 nebyl zjištěn žádný projekt, který by Vzdělávací centrum Genesia uskutečnilo 

v Chomutově. 
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13. SPORT A TĚLOVÝCHOVA 

 Cílem této kapitoly je přinést přehled sportovních klubů, tělovýchovných spolků a 

sdružení, které působily v roce 2020 na území města Chomutova. Kapitola zachycuje jen 

významnější události v uvedených skupinách a neklade si ambice být vyčerpávajícím 

záznamem jejich činnosti. Zdrojem informací o sportovních a tělovýchovných skupinách v 

Chomutově byl internet, tisk a zprávy o činnosti zaslané od některých sportovních sdružení. 

Právě to, zda a v jaké míře o sobě tyto kluby poskytují informace, určuje obsah a rozsah 

jednotlivých zápisů v této kapitole. 

Provozování amatérského i profesionálního sportu poznamenala v roce 2020 

především opatření týkající se shromažďování lidí a provozu sportovišť. Od 12. března bylo 

možné scházet se ve vnitřních i na venkovních sportovištích v počtu maximálně 30 lidí. Od 16. 

března zakázala vláda veškeré sportovní akce a veškeré organizované i neorganizované 

sportovní aktivity s výjimkou individuálního pohybu v přírodě nebo parcích. Výjimka platila pro 

lidi zaměstnané ve sportu, tedy i pro profesionální sportovce. Jejich sportovní příprava však 

mohla probíhat výhradně v uzavřených sportovních zařízení, venkovní tréninky bez 

přítomnosti veřejnosti mohly probíhat od 20. dubna. 24. dubna byl zrušen zákaz volného 

pohybu osob a pohyb venku byl umožněn až v deseti lidech, od 11. května se už mohla konat 

setkání ve 100 lidech a situace se nadále zlepšovala.  

Nová omezení přišla na podzim. Od 24. září byly sportovní akce konané ve venkovním 

prostoru omezeny na 1 000 osob, akce konané ve vnitřních prostorech na 500 osob. Od 5. října 

byly zakázány hromadné akce nad 10 osob ve vnitřních prostorech a nad 20 osob ve 

venkovních prostorech s tím, že byla možnost pořádat sportovní akce, respektive soutěže 

pořádané sportovními svazy a s nimi související tréninky. 9. října byly zakázány veškeré 

organizované kroužky pro děti od šesti do 18 let, začal platit zákaz provozování sportovišť 

umístěných ve vnitřních prostorách budov a venkovní aktivity byly povoleny v počtu 

maximálně 20 lidí. Od 12. října byly zrušeny všechny sportovní akce, 14. října začal platit zákaz 

provozu vnitřních sportovišť a provoz vnějších sportovišť byl nově omezen na šest osob. Od 

22. října byl vyhlášen zákaz volného pohybu více než dvou osob. Ve vztahu ke sportu tedy 

došlo k téměř úplnému zákazu s výjimkou profesionálních sportovců na venkovních 

sportovištích a individuální přípravy v přírodě či parku. Od 4. prosince došlo k mírnému 

uvolnění opatření, a tak se opět mohly konat profesionální a amatérské soutěže, pořádané 

sportovními svazy, ovšem bez přítomnosti diváků. Ve vnitřních sportovištích mohlo být 

najednou nejvýše 10 osob a zároveň nejvýše jedna osoba na 15 m2. Všichni amatérští sportovci 

měli povinnost při výkonu sportovní činnosti ve vnitřních prostorech nosit roušku. 18. prosince 

byla opatření opět zpřísněna. Sportovní soutěže profesionálů mohly probíhat za specifických 

podmínek a bez přítomnosti diváků, amatérské byly zakázány. Vnitřní sportoviště byla znovu 

uzavřena a pohyb venku byl možný ve skupině maximálně šesti lidí.  
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AFK LoKo Chomutov  

 Atleticko-fotbalový klub LoKo Chomutov je amatérský sportovní tým, který vznikl 

v roce 1994 spojením fotbalových klubů SČKO a Lokomotiva. AFK LoKo 

Chomutov hraje a trénuje na fotbalovém hřišti na Březenecké, sídlo klubu je 

v Komenského ulici a jeho předsedou byl v roce 2020 pan Jiří Viták. O činnosti 

klubu v roce 2020 se nepodařilo zjistit žádné informace. 

 

Aikidó Club Kanja Chomutov  

 byl založen v roce 1980 a věnoval se především karate, roku 1993 se stal jedním ze 

zakládajících členů České asociace aikido. Klub zastřešuje oddíly pro děti i 

dospělé, trénuje a sídlí ve staré sportovní hale v Mánesově ulicí.  

 Protože techniky aikido nejsou soutěžního charakteru, neexistují v 

tradičním aikidu formální soutěže. Nejvýznamnějšími událostmi proto bývají 

stáže za účasti zahraničních mistrů nebo letní a zimní škola, kde probíhají mimo jiné zkoušky 

na technické stupně. V roce 2020 však kvůli epidemii koronaviru žádné stáže ani žádné 

technické zkoušky neproběhly. 

 

Asociace sportu dětí a mládeže 

 je spolek, jehož hlavním posláním je realizace projektu Sport a pohyb dětem. Projekt 

je komplexním tréninkovým systémem, založeným na principech funkčního 

tréninku pro děti a mládež. Usiluje tedy o návrat k přirozené a komplexní 

trénovanosti těla. Projekt probíhá pravidelně jednu hodinu týdně v 

průběhu celého roku v zapojených základních školách (družině či školním 

kroužku) formou zábavné pohybové průpravy, ve středních školách či ve 

sportovních klubech a sportovních oddílech formou všeobecné sportovní 

přípravy. Sídlo asociace se nachází ve Školní ulici, předsedkyní asociace byla v roce 2020 paní 

Silvie Brandová.  

 Asociace sportu dětí a mládeže organizuje každoročně ve spolupráci s atletickým 

oddílem TJ VTŽ Chomutov pro chomutovské základní školy Den dětí plný sportu a pohybu, 

který navštěvují stovky dětí. V roce 2020 se vzhledem k protiepidemickým opatřením akce 

neuskutečnila.  

 

Beethoven D.C. 

 Taneční klub Beethoven D.C. byl založen v roce 2000. Beethoven D.C. je centrem pro 

tanec a pohyb a nabízí prostor k volnočasovým aktivitám pro širokou veřejnost. Tanečníci 

klubu jsou mnohonásobní mistři České republiky, mistři Evropy a mistři světa. Klub trénuje na 
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Základní škole v Beethovenově ulici, sídlí v Bezručově ulici a jeho vedoucí byla v roce 2020 paní 

Eva Vlková. 

 V lednu a únoru 2020 probíhala v klubu standardní tréninková 

příprava, která však nakonec z důvodu zrušení soutěží nebyla 

zúročena. V době uzavření taneční školy byla členům zasílána 

tréninková videa a probíhaly alespoň online soutěže. Trénovat se začalo opět v červnu a 

v srpnu se tanečníci vydali na soustředí do obce Klíny. V září ještě proběhl nábor nových členů, 

od října do prosince už probíhaly tréninky pouze v online prostředí.  

 

Běžci Chomutov 

 je spolek, který vznikl na konci roku 2019 s cílem pořádat a účastnit se sportovních akcí. 

Spolek převzal od Běžeckého klubu Spořice organizaci dvou tradičních chomutovských 

běžeckých závodů: Desítka v Bezručáku, což je závod s 10 kilometrů dlouhou obrátkovou tratí 

určený pro kategorie dorostenci až starší 39 let, jejíž 44. ročník se uskutečnil 4. ledna 2020, a 

Patnáctka v Bezručáku, tradiční patnáctikilometrový obrátkový silniční závod všech kategorií 

včetně dětských a juniorských, jehož 43. ročník se v roce 2020 kvůli epidemii covidu-19 

neuskutečnil. Spolek Bězci Chomutov sídlí v Blatenské ulici a jeho předsedou byl v roce 2020 

pan Jiří Holeček. 

  

BK Levharti Chomutov  

je basketbalový klub, jenž zastřešuje ženské i mužské týmy všech věkových kategorií. 

Basketbalový klub Levharti Chomutov trénuje v městské sportovní hale 

v Mánesově ulici, v níž klub zároveň sídlí. Jednatelem klubu byl v roce 2020 

pan Petr Drobný. 

Jelikož byly po většinu roku 2020 zrušeny amatérské soutěže, hrály 

za Levharty Chomutov především ženský a mužský A tým. Ženský tým odehrál svou první 

sezonu v nejvyšší ženské basketbalové lize, kde se pohyboval před nástupem epidemie na 

sedmém místě. Tým mužů zvítězil v druhé lize a chystal se bojovat o postup do první, který 

však překazila protiepidemická opatření. Nakonec se však klub dohodl na výměně soutěží 

s opavskými basketalisty, jejichž prvoligovému B týmu se sestup do nižší ligy hodil z finančních 

důvodů. 

 

Cycling Club Chomutov  

je spolek, jehož hlavním cílem je podpora a rozvoj cyklistiky na Chomutovsku. Členové 

sdružení se aktivně zúčastňují amatérských cyklistických závodů a 

připravují cílené tréninky a bike kempy pro děti se záměrem 

vybudovat kladný vztah k cyklistice. Členové klubu se pravidelně 
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umisťují na medailových pozicích v jednotlivých etapách i celkovém hodnocení Poháru Peruna. 

Spolek sídlí v Blatenské ulici. 

 

Cyklistický klub Floratex Chomutov 

 Cyklistický klub Floratex Chomutov byl založen v roce 1997, jeho sídlo je v ulici Alfonse 

Muchy. O činnosti klubu v roce 2020 se nepodařilo získat žádné informace. 

   

Czech wrestling Chomutov 

je sportovní klub, jenž vznikl pod názvem Sokol Hutě Chomutov II. těžkoatletický odbor 

v roce 1946. Od té doby několikrát změnil název, naposledy v roce 2011, 

kdy došlo k zásadním změnám jak ve struktuře vedení oddílu, tak i v 

prioritách, které si nové vedení klubu vytyčilo. Klub trénuje ve Sportovním 

domě TJ VTŽ Chomutov, tzv. staré sportovní hale, v Mánesově ulici, sídlí 

v ulici Na Bělidle a jeho předsedou byl v roce 2020 pan Tomáš Douda.  

Klub každoročně pořádá v městské sportovní hale tradiční mezinárodní turnaj v zápase 

řeckořímském Grand Prix Chomutov, který je zároveň Mezinárodním mistrovstvím České 

republiky do 17 a do 20 let. Turnaj podobného rázu je v rámci České republiky jedinečnou 

záležitostí a svou existencí každý rok zajišťuje spolupráci mezi zápasnickými zeměmi a 

poskytuje zápasníkům zkušenosti. V roce 2020 byl turnaj kvůli epidemii koronaviru zrušen. 

Nevýznamnějším úspěchem klubu byl výkon zápasníka Artura Omarova, který získal v prosinci 

v silné konkurenci na Světovém poháru v řecko-římském zápase v Bělehradu bronzovou 

medaili. Úspěch slavily také chomutovské kadetky v Plzni na Mistrovství České republiky 

mladších žáků a žákyní, kadetů a kadetek (7. března). Eliška Toropová, Alexandra Charvátová 

a Tereza Oswaldová odtud přivezly stříbrné medaile.  

 

Faler Bike Team 

je spolkem působícím v oblasti cyklistiky, zaměřeným především na mládež od šesti let. 

Pořádá tréninky na areálu bývalé ploché dráhy, kde děti učí technice jízdy 

na kole, jak správně nastavit kolo či jak se chovat v silničním provozu. 

Zájemci se zúčastňují terénních závodů, jako je Pohár Peruna, Tour de kids 

nebo Kolo pro život, ale také bikrosových závodů v rámci mistrovství 

republiky. Faler Bike Team sídlí v ulici Blatenská, jeho jednatelem byl v roce 2020 pan Petr 

Miltner. 

Faler Bike Team v Chomutově provozuje od roku 2018 bike areál, tzv. BMX arénu, u 

sídliště Dehtochema v centru Chomutova. Pokud ho Bike team nevyužívá k tréninkům, je areál 

volně přístupný veřejnosti. V aréně jsou k dispozici dva pumptracky a jednoduchá tréninková 

dráha s uměle vytvořenými překážkami na bikros. 
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FC Atletico Chomutov 

Futsalový klub FC Atletico Chomutov byl založen v roce 2012. Zastřešuje dva mužské 

týmy, A tým a B tým, které trénují v městské sportovní hale v Mánesově ulici. 

Sídlo klubu FC Atletico je v Jiráskově ulici a jeho předsedou byl v roce 2020 pan 

Marcel Váňa. 

A tým FC Atletico hrál v sezóně 2019/2020 zápasy Divize A, B tým hrál 

v sezóně 2019/2020 Krajský přebor Ústeckého kraje. V sezóně 2020/2021 

soutěže neprobíhaly. 

 

FC Baník Chomutov 

 je futsalový klub hrající druhou ligu Západ České republiky, juniorské týmy klubu hrají 

první futsalovou ligu. Klub FC Baník Chomutov sídlí v ulici Březenecká, jeho 

předsedou byl v roce 2020 pan Michal Nový.  

Tým mužů FC Baník Chomutov hrál v sezóně 2019/2020 druhou 

futsalovou ligu, které však byla kvůli koronavirové epidemii 14. dubna 

předčasně ukončena. 27. září byla zahájena sezóna 2020/2021, i ta byla už po druhém kole 

ukončena.  

 

FC Chomutov, Junior Chomutov  

Fotbalový klub Chomutov byl založen v roce 1920. Největším úspěchem je účast v 

druhé lize v sezonách 2000/2001, 2001/2002 a 2002/2003. Oddíl kopané FC 

Chomutov zastřešuje tým dospělých (A tým), jenž hraje Divizi B (čtvrtou 

fotbalovou ligu). Pod hlavičkou Junior Chomutov trénuje v klubu několik týmů 

dorostu, žáků a přípravky. FC Chomutov a FC Junior Chomutov trénuje a sídlí 

v areálu letního stadionu na Zadních Vinohradech v Mostecké ulici, 

jednatelem a předsedou klubů byl v roce 2020 pan Radek Zaťko. 

V sezóně 2019/2020 hrál A tým FC Chomutov čtvrtou ligu, Divizi B, v následující sezóně 

se soutěž neodehrála. Juniorské týmy se v roce 2020 mohly scházet jen velmi omezeně, vedení 

klubu proto prodlevy využilo k rozsáhlé rekonstrukci zázemí juniorského hřiště v ulici Dr. 

Jánského.  

 

FC Šerm Chomutov 

Fencing club Šerm Chomutov je klub sportovního šermu, který má letitou tradici a své 

místo na šermířské scéně. Získává úspěchy jak na českém území, tak na 

mezinárodních turnajích. Členové klubu trénují ve Středisku volného času 

Domeček. Sídlo FC Šerm Chomutov je v Jiráskově ulici, jeho zakladatelem a 

vedoucím byl v roce 2020 pan Alexandr Klejner. 
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 FC šerm Chomutov uspořádal v září 2020 v Chomutově ve Středisku volného času 

Domeček Mistrovství České republiky v šermu šavlí žáků, žaček, kadetů a kadetek (12. až 

13. září), na němž chomutovské reprezentantky vybojovaly čtyři medaile včetně dvou titulů 

mistra republiky a následně chomutovské družstvo ještě přivezlo zlato ze seniorského 

Mistrovství České republiky v šermu šavlí v Praze (19. září). Družstvo složené z kadetek 

Karolíny Bechyňové a Natálie Zralíkové a žákyně Zuzany Moravcové porazilo brněnské 

seniorky a získalo tak pro Chomutov další republikový mistrovský titul.  

 

Florbal Chomutov 

Florbalový klub byl založen v roce 1998 pod názvem FbC 98 Chomutov. V roce 2015 

došlo k přejmenování na Florbal Chomutov. Klub sdružuje téměř 400 

neprofesionálních aktivních hráčů, z nichž skoro 300 jsou děti a mládež. Klub 

Florbal Chomutov trénuje a sídlí v městské sportovní hale v Mánesově ulici, 

jeho předsedou byl v roce 2020 pan Martin Bocian. 

V roce 2020 zastřešoval klub A tým mužů, B tým mužů, tým žen a 22 

týmů mládeže. Na jaře roku 2020 hrál A tým mužů pod názvem Heros Florbal Chomutov (podle 

generálního partnera týmu) v druhé nejvyšší české florbalové soutěži play off o postup do 

první ligy. Vzhledem k zákazu amatérských sportovních soutěží však bylo play off ukončeno a 

činnost všech chomutovských florbalových družstev pozastavena. Klub se tak zaměřil na 

provozní záležitosti a vytvořil nové družstvo mužů do 21 let, které usnadní přechod juniorů 

mezi dospělé. Vytvořil také pro své hráče v městské sportovní hale, kde trénuje, novou 

posilovnu.  

 

Handball klub Chomutov  

Házenkářský klub působí v Chomutově od roku 1961 a v poslední době se zaměřuje 

především na práci s mládeží. Klub zastřešuje družstva přípravky, mladších 

žáků a od roku 2019 tým mužů. Házenkářský klub hraje a trénuje v městské 

sportovní hale v Mánesově ulici. Sídlo klubu je na Kamenném vrchu, jeho 

předsedou byl v roce 2020 pan Libor Shrbený. 

Handball klub Chomutov stihl v roce 2020 uspořádat Jarní pohár přátelského turnaje 

pro minižáky (7. března) a odehrát pár turnajů jarní části sezony 2019/2020. V době volnějších 

protiepidemických opatření proběhla Dohazná, ukončení klubové sezony ve sportovním 

areálu v Cihlářské ulici (27. června), týdenní srpnové soustředění na zámku Nečtiny a 

prezentace klubu na Chomutovském festivalu sportu na Kamencovém jezeře (6. září). Během 

září a října stihl klub odehrát první turnaje sezony 2020/2021 a 12. října ukončil soutěže opět 

covid-19. Handball klub Chomutov v roce 2020 spolupracoval se Základní a mateřskou školou 

Svět.  
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Horoklub Chomutov 

Počátky Horoklubu Chomutov se datují do roku 1960, kdy vznikl jako Horolezecký oddíl 

při TJ Dolu J. Švermy Jirkov. Hlavním posláním klubu je vytváření příznivých 

podmínek pro provozování horolezectví za účasti a pomoci svých členů. Klub 

sdružuje kolem 100 členů, z nichž je přibližně 20 v kroužcích mládeže. Klubový 

výbor se schází v Lezecké aréně v Jirkově, svou lezeckou stěnu má klub na 

gymnáziu v Kadani. Horoklub sídlí v Husově ulici a jeho předsedou byl v roce 

2020 pan Leoš Dvořáček.  

Horoklub tradičně pořádá pro členy klubu, mimo jiné, jarní, letní a zimní metodická 

setkání, výpravy a výšlapy a zaštiťuje také provoz Horokroužků v Chomutově a Kadani. V této 

činnosti pokračoval, v rámci epidemií omezených možností, i v roce 2020. První tři měsíce roku 

probíhaly lezecké tréninky Horokroužků na umělých stěnách v Chomutově, Jirkově a Kadani. 

Po uvolnění koronavirových omezení se na jaře a o prázdninách uskutečnila soustředění 

v Krkonoších a v rakouských Alpách. Na podzim byla činnost kroužku opět přerušena. Žádné 

lezecké ani společenské akce v roce 2020 Horoklub nezmiňuje.     

 

Chabr motorsport klub  

je pobočný spolek Autoklubu České republiky. Chabr motorsport klub vyvíjí a 

konstruuje vozy, s nimiž se zařadil mezi nejúspěšnější týmy v 

seriálu Mezinárodního mistrovství České republiky Národní 

formule a Volné formule 1 400. Sídlo týmu je v ulici Luční a 

jeho majitelem, konstruktérem a předsedou byl v roce 2020 pan Tomáš Chabr. 

 

Chomutovská liga malého fotbalu  

je spolek, jenž v roce 1992 začínal s turnajem o osmi futsalových týmech, jejichž počet 

se postupně rozšířil až na čtyřiaosmdesát. Za 25 let existence 

Chomutovské ligy malého fotbalu prošlo jejími turnaji 1 347 

mužstev, která odehrála celkem 23 558 utkání. Spolek 

každoročně pořádá Unique Cup, Chomutovský Pohár, CHMLF Cup, Memoriál Jaroslava 

Svobody, Pecka Cup a letní a zimní futsalovou ligu. Chomutovská liga malého fotbalu sídlí ve 

Škroupově ulici, jejím předsedou byl v roce 2020 pan Jiří Kupec.  

V roce 2020 proběhla pouze letní soutěž malého fotbalu, avšak bez závěrečného 

turnaje, který by rozhodl o vítězích odehraných tří lig. Zimní soutěž byla zrušena. Nehrála se 

žákovská a veteránská liga ani tradiční turnaje až na jeden, a tím byl Pecka cup (14. září), 11. 

ročník turnaje pro dětské domovy ve futsalu proběhl v multifunkčním sportovním areálu Cihla. 

Před začátkem epidemie se v městské hale ještě stihl uskutečnit závěrečný turnaj první zimní 

ligy 2019/2020, v níž zvítězil tým Loko Chomutov.  
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Chomutovská sportovní unie  

 je dobrovolným sdružením sportovních klubů a tělovýchovných jednot. Plní roli 

Servisního centra sportu České unie sportu. Zajišťuje odborný servis pro 

sportovní kluby a tělovýchovné jednoty. Poskytuje administrativní zázemí 

dobrovolným funkcionářům a podporu, poradenství a servis v ekonomických 

a právních činnostech klubům a jednotám. Vytváří potřebné podmínky pro 

kluby, jednoty a okresní sportovní svazy, které v okrese organizují základní sportovní soutěže 

pro mládež a dospělé. Chomutovská sportovní unie sídlí v ulici 17. listopadu, jejím předsedou 

byl v roce 2020 pan Petr Doležal. 

 V roce 2020 sdružovala Chomutovská sportovní unie 60 sportovních subjektů 

(sportovních klubů a tělovýchovných jednot) a 118 oddílů. Celkový počet členů byl 9 620, 

z nichž bylo 4 918 dospělých a 4 702 mladistvých.  

 

Jezdecký klub ZOO Chomutov  

 Jezdecký klub při Zooparku Chomutov vznikl v roce 1976 jako Tělovýchovná jednota 

Lesoparku. Jezdecký oddíl umožňuje výuku jízdy na koních a ponících, jejíž 

součástí je i teoretická příprava, která je nezbytná pro zvládnutí veškeré 

péče o koně. Součástí jezdeckého oddílu je i voltižní družstvo. Klub trénuje 

a sídlí v areálu Zooparku Chomutov v Přemyslově ulici, jeho předsedkyní 

byla v roce 2020 paní Petra Kalová.   

 Jezdecký klub se v roce 2020 po mnoha letech nepodílel na 

Tříkrálovém průvodu Chomutovem, protože od nich město upustilo a zvolilo komornější 

podobu této slavnosti. Na parkurových závodech v sezóně 2020 reprezentoval Chomutov kůň 

Oliver s členkou klubu Michalou Šádovou na oficiálních parkurových závodech v Židovicích u 

Loun (28. června), kde jednu ze soutěží vyhráli. Voltižní jezdkyně po celou sezónu sbíraly 

vysoká umístění na závodech ve všech kategoriích, včetně několika zlatých medailí. Vše pak 

završil bronz z mistrovství republiky (19. až 20. září) pro dvojici Pavla Klicperová a Štěpánka 

Dvořáková. V přátelské soutěži v rámci mistrovství navíc zvítězila Sára Hauserová. 6. června se 

v kryté jízdárně Zooparku Chomutov uskutečnilo pony derby, kterého se poprvé, kvůli 

koronavirové epidemii, zúčastnili jen jezdci z domácího jezdeckého klubu. 5. září pak 

chomutovský jezdecký klub uspořádal voltižní závody, které byly kvalifikačními na mistrovství 

České republiky a jež navštívily týmy z celé republiky. Domácí koně i jezdci získali po jedné 

zlaté, stříbrné a bronzové medaili.  

 

I. Karambol klub Chomutov 

 Spolek byl založen roku 1996 v bývalém hostinci Na Rozcestí v Meisnerově ulici za 

účelem účastnit se soutěží pořádaných Českomoravským billiardovým svazem. V současné 

době má klub 14 členů, kteří figurují ve třech soutěžích sekce karambol Českomoravského 
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billiardového svazu. Členové klubu se scházejí v herně se třemi stoly v areálu Kina Svět 

v Mostecké ulici, jeho předsedou byl v roce 2020 pan Zbyněk Král.  

 Karambol klub měl v sezóně 2019/2020 tři týmy a hrál českou 

nejvyšší kulečníkovou soutěž, první národní ligu Čechy. Konec sezóny byl 

negativně poznamenán koronavirovou epidemií, kdy klub nemohl kvůli 

zavřenému Kinu Svět, kde má hernu, trénovat a měl také problémy obsadit jednotlivé zápasy. 

Klub pravidelně pořádá v květnu na závěr sezóny klubový turnaj pro klubové hráče a Vánoční 

turnaj pro současné i bývalé členy klubu a přátele kulečníku, kteří nejsou členy klubu. Klub se 

dlouhodobě potýká s nedostatkem nových hráčů, zejména pak mládeže, což mu komplikuje 

přístup k dotacím a ztěžuje oblast financování. 

 

Klub českých turistů Chomutov 

 Chomutovský odbor Klubu českých turistů je otevřenou organizací, jejíchž akcí se 

mohou zúčastňovat i neorganizovaní členové. Vznik turistického oddílu v 

Chomutově se traduje již od roku 1956. Tehdy působil pod jednotou TJ Baník 

Chomutov. Od roku 1958 byl součástí TJ VTŽ Chomutov a od roku 2016 je 

odbor Chomutov samostatným pobočným spolkem Klubu českých turistů. 

Chomutovský turistický klub sídlí v Beethovenově ulici, jeho předsedkyní 

byla v roce 2020 paní Věra Pajerová. 

 Chomutovský Klub českých turistů sdružuje členy všech věkových kategorií včetně dětí, 

které mají svůj vlastní oddíl TOM – turistický oddíl mládeže, s nímž vyjíždějí na víkendové 

pobyty, tábory a každou středu se scházejí v klubovně. Turisté chomutovského odboru i 

zájemci z řad veřejnosti vyrážejí na trasy každou sobotu podle plánu akcí, jenž je vždy 

připravován předem na každé roční období. Informace o akcích jsou zveřejňovány ve vývěsní 

skříňce na přestupní stanici městské hromadné dopravy v ulici Palackého a v týdeníku Nástup. 

 V roce 2020 byla aktivita spolku utlumena epidemickou situací. Z významnějsích akcí, 

které se podařilo uskutečnit, lze jemnovat zájezd na ledopády do Brtníků, návštěvu Vernerova 

mlýna v Brlohu či týdenní pobyt členů klubu ve Sloupu v Čechách. Tradiční akce jako Jarní 

setkání turistů na Blatně či Rande s čertem byly zrušeny. Memoriál Bohumíra Pokorného se 

uskutečnil pouze u jeho hrobu na hřbitově v omezeném počtu lidí. Chomutovskému klubu se 

však v roce 2020 podařilo vytvořit novou modře značenou turistickou stezku ke Kýšovickému 

vodopádu nedaleko Výsluní. 19. října 2020 zemřel pan Helmut Nový, který byl členem Klubu 

českých turistů od roku 1956 a v letech 1991 až 2010 předseda chomutovského odboru KČT. 

 

Klub národní házené Chomutov 

 Historie klubu se datuje od roku 1925, kdy byl v Chomutově založen oddíl české házené. 

Od té doby vystřídal mnoho názvů i působišť, pod současným názvem působí od roku 1997, 
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od roku 2018 trénuje na hřišti v Cihlářské ulici. Klub národní házené sídlí v Bezručově ulici, jeho 

předsedou byl v roce 2020 pan Miroslav Smák. 

 Klub národní házené Chomutov zastřešoval v sezóně v roce 2020 

týmy přípravky, dorostenek a dorostenců, starších žáků a starších žaček, dva 

týmy žen a jeden mužů. A tým žen hrál na jaře 2020 první ligu národní 

házené. Významným úspěchem klubu bylo vítězství dorostenců ve finálovém 

turnaji Poháru České republiky starších žáků. Pět hráčů chomutovského klubu následně 

obdrželo pozvání do juniorské reprezentace Čech. Třídenní turnaj se uskutečnil ve sportovním 

areálu v Cihlářské ulici od 4. do 6. září.  

 

Klub potápěčů Chomutov 

 Klub potápěčů Chomutov vznikl v roce 1964. Jeho cílem je organizování, podpora a 

propagace potápěčského výcviku a sportu. Počet členů se pohybuje kolem 30. 

Klub se angažuje zejména v pořádání výcviků dětí a programů na téma, jak se 

bezpečně chovat u vody a ve vodě. Pro členy pak organizuje výlety za 

potápěním. Klub má sídlo v ulici Březenecká a jeho předsedou byl v roce 2020 

pan Václav Vilím. 

 V roce 2020 se členové klubu scházeli, pokud to situace dovolila, k potápění vždy ve 

čtvrtek v chomutovském aquaparku Aquasvět. Kvůli epidemii neproběhla tradiční akce pro 

veřejnost Nebojte se vodníka aneb bezpečné prázdniny u vody ani každoroční červencové 

klubové potápění. 

 

Komakite 

 sdružuje příznivce kitingu z Chomutovska. Kiting je jeden z nejmladších adrenalinových 

sportů, jehož základem je vlečný drak (kite), který slouží jako hybný nástroj 

pro tažení jezdce. Členové spolku se věnují různým formám tohoto sportu, od 

kiteboarding (jízda na vodní ploše) přes landkiting (jízda v krajině) po 

snowkiting (jízda na sněhu). Příznivci kitingu mají svou KoMa arénu, zázemí 

s funboxy, raily, kickery a dalšími kitingovými prvky, na pláni východně od osady Zákoutí. 

Spolek Komakite sídlí v ulici Kamenná. 

 

Krasobruslařský klub Chomutov 

 je spolek sdružující mladé zájemce o krasobruslení. Počátky klubu sahají do roku 1950, 

jeho novodobá historie se pak píše od roku 1998. Klub zastřešuje 

krasobruslařky všech věkových kategorií od přípravky po seniorky, které 

pravidelně obsazují medailové pozice na různých celorepublikových 
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závodech. Klub trénuje a sídlí v areálu zimního stadionu na Zadních Vinohradech a jeho 

předsedkyní byla v roce 2020 paní Martina Mašková. 

 Krasobruslařský klub Chomutov každoročně pořádá závody v krasobruslení 

Chomutovská brusle, jehož 20. ročník se však kvůli koronaviru neuskutečnil. Krasobruslařky a 

krasobruslaři chomutovského klubu se pravidelně umisťují na medailových pozicích soutěží 

Českého poháru a Pohárku českého krasobruslařského svazu. Úspěchem roku 2020 byla účast 

klubu na Mistrovství České republiky žactva, mladšího žactva a nejmladšího žactva. Mezi 

dospělými členy klubu pak opět vynikla Dagmar Knížetová, která přivezla z Winter World 

Masters Games 2020 v Innsbrucku (13. až 19. ledna) zlato (kategorie Silver IV Free) a stříbro 

(kategorie Silver IV Artistic) a v celkovém hodnocení se v konkurenci bruslařů z 56 států stala 

mistryní světa. Na stejné soutěži slavily úspěch ještě další dvě chomutovské krasobruslařky, a 

sice Jana Přibylová starší, která v kategorii 69+ získala stříbro a bronz, a její dcera Jana 

Přibylová mladší, jež v kategorii 49+ vybojovala dvě stříbrné medaile. 

 

Lyžařský klub Chomutov  

 je spolek, který vznikl v září 1992 a jenž, po osamostatnění Lyžařského oddílu TJ VTŽ 

Chomutov založeného roku 1968, navázal na činnost původního Lyžařského 

oddílu. Klub působí na Klínovci, sídlo klubu je v ulici Tomáše ze Štítného a 

předsedou byl v roce 2020 pan Milan Steňko. Spolek v roce 2020 pomáhal 

zajišťovat organizaci lyžařských závodů lyžařskému oddílu TJ Klínovec. 

 

MMA Chomutov 

 je spolek, jenž v Chomutově vznikl v roce 2011 a věnuje se výuce smíšených bojových 

umění, tedy MMA46. Klub zastřešuje dvě skupiny bojovníků, nováčků a 

závodníků, a trénuje ve staré sportovní hale v Mánesově ulici. Sídlo klubu MMA 

Chomutov je taktéž v Mánesově ulici, jeho předsedou byl v roce 2020 pan 

Norbert Požárek. 

 Členové MMA Chomutov se v roce 2020 zúčastnili pouze jednoho zápasu, spolku se 

však podařilo v době pandemie díky městské dotaci získat a instalovat do městské sportovní 

haly nové vybavení pro zápas. 

 

Muay Thai Chomutov Zak´s Team 

 je oddíl thajského boxu, který se schází v budově sauny v Mostecké 

ulici. Muay Thai Chomutov Zak´s Team sídlí v ulici Palackého, jeho předsedou 

                                                      
46 MMA: zkratka z anglického Mixed Martial Arts. 
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byl v roce 2020 pan Jiří Žák. 7. září 2020 proběhl v tělocvičně spolku v Mostecké ulici nábor 

nových členů, chlapců a dívek od 14 let, do oddílu thajského boxu. 

 

Northskateunion 

 Northskateunion je spolek skejťáků, který od roku 2016 provozuje skatepark v areálu 

bývalého letního kina Eldorádo na Kamenném vrchu. Areál je díky vnitřní mini 

rampě v provozu celoročně. Je také výjimečný betonovými povrchy a 

množstvím překážek, takže nejbližší srovnatelně vybavené areály jsou až v Ústí 

nad Labem a v Praze. Skatepark je určen pro jízdu na skateboardu, koloběžce, 

in-line bruslích a BMX kolech. Sídlo spolku Northskateunion je v ulici Kamenná, jeho 

předsedou byl v roce 2020 pan Luboš Kocourek. V roce 2020 nabízel spolek kurzy 

Chomutovské školy skateboardingu a uspořádal, mimo jiné, třetí ročník Skatecampu Eldorádo 

(3. až 9. srpna). 

 

Piráti Chomutov 

 Chomutovský hokejový klub nese název Piráti Chomutov od roku 2011. Byl založen 

nedlouho po konci druhé světové války v roce 1945. V novodobé historii 

hrál pirátský A tým v několika sezonách, naposledy 2015/2016 až 

2018/2019, nejvyšší hokejovou soutěž, extraligu. Členové týmu bývají 

pravidelně zařazováni do reprezentačního týmu České republiky. Klub 

zastřešuje také mládežnické týmy všech věkových kategoriích. Piráti 

Chomutov trénují a sídlí na zimním stadionu na Zadních Vinohradech v Mostecké ulici. Po 

změně managementu klubu byl jeho předsedou od září 2019 pan Adam Zwettler, od května 

2020 pan Daniel Badinka. 

 A tým Pirátů Chomutov hrál na jaře 2020 paly-off druhé nejvyšší hokejové ligy, kterou 

však v souvislosti s epidemií koronaviru 12. března Český svaz ledního hokeje ukončil. Skončily 

rovněž mládežnické soutěže od juniorů až po žáky, tedy všech týmů od deváté třídy níže, a 

zakázány byly také tréninky. Chomutovský hokej se v roce 2020 nadále potýkal s finančními 

problémy, které vyvrcholily 16. července, kdy poslal Krajský soud v Ústí nad Labem do 

insolvence akciovou společnost Piráti Chomutov. Sám klub odhadl výši svých dluhů na 37 

milionů korun. Kvůli dluhům bylo 22. července rozhodnuto, že Piráti nakonec nebudou moci 

nastoupit do první hokejové ligy a v sezóně 2020/2021 budou hrát krajskou soutěž pod 

hlavičkou zapsaného spolku. Úspěch naopak v roce 2020 slavil chomutovský mládežnický 

hokej, jehož dorostencům do 17 let se podařilo udržet v sezóně 2019/2020 v nejvyšší soutěži. 

Mezi jednotlivci vynikl útočník pirátského týmu do 13 let Vojtěch Čihař, jenž byl nominován 

do českého reprezentačního týmu, který na prestižním turnaji Pee-Wee v kanadském Québecu 

vybojoval zlato. 29. února se uskutečnil čtvrtý zápas projektu Piráti Chomutov pro nemocnici. 

Charitativní utkání proběhlo s týmem Českých Budějovic, lídrem první hokejové ligy. Mužstvo 

nastoupilo k utkání ve speciálních dresech, které odkazovaly na interní oddělení, pro které 
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byla benefice určena. Vybráno a darováno bylo celkem 127 436 korun. 4. prosince klub 

zveřejnil podobu pátého ročníku projektu Piráti Chomutov pro nemocnici. A-tým původně 

plánoval i pro sezónu 2020/2021 tradiční speciální nemocniční utkání, vzhledem k 

nepředvídatelnému vývoji pandemie koronaviru se však šest hráčů, trenérů a pracovníků 

klubu, kteří měli pozitivní test na koronavirus, rozhodlo darovat krevní plazmu a pomoci 

covidovým pacientům s těžším průběhem nemoci. 

 

Potápěčský klub Ohře 

 Potápěčský klub Ohře začal svou činnost v roce 2000. Zpočátku byl zaměřen pouze na 

výcvik dospělých, v současnosti převažuje výcvik dětí. Počet členů klubu se 

pohybuje kolem 30. Potápěčský klub Ohře je pobočným spolkem Svazu 

českých potápěčů, sídlí ve Spořicích, učebnu má v ulici Nádražní v Chomutově 

a jeho předsedou byl v roce 2020 pan Bohumil Cink. 

 Členové klubu se v roce 2020, pokud to bylo možné, scházeli 

druhou neděli v měsíci na plavecký výcvik v chomutovském Aquasvětě, první 

pak na potápěčský výcvik v plaveckém bazéně v Litvínově. V roce 2020 se klubu podařilo 

zorganizovat návštěvu potápěčské jámy v Praze – Čestlicích (15. února) a potápěčské 

soustředění v lomu Bořená hora u Sedlčan (3. až 8. července). 

 

SK GYM Chomutov 

 je oddíl moderní gymnastiky, který se věnuje nejen děvčatům se soutěžními ambicemi, 

ale také děvčatům, která chtějí začít s gymnastikou v pozdějším věku a pouze 

pro zábavu. Sídlo klubu je v Holešické ulici, jeho předsedkyní byla v roce 2020 

paní Kateřina Vomastová. 

 Tréninky oddílu probíhaly v roce 2020 v malé tělocvičně základní a 

mateřské školy v ulici 17. listopadu. Členky oddílu stihly v roce 2020, před vypuknutím 

epidemie covidu-19, vybojovat zlato a stříbro na závodech I. kategorie krajského přeboru 

v moderní gymnastice v Jablonci nad Nisou (23. února). V září byla otevřena nová přípravná 

třída pro budoucí tříleté a čtyřleté závodnice a také kroužek moderní gymnastiky pro děvčata, 

která nechtějí závodit, ale hledají zábavu a sportovní vyžití.   

 

Sportclub 80 Chomutov  

 vznikl v roce 1980 pod názvem Tělovýchovná jednota Vodní stavby. V současné době 

sdružuje oddíl kanoistiky, moderní gymnastiky, softbalu a 

tenisu. Svojí sportovní činností se řadí mezi nejlepší sportovní 

kluby v České republice. Členové Sportclubu úspěšně 

reprezentují na závodech v České republice, v Evropě i ve světě. Klub provozuje vlastní 
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sportovní halu na Březenecké, kde je i sídlo klubu. Sportovní halu poskytuje pro účely veřejně 

prospěšné činnosti a zabývá se též osvětovou činností. Předsedou Sportclubu 80 Chomutov 

byl v roce 2020 pan Stanislav Mikšovic.   

 

 Oddíl kanoistiky SC 80  

 Historie oddílu sahá do roku 1954, kdy byl při Svazarmu Chomutov založen Klub 

branného vodáctví, od roku 1963, kdy oddíl přešel pod TJ Lokomotiva 

Chomutov, se jeho členové věnují závodní činnosti. Oddíl zastřešuje sedm 

závodních družstev rychlostní kanoistiky a pořádá závody dračích lodí 

Chomutovský Dragon či Velkou cenu Chomutova, závody v rychlostní 

kanoistice. Oddíl kanoistiky má loděnici v Scheinerově ulici u Kamencového 

jezera, kde také trénuje, jeho předsedou byl v roce 2020 pan Petr Doležal.  

 V roce 2020 byly evropské i světové soutěže v kanoistice zrušeny a proběhl pouze 

závod olympijských nadějí v Maďarsku, kde se tím pádem koncentrovala silná konkurence z 22 

států. Úroveň závodu byla proto mnohdy vyšší než na mistrovství světa, a tak bylo významným 

úspěchem zlato Magdalény Petráčkové v závodě dvojkajaků do 16 let na 200 metrů, bronz 

Kateřiny Vrbenské na dvojkajaku do 17 let na 1 000 metrů a sedmé místo Jakuba Remuty na 

singlkajaku do 18 let na 200 metrů. V české konkurenci v roce 2020 uspěli a titul mistra České 

republiky získali Jakub Remuta, Magdaléna Petráčková, Julie Průšová, Anna Husinecká, Petr 

Doležal nejmladší a Viktorie Hamouzová. Popáté se v České republice stala nejlepší také 

chomutovská mládežnická posádka dračích lodí. V porovnání všech výsledků se chomutovský 

kanoistický klub zařadil mezi pět nejlepších z celkových 60 v České republice. Oddíl každoročně 

realizuje na Kamencovém jezeře tradiční závod v rychlostní kanoistice Velká cena Chomutova 

a závod dračích lodí Chomutovský Dragon Cup. Velká cena Chomutova, závod pro mladé 

rychlostní kanoisty, se uskutečnila 21. června, den předtím 20. června proběhl 10. ročník 

Chomutovského Dragon Cupu, závodu dračích lodí na 200 a 1 000 metrů. 

 

 Oddíl moderní gymnastiky SC 80  

 Počátky oddílu sahají do roku 1981 a jsou spojeny s hodinami jazzgymnastiky v 

Městských lázních, kde probíhaly i první lekce budoucích 

moderních gymnastek. Oddíl moderní gymnastiky se následně 

stal součástí TJ Vodní stavby Chomutov, která pak dlouhá léta 

oddíl podporovala a vytvářela podmínky pro rozvoj tohoto sportu, jenž v Chomutově neměl 

tradici. Oddíl se věnuje gymnastice na všech úrovních, od cvičení pro radost až po závodní 

přípravu. Závodnice se pravidelně umísťují na předních příčkách pohárových soutěží a 

každoročně se účastní mistrovství České republiky. Oddíl moderní gymnastiky SC 80 trénuje 

ve sportovní hale na Březenecké. 
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 Oddíl každoročně pořádá ve sportovní hale na Březenecké Chomutovský pohár, jehož 

35. ročník byl plánován na 17. října 2020, ale nakonec byl na poslední chvíli zrušen. Mezi 

nejvýznamnější úspěchy moderních gymnastek Sportclubu 80 patří pět medailových umístění 

napříč věkovými kategoriemi na závodech Severočeské oblastní ligy I v Jablonci nad Nisou (23. 

února) či stříbro a bronz z Plzeňského poháru (3.října 2020). 

 

 Oddíl softbalu SC 80 Beavers  

 Softbalový oddíl byl založen partou nadšenců v roce 1982. Soutěžně začal existovat až 

v roce 1985 pod hlavičkou druhé třídy pražského přeboru. Do první České 

softbalové ligy vstoupil prvními zápasy v roce 1993 a je tedy prvoligovým 

týmem od dob vzniku ligy. Oddíl zastřešuje týmy všech věkových kategorií. 

Softbalový oddíl Beavers trénuje v softbalovém areálu při Základní škole 

Heyrovského.  

 Přestože rok 2020 poznamenala pandemie nemoci covid-19, chomutovští softbalisté 

stihli v mezidobí odehrát značnou část sezóny a získat medaile. Muži tradičně bojovali o 

medaile v softbalové extralize. Podařilo se jim vyhrát základní část i nadstavbu, postoupit do 

play-off a po pěti letech také do finále, kde nakonec nestačili na softbalisty z Havlíčkova Brodu 

a získali stříbro. Stříbro vybojoval v extralize i tým juniorek a nadějně rozehráno měli také žáci 

a kadeti, jejichž finálové turnaje se však z bezpečnostních důvodů zrušily. 

 

Sportovně střelecký klub Chomutov 

 se věnuje pistolovým disciplínám: rychlopalné pistoli, libovolné pistoli a vzduchovým 

disciplínám. Klub sídlí na střelnici v Blatenské ulici a jeho předsedou byl 

v roce 2020 pan Vladimír Kousal. 

  Střelecký klub pořádal v roce 2020 na své střelnici mimo jiné 

následující závody a akce: Chomutovskou extraligu 2019/2020 V.–VII. kolo 

a finále, Středoevropský pohár 2019/2020 III. a V. kolo, Chomutovskou 

rychlopalkovou tour 2020 I. – VII. Kolo, Krajský přebor Ústeckého kraje a I. kolo Českého 

poháru mládeže, Letní cenu Chomutova, Předšampionátový závod a Mistrovství České 

republiky v rychlých vzduchovkových disciplínách, Chomutovskou Covidligu, Chomutovskou 

extraligu 2020/2021 I. – II. kolo či Středoevropský pohár 2020/2021 I. – II. kolo. Mezi 

nejvýraznější úspěchy členů klubu v kulové sezóně 2020 patří dvě zlaté medaile z Mistrovství 

České republiky rychlých vzduchovkových disciplín. V kategorii SPVzPi 30+30 dorostenky jej 

přivezla Anežka Prontekerová a v kategorii RVzPi 2x30 muži Jakub Rottenberg. Další dvě zlatá 

umístění vybojoval na Středoevropském poháru v kategoriích dvojboj a StVzPi ženy, veteráni, 

dorost Matěj Petrů. 
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Street Hard Workers  

 Klub byl založen v roce 2016 a je zaměřený na workout, cvičení s vlastní vahou těla. 

Organizuje veřejné tréninky, semináře či benefiční akce. Sídlo spolku je 

zapsáno v Březně, tréninky však probíhají v klubové posilovně v ulici 

Zborovská a na venkovních hřištích v areálech Eldorádo na Kamenném vrchu, 

Domovinka v ulici Lipská a Centra sportu a volného času na Zadních 

Vinohradech. Předsedou klubu byl v roce 2020 pan Rostislav Vošický.  

 Spolek Street Hard Workers v roce 2020 pokračoval ve spolupráci s firmou Alpine Pro 

a Českým olympijský svazem, v jejímž rámci vystoupil se svou exhibicí, během které 

prezentoval olympijskou kolekci pro hry v Tokiu, na slavnostním předávání Ceny Jiřího Gutha-

Jarkovského (23. července). 12. září pak spolek uspořádal na písčité pláži Kamencového jezera 

světový pohár ve street workoutu. Šlo o historicky první soutěž ve freestylu světového poháru 

World Street Workout and Calisthenics Federation v České republice. Street Hard Workers 

v roce 2020 vedli, v rámci pandemií vymezených možností, tréninky pro děti a vystupovali na 

veřejných i soukromých akcích po České republice. 

 

Škola boje Chomutov 

 nabízí možnost tréninku a výuky boxu, výuku sebeobrany, kurzy obranné střelby či kurz 

přípravy a školení strážných. Spolek Škola boje Chomutov sídlí v ulici 

Selská, jeho předsedou byl v roce 2020 pan Ondřej Roman. 

 Vzhledem k epidemii covidu-19 se Škola boje Chomutov účastnila 

pouze jedné soutěže Severočeské oblastní ligy v boxu, kde spolek 

reprezentovali nejmenší bojovníci Oliver Skoczylas a Pavel Ištok a oba své 

zápasy vyhráli. Kurz sebeobrany pro ženy nebyl v roce 2020 organizován, neproběhly ani kurzy 

střelecké přípravy, pouze společný trénink instruktorů s pokročilými účastníky kurzů. 

  

Taneční klub Stardance Chomutov  

 Taneční školu založil taneční mistr Josef Zelenka v únoru 1992 v tehdejším Středisku 

kulturních a knihovnických služeb Chomutov, kde se žáci postupně 

seznamovali s různými tanečními styly. Třídy se později specializovaly i na 

soutěžní formu a škola začala obsazovat nejvyšší příčky v soutěžích po celé 

České republice. Taneční škola vyučuje děti od čtyř let až po dospělé a je 

několikanásobným mistrem Evropy a světa v disciplínách showdance, latino 

show, majorettes sport a discodance. Taneční škola sídlí a trénuje v Havlíčkově ulici a její 

předsedkyní byla v roce 2020 paní Jana Zelenková.  
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Tenisový klub Chomutov  

 Cílem klubu je uspokojování potřeb členů klubu při sportovním vyžití v oblasti 

rekreačního a závodního tenisu. Klub zastřešuje družstva od minitenisu po 

dospělé a provozuje také tenisovou školu mládeže pro děti od čtyř do sedmi 

let. Klub sídlí a trénuje na kurtech v Bezručově ulici, jeho předsedou byl v roce 

2020 pan Ivo Šlosar. V roce 2020 uspořádal klub pro své členy 20. ročník 

Memoriálu Lubora Smetany, turnaje čtyřher (3. října).  

 

TerryDance Company  

 je taneční společnost, která vznikla v říjnu roku 2013. Taneční kurzy navštěvují děti již 

od tří let a jsou určeny pro všechny, kteří mají radost z pohybu, chuť tančit a v 

tanci se neustále zdokonalovat. TerryDance Company se také věnuje velmi 

talentovaným tanečníkům a rozvíjí jejich taneční růst ve všech tanečních 

stylech, od contemporary až po hip hop a street jazz. O činnosti společnosti 

v roce 2020 se nepodařilo zjistit žádné informace.  

 

Tiger Fight Club, Allkampf-jitsu Česká republika 

 byl založen v roce 1991 pod názvem Aeka sport club, pod kterým vystupoval až do roku 

2005. Otevřením nově zrekonstruované budovy (nejen) pro bojové sporty na 

Zahradní v Chomutově v lednu 2006 se název spolku změnil na Tiger Fight 

Club. Spolek provozuje školu Allkampf-jitsu Česká republika, jež patří mezi 

profesionální školy bojových umění. Škola je určena pro všechny věkové 

skupiny zájemců a zastřešuje přípravku pro nejmenší, výuku bojových umění 

pro děti, mládež a dospělé, dvouměsíční kurzy sebeobrany a také specializované kurzy 

profesní sebeobrany. Škola Allkampf-jitsu Česká republika vyučuje a sídlí v ulici Pod Břízami a 

jejím prezidentem byl v roce 2020 pan Martin Matouš. Škola Allkampf-jitsu Česká republika 

v roce 2020 fungovala v online provozu. Školitelé natočili v roce 2020 pro zajištění provozu 

školy celý zkušební řád čítající 90 videí a dalších 20 videí obsahujících vlastní tréninky.   

 

TJ Baník Březenecká  

 Tělovýchovná jednota Baník Březenecká byla založena roku 1977. Zastřešuje oddíl 

fotbalu a stolního tenisu. Fotbalisté trénují na fotbalovém hřišti na Březenecké, 

hráči stolního tenisu se scházejí v bývalém krytu civilní obrany v ulici Zahradní. 

Sídlo spolku je v Chelčického ulici. 

 Fotbalový oddíl zahrnuje mužstvo, které hrálo v sezónách 2019/2020 a 

2020/2021 skupinu B okresního přeboru Ústeckého kraje. Oddíl stolního tenisu 
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byl v roce 2020 rozdělen do pěti družstev, z nichž nejúspěšnější hrálo první stupeň Českého 

poháru a Divizi mužů.  

 

TJ Klínovec LO 

 Tělovýchovná jednota Klínovec, lyžařský oddíl je sportovní organizace založená roku 

1972 a provozující oddíl sjezdového lyžování. Základním posláním jednoty je 

organizovat sportovní činnost, zajišťovat pro ni materiální a tréninkové 

podmínky a vytvářet široké možnosti užívání svých sportovišť pro zájemce z 

řad veřejnosti. Lyžařský oddíl má zázemí v lyžařském areálu na Klínovci v 

Krušných horách, sídlo tělovýchovné jednoty je v Chomutově v Blatenské ulici. 

Předsedou TJ Klínovec LO byl v roce 2020 pan Jan Špilar. 

 V roce 2020 probíhala poprvé ve Skiareálu Klínovec Olympiáda dětí a mládeže (19. až 

24. ledna), kterou poprvé hostil Karlovarský kraj. Her se účastnili také členové lyžařského 

oddílu Klínovec, kteří v celorepublikové konkurenci dokázali obsadit místa v první desítce. 

Nejlepšího umístění dosáhl Jáchym Novák, který vybojoval 2. místo ve slalomu.    

 

TJ Lokomotiva 

 Tělovýchovná jednota Lokomotiva zastřešuje oddíl moderní gymnastiky, jenž závodí 

pod názvem MIKA Chomutov, a oddíl sportu pro všechny se jménem Warriors Chomutov. 

Členové jednoty trénují v tělocvičně základní a mateřské školy v ulici 17. listopadu. TJ 

Lokomotiva sídlí v ulici 17. listopadu, jejím předsedou byl v roce 2020 pan Miroslav Kotík.  

 

 Oddíl MIKA Chomutov  

 Gymnastky MIKA Chomutov se v roce 2020, kdy neprobíhaly závody, 

zapojily alespoň do internetových závodů HomeCup a AirCup, kde hodnotili 

jejich výkony nejen rozhodčí, ale také diváci. Závodnice se soutěže účastnily 

s vlastními, doma vymyšlenými a nacvičenými sestavami.  

 

 Oddíl Warriors Chomutov  

 V roce 2020 obsadil oddíl 13. místo ve čtvrté lize zimní futsalové 

soutěže Chomutovské ligy malého fotbalu. Třetí liga letní soutěže nebyla 

dohrána, přesto byl jejím nejlepším střelcem vyhlášen Nikolas Polák z 

Warriors Chomutov.  
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TJ Mezihoří 

 Tělovýchovná jednota Mezihoří je sportovní organizace provozující oddíl sjezdového 

lyžování a lyžařský areál Mezihoří, v němž mají členové lyžařského 

oddílu potřebné sportovní zázemí. Sídlo tělovýchovné jednoty je 

v Chomutově v ulici Hálkova, předsedou byl v roce 2020 pan Jiří Rytíř. 

 Na začátku roku 2020 neproběhl kvůli nepřízni počasí oblíbený dětský lyžařský závod 

Mezihořský obřáček, zrušen byl také závod horských kol Mezihořský vršek plánovaný na 29. 

srpna, s jehož organizací jednota pomáhá. Konec roku 2020 a celá lyžařská sezóna 2020/2021 

pak byly silně ovlivněny vládními opatřeními k zastavení šíření covidu-19, přestože sněhové 

podmínky byly nejlepší za několik posledních let. Tělovýchovná jednota připravila sjezdovky 

na provoz, který byl v uvedené sezóně povolen pouze od 18. do 27. prosince. Spolek přesto 

alespoň stanovil podmínky chování v areálu a na sjezdovkách pro sáňkaře a bobaře, 

provozoval pro návštěvníky skibufet a soustředil se především na udržování stop pro běžkaře. 

Členové spolku pravidelně udržovali stopu na několika okruzích především v Mezihoří a 

Zákoutí, ale také v Radenově a Blatně.  

 

TJ Slávie Chomutov  

  Tělovýchovná jednota Slávie Chomutov vznikla v roce 1963. Z původní tělocvičné 

gymnastiky přes oddíl míčových her se postupem času jednota začala 

specializovat na vodní (plavecké) sporty. V letním období probíhaly tréninky 

na Kamencovém jezeře, v zimě se využíval bazén v Mostě, v Teplicích a také 

malý bazén, který byl postaven ve škole v Hornické ulici. Novodobá historie 

plavání v Chomutově se odvíjí od roku 1980, kdy byly dostavěny Městské 

lázně. Spolek TJ Slávie sídlí a trénuje v Aquasvětě v Mostecké ulici, jeho předsedou byl do 

června 2020 pan Radek Šilhan, poté se jím stal pan Martin Doksanský. 

 Celý rok 2020 byl (nejen) v plaveckém světě výrazně poznamenán covidem-19 a s ním 

souvisejícími restrikcemi. Kromě mistrovství České republiky družstev byla všechna ostatní 

letní i zimní mistrovství ve všech věkových kategoriích zrušena. Stejně tak i všechny významné 

mezinárodními závody včetně mistrovství Evropy, mistrovství světa a letních olympijských her 

v Tokiu. Na ty se z chomutovských plavců kvalifikovala Simona Kubová. O docílení limitů měli 

bojovat také Jakub Štemberk a Tomáš Franta, avšak nebylo kde. Přesto chomutovští plavci 

dosáhli i v roce 2020 významných úspěchů. Nejpřekvapivějším z nich bylo čtvrté místo 

ženského družstva na zářijovém mistrovství České republiky družstev, které spolu s osmým 

místem mužů zařadilo chomutovský plavecký oddíl v této disciplíně na celkové šesté místo 

v České republice. Chomutovští dorostenci a dorostenky také získali cenná umístění do 

desátého místa, včetně zlata (Jakub Štemberk) a bronzu (Tomáš Moravec), v červnu v závodě 

na 3 000 metrů na otevřené vodě na Mistrovství České republiky dorostu v dlouhých tratích. 

V červnu a červenci uspořádal plavecký svaz místo mistrovských závodů v Praze Podolí tzv. 

Corona cup, na který se nominovali nejlepší plavci z České republiky podle výsledků na 
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posledním mistrovství v roce 2019. V červnu se konaly závody žáků. Všichni chomutovští plavci 

se dostali ve svých kategoriích mezi nejlepších deset. V červenci proběhly závody dorostu a 

dospělých. Mezi deset nejlepších se dostali Tomáš Franta (první mezi muži), Jakub Štemberk 

(čtvrtý mezi muži) a Filip Jezbera (osmý mezi staršími dorostenci) a Simona Kubová (první mezi 

ženami). Simona Kubová v roce 2020 také dostala pozvánku na říjnové International 

Swimming League Budapešť mezi nejlepší plavce světa a zúčastnila se několika kol Světové 

plavecké ligy. Ve všech závodech zaplavala na hranici svých osobních i národních rekordů a 

byla jednou ze tří plavkyň z České republiky, které byly na toto utkání pozvány. Plavecký oddíl 

pořádá každoročně Memoriál Jaroslava Jezbery, jehož 33. ročník byl kvůli epidemické situaci 

v roce 2020 zrušen, a závod Velká cena Chomutova, který proběhl po sedmatřicáté 18. až 19. 

září 2020.  

 

TJ Sokol Chomutov 

  je sdružení, které se zabývá sportovní a kulturní činností dětí, mládeže a dospělých. 

Věnuje se také nácvikům hromadných skladeb u příležitosti různých sletů, a to 

u všech věkových kategorii. Sokol Chomutov spadá do Župy Krušnohorské – 

Kukaňovy, sídlí a cvičí v Sokolovně v Kukaňově ulici a jeho starostou byl v roce 

2020 pan Libor Suchenstein. 

 V roce 2020 se tělovýchovná jednota Sokol Chomutov účastnila a realizovala, mimo 

jiné, následující sportovní a kulturní akce: Novoroční posezení dospělých s tancem (4. ledna), 

Přátelský turnaj ve florbalu s Florbal Pirates Chomutov (22. ledna), účast na pietním aktu 

k uctění výročí narození generála Karla Kutlvašra (27. ledna), Šibřinky – vystoupení dětí s 

názvem Pohádkový les, přebor župy ve šplhu Duchcov (23. února), kde chomutovští sokolové 

obsadili pět prvních a dvě druhá místa. Dále se chomutovští sokolové zúčastnili pietních aktů 

k výročí narození T. G. Masaryka (5. března) a konci druhé světové války (8. května), 

zorganizovali dva příměstské tábory (10. až 14. a 17. až 21. srpen), přebor župy v atletice (26. 

září), kde členové chomutovského spolku získali tři zlaté, pět stříbrných a čtyři bronzové 

medaile, a účastnili se pietního aktu k výročí vzniku samostatného Československa (28. října). 

 

TJ VEROS 

 Tělovýchovná jednota VEROS provozuje sportovní areál s antukovými hřišti na volejbal, 

nohejbal, tenis a dvěma kurty pro plážový volejbal. Areál také nabízí 

venkovní a vnitřní možnost hraní ping pongu, travnaté hřiště pro fotbal, 

dětské hřiště a příležitost pro pořádání kulturních akcí. Jednota v roce 

2019 zastřešovala volejbalový oddíl s týmy přípravky a žaček. TJ VEROS 

sídlí v Mýtné ulici a jeho předsedou byl v roce 2020 pan Miroslav Karel.  
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TJ VTŽ Chomutov  

 Tělovýchovoná jednota Válcoven trub a železáren Chomutov byla založena roku 1958. 

Jednota zastřešuje oddíly atletiky, juda, kulturistiky, kuželek, stolního 

tenisu a vzpírání, které trénují ve Sportovním domě TJ VTŽ, neboli staré 

sportovní hale, v Mánesově ulici. Předsedou TJ VTŽ byl v roce 2020 pan 

Jindřich Stádník. 

 

 Oddíl atletiky TJ VTŽ  

 Oddíl atletiky TJ VTŽ Chomutov má více jak 70 let starou tradici. Jeho členové 

reprezentují na krajské, republikové i mezinárodní úrovni. Oddíl nabízí možnost rozvoje ve 

všech atletických disciplínách a poměřování sil s ostatními atlety České republiky. Atletický 

oddíl trénuje na letním stadionu na Zadních Vinohradech, vedoucí oddílu byla v roce 2020 paní 

Jana Hyjánková.  

 Atletický oddíl absolvoval na rozdíl od jiných sportů v roce 2020 i přes kornvirová 

opatření všechny plánované závody. Atletická sezóna proběhla v plném rozsahu, jen začala 

později. Nejvýznamnějšího úspěchu dosáhla chomutovská kladivářka Štěpánka Germeková, 

která na mistrovství České republiky ve Vítkovicích získala bronz. Mistrovství ve Vítkovicích se 

zúčastnilo ještě dalších pět chomutovských atletů, z nichž se tři ve svých disciplínách dostali 

mezi desítku nejlepších. Atletický oddíl v roce 2020 také uspořádal 41. ročník Chomutovské 

hodinovky, závod v běhu pro veřejnost (12. července).  

 

 Oddíl  juda TJ VTŽ  

 Oddíl juda při TJ VTŽ Chomutov byl založen v roce 1950. V oddíle pravidelně trénuje 

kolem sedmdesáti sportovců v různých věkových skupinách. Judistický oddíl trénuje ve 

Sportovním domě TJ VTŽ v Mánesově ulici, jeho vedoucím byl v roce 2020 pan Václav Šimek. 

 Oddíl juda stihl v roce 2020 uspořádat 29. ročník Memoriálu Helmuta Tauda (7. 

března), určený věkovým kategoriím do devíti a do 11 let, kterého se zúčasnila necelá stovka 

závodníků. Oddíl také pravidelně pořádá turnaj pro mladší a starší žáky Velká cena Chomutova, 

který se v roce 2020 kvůli epidemii koronaviru neuskutečnil. Před janím přerušením soutěží 

stihli reprezantanti oddílu navštívit, mimo jiné, turnaje v Litoměřicích a Kolíně. Na Velké ceně 

Litoměřic (15. února) obsadili chomutovští mladší žáci čtyři z pěti prvních míst, v čele 

s Platonem Bogdanovem. Starší žáci vybojovali druhé a páté místo. Na Polabské lize v Kolíně 

(á. až 9. února) získali mladší žáci druhé místo.  

 

 Oddíl kuželek TJ VTŽ  

 zastřešoval v roce 2020 týmy A, B a tým žactva. Kuželna TJ VTŽ se nachází ve 

Sportovním domě TJ VTŽ, vedoucím oddílu byl v roce 2020 pan Stanislav Šmíd. A tým 
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kuželkářského oddílu TJ VTŽ  Chomutov hrál v sezóně 2019/2020 Severočekou divizi, tým B 

hrál v sezóně 2019/2020 Krajský přebor Ústeckého kraje.  

 

 Oddíl stolního tenisu TJ VTŽ 

 Oddíl stolního tenisu zastřešoval v roce 2019 tři týmy. Tým A hrál v roce 2020 Okresní 

soutěž první třídy, v němž se umístil na šestém místě, a Český pohár, první stupeň oblasti 

Ústeckého kraje. Tým B a tým C hrály Okresní přebor druhé třídy, kde béčko skončilo na třetím 

a céčko na čtvrtém místě. Vedoucím oddílu stolního tenisu TJ VTŽ byl v roce 2020 pan Ladislav 

Starý.  

 

 Oddíl vzpírání TJ VTŽ  

 Oddíl vzpírání byl v Chomutově založen roku 1952. Vzpěrači TJ VTŽ trénují ve 

Sportovním domě TJ VTŽ, předsedou oddílu byl v roce 2020 pan Ralf Kohout.  

 Před vypuknutím epidemie a následných opatření se oddílu vzpírání podařilo zásluhou 

Davida Horníka získat juniorský titul mista republiky v silovém trojboji (25. ledna). Ještě před 

vyhlášením nouzového stavu absolvovali chomutovští vzpěrači třetí kolo ligy starších žáků 

skupiny A v Rotavě (29. února), kde družstvo složené ze dvou žáků a jedné žákyně obsadilo 

druhé místo. 3. října 2020 byl u příležitosti konání Mistrovství České republiky mužů a žen ve 

vzpírání uveden do Síně slávy vzpírání pan František Filip, který od roku 1971 vychoval jako 

trenér mládeže při TJ VTŽ Chomutov řadu nadšenců pro sport, vrcholových sportovců a několik 

reprezentantů. 

  

TJ ZŠ Sport pro všechny Chomutov 

 Tělovýchovná jednota je zaměřená na sport a pohyb pro širokou veřejnost. Vznikla na 

přelomu čtyřicátých a padesátých let dvacátého století 

pod názvem Lokomotiva Chomutov. Po roce 1989 byla 

přejmenována na TJ Sport pro všechny Chomutov a od roku 1997, kdy působí na Základní škole 

Kadaňská, přibrala do názvu zkratku ZŠ. Spolek pořádá lekce sportovní gymnastiky a 

všeobecných sportovních her pro předškolní děti a pro žáky a žákyně. Pro dospělé a seniory 

jsou otevřeny lekce posilovacích cvičení, ae-cyclingu a volejbalu. Cvičenci se věnují také 

pohybovým skladbám. Spolek sídlí a cvičí na Základní škole Kadaňská, jeho předsedou byl 

v roce 2020 pan Jaroslav Sauer. 

 V roce 2020 se vinou protiepidemických opatření činnost tělovýchovné jednoty úplně 

zastavila. Cvičilo se pouze na jaře a dva týdny na podzim. Veškeré akce, tedy soutěže ve 

sportovní gymnastice, soutěže v přírodě či 46. ročník spolkového tábora byly zrušeny. 

Uskutečnily se pouze vycházky do přírody a online rozcvičky. Cvičitelé se příležitostně účastnili 

webinářů pořádaných Českou asociací Sportu pro všechny. 



Kronika města Chomutova 2020                  13. Sport a tělovýchova 

230 

VEKI Boxerský klub Chomutov 

 VEKI Boxerský klub Chomutov byl založen v roce 2019 s cílem oslovit děti sociálně 

slabších obyvatel města a fungovat jako prevence kriminality a násilí. Klub po 

pěti letech navazuje na tradici zaniklého VEKIBOXu Chomutov. Tréninky 

boxerského klubu probíhají v tělocvičně Základní školy Zahradní, sídlo klubu 

je v ulici Kyjická, předsedou byl v roce 2020 pan Libor Kundrát. 

 Klub oficiálně zahájil činnost v prosinci 2019 a rok 2020 tak byl jeho 

první sezónou. Hned v březnu uspořádal v Mostě oblastní kolo soutěže mládeže boxu, ve 

kterém se utkalo 60 dvojic. Reprezentanti klubu vyhráli na své boxerské premiéře celkem 10 

utkání. Velkým úspěchem pak byla účast Nikolase Mirgy a Josefa Redaje na Mistrovství České 

republiky v boxu kadetů v Třeboni, odkud Mirga přivezl stříbro a Redaj bronz. V roce 2020 

dostal klub od města Chomutov do pronájmu kryt civilní obrany na Zahradní, který začal za 

účelem vybudování budoucího Domu boxu postupně opravovat.  

 

Water Sports Club 

 je spolek se sídlem v Praze, který provozuje chomutovský vlek pro vodní lyžování na 

Velkém otvickém rybníku, tzv Bandě. Areál WakeParku Chomutov 

nabízí občerstvení pro diváky, zázemí pro lyžaře a okruh dlouhý 780 

metrů s plovoucími wakeboardovými překážkami. Okruh je nejdelší 

v České republice. V roce 2020 proběhla za čtyři miliony korun kompletní rekonstrukce vleku, 

který byl následně opět uveden do provozu 11. července.  

 

Wolves Chomutov 

 Hokejbalový klub vznikl neoficiálně roku 2013, spolkem zapsaným pod názvem Wolves 

Chomutov je od roku 2018. Klub zastřešuje tým mužů, žákovské týmy a 

přípravku. Trénuje na hřišti v Areálu Tomáše ze Štítného, sídlí v ulici Mostecká 

a jeho předsedou byl v roce 2020 pan Marcel Holl. V sezónách 2019/2020 a 

2020/2021 hrál tým mužů Wolves Chomutov Regionální ligu Čechy – sever, 

žáci hráli Přebor mladších žáků. 
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14. VZDĚLÁVÁNÍ A VÝCHOVA 

 Školní docházku ovlivnila v roce 2020 v doposud nevídaném rozsahu vládní 

protiepidemická opatření. Od 11. března byla zakázána osobní přítomnost žáků a studentů na 

základních, středních a vyšších odborných školách a výuka byla převedena do online prostředí. 

Město Chomutov následně od 16. března do 18. května uzavřelo také mateřské školy a dětské 

skupiny.  

 Studenti a školáci se na jaře 2020 vraceli do škol postupně. U vysokých škol byla od 20. 

dubna možná individuální aktivita v rámci studia posledního ročníku v maximálním počtu pěti 

studentů. Od 27. dubna se za stejných podmínek mohli do škol vrátit i studenti ostatních 

ročníků vysokých škol za účelem konzultací či zkoušení nebo klinické a praktické výuky a praxe. 

Od 11. května byla umožněna osobní přítomnost žáků a studentů závěrečných ročníků 

středních škol, konzervatoří a vyšších odborných škol za účelem přípravy na maturitní a 

závěrečné zkoušky a absolutoria. Do škol začali docházet také žáci devátých ročníků kvůli 

přípravě na přijímací zkoušky na střední školy. Docházka však byla nepovinná a směla probíhat 

ve skupinách s maximálním počtem 15 osob. Od 25. května začali nepovinně chodit do školy 

žáci prvních stupňů základních škol. Pro zájemce však zůstala nadále zachována také forma 

distanční výuky. 1. června pak nastoupily do škol zbylé ročníky středních škol. 
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 12. října došlo k opětovném zákazu osobní přítomnosti žáků na vysokých a středních 

školách. První stupeň základních škol pokračoval v prezenční výuce, žáci druhých stupňů měli 

mít střídavou výuku, během které se po týdnu měla střídal prezenční a distanční forma výuky. 

Už po dvou dnech, 14. října, ovšem došlo k úplnému uzavření všech škol, 2. listopadu byly 

uzavřeny školy speciální. Žáci prvních a druhých ročníků a speciálních škol se zpět do škol vrátili 

18. listopadu, 25. listopadu byla povolena prezenční výuka žáků závěrečných ročníků středních 

a vysokých škol ve skupinách do 20 studentů a dne 30. listopadu se do škol vrátily zbylé ročníky 

základních škol, přičemž druhý stupeň docházel formou střídavé výuky. Středoškoláci 

nastoupili do škol 3. prosince formou střídavé výuky. 

 

 

14.1 Předškolní výchova 

 V České republice v roce 2020 mohlo poskytovat péči dětem předškolního věku několik 

typů předškolních zařízení. A sice jesle, mikrojesle, dětské skupiny a školičky, které přijímají i 

nejmladší předškoláky, mateřské školy, soukromé mateřské školy a lesní školky, které většinou 

přijímají děti starší. Zřizovatelem jeslí a mateřských škol bývají obce a jsou tudíž veřejnou 

službou. V Chomutově působila v oblasti předškolní výchovy nejmladších dětí následující 

zařízení. 

 

Mikrojesle Evička 

 jsou provozovány v rámci Vzdělávacího a kulturního centra Svět Chomutov ve Školní 

ulici. Provoz mikrojeslí je podpořen dotací Evropského sociální fondu v rámci Operačního 

programu zaměstnanost do 30. srpna 2021. Cílovou skupinou jsou proto děti od šesti měsíců 

do čtyř let, jejichž rodičům umístění dítěte do mikrojeslí pomůže s uplatněním na trhu práce. 

Mikrojesle Evička mají kapacitu čtyř dětí a jejich jednatelkou byla v roce 2020 paní Eva Anna 

Popíková. 

 

Mikrojesle Montessori RMS 

 jsou provozovány společností Montessori, rodinná mateřská škola. Provoz mikrojeslí 

byl podpořen dotací Evropského sociální fondu v rámci Operačního programu zaměstnanost 

a v listopadu 2019 získal finanční podporu do června 2022. Mikrojesle mají kapacitu čtyř dětí 

ve věku od půl roku do tří let. Aby dítě bylo přijato, musejí oba rodiče pracovat, studovat nebo 

být evidováni na úřadu práce. Mikrojesle Montessori RMS sídlí v ulici Kochova, jednatelkou 

mikrojeslí byla v roce 2020 paní Pavlína Kratochvílová. 

 

 

 



Kronika města Chomutova 2020              14. Vzdělávání a výchova 

233 

Dětská skupina Evička  

 je provozována v rámci Vzdělávacího a kulturního centra Svět Chomutov ve Školní ulici. 

Provoz skupiny je podpořen dotací Evropského sociální fondu v rámci Operačního programu 

zaměstnanost do 30. dubna 2022. Kapacita zařízení je 12 dětí ve věku od jednoho do tří let. 

Jednatelkou této dětské skupiny byla v roce 2020 paní Eva Anna Popíková. 

 

Dětská skupina Jitřenka  

 je v provozu pod hlavičkou spolku Sedmikráska Žatec. Provoz skupiny je podpořen 

dotací Evropského sociální fondu v rámci Operačního programu zaměstnanost do roku 2022. 

Skupina má kapacitu 15 dětí ve věku od jednoho roku do zahájení povinné školní docházky. 

Dětská skupina Jitřenka sídlí v Jiráskově ulici, její jednatelkou byla v roce 2020 paní Michaela 

Hradcová.  

 

Dětská skupina Kouzelná Montessori školička  

 poskytuje služby v Čelakovského ulici č. p. 1074 v rámci spolku Opravdové Montessori. 

Její kapacita je 20 dětí od dvou do sedmi let. Školička poskytuje dětem následující mimoškolní 

aktivity: zahradničení, hudební kroužek, výtvarný kroužek, lekce jógy, návštěva sauny, vaření, 

výuka anglického a italského jazyka. Skupina také zajišťuje mimoškolní aktivity, jako je kurz 

plavání, bruslení a lyžování. Jednatelkou této skupiny byla v roce 2020 paní Hana Kořínková. 

 

Dětská skupina Montessori RMS  

 funguje v rámci společnosti Montessori, rodinná mateřská škola v Čelakovského ulici č. 

p. 1017. Provoz skupiny je podpořen dotací Evropského sociální fondu v rámci Operačního 

programu zaměstnanost do 31. března 2022. Skupina má kapacitu pro 12 dětí od věku jednoho 

roku a pracuje i s Montessori prvky, kvůli návaznosti na mateřskou školu, která její provoz 

zaštiťuje. Jednatelkou této dětské skupiny byla v roce 2020 paní Pavlína Kratochvílová. 

 

Dětská skupina Oblastní charity Chomutov 

 je provozována Oblastní charitou Chomutov. Nachází se v budově římskokatolické 

farnosti na náměstí 1. máje. Má kapacitu 10 dětí ve věku od dvou do šesti let a lze ji 

navštěvovat pravidelně jako mateřskou školu, nebo jen příležitostně. Provoz skupiny je 

podpořen dotací Evropského sociální fondu v rámci Operačního programu zaměstnanost do 

28. února 2021. Jednatelkou této skupiny byla v roce 2020 paní Denisa Albrechtová. 
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Dětské skupiny Vilík a Mája  

 fungují pod hlavičkou Sociálních služeb Chomutov, jejichž zřizovatelem je město 

Chomutov. Provoz skupin je podpořen dotací Evropského sociální fondu v rámci Operačního 

programu zaměstnanost do 31. března 2022. Mají kapacitu 22 a 15 dětí ve věku od jednoho 

do tří let. Děti jsou do dětských skupin přijímány v průběhu celého roku dle volné kapacity. 

Skupiny sídlí v areálu Sociálního centra Kamenná, jednatelkou obou skupin byla v roce 2020 

paní Alena Tölgová.  

 

 Vzdělávání a výchovu starších předškolních dětí, nejčastěji od tří let, nabízelo v roce 

2020 v Chomutově 13 pracovišť veřejných mateřských škol zastřešených Mateřskou školou 

Chomutov. Dále pak probíhala výuka při základní škole 17. listopadu v Mateřské škole pro děti 

a žáky zdravotně či sociálně znevýhodněné a svou mateřskou školu má také speciální základní 

škola Palachova. Kromě těchto veřejných školských zařízení zmiňuje evidence Ministerstva 

školství, mládeže a tělovýchovy České republiky tři soukromé školky. Péči o starší předškoláky 

poskytovaly také některé z výše uvedených dětských skupin.   

 

Mateřská škola Chomutov  

 je příspěvkovou organizací, která zastřešuje 13 chomutovských mateřských škol 

s celkovou kapacitou 1 419 dětí. Předškolní vzdělávání je poskytováno pro děti ve věku od tří 

do šesti či sedmi let a přednostně jsou přijímány děti v posledním roce před zahájením povinné 

školní docházky. Škola se zaměřuje na předškolní vzdělávání podporující rozvoj osobnosti 

dítěte, podílí se na jeho zdravém citovém, rozumovém a tělesném rozvoji a osvojení 

základních pravidel chování, základních životních hodnot a mezilidských vztahů. Jednotlivá 

pracoviště školy pak mají vypracované své školní vzdělávací programy podle rámcového 

vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání. Cíle předškolního vzdělávání jsou pro 

všechny školní vzdělávací programy závazné, zatímco specifické cíle vycházející z prostředí 

školy a umožňují rozličnosti a zároveň výběr mateřské školy pro dítě nejen podle místa 

bydliště, ale také podle zaměření školního vzdělávacího programu. Školka nabízí také aktivity, 

jako je předplavecký výcvik, bruslařský výcvik, lyžařský výcvik či fotbálek. Pořádají se výjezdy 

do škol v přírodě, seznamování s cizím jazykem, výtvarné, hudební, sportovní a znalostní 

soutěže, logopedická prevence, zdravotní výchova a jiné. Mateřská škola Chomutov sídlí 

v Jiráskově ulici, jejím zřizovatelem je město Chomutov. V roce 2020 organizaci vedla paní 

Eliška Smetanová. 

 

Mateřská škola Duhová cesta  

 je soukromým zařízením předškolní výchovy, které zahrnuje tři třídy s celkovou 

kapacitou 65 dětí. Cílem mateřské školy je vytvářet pozitivní klima mezi dětmi, učitelkami a 

rodiči a příjemné prostředí pro vedení dětí a jejich přípravu pro život. V rámci výchovně-
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vzdělávacího procesu byly děti zapojeny do různých projektů, a pokud to situace umožňovala, 

jezdily plavat, lyžovat, bruslit, na výlety, do kina, do divadla. Předškoláci mají k dispozici také 

dopravní hřiště. Mateřská škola Duhová cesta sídlí v budově Základní školy Duhová cesta 

v Havlíčkově ulici. V roce 2020 byla ředitelkou paní Petra Jandová. 

 

Mateřská škola Svět  

 je soukromým zařízením předškolní výchovy s kapacitou 25 dětí. Školka je součástí 

společnosti Základní a mateřská škola Svět. Cílem mateřské školy je začlenit rodinu do dění 

školského zařízení, nabídnout aktivity a posilovat nezastupitelnou roli rodiny. Školka nabízí 

kroužky tvoření, jógy, tance či angličtiny. V rámci výuky využívá, mimo jiné, Montessori 

metodu a spolupracuje se sdružením pro nadprůměrně inteligentní lidi Mensa. Základní a 

mateřská škola Svět sídlí ve Školní ulici, v roce 2020 byla ředitelkou paní Eva Anna Popíková.  

 

Montessori – rodinná mateřská škola  

 je soukromým předškolním vzdělávacím zařízením s kapacitou 35 dětí, které vyučuje 

metodou Marie Montessori. Školka se stará o děti od dvou do sedmi let. Nepoužívá frontální 

způsob výuky, kdy se ve stejném čase učí všechny děti všemu stejně, ale je více zaměřena na 

tempo a možnosti jednotlivců. Cílem školky je umožnit dětem plnohodnotné prožití 

senzitivních fází vývoje, které vedou ke snazšímu pochopení souvislostí a vnitřní vyrovnanosti, 

a podněcovat vzájemný respekt k dětem i dospělým. Probíhají zde zájmové kroužky, jako 

angličtina, zahradníček, flétna, dětská jóga, dramaťáček či kroužek pro předškoláky. Děti mají 

možnost chodit na kurz plavání, lyžařský kurz či bruslení. Montessori – rodinná mateřská škola 

sídlí v ulici Čelakovského č. p. 1017 a její ředitelkou byla v roce 2020 paní Denisa Hanzlíková. 

 

 

14.2 Základní školy 

Základní školní docházku zajišťovalo v roce 2020 v Chomutově osm klasických 

základních škol, jedna základní škola pro znevýhodněné děti a jedna základní škola speciální. 

Jejich zřizovatelem je město Chomutov. Kromě nich nabízely v Chomutově základní vzdělání 

také dvě soukromé základní školy. 

Rok 2020 přinesl kromě značného omezení prezenční výuky i velice nestandardní 

začátek školního roku. Na doporučení Krajské hygienické stanice proběhlo v Chomutově vítání 

prvňáčků v základních školách v upraveném režimu. Prvňáčci se před školou sešli jindy než 

ostatní školáci a doprovodit je mohly pouze dvě osoby, které musely mít nasazenou roušku. 
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Základní škola Zahradní  

 je obcí zřízená veřejná škola zaměřená na výuku cizích jazyků. V roce 2020 byla školou 

s nejvyšším počtem žáků v Chomutově. Vzdělává žáky ze stejnojmenného sídliště, jež lze 

považovat převážně za děti ze sociálně znevýhodněného prostředí. Škola disponuje 

přípravnou třídou. V roce 2020 nastoupilo do Základní školy Zahradní 641 žáků, ředitelkou 

školy byla paní Libuše Slavíková.   

V roce 2020 zaznamenala Základní škola Zahradní velký úspěch ve výtvarné soutěži s 

názvem Nezapomeneme, kterou vyhlásily Univerzita Karlova, Slovenský inštitút v Praze a 

spolek WART k uctění 75. výročí konce druhé světové války a holocaustu. Díky žákům Matyáši 

Richterovi a Natálii Prandlové, kteří za svá díla získali ocenění, byla škola vyhodnocena jako 

nejúspěšnější v celé České republice.  

 

Základní škola Na Příkopech  

 je obcí zřízená veřejná škola zaměřená na rozšířenou výuku informatiky. V roce 2020 

nastoupilo do Základní školy Na Příkopech 622 žáků, ředitelem školy byl pan Miloslav Hons. 

 Stejně jako v loňském roce získali žáci reprezentující školu v žákovské futsalové lize 

Václava Čecha pro školu vítězství ve finálovém turnaji mladších žáků. Vítězný tým nedal 

nikomu šanci a zvítězil s plným počtem bodů. Svým vítězstvím si zajistil účast v Krajském 

finále. Žák Základní školy Na Příkopech David Gross byl navíc vyhlášen nejlepším brankářem 

soutěže. Škola také v roce 2020 získala dvě nové specializované učebny, přírodovědnou a 

učebnu jazyků a informatiky. 

 

Základní škola Kadaňská  

 je obcí zřízená veřejná škola zaměřená na podporu zdraví. V roce 2020 nastoupilo do 

Základní školy Kadaňská 536 žáků, ředitelkou školy byla v roce 2020 paní Ilona Zahálková. 

 Žákům Základní školy Kadaňská v roce 2020 těsně uniklo vítězství ve 

futsalovém turnaji O pohár Chomutovské ligy malého fotbalu. Po dvou derby se Základní 

školou Krušnohorská z Jirkova žáci soupeři podlehli a obsadili druhé místo.  

 

Základní škola Písečná  

 je obcí zřízená veřejná škola zaměřená na tělesnou výchovu a sport. Školu navštěvují 

ve třetině případů žáci jiných národností a minorit a více než polovinu tvoří žáci ze sociálně 

znevýhodněných prostředí. Škola disponuje přípravnou třídou. V roce 2020 nastoupilo do 

Základní školy Písečná 448 žáků, ředitelem školy byl pan Miroslav Žalud. 

 Škola je zapojena do preventivních projektů v rámci Operačního programu výzkum 

vývoj a vzdělání a účastní se také projektů zdravé výživy. Ve spolupráci s jazykovou školou 



Kronika města Chomutova 2020              14. Vzdělávání a výchova 

237 

Medou připravuje škola žáky ke zkouškám Cambridge English, spolupracuje také s 

organizací Člověk v tísni v oblasti promítání dokumentárních filmů a žákovských náslechů 

na soudních jednáních v oblasti trestního a občanského práva s následnou přednáškou 

soudce. 

  

Základní škola Hornická  

 je obcí zřízená veřejná škola, jež nabízí možnost zaměření na tělesnou výchovu a lední 

hokej. V roce 2020 nastoupilo do Základní školy Hornická 534 žáků, do konce července byl 

ředitelem školy pan Václav Mach, od 1. srpna 2020 ji vedla paní Ivana Dudková.   

 Škola patří mezi 20 katedrových škol Katedry školského managementu Pedagogické 

fakulty University Karlovy v Praze, spolupracuje také na řadě tuzemských 

environmentálních projektů a programů prevence rizikového chování. Ve škole funguje 

Regionální centrum projektu Elixír do škol, kde se jednou měsíčně scházejí učitelé fyziky, 

kteří si zde vzájemně předávají tipy na zajímavou prezentaci fyzikálního učiva. Od září 2020 

otevřela Základní škola Hornická přípravnou třídu Pastelka pro děti s odkladem školní 

docházky a případné další zájemce starší pěti let. 

 

Základní škola Školní  

 je obcí zřízená veřejná škola zaměřená na rozšířenou výuku matematiky. V roce 2020 

nastoupilo do Základní školy Školní 592 žáků, ředitelkou školy byla paní Vlasta Marková.  

 Škola je zapojena do projektů Malý princ v nás, Naše virtuální škola, Krušné hory – 

domov můj, Projekt Dílny a dalších. Pravidelně také pořádá soutěž Odznak všestrannosti 

olympijských vítězů. V roce 2020 zajišťovala Základní škola Školní v době nouzového stavu 

a uzavření škol nezbytnou péči pro děti z Chomutova a přilehlých obcí, jejichž rodiče jsou 

zaměstnanci bezpečnostních sborů, obecní policie, poskytovatelů zdravotních služeb či 

orgánů ochrany veřejného zdraví. 

 

Základní škola Akademika Heyrovského  

 je obcí zřízená veřejná škola vyučující podle vlastního vzdělávacího programu, v němž 

klade důraz na všeobecnost vzdělání a moderní, bezpečné a otevřené prostředí. V roce 

2020 nastoupilo do Základní školy Akademika Heyrovského 516 žáků, ředitelem školy byl 

pan Miloš Zelenka. 

 Futsalovým reprezentantům Základní školy Akademika Heyrovského se v roce 2020 

podařilo vybojovat první místo na závěrečném turnaji žákovské ligy v malé kopané starších 

žáků. Základní škola na turnaji získala také ocenění za nejlepšího brankáře a za nejlepšího 

střelce. Žákům školy se také po roce podařilo obhájit čtvrté místo v celorepublikovém finále 

všestrannostního desetiboje. Žáci a učitelé ze Základní školy Akademika Heyrovského 



Kronika města Chomutova 2020              14. Vzdělávání a výchova 

238 

v roce 2020 také natočili hudební klip pro všechny členy záchranných složek bojující proti 

epidemii covidu-19.   

 

Základní škola Březenecká  

 je obcí zřízená veřejná škola, jež zaměřuje svou výuku na harmonický rozvoj všech 

vývojových oblastí žáků. V roce 2020 nastoupilo do Základní školy Březenecká 627 žáků, 

ředitelkou školy byla paní Vladimíra Nováková. 

 Škola kromě běžné výuky zajišťuje kvalifikovanou nápravu vývojových poruch učení a 

aktivně spolupracuje se sportovním klubem Florbal Chomutov. Je zapojena například do 

projektů Zdravá škola a Ovoce do škol.  

 

Základní škola Duhová cesta  

 je soukromou vzdělávací společností, jež zahájila úplnou devítiletou výuku v roce 

2017. Základní škola Duhová cesta sídlí v Havlíčkově ulici, ředitelkou této školy byla v roce 

2020 paní Petra Jandová.  

 Škola byla založena v roce 2010 jako alternativa ke vzdělávání ve státních školách. 

Nabízí výuku při menším počtu žáků ve třídách a vzdělávání pro žáky nadané a žáky se 

specifickými potřebami vzdělávání. Během výuky je zaměřena pozornost na rozvoj nejen 

intelektového nadání, ale také na hudební, výtvarné a dramatické dovednosti. Ačkoli škola 

není výrazněji zacílena na sport, je pilotní školou v projektu Atletika pro děti a účastní se 

mnohých dalších. Ve škole pracují pěvecké sbory Happy Smile a Sluníčka. V roce 2020 

proběhl na Základní škole Duhová cesta druhý ročník akce Škola nanečisto, při němž si děti 

z posledních ročníků mateřských škol mohly ještě před zápisem na základní školu v Duhové 

cestě vyzkoušet, jaké je to být prvňáčkem, poznat školní prostředí a zbavit se tak obav z 

nástupu na základní školu. Před začátkem školního roku byla ve škole otevřena také nová 

venkovní učebna, přírodovědná zahrada přibližující žákům podkrušnohorskou faunu, flóru 

i horniny. 

 

Základní škola Svět  

 je soukromou vzdělávací společností, jež zahájila výuku prvních tříd v září 2017. Škola 

si klade za cíl naučit žáky tzv. klíčovým kompetencím, univerzálním způsobilostem 

důležitým k uplatnění se v rychle se měnících podmínkách moderní doby. Základní škola 

Svět sídlí ve Školní ulici, ředitelkou této školy byla v roce 2020 paní Eva Anna Popíková.  

 V praxi škola využívá individuální přístup a metody výuky, vedoucí k rozvoji klíčových 

dovedností a kompetencí, jako je například projektové vyučování, kooperativní vyučování, 

metody kritického myšlení, problémové vyučování či experiment. Pracuje také s koncepcí 
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Zdravá škola, která klade důraz na příznivou atmosféru při učení. Inspiraci čerpá z finského 

školství a uplatňuje také Montessori pedagogiku. 

 

Základní škola a Mateřská škola 17. listopadu  

 je obcí zřízená veřejná škola, jež nabízí vzdělávání a školské služby pro děti a žáky se 

speciálními vzdělávacími potřebami. V roce 2020 nastoupilo do Základní školy a Mateřské 

školy 17. listopadu 194 žáků, ředitelkou školy byla paní Hana Horská. 

 Škola zajišťuje výuku pro osoby se zdravotním postižením, zdravotním 

znevýhodněním nebo sociálním znevýhodněním. Každoročně otvírá přípravné třídy, 

poskytuje vzdělání v mateřské škole a základní škole v Nemocnici s poliklinikou Chomutov 

a ve speciálních třídách základní školy speciální. Škola je zapojena do celoročního projektu 

Hrdá škola, který vyhlašuje každý měsíc jeden projektový den. Vzhledem k situaci 

způsobené výskytem covidu-19 využili žáci prosincový projektový den na téma Dobrý 

skutek k napečení perníčků a výrobě vánočních přání pro seniory v domovech důchodců, 

zdravotníky či děti a tety v chomutovském Klokánku. 

 

Základní škola speciální v Palachově ulici  

 je obcí zřízená škola, poskytující vzdělávání žákům se středně těžkým a těžkým 

mentálním postižením. Vzdělávají se zde také žáci s kombinací mentálního a tělesného, 

zrakového nebo sluchového postižení, se závažnými vadami řeči, závažnými vývojovými 

poruchami učení, závažnými vývojovými poruchami chování, souběžným postižením více 

vadami nebo autismem. V roce 2020 nastoupilo do Základní školy speciální v Palachově ulici 

34 žáků, ředitelkou školy byla paní Jana Perknerová. 

 Hlavní zásadou školy je vytvořit příznivé sociální klima, tedy usilovat u žáků o 

otevřenost v komunikaci, slušnost, pravdomluvnost, pracovitost, spolupráci a pomoc 

druhému i sounáležitost se třídou a školou. Cílem je spokojenost žáků a maximální využití 

potenciálu každého z nich, aby se pokud možno každý naučil, čemu se naučit může. Výuka 

probíhá podle školního vzdělávacího programu Pomoz mi, abych to dokázal sám pod 

vedením kvalifikovaných pedagogů a propojuje teorii s praxí. Velký podíl aktivit je zaměřen 

na environmentální činnosti a spojen s pobytem venku, v přírodě. Do výuky jsou zahrnuty 

projektové dny, výlety a exkurze, ergoterapie či canisterapie. V roce 2020 škola například 

na konci školního roku připravila pro své absolventy pasování na školáky, které proběhlo 

v duchu indiánských tradic a při němž děti musely projít zkouškou odvahy, rychlosti a 

důvtipu.  
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14.3 Učiliště, střední a vyšší školy  

 Středoškolské vzdělání poskytují v Chomutově čtyři státní střední školy: všeobecné 

gymnázium, průmyslová škola a dvě integrované školy, z nichž jedna slučuje zdravotnickou 

školu, obchodní akademii, energetickou a stavební školu, a druhá školu technickou, 

automobilní a gastronomickou. Na průmyslové škole je možnost získat také vyšší odborné 

vzdělání.   

 

AGT Chomutov 

 je zkratka pro integrovanou Střední školu technickou, gastronomickou a automobilní 

Chomutov. Škola zajišťuje střední vzdělávání ukončené výučním listem či maturitní 

zkouškou v oborech zaměřených na strojírenské a autoopravárenské obory, gastronomii, 

zemědělství, potravinářství, služby a podnikání. Škola je příspěvkovou organizací Ústeckého 

kraje, sídlí v ulici Pražská a má kapacitu 3 508 žáků. Ředitelem školy byl v roce 2020 pan Jiří 

Mladý.  

 Škola nabízí široké spektrum oborů vzdělávání absolventům devátých tříd základních 

škol, absolventům základního vzdělávání z nižších ukončených ročníků, než je devátá třída 

základní školy, a absolventům základních škol pro žáky se speciálními vzdělávacími 

potřebami. Teoretické vyučování probíhalo v prostorách středisek školy v Chomutově, kde 

bylo v Cihlářské ulici č. p. 4132 v září 2019 nově otevřeno středisko teoretické výchovy, v 

Jirkově a Kadani. Odborný výcvik je uskutečňován především na vlastních pracovištích 

školy, zčásti pak na pracovištích soukromých firem. Výuka je doplňována odbornými 

exkurzemi na pracoviště sociálních partnerů, se kterými škola spolupracuje. 

 AGT Chomutov sklidila v roce 2020 zásluhou svých studentů několik úspěchů. Do 

celostátního kola v soutěži Autoopravář junior postoupil Jan Tonka, tým programátorů CNC 

strojů zvítězil svým projektem a realizací dětského joja v celostátní soutěži Dormer Pramet 

Šumperk, CNC programátor Jiří Krezl navíc postoupil do celostátního kola soutěže Kovo 

Junior oboru mechanik – seřizovač a kadeřnice Kateřina Mahnerová zvítězila v celostátní 

odborné soutěži Hair show Neratovice 2020.    

 

ESOZ Chomutov  

 tedy Střední odborná škola energetická a stavební, Obchodní akademie a Střední 

zdravotnická škola Chomutov je další ze dvou chomutovských integrovaných středních škol. 

Škola zajišťuje střední vzdělávání ukončené maturitní zkouškou pro sektory energetiky, 

elektrotechniky a strojírenství, pro veřejnou správu v oblasti požární ochrany a bezpečnosti 

obyvatel, zdravotnictví a sociální péče, obchodu a administrativních služeb. Škola je 

příspěvkovou organizací Ústeckého kraje, sídlí v ulici Na Průhoně a má kapacitu 1 800 žáků. 

Ředitelem školy v roce 2020 byl pan Jan Mareš.  
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 Škola má uzavřeny smlouvy o spolupráci s řadou významných podnikatelských 

subjektů. Výchovně-vzdělávací poslání školy doplňuje projektová činnost a mezinárodní 

spolupráce. Jsou rozvíjeny zahraniční stáže studentů s partnerskými školami a organizacemi 

v Německu, Finsku, Dánsku, Holandsku, Norsku, Litvě či Španělsku. Škola díky tomu 

dosahuje vynikajících výsledků v programech mezinárodní spolupráce Leonardo da Vinci, 

Sokrates a Erasmus, za což byla v předešlých letech opakovaně oceněna. ESOZ se také podílí 

na zajištění volnočasových aktivit žáků.  

 V roce 2020 uspořádala ESOZ první ročník regionální soutěže pro základní školy 

Nebojím se poskytnou první pomoc. Soutěž, během které družstva musela prokázat jak 

teoretické znalosti, tak praktické dovednosti, probíhala na namaskovaných figurantech za 

provozu v obchodním centru Chomutovka. Žáci zdravotnické školy pak po nástupu 

epidemie koronaviru a převedení výuky do online prostředí začali pomáhat v regionálních 

nemocnicích a sociálních službách. Významnou událostí roku 2020 bylo také navázání 

spolupráce Střední zdravotnické školy s Fakultou zdravotnických studií Univerzity J. E. 

Purkyně v Ústí nad Labem, čímž se chomutovská zdravotní škola stala její fakultní školou. 

Nadále pokračovalo zapojení do motivačního programu Prokopa Diviše, který odměňuje 

nejlepší žáky možností spolupráce se soukromým sektorem i finančním obnosem. 

 

Gymnázium Chomutov  

 je všeobecná střední škola, jejímž cílem je připravit své žáky co nejlépe na závěrečné 

maturitní zkoušky a pro studium na vysokých školách. Škola je příspěvkovou organizací 

Ústeckého kraje, sídlí v Mostecké ulici a má kapacitu 570 studentů. Ředitelem školy byl 

v roce 2020 pan Jaroslav Zahrádka. 

 V roce 2020 se podařilo zdárně vykonat maturitní zkoušky všem žákům maturitních 

ročníků, i když někteří z nich museli absolvovat opravné zkoušky v zářijovém termínu. 

Absolventi byli v uvedeném roce podle dostupných údajů v přijímáni na vysoké a vyšší 

odborné školy úspěšní na 96,3 procenta, zhruba padesát procent z nich zamířilo na školy 

přírodovědného a technického zaměření.  

 Dovolila-li to epidemiologická situace, byly součástí výuky na gymnáziu odborné 

exkurze a studenti měli také možnost navštěvovat vokálně-instrumentální soubor Comodo, 

Klub mladého diváka či zúčastnit se studentského sportovního dne a jiných školních 

tematických či sportovních akcí. Na podzim roku 2020 uspořádalo chomutovské 

gymnázium setkání absolventů z roku 1970, během něhož si mohli bývalí studenti za účasti 

Jaroslava Zahrádky prohlédnout současnou podobu učeben a dozvědět se informace o 

aktuálním dění ve škole.   
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Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola Chomutov  

 realizuje vzdělávání v interdisciplinárních oborech založených na dvouletém 

technickém portfoliu s následnou volbou specializace v oborech Výpočetní systémy, 

Automatizační technika, Silnoproudá elektrotechnika, Automatizovaná konstrukce ve 

strojírenství a Technický management. Vyšší odborná škola nabízí vzdělávání ve 

specializovaných oborech zaměřených na výpočetní systémy, informatiku a správu s 

akreditovaným vzdělávacím programem do roku 2022. Organizace zároveň funguje jako 

externí pracoviště Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem pro vzdělávání v 

kombinované formě studia při fakultě Strojního inženýrství v oboru Strojírenská 

technologie. Škola je příspěvkovou organizací Ústeckého kraje, sídlí ve Školní ulici a 

navštěvuje ji rámcově 600 studentů. Ředitelem v roce 2020 byl pan Jan Lacina. 

 V roce 2020 se škola opět zúčastnila značného množství mezinárodních a rozvojových 

programů a projektů a spolupracovala s mnohými organizacemi, zaměstnavateli a partnery. 

Studenti průmyslové školy se tradičně zapojují například do studentského trenérského 

centra a prestižního rozvojového programu společnosti Microsoft či soutěže Autodesk 

Academia Design. Spolupráce se zaměstnavateli probíhá i na půdě školy, kam jsou zváni 

zástupci firem, jež nabízejí možnosti, jak se vzdělávat a rozvíjet i mimo školu, případně si i 

něco přivydělat. Škola kromě podobných návštěv pořádá pravidelné odborné exkurze a 

sportovní kurzy. Osmdesát procent absolventů školy pokračuje po maturitě ve studiu na 

vysokých školách. Uplatnění na trhu práce nacházejí všichni. Zaměstnanecká poptávka po 

absolventech totiž převyšuje jejich množství. Průmyslová škola se jako jedna z prvních 

vzhledem k svému zaměření přizpůsobila komunikaci v online prostoru nejen se žáky, ale i 

s rodiči a uchazeči o studium a převedla jak třídní schůzky, tak den otevřených dveří do 

kyberprostoru. 

 

 

14.4 Mimoškolní výchova a vzdělávání 

 Město Chomutov je zřizovatelem dvou organizací poskytujících široké spektrum 

volnočasových aktivit a mimoškolního vzdělávání. Jsou jimi základní umělecká škola a 

volnočasové centrum Domeček. Mimo ně lze z množství chomutovských klubů a spolků 

zařadit do oblasti výchovy dvě tradiční, tematicky nezaměřená výchovná sdružení pracující 

s dětmi, chomutovské skauty a pionýry.  

 

Základní umělecká škola T. G. Masaryka  

 nabízí žákům všestranné umělecké vzdělání ve čtyřech oborech: hudebním, 

výtvarném, tanečním a literárně-dramatickém, přičemž klade důraz na mezioborovou 

spolupráci prostřednictvím společných uměleckých projektů a veřejných vystoupení. Škola 
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sídlí na náměstí T. G. Masaryka, jejím zřizovatelem je město Chomutov. Kapacita školy je    

1 020 žáků, jejím ředitelem byl v roce 2020 pan Karel Žižka.   

 Základní umělecká škola v Chomutov byla, tak jako ostatní umělecké školy, po většinu 

roku 2020 uzavřena, přinejlepším probíhala individuální výuka. Na jaře byla škola uzavřena 

od 11. března a výuka probíhala distanční formou, 11. května byla povolena výuka 

individuální i kolektivní v maximálně patnáctičlenných skupinkách. Od 1. září fungovala 

škola v běžném režimu, ovšem jen do 5. října, kdy byla opatřením Krajské hygienické stanice 

Ústeckého kraje nařízena distanční výuka. Od 12. do 14. října probíhala individuální výuka, 

která byla poté opět převedena na distanční, od 25. listopadu do 18. prosince probíhala 

výuka individuální. V roce 2020 tedy kromě běžných koncertů jednotlivých tříd a oddělení 

během prvních tří měsíců neproběhly ve škole žádné významnější události. Podařilo se však 

uskutečnil Ples Základní umělecké školy Chomutov, který proběhl 6. března v Městském 

divadle Chomutov.  

 

Středisko volného času Domeček  

 poskytuje širokou nabídku volnočasových aktivit pro předškolní děti, žáky základních 

a středních škol, studenty vysokých škol i pro dospělé. Převážná většina zájmových útvarů 

pracuje v sídle organizace v Jiráskově ulici, pouze sportovní oddíly využívají specializovaná 

sportoviště pro florbal či mini-volejbal a zázemí základních škol Chomutova a Jirkova. 

Zřizovatelem Domečku je město Chomutov, jeho ředitelem byl v roce 2020 pan Radoslav 

Malarik. 

 Domeček v roce 2020 nabízel s ohledem na epidemiologickou situaci řadu 

pravidelných hudebních, jazykových, počítačových, technických, přírodovědných, 

tanečních, sportovních, rukodělných či výtvarných kroužků a, bylo-li to možné, tak i akce 

pro veřejnost, okresní předmětové a umělecké soutěže a olympiády. V roce 2020 stihl 

chomutovský Domeček uspořádat na konci ledna pro veřejnost rej masopustních masek 

Masopusťáček. Od 11. března byl s ostatními školskými zařízeními zavřený a k výuce se 

mohl vrátit až 11. května, odkdy mohly probíhat jen pravidelné zájmové kroužky pouze pro 

zapsané účastníky. Od 1. září do 5. října, kdy byla opět zrušena výuka, fungoval v běžném 

provozu. Od 25. listopadu mohli zájemci využít možnosti individuálních konzultací, od 7. do 

18. prosince probíhaly kroužky jen o 10 účastnících. Většinu předmětových a uměleckých 

soutěží uspořádal Domeček v roce 2020 distančně. 

 

Junák – český skaut   

 je zapsaný spolek, největší výchovná organizace pro děti a mládež v České republice, 

jenž je v Chomutově zastoupen střediskem Český lev Chomutov. Skauting je postaven na 

dobrodružství a přátelství, pobytu a prožitcích v přírodě, tříbení charakteru a posilování vůle. 

Snaží se z dětí a mladých lidí vychovat dospělé, kteří mají pevné hodnotové zakotvení a nebojí 
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se aktivně vstupovat do společenského dění. Vedoucím skautského střediska Český lev 

Chomutov byl v roce 2020 pan Jiří Gärtner. 

 Ve středisku Český lev Chomutov bylo v roce 2020 registrováno 150 členů, z toho 108 

dětí a mladistvých do 26 let a 42 dospělých. Středisko je členěno do pěti oddílů: oddíl Trojlístek 

je dívčí a tvoří jej broučci (předškolní věk), světlušky (do cca 11 let) a skautky (12 až 15 let), 

oddíl Trojka je chlapecký, složený z družiny vlčat (do cca 11 let) a družiny skautů (12 až 15 let), 

oddíl Modrá pastelka zahrnuje dvě družiny skautů (12 až 15 let) a kmen roverů a rangers (starší 

15 let); dalším oddílem jsou Lamy, oddíl dospělých, tzv. oldskautů (starší 18 let) a posledním 

je oddíl rodinného skautingu.  

 Vzhledem k pandemii koronaviru byla na jaře a na podzim roku 2020 pozastavena 

činnost celé organizace, přesto však proběhly alespoň dvě tradiční akce, jež skauti pořádají pro 

veřejnost za podpory města Chomutova, a sice dálkový pochod Krušnohorské šlápoty (19. září) 

a Betlémský autobus (23. prosince). V rámci neveřejných skautských akcí uskutečnili skauti 26. 

celostřediskový letní stanový tábor ve Frančině Huti nedaleko Bělé nad Radbuzou (18. 

července do 1. srpna), jemuž od 11. do 18. července předcházel tábor roverů a rangers. 1. až 

7. srpna pak proběhl na stejném místě třetí minitábor pro oddíl rodinného skautingu a kmen 

dospělých. Během zastavení skautské činnosti probíhaly ve většině družin online schůzky. 

Někteří dospělí členové a roveři a rangers se zapojili do skautské pomoci a věnovali se šití 

roušek, distribuci desinfekce či rozvozu jídla seniorům.  

 

Pionýr 

 je zapsaný spolek, demokratické, dobrovolné, samostatné a nezávislé sdružení dětí, 

mládeže a dospělých bez ohledu na věk, jenž je v Chomutově zastoupen Pionýrskou skupinou 

Chomutov. Vedoucím Pionýrské skupiny Chomutov byl v roce 2020 pan Jiří Perkner. 

 V Pionýrské skupině Chomutov bylo v roce 2020 registrováno 108 členů, z toho 72 

dětí a mladistvých do 26 let a 36 dospělých. Středisko je členěno do dvou oddílů: Rolničky 

a Čtyřlístek. Fungují zde také tři volnočasové kluby bez povinné registrace členů: Klub 

indianistiky Magažu Teča Tiošpaye, Klub airsoftu OTO a Klub vodní turistiky. 

 Činnost Pionýrské skupiny Chomutov v roce 2020 také značně zasáhla 

protikoronavirová opatření. Na pokyn předsedy pionýrské organizace byly od 10. března do 

30. června a následně od 5. října do 31. prosince zrušeny všechny schůzky a výpravy. Zrušena 

byla akce Zažehněme ohně (20. března), setkání ke 30. výročí vzniku samostatného Pionýra 

(16. května) či červencové Poslední indiánské války v Březně u Chomutova. Jelikož se nesmělo 

pracovat s dětmi, zapojili se dospělí do brigád na táborové základně na Bernově. Byla opravena 

elektroinstalace, vyměněn kotel a celý objekt byl vymalován. Byla také postavena venkovní 

umývárna zajišťující zázemí pro letní tábory. Ty nakonec proběhly v termínech od 11. do 25. 

července a od 25. července do 1. srpna. Během podzimních restrikcí připravil člen 

chomutovského pionýra Ondřej Wessely pro malé pionýry i pro veřejnost měsíc trvající hru 

Detektivka na naučné stezce ke Kočičáku.       
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15. ZÁJMOVÁ ČINNOST 

 Kapitola o zájmových spolcích a sdruženích v Chomutově přináší, i přes svou 

pravděpodobnou neúplnost, přehled skupin zaměřených na tematicky různorodé možnosti 

seberealizace ve volném čase a zároveň i obraz činorodosti chomutovských občanů. Jako zdroj 

informací o zájmových spolcích sídlících v Chomutově byly využity informace z tisku a 

internetu a zprávy o činnosti od jednotlivých skupin. Právě to, zda a v jaké míře o sobě spolky 

a sdružení poskytují informace, určuje obsah a rozsah jednotlivých zápisů v této kapitole. 

 Provozování volnočasových aktivit poznamenala v roce 2020 opatření týkající se 

shromažďování lidí. Od 12. března bylo možné scházet se ve vnitřních i venkovních prostorách 

v počtu maximálně 30 lidí a od 24. března bylo možné se stýkat, mimo členy jedné domácnosti 

či pracovní povinnosti, jen ve dvou. 24. dubna byl zrušen zákaz volného pohybu osob a pohyb 

venku byl umožněn až v deseti lidech, od 11. května se už mohla konat setkání ve 100 lidech 

a situace se nadále zlepšovala. Nová omezení přišla na podzim, kdy byly od 9. října zakázány 

veškeré organizované zájmové, rekreační a další kroužky pro děti od šesti do 18 let a veškeré 

další volnočasové aktivity byly povoleny v počtu 10 lidí ve vnitřních prostorách a 20 lidí venku. 

Od 14. října bylo zakázáno shromáždit se, ať už venku či uvnitř, organizovaně či nikoli, v počtu 

více než šest osob, od 22. října v počtu 2 osob. 23. listopadu se zvýšil limit pro shromažďování 

nepříbuzných osob opět ze dvou na šest. Na činnost pěveckých a folklorních souborů mělo vliv 

také usnesení vlády ze 30. září, kterým byl zakázán zpěv více než 10 osob ve společné 

místnosti.   

 

Astronomická společnost Chomutov 

Astronomická společnost Chomutov byla založena 15. října 2017 v Oblastním muzeu 

Chomutov. Společnost rozvíjí zájem o astronomii, kosmonautiku, 

vesmír, přírodu, vědu a techniku. Astronomická společnost Chomutov 

sídlí v Oblastním muzeu Chomutov a jejím předsedou byl v roce 2020 

pan Jaroslav Landa. 

Významná událost pro Astronomickou společnost Chomutov 

proběhla 20. února 2020 v Oblastním muzeu Chomutov. Při slavnostním setkání za přítomnosti 

místopředsedy České astronomické společnosti Pavla Suchana se Astronomická společnost 

Chomutov stala oficiální pobočkou České astronomické společnosti. Velký mediální zájem 

vyvolalo setkání v Obřadní síni staré radnice v Chomutově (taktéž 20. února). Akce byla určena 

pro 14 studentů z Chomutova, kteří se před 5 lety v rámci kroužku astronomie zapojili do 

mezinárodní výtvarné soutěže vyhlášené Evropskou vesmírnou agenturou ESA. V mezinárodní 

soutěži, ve které soutěžilo více než 8 000 obrázků, dosáhli chomutovští studenti značného 

úspěchu. Na evropské sondě Cheops, která byla vypuštěna do vesmíru 18. prosince 2019, je 

umístěno 10 ze 14 zaslaných obrázků. 

Velký zájem u veřejnosti vyvolalo pozorování mimořádně jasné komety C/2020 F3 

Neowise, které proběhlo několikrát, poprvé 18. července, v Lipské ulici Na Hvězdárně a v 
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Krušných horách v obci Suchdol. Zájem byl také o tradiční pozorování meteorického roje 

Perseidy, 12. srpna na louku u bývalého kina Oko přišlo 56 návštěvníků včetně dětí.  

 

Česká numismatická společnost  

 Chomutovská pobočka České numismatické společnosti se věnuje především 

společenské činnosti zájemců o numismatiku. Zajišťuje tedy schůzky členů i 

nečlenů, které probíhají jednou za měsíc v klubovně v Chomutovské 

knihovně. Jejich náplní jsou přednášky a sdílení informací o sběratelské 

činnosti. Schůzky jsou přístupné veřejnosti. Někteří členové spolku se věnují 

badatelské činnosti a o výsledcích své práce publikují odborné články i 

publikace. Chomutovští numismatici také publikují populárně odborné 

články v tisku a pořádají přednášky pro veřejnost. Sídlo chomutovské pobočky České 

numismatické společnosti je v Poděbradově ulici, jejím předsedou byl v roce 2020 pan Pavel 

Moravec. 

 

Československá obec legionářská 

Chomutovská jednota Československé obce legionářské byla založena v roce 1926 a 

obnovena roku 1992. Jejím cílem je uchovávat, rozvíjet a předávat příštím 

generacím demokratické a humanitní tradice, které stály u vzniku 

samostatného Československa. Československá obec legionářská, jednota 

Chomutov sídlí v ulici Výletní, jejím předsedou byl v roce 2020 pan Rostislav 

Lysoněk. Členové chomutovské jednoty Československé obce legionářské si 27. 

ledna 2020 u pamětní desky ve Škroupově ulici připomněli 125. výročí narození 

armádního generála in memoriam Karla Kutlvašra. Chomutovští legionáři se také v rámci 

epidemiologických možností účastnili i dalších pietních akcí připomínajících historické události 

a osobnosti. 

 

Český rybářský svaz 

Místní organizace Českého rybářského svazu je sdružení, jehož posláním je vykonávat 

rybářské právo, provozovat akvakulturu, chovat, chránit a lovit ryby, 

chovat a lovit vodní organismy a ochraňovat jejich život a životní 

prostředí. Organizace také poskytuje metodickou pomoc a usiluje o 

ochranu přírody a čistotu vod a životního prostředí. Podílí se na 

mimoškolní výchově dětí a mládeže v oboru rybářství a rybářského 

sportu a v rámci této činnosti pořádá kulturní a sportovní akce. Český 

rybářský svaz, místní organizace Chomutov sídlí v ulici Štábního kapitána Kouby, jeho 

předsedou byl v roce 2020 pan Jan Lavrinec.  
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V roce 2020 měla místí organizace Chomutov 1829 členů, z nichž bylo 257 dětí a 

mládeže do 18 let. Chomutovští rybáři provozovali, pokud to situace umožnila, v roce 2020 

čtyři rybářské kroužky (ve Středisku volného času Domeček a na některých základních 

školách). Tradiční dětský rybářský tábor ani rybářské závody Zlatá udice se v roce 2020 

neuskutečnily.  

 

Český svaz bojovníků za svobodu  

sdružuje účastníky národního boje za osvobození ve druhé světové válce a jejich 

rodinné příslušníky. Jeho cílem je přispívat k rozvoji České republiky v duchu 

humanitních tradic zakladatelů Československé republiky a usilovat o 

posilování národní hrdosti a lidské důstojnosti na základě principu rovnosti 

občanů. Chomutovská pobočka Českého svazu bojovníků za svobodu sídlí na 

náměstí T. G. Masaryka. Členové chomutovského okresního výboru Českého 

svazu bojovníků za svobodu se 27. ledna zúčastnili vzpomínkové akce ke 125. výročí narození 

armádního generála in memoriam Karla Kutlvašra ve Škroupově ulici a dalších pietních akcí 

připomínajících historické události a osobnosti. 

 

Český zahrádkářský svaz – Územní sdružení Chomutov 

Územní sdružení Českého zahrádkářského svazu Chomutov připravuje se svými 

základními organizacemi pro členy a zahrádkářskou veřejnost výstavy a další 

zahrádkářské akce. Pracovníci územního sdružení poskytují konzultace k 

odborným dotazům, v podzimním období je možné využít pro zpracování ovoce 

místní moštárnu. Sdružení také provozuje prodejnu zahrádkářských potřeb a 

přebytků. Sídlo územního sdružení Chomutov je v Mostecké ulici, jeho předsedou 

byl v roce 2020 pan Vlastimil Platil. 

 

Divadlo NaOko  

Historie divadla začala v září 2016, kdy vedení divadla převzal po 12 letech nový 

principál, jenž nechal divadlo do rejstříku spolků zapsat pod jeho původním 

názvem jako Divadelní spolek Nahoď Chomutov. Během následujících měsíců 

se však většina členů ansámblu rozhodla pro nový název, a tak od října 2017 

funguje spolek pod názvem Divadlo NaOko Chomutov. Domovská scéna 

divadla je od července 2018 v kulturním domě KASS v ulici Zahradní. V roce 

2020 uváděl soubor autorské i převzaté divadelní hry a jeho předsedou a principálem byl pan 

Jakub Kubík. 

Divadlu NaOko se v roce 2020 po několika odkladech podařilo 12. září uvést alespoň 

jednu z plánovaných dvou premiér, a sice hru Mužům nepřístupno od Václava Romana. 

Derniéra se vzhledem k omezenému počtu představení neuskutečnila žádná. V předvečer sv. 
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Mikuláše vyrazili herci předat dětem do rodin zájemců z řad chomutovských občanů 

mikulášskou nadílku. 

 

Folklorní soubor Krušnohor  

vznikl v roce 1988 při Kulturním a společenském středisku v Chomutově, kde působil i 

v roce svého 31. výročí. Soubor sdružuje členy ve věku od pěti do 15 let, 

zejména tanečníky a zpěváky, které doprovází lidová muzika složená z 

dospělých muzikantů v obsazení housle, kontrabas, dudy a akordeon. 

Krušnohor zpracovává folklorní materiál Krušnohoří, Karlovarska a celé 

západní a jihozápadní části Čech. Součástí repertoáru jsou také dětské 

tančení hry a pásma. Folklorní soubor Krušnohor zkouší v kulturním domě 

KASS na Zahradní, sídlí v ulici Písečná, jeho uměleckou vedoucí byla v roce 

2020 paní Jaroslava Macháčková. 

 V roce 2020 byla činnost spolku v období od 6. března do 15. června a poté od 2. října 

do konce roku zcela zastavena. Za celý rok pak na veřejnosti vystoupil jen dvakrát, a to na 

okresních dožínkách ve Vrskmani 29. srpna a na folklorním festivalu Českého středohoří v 

Kostomlatech 12. září. 

 

Folklorní soubor Skejušan 

prezentuje tradiční kulturu Rusínů z Banátu. Jeho členy tvoří příslušníci rusínské 

menšiny v Chomutově. Soubor byl založen v roce 1990 chomutovskými 

folklorními nadšenci, rodáky z rumunské vesničky Scaius, kde se v 

polovině 19. století usadili jejich předkové ze Slovenska. Soubor jako 

jediný v republice vystupuje a zpívá v rusínském jazyce, uchovává a 

pěstuje tradice nepočetného rusínského etnika. Skejušan pravidelně 

vystupuje na tuzemských a zahraničních přehlídkách a získává mnohá 

ocenění za zpracování autentického materiálu. Folklorní soubor Skejušan 

sídlí v Seifertově ulici, jeho předsedkyní byla v roce 2020 paní Kateřina Romaňáková. 

Folklorní soubor Skejušan vystoupil v roce 2020 na 15 akcích, které se dají rozdělit do 

tří částí, a to: vlastní akce, akce pořádané národnostními menšinami v rámci zastupitelstva 

města Chomutova a akce pořádné organizacemi různě po republice. Téměř všechny vlastní 

akce uspořádal soubor v restauraci U Sedláka v Jiráskově ulici. V rámci města Chomutova 

spolupracuje Skejušan s Výborem pro národnostní menšiny a bývá hostem akcí dalších 

chomutovských národnostních menšin. V roce 2020 spolek spolupracoval také například s 

Českomoravským slovanským svazem, vzhledem k epidemiologické situaci však vystoupil na 

jediném folklórním festivalu, Festivalu národnostních menšin v Karlových Varech (1. až 5. září). 

Ke dni 31. prosince 2020 měl spolek 18 členů. 
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Happy smile Chomutov 

se zabývá kulturně-vzdělávací činností v rámci sborového zpěvu. Jeho počátky spadají 

do roku 2003, kdy při základní škole v Havlíčkově ulici vznikl 

dětský pěvecký sbor. V roce 2004 pak vznikl smíšený soubor a 

název Happy smile. Sídlo spolku je v Roháčově ulici. Sbory 

spolku se v roce 2020 scházely ve škole v Havlíčkově ulici a pracovaly pod vedením 

předsedkyně spolku a sbormistryně paní Aleny Grée. 

V roce 2020 působily v rámci spolku Happy Smile přípravný sbor Sluníčka, pěvecký sbor 

Happy smile a smíšený vokální soubor Na-hlas!, který 5. ledna v galerii Lurago odzpíval jeden 

z Tříkrálových koncertů. Sbory se podílejí na kulturních akcích města Chomutova (například 

Adventní koncerty) a vystupují také v dalších městech Ústeckého kraje. Za dobu své činnosti 

sbory získaly i různá ocenění na soutěžích a festivalech.  

 

Home-fotoclub  

Klub byl založen roku 2009 a je určen profesionálům i amatérům, kteří si nedovedou 

představit svůj život bez fotografování a rádi se podělí o své 

zkušenosti jak s fotografováním, tak s pózováním před objektivem. 

V roce 2020 pokračoval klub v pořádání společných akcí členů klubu, 

především pak prostřednictvím internetové sítě nabízel veřejnosti 

fotky svých členů. 

 

Hřebíkárna 

 Spolek Hřebíkárna vznikl v roce 2017 při Rekreačním centru Hřebíkárna. Jeho účelem 

je provozování sportovních a kulturních akcí na Hřebíkárně, tyto aktivity 

organizovat a vytvářet pro ně materiální a právní podmínky. Spolek sídlí 

v Bezručově ulici, jeho předsedou byl v roce 2020 pan Pavel Škorpil. 

 V roce 2020 pořádal spolek, bylo-li to možné, v areálu Rekreačního 

centra Hřebíkárna různé kulturních akce, především však koncerty. Mezi 

nejvýznamnější patřil dvoudílný punk rockový festival Hřebejkárna (20. června a 17. července), 

čtvrtý ročník festivalu Bezručák, který se měl uskutečnit 25. září, byl zrušen. 
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Chomutovský ostrostřelecký sbor  

byl založen v říjnu 2006. Je spolkem sdružujícím občany chomutovského regionu se 

zájmem o historii, střelbu a zbraně. Vzhledem k používání střelných zbraní 

je členství ve spolku výběrové. Chomutovský ostrostřelecký sbor sídlí ve 

Spořické ulici, jeho předsedou byl v roce 2020 pan Norbert Cháb.  

Spolkový život Chomutovského ostrostřeleckého sboru začal také v 

roce 2020 přípravami reprezentačního plesu, který se konal 7. března v 

Městském divadle. Pár dní nato byl vyhlášen nouzový stav a začala 

dlouhodobá omezení společenského života. Přesto se ostrostřelcům podařilo v době 

rozvolnění opatření realizovat květnové Královské i zářijové Mistrovské střelby. Titul Krále 

střelců získal Norbert Cháb. Při Mistrovských střelbách si nejvyšší příčku vystřílel Milan Kulík. 

K 31. prosinci 2020 měl sbor 13 řádných členů, tři čekatele, čtyři čestné členy a osm 

přispívajících členů. 

 

Chomutovské výtvarné společenství 

 Společenství bylo založeno v roce 2012 s cílem spojovat výtvarníky a příznivce 

výtvarného umění. Sdružuje na 60 členů nejen z Chomutova a bližšího okolí, ale například 

i z Klášterce nad Ohří, Žatce, Loun, Prahy nebo Plzně, kterým každoročně pořádá výroční 

výstavy. Chomutovské výtvarné společenství sídlí ve Zborovské ulici.  

 

Klubíčko Chomutov 

 Spolek vznikl v roce 2019 a zaměřuje se na odchyty bezprizorních koček z Chomutova, 

jejich následnou kastraci v rámci kastračního programu města Chomutova a doléčení v nově 

vytvořené rekonvalescenční místnosti. Socializovaným kočkám pak členové spolku hledají 

nový domov. Spolek Klubíčko Chomutov se také snaží o problematice toulavých koček 

informovat veřejnost. Klubíčko sídlí v Arbesově ulici, rekonvalescenční místnost provozuje v 

domě č. p. 5461 sousedícím se sportovní halou na Březenecké v ulici 17. listopadu. Jeho 

předsedkyní byla v roce 2020 paní Kateřina Krellerová.  

 V roce 2020 pomohl spolek 37 kočkám a zasloužil se o evidenci města Chomutova do 

programu KasPro jako města, které se stará o bezprizorní kočky a má vlastní kastrační 

program. Pokračoval také v osvětě obyvatel města a mládeže, která spolku pomáhá se o kočky 

starat, a nově vydal takzvané Klubíčkové čumkarty, na nichž kontrastují krásné fotky kočičích 

svěřenců s překážkami, které kočky musely překonat k úplnému uzdravení.  
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Komorní orchestr města Chomutova 

vznikl v roce 1978 jako orchestr učitelů a bývalých žáků Lidové školy umění 

v Chomutově pod vedením paní učitelky Marty Králové. V roce 2006 

orchestr opustil základní uměleckou školu a začal vystupovat pod svým 

současným názvem Komorní orchestr města Chomutova. Od roku 2014 je 

uměleckým vedoucím orchestru Jan Provazník. Pod jeho vedením byl 

orchestr doplněn mladými členy a těžiště repertoáru se z baroka přesunulo 

do období romantismu. Spolek Komorní orchestr města Chomutova sídlí v ulici Hraničářská, 

v roce 2020 byl předsedou pan Jan Svejkovský. O činnosti orchestru v roce 2020 se nepodařilo 

zjistit žádné informace. 

 

Konfederace politických vězňů 

Konfederace politických vězňů České republiky je organizace, která sdružuje politické 

vězně komunistického režimu bývalého Československa a osoby, jež byly 

nuceny z prokazatelně politických důvodů opustit Československo a žít 

v azylu v jiné zemi. Další informace o činnosti pobočky v roce 2020 se 

nepodařilo zjistit. 

 

Kuprospěchu 

Spolek Kuprospěchu směřuje ke kulturní a sociální regeneraci lokality a místní 

komunity Chomutovska. Byl založen roku 2003, od té doby se zaměřuje na 

kulturní, sociální a environmentální akce a projekty. Kuprospěchu sídlí 

v Bělohorské ulici. Spolek má čtyři jednatele, jsou jimi Zdeněk Březina, 

Markéta Fridrichová, Petr Karásek a Miroslav Koranda. 

V roce 2020 stihl spolek uspořádat v Café Rouge Konzert 19 (1. února), na kterém 

vystoupili nizozemští Neighbours burning neighbours, tamtéž se uskutečnila i novinka Trash 

talks, první z cyklu besed se zajímavými lidmi o konkrétních tématech (7. srpna), chomutovský 

křest prvního alba kapely Dokruhu (22. srpna v Café Rouge) a 14. Cyklojízdu věnovanou 

bývalým rockovým klubům v Chomutově (19. září). Od roku 2015 Kuprospěchu uskutečňuje 

také putovní výstavu Střepy rozkvětu, věnovanou nástěnnému umění a mozaikám Ústeckého 

kraje z 50. až 80. let 20. století. 

 

Loko-motiv  

 Společnost Loko-motiv Chomutov vznikla oficiálně v roce 1994. Jejím cílem je přispět k 

zachování některých střípků železniční historie pro budoucí generace. Společnost Loko-motiv 

sídlí na Kamenném vrchu, jejím předsedou byl v roce 2020 pan Petr Boťanský.  
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 Díky spolku Loko-motiv proběhl i přes značné komplikace způsobené covidem-19 

v roce 2020 osmý ročník jízd historického prázdninového cyklovlaku 

vedeného motorovým vozem M 131.1513. Jízdy probíhaly dle osvědčeného 

schématu: jezdilo se z Klášterce nad Ohří, přes Chomutov a Křimov do 

Vejprt, a byl o ně opět velký zájem. Loko-motiv vypravil ještě další tři 

historické motorové vlaky v rámci projektu Toulky po kolejích. Po zbytek 

roku se spolek věnoval především práci na exponátech muzea Křimov, opravě výsypného 

nákladního vozu a motorového vozu M 240.033. 

 

Milites 

 je historický spolek zahrnující praporečnickou, bubenickou a šermířskou skupinu, které 

vystupují v rámci programů nejrůznějších českých i zahraničních slavností, 

historických festivalů či plesů. Spolek vznikl v roce 2019 odchodem 

některých členů ze skupiny historického šermu Herold, sídlí v ulici Hutnická 

a jeho předsedkyní byla v roce 2020 paní Lenka Kaftanová. 

 Vhledem k minimálnímu počtu uskutečněných slavností a společenských událostí 

v roce 2020 účinkovaly skupiny spolku jen na třech akcích, nejvýznamnější byla účast 

bubenické skupiny na Chomutovském půlmaratonu (29. srpna).     

 

Muzeum československého opevnění z let 1936-1938 „Na Kočičáku“  

svou činnost směřuje k rozvoji vzdělanosti veřejnosti v oblasti národních dějin. Zabývá 

se konkrétně obdobím let 1918–1938, respektive obdobím tzv. první 

republiky a spravuje některé objekty lehkého opevnění v okolí 

Chomutova. V objektu číslo 10 Na Kočičáku nad Chomutovem vybudoval 

spolek muzeum československého opevnění. Členové spolku se scházejí 

v krytu civilní obrany v budově školy v Havlíčkově ulici. Sídlo Muzea 

československého opevnění z let 1936-1938 „Na Kočičáku“ je v ulici Růžová, jeho předsedou 

byl v roce 2020 pan Jiří Piramovský. 

 Na začátku roku 2020 členové muzea dokončili další fázi rekonstrukce řopíku v 

Lounech. Zabetonovaný objekt byl vyčištěn od betonu a kamení. Poslední kámen z řopíku byl 

vynesen za přítomnosti medií 23. února. Bylo vyrubáno na 11 tun betonu a kamení a objekt 

tak byl zpřístupněn po 80 letech. Dne 27. ledna si členové spolku v Chomutově připomněli 125. 

výročí narození armádního generála in memoriam Karla Kutlvašra, když při vzpomínkovém 

setkání zajištovali čestnou stráž. Na začátku března se podařilo realizovat v tomto roce jedinou 

zahraniční expedici, která byla zaměřena na Maginotovu linii v severní Francii. 9. března si 

muzeum svojí účastí na vzpomínkové akci v Chomutově připomnělo 170 let od narození T.G. 

Masaryka a 10. března ještě proběhla v Lounech přednáška pro spolek rodáků a přátel města. 

Ke konci března, když se pandemická situace horšila, se členové muzea více zaměřili na 
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rekonstrukci a vylepšování naučné stezky a objektů, které spravují. Na naučné stezce byly 

instalovány nové informační tabule a doplňující tabulky k jednotlivým objektům a došlo také 

k celkové rekonstrukci dalšího bunkru, ve kterém od 6. června bylo otevřeno další prohlídkové 

místo muzea. V rámci možností pokračovala i činnost kroužku Mladý bunkrák a proběhl také 

čtvrtý ročník letních táborů na Kočičáku. Tábory navštívilo v šesti turnusech přes 140 dětí z 

Chomutovska, Kadaňska, Mostecka a dalších regionů. O prázdninách 25.července se konala 

jedinečná letecká akce s horkovzdušným balonem, nazvaná Balonem nad Kočičákem. Díky 

určitému uvolňování vládních nařízení bylo možné organizovat mimořádné návštěvní dny, kdy 

pro návštěvníky byl připraven odborný výklad, na kterém se podílely také děti z kroužku Mladý 

bunkrák. 9. září se členové spolku účastnili vernisáže výstavy Nezapomeneme, věnované 

obětem šoa, 19. září se na Kočičáku uskutečnila již tradiční akce Mobilizace 2020. Dne 25. září 

byla zahájena rekonstrukce Královského vrchu u Kadaně, na kterém se nachází celkem pět 

objektů lehkého opevnění, 26. října si členové spolku připomněli výročí narození Josefa Šulce, 

majora pěchoty, který sloužil ve 46. chomutovském pěším pluku, 28. října již tradičně zajistili 

čestnou stráž u sochy T. G. Masaryka v Chomutově a 11. listopadu si připomněli Den válečných 

veteránů. V závěru roku 2020 začala realizace projektu vybudování nových muzejních prostor 

a expozice v krytu civilní obrany v objektu základní školy v Havlíčkově ulici, který doposud 

sloužil jako spolkové zázemí.  

 

Obnaženi 

 Spolek Obnaženi sdružuje profesionální umělce a kulturní aktivisty s osobním vztahem 

k Chomutovu. Zkušenosti nabyté studiem a účastí na uměleckých 

projektech prezentují členové spolku Obnaženi v Chomutově od roku 2003. 

Cílem spolku je vytvářet v Chomutově prostředí a platformu pro 

interdisciplinární setkávání a kulturní výměnu regionálního, 

celorepublikového a mezinárodního významu. A také propojovat 

Chomutov s většími scénami v oboru a přesáhnout tak obzor regionu. 

Spolek Obnaženi sídlí v ulici Šafaříkova, jeho ředitelkami byly v roce 2020 paní Klára Alexová a 

Jana Nuslauerová. 

 Vrcholem aktivit spolku Obnaženi je každoročně multižánrový festival Obnaženi47, 

který patří přinejmenším v Ústeckém kraji k tomu nejlepšímu na poli performance, tance, 

alternativní hudby, literárního či výtvarného umění. Jde o jakési putování jedním týdnem, kde 

různé umělecké přístupy (tanec, divadlo, výtvarné umění, literatura, film a zvuk/hudba) tvoří 

jakousi divákovu krajinu zážitků. Pro akci spolek vyhledává především nedivadelní prostory. 

17. ročník multižánrového festivalu Obnaženi (12. až 15. srpna), který výjimečně nepropojilo 

žádné téma, odstartovala vernisáž výstavy Šporgy a Ema 7. srpna v Galerii Město na železniční 

stanici Chomutov město a následný výtvarný battle, souboj štětců naživo. 12. srpna proběhl 

v atriu Chomutovské knihovny tradiční večer Slam poetry, 13. srpna v Městském divadle 

                                                      
47 Program festivalu Obnaženi je uveden v příloze číslo devět.   
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představení Karneval zvířat, 14. srpna v atriu Chomutovské knihovny koncert seskupení 

Hlaskontrabas a od 14. do 15. srpna bylo možné navštívit ve sklepení pod galerií Špejchar 

komorní představení Scénář pro čtyři osoby. Proběhly také pohybovo-hlasová dílna, výtvarná 

procházka (15. srpna) a promítání filmů.  

 

Okresní myslivecký spolek Chomutov  

Okresní myslivecký spolek Chomutov je součástí Českomoravské myslivecké jednoty, 

jejímž cílem je podpora rozvoje myslivosti a ochrany přírody. Za tímto účelem 

pořádá chomutovský myslivecký spolek střelecké akce, výstavy psů, 

chovatelské přehlídky, školení či kurzy myslivosti. Okresní myslivecký spolek 

Chomutov sídlí v ulici Vršovců, jeho předsedou byl v roce 2020 pan Petr 

Brziak. 

 Chomutovský myslivecký spolek pořádá každoročně pro uchazeče o myslivecký lístek 

kurz myslivosti, během kterého je třeba celoročně plnit praxi v honitbě i absolvovat hodiny 

teoretické výuky z oblasti kynologie, genetiky, zoologie, chovu zvěře a práva. 

 

Pěvecký sbor Anonym  

je desetitičlenný amatérský komorní smíšený sbor z Chomutova, který byl založen v 

lednu 2006. Od založení vede sbor Michal Novenko, profesor pražské 

konzervatoře, renomovaný varhaník a skladatel. Sbor pravidelně účinkuje 

zejména ve svém regionu, vystupoval však také na různých celostátních 

festivalech i v zahraničí. Věnuje se převážně starší hudbě období renesance a 

baroka. Významnou část repertoáru tvoří pravoslavná duchovní hudba. Své 

koncertní programy proto sbor koncipuje vždy s ohledem na církevní část roku, případně 

historii daného místa. Sbor má sídlo na Kamenném vrchu. Pro rok 2020 se nepodařilo dohledat 

žádné koncerty sboru Anonym. 

 

Pěvecký sbor Hlahol  

působí v Chomutově již od roku 1947. Původní repertoár obsahoval převážně díla 

českých klasiků a romantiků. V posledních desetiletích se pod vedením 

sbormistra Miroslava Šulce rozšířil o tvorbu barokních a renesančních 

mistrů. Soubor uvádí též díla současných českých skladatelů a úpravy 

lidových písní. Zkoušky třicetičlenného pěveckého sboru probíhají 

v Chomutovské knihovně. Pěvecký sbor Hlahol sídlí v ulici Vodní, jeho 

předsedkyní byla v roce 2020 paní Jitka Deutscherová. 

Pěvecký sbor Hlahol odzpíval v roce 2020 celkem pět koncertů. V Chomutově se 

představil během Tříkrálového koncertu v kostele sv. Kateřiny (11. ledna), Noci kostelů 
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v kostele sv. Ignáce (12. června) a svým vystoupení dodal atmosféru slavnostnímu nástupu 

účastníků při ukončení mistrovství republiky Mistrovství České republiky starších žáků 

v národní házené (30. srpna). Členové spolku se také sešli na soustředění v obci Svahová (27. 

až 28. června), na společné dovolené a někteří se také zapojili do práce v ateliérech 

mezinárodního festivalu sborového zpěvu v Liberci Bohemia cantat (20. až 23.srpna).  

 

Přátelé hradu Hasištejna 

 Spolek Přátelé hradu Hasištejna vznikl v roce 2011 jako sdružení 

osob, které spojuje zájem o zachování národní kulturní památky hradu 

Hasištejn a snaha podpořit kulturní a další spolkové aktivity v okolí hradu. 

Spolek sídlí v ulici Mostecká. Pro rok 2020 se o činnosti spolku Přátelé 

hradu Hasištejna nepodařilo zjistit žádné informace.  

 

Sdružení příznivců Gymnázia Chomutov 

 Spolek od roku 2013 sdružuje rodiče, zákonné zástupce žáků, přátele a zletilé žáky 

chomutovského gymnázia. Jeho účelem je, mimo jiné, podpora práv, potřeb a zájmů žáků 

gymnázia, vzájemné spolupráce mezi rodiči či zástupci žáků a pedagogy, nebo také 

zohledňování nových vědeckých poznatků a moderních forem výuky ve vzdělávání. Spolek 

proto každoročně mimo jiné podporuje žáky ve snaze o dosažení co možná nejlepších 

studijních výsledků, ale i v jejich zájmové činnosti, poskytuje příspěvky na studijní cesty žáků a 

pomáhá se vzdělávacími, kulturními, společenskými a sportovními akcemi, v nichž jsou 

zapojeni žáci gymnázia. Zajišťuje také besedy, vzdělávací a výchovné programy pro žáky či 

dobrovolnou pomoc členů spolku pro Gymnázium Chomutov. Sdružení příznivců Gymnázia 

Chomutov sídlí v ulici Mostecká, jeho předsedou byl v roce 2020 pan Jaroslav Zahrádka. 

  

Smíšený pěvecký sbor Aurum  

Smíšený pěvecký sbor Aurum vznikl v lednu roku 2013. Sbor zkouší a vystupuje pod 

vedením sbormistryně Magdy Martincové. Smíšený pěvecký sbor Aurum sídlí 

v ulici Jirkovská, jeho předsedkyní byla v roce 2020 paní Eva Benháková. 

Pěvecký sbor Aurum absolvoval v roce 2020 pouze soustředění v obci 

Potůčky (4. až 6. září). Při té příležitosti byl požádán starostou obce o účast 

na slavnostním otevření kolumbária v místním kostele, což byl jediný koncert, 

který sbor v uvedeném roce odzpíval. 
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Spolek Domovina  

jehož cílem bylo oživení dobrého sousedského soužití, vzájemné 

pomoci a obnovení národních tradic regionu Podkrušnohoří a který pořádal 

v areálech Veros a Domovinka různé společenské akce a sousedská setkání 

pro obyvatele chomutovské Domoviny, v říjnu roku 2020 ukončil svou 

činnost.  

 

Spolek Medovina 

 Spolek Medovina je amatérská country taneční skupina dospělých tanečníků, která 

vznikla v roce 2004 při chomutovském Domečku. Zpočátku vystupovala jen 

pro úzký okruh přátel, postupem času začala nabízet svá vystoupení 

složená z klasických country tanců i modernějších line dance veřejnosti. 

 V roce 2020 vystupovala Medovina například na Country festu 

v Chomutovské knihovně (30. srpna). Spolek Medovina sídlí v Čechově 

ulici, jeho předsedkyní byla v roce 2020 paní Marcela Janotová. 

 

Spolek Němců a přátel regionu Krušné hory a jejich předhůří 

Spolek Němců a přátel regionu Krušné hory a jejich předhůří vznikl v roce 1990 jako 

základní organizace Spolku Němců v Československu. Jedním z prvních, 

kteří v Chomutově po roce 1989 organizaci zakládali, byl pan Gerhard 

Stübiger. V současnosti spolek spolupracuje s místními školami a muzei a pořádá v prostorách 

setkávacího střediska výstavy a přednášky. Spolek sídlí v ulici Na Bělidle, kde provozuje Česko-

německé kontaktní centrum s knihovnou. Jeho předsedkyní byla v roce 2020 paní Emma 

Laubrová. 

Spolek se zaměřuje především na kulturní činnost a udržování tradic německé menšiny. 

Jednou za dva měsíce vydává informační periodikum Unsere Heimat s aktuálním děním, 

kulturní rubrikou, přehledem životních výročí členů a zajímavostmi pro seniory. Mezi 

pravidelné akce spolku patří tzv. Hutznstuben, společné besedy členů spolku během 

čtvrtečních odpolední, které se konají jednou za dva týdny. Řeší se zde mimo jiné činnost jiných 

spolků, historie Krušných hor, plány na další období, probíhají různé přednášky apod. Členové 

spolu také pravidelně slaví masopust, Velikonoce, Den matek, advent či Vánoce. 

Aktivita spolku byla v roce 2020 značně omezená, a tak se připravované plány a 

projekty (například celotýdenní setkání chomutovských studentů se studenty z Drážďan) 

neuskutečnily. Pokud to situace dovolila, probíhala alespoň komorní setkání členů spolku. 

Spolu s Výborem národnostních menšin pak spolek zorganizoval v restauraci U Dvou rytířů 

autorské čtení Richarda Šulka (17. října), posledního autora žijícího v České republice, který 

píše v egerlandském nářečí. 
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Spolek Vietnamců Chomutov 

 Spolek Vietnamců Chomutov vznikl v lednu roku 2018 s cílem zaštiťovat organizaci 

společenských událostí chomutovské vietnamské komunity, mezi něž patří především oslavy 

příchodu nového lunárního roku. Ty se tradičně konají za přítomnosti zástupců ostatních 

menšin i hostů z řad české většiny v Městském divadle, v roce 2020 se však kvůli 

epidemiologické situaci neuskutečnily. Vietnamská komunita se v době koronavirových 

opatření a počátečního nedostatku roušek významně angažovala v jejich výrobě. Oblíbená 

vietnamská restaurace Nomi sushi naproti chomutovské radnici se přidala k celorepublikové 

vietnamské kampani a poskytovala občerstvení lidem bojujícím proti koronavirové nákaze v 

první linii. Spolu s kavárnou Jacques Café v průběhu března se navíc proměnily na manufakturu 

pro výrobu roušek. Spolek Vietnamců Chomutov sídlí v Puchmayerově ulici a jeho předsedou 

byl v roce 2020 pan Nguyen Toi Le. 

 

Veteran car club Chomutov 

byl založen v roce 1996. Klub má přibližně 20 členů, kteří se zabývají historií vozidel a 

vším, co s ní souvisí.  Zúčastňují se také srazů pořádaných dalšími kluby a 

sami organizují sraz historických vozidel v Chomutově. Veteran car club 

sídlí v Údlicích, jeho předsedou byl v roce 2020 pan Milan Říha. 

 Veteran car club v Chomutově každoročně pořádá Sraz 

historických vozidel Chomutov. Jeho 26. ročník se měl uskutečnit 

25.dubna 2020. Sraz s kapacitou sto posádek dosáhl takové obliby, že byla 

naplněna během tří dnů.  Nakonec se však v souladu s vládním opatřením nekonal. 

Neuskutečnila se ani žádná hromadná klubová akce, pouze dílčí setkání členů. 

 

Vojensko historický klub Za rodinu 

 je sdružení klubů a přátel armády, vojenství a vojenské historie. Spolek vznikl v roce 

2008 a sídlí v ulici Partyzánská. 

 

Záchranáři Chomutova a Jirkova 

 Spolek záchranáři Chomutova a Jirkova vznikl v roce 2017. Tvoří jej lékaři, záchranáři, 

hasiči, ale i nadšenci, kteří se o tuto problematiku zajímají. Hlavním posláním spolku je 

zábavnou a zapamatovatelnou formu zprostředkovat výuku první pomoci. Z důvodu 

koronavirové epidemie však byla výuka v roce 2020 značně omezena. Spolek záchranáři 

Chomutova a Jirkova sídlí v Mostecké ulici v Jirkově a jeho předsedou byl v roce 2020 pan Jiří 

Jetenský. 
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Základní kynologická organizace Březenecká 

Kynologický klub Základní kynologická organizace Březenecká vede Školičku pro 

štěňata a mladé psy, Stopařský kurz či Záchranářský výcvik. Věnuje se 

socializaci, ovladatelnosti a výcviku základní poslušnosti psů, jehož ukázky 

také v případě zájmu prezentuje dětem a veřejnosti. Základní kynologická 

organizace Březenecká sídlí ve Spořicích, tréninkové zázemí má 

v Chomutově v ulici Březenecká. Jeho předsedkyní byla v roce 2020 paní 

Jarmila Machulková. 

Chomutovské kynologické cvičiště hostilo na konci června 2020 18. ročník Poháru 

prezidenta Svazu záchranných brigád kynologů České republiky. Vedoucím akce byl Karel 

Šplíhal, který byl se svým psem Jerrym mezi 37 specialisty ze záchranného týmu USAR (Urban 

Search and Rescue) určeného k vyhledávání a záchraně lidí zavalených v troskách budov, jež 

vyslala Česká vláda na pomoc do libanonského hlavního města Bejrút, kde došlo 4. srpna 

k mohutné explozi dusičnanu amonného. 

 

Zvony naděje 

 Zvony naděje je ukrajinská regionální organizace, pobočný spolek Ukrajinské iniciativy 

v České republice. Spolek nabízí služby poradny pro integraci cizinců a sociální poradenství 

zaměřené především na ukrajinskou komunitu a zaštiťuje ukrajinský umělecký kolektiv. Zvony 

naděje sídlí v ulici Dřínovská. Spolek v roce 2020 nevykazoval kvůli protiepidemickým 

opatřením žádnou aktivitu. 

 

Ženský spolek  

 Ženský spolek sdružuje členy, které spojuje zájem o budování místních komunit ve 

veřejném prostoru, rovná práva a příležitosti či zájem o environmentální 

vzdělávání. Ženský spolek sídlí v ulici Politických vězňů, jeho předsedkyní byla 

v roce 2020 paní Tereza Dvořáková. V roce 2020 se Ženský spolek podílel na 

průběhu chomutovského multižánrového festivalu Obnaženi (12. až 15. 

srpna). 
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16. 150 LET ŽELEZNICE V CHOMUTOVĚ 

 V roce 2020 slavil Chomutov 150. výročí od příjezdu prvního vlaku do města. Tato 

událost měla výrazný vliv na rozvoj Chomutovska a na jeho dnešní podobu. Detailněji téma 

pojednává článek Petra Raka vydaný ve sborníku Comotovia 2019 pod názvem Na rozhraní 

dvou epoch: Chomutov v době příchodu železnice48. Níže uvedená verze článku byla zkrácena 

se souhlasem autora. 

 

Na rozhraní dvou epoch: Chomutov v době příchodu železnice 

 Vlakové spojení, které Chomutov získal na počátku sedmdesátých let 19. století, 

vytvořilo jeden z hlavních předpokladů pro další ekonomický a s ním následně spojený i 

sociální a kulturní rozvoj Chomutova v následujících desetiletích.  

 O stavbu železnice do Chomutova se v druhé polovině šedesátých let 19. století 

postupně začala zajímat hned tři soukromá železniční konsorcia. Nejvýznamnější role připadla 

společnosti Buštěhradské dráhy, která již od února 1856 provozovala trať Kladno–Kralupy nad 

Vltavou. Souhlas k zahájení přípravných prací ke stavbě trati z Prahy do Žatce, Chomutova, 

Karlových Varů a Chebu a trati z Chomutova do Saska získala od ministerstva obchodu v roce 

1864; a na počátku podzimu následujícího roku oslovila města, ležící v jejich trase s nabídkou 

spolupráce. 

 V zápisech ze zasedání chomutovského městského zastupitelstva se tato pozoruhodná 

doba převratné změny, jakou výstavba železničních tratí bezpochyby byla, moc neodráží. První 

zmínku najdeme v jednání zastupitelstva 7. března 1868, kdy se jeho členové rozhodli petičně 

podpořit vznik Duchcovsko-podmokelské dráhy a poněkud nejasně popsanou stavbu železnice 

z Kaštic do Chomutova a Saska. 25. července 1868 projednávali chomutovští městští 

zastupitelé návrh železničního výboru ze saského Marienbergu o prodloužení již povolené trati 

společnosti Buštěhradské dráhy z Prahy do Chomutova do Saska, který podpořili. 18. listopadu 

1868 informoval purkmistr Josef John zastupitele, že pro stavbu nádraží bylo vybráno místo „v 

nejbližší blízkosti“ od Chomutova. Představitelé města se ale za to museli společnosti 

Buštěhradské dráhy morálně zavázat, že ze strany městského zastupitelstva budou 

podniknuty takové kroky, aby vídeňské ministerstvo obchodu schválilo připojení plánované 

horské tratě na saskou železnici před Pohraniční a v co nejkratší a nejvýhodnější trase.  

 18. prosince 1868 schválilo zastupitelstvo konečnou podobu smlouvy o stavbě horské 

větve Buštěhradské dráhy a nádraží v Chomutově. Zaznělo přitom, že Chomutov věnoval na 

výstavbu železniční tratě dvacet tisíc sáhů lesa, musel odškodnit další majitele pozemků, 

zaplatit stavbu příjezdové silnice k nádraží a upravit cestu ke Kadaňské kapličce; to vše 

v celkové hodnotě asi deset tisíc zlatých. Kromě toho město také dodalo materiál na stavbu 

chomutovského nádraží. Toto reprezentativní nádraží a komplex železničních dílen pro údržbu 

                                                      
48 RAK, Petr. Na rozhraní dvou epoch: Chomutov v době příchodu železnice. In: RAK, Petr (red.), COMOTOVIA 
2019. Sborník příspěvků z konference věnované 150. výročí železniční dopravy v Chomutově (1870 – 2020). Ústí 
nad Labem: Albis International, 2020, s. 184-199. ISBN 978-80-906404-3-6. 
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a opravy vozového parku, vybudované na rozmezí katastrálních území Chomutova, Horní Vsi 

a Spořic ve svém celku představovaly impozantní základnu společnosti Buštěhradské dráhy. 

Ta přivedla do města železniční koleje od jihovýchodu, z Prahy, Kladna a Žatce, které pak dále 

rozvinula západním směrem do Karlových Varů a Chebu a ve dvou liniích severním směrem 

(do Vejprt a do dnes zaniklé vsi Pohraniční, kde se spojily s kolejemi saských drah z Annabergu 

a Marienbergu). 

 V dobách parní trakce se žádná větší železniční stanice neobešla bez vodních jeřábů, 

z nichž se napouštěly tendry lokomotiv. Zajištění dostatečně vydatného a stálého zdroje 

technické vody pro chomutovské nádraží nebylo snadné, protože ve městě byly pouze 

domovní studny, absolutně nevhodné pro tento účel. Východisko našli inženýři Buštěhradské 

dráhy ve stavbě rybníka u hřebíkářského hamru v ústí dnešního Bezručova údolí, napojeného 

na Chomutovku (384 metrů nad mořem). Z něj pak voda tekla samospádem na necelé dva 

kilometry vzdálené nádraží (353 metrů nad mořem). 

 Nádraží Buštěhradské dráhy se stalo konečnou stanicí i Ústecko-teplické dráhy, jež 

v letech 1867-1870 propojila Chomutov přes Most a Teplice s údolím Labe. Prakticky 

rovnoběžně s ní si v letech 1869-1872 podél úpatí Krušných hor razila od Podmokel u Děčína 

cestu na západ i trať duchcovsko-podmokelská. Protože mezi ní a Ústecko-teplickou dráhou 

panovala otevřená konkurenční nevraživost, musela mít Duchcovsko-podmokelská dráha 

v Chomutově vlastní pás kolejí (vedený souběžně s tratí Ústecko-teplické dráhy 

s mimoúrovňovým překřížením u Kamencového jezera) a samostatné nádraží. 

 Železniční dopravu v Chomutově zahájila Ústecko-teplická dráha, po níž sem od Mostu, 

kolem Kamencového jezera a po vysokém náspu mezi městem a Horní Vsí přijel první vlak 8. 

října 1870. Buštěhradská dráha započala 4. února 1871 provoz na trati Chomutov–Praha; 9. 

prosince 1871 na trati Březno–Prunéřov–Karlovy Vary (Chomutov získal přímé spojení 

s Karlovými Vary až poté, co bylo 1. března 1873 dokončeno dvanáctikilometrové železniční 

propojení chomutovského a prunéřovského nádraží); 1. srpna 1872 na trati Chomutov–

Vejprty; a 23. srpna 1875 na trati Chomutov–Hora Sv. Šebestiána–Pohraniční. Mezitím, již od 

19. prosince 1872, začaly jezdit vlaky mezi Chomutovem, Litvínovem, Oldřichovem u Duchcova 

a Podmokly po kolejích Duchcovsko-podmokelské dráhy.  

 Když v okolí Chomutova vrcholila stavba železnice a město se pomalu připravovalo na 

příjezd prvních lokomotiv a vlakových souprav, uskutečnilo se 31. prosince 1869 v celém 

Rakousku první moderní sčítání obyvatelstva. Díky tomu víme, že k tomuto datu žilo 

v Chomutově 7 422 obyvatel a stálo 609 domů (v Horní Vsi to bylo 761obyvatel a 83 domů).  

 Ještě před příchodem železnice, ale když už bylo jasné, že se Chomutov co nevidět 

stane železničním uzlem, spojujícím české vnitrozemí s podkrušnohorskou uhelnou pánví, 

západočeskými lázněmi a Saskem, zde začaly vznikat nové průmyslové podniky, které položily 

základy proměny Chomutova v průmyslové centrum středozápadního Krušnohoří. Už v roce 

1869 koupil Prosper Piette von Rivage, významná osobnost tehdejšího papírenského 
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průmyslu, Staudenův mlýn u dnešní Vodní ulice a přestavěl jej na parní továrnu, vyrábějící ze 

slámy přísadovou hmotu do papíru.  

 O rok později na jihovýchodním okraji Chomutova začal vznikat rozlehlý tovární 

komplex, založený „Krušnohorskou železářskou a ocelářskou společností“ (Erzgebirgische 

Eisen- und Stahlwerksgesellschaft), v jejíž správní radě působila další známá osobnost 

tehdejšího podnikatelského světa, Werner Friedrich svobodný pán Riese-Stallburg. 

Chomutovská železárna se slévárnou šedé litiny, modelárnou, pudlovnou se šestnácti pecemi, 

čtyřmi parními buchary, válcovnou plechů, tažírnou drátů, kovárnou s dvaceti výhněmi a 

dílnou s 27 soustruhy zaměstnávala okolo čtyř stovek dělníků a zahájila provoz v létě 1872. 

Nedokázala se ale vyrovnat s následky hospodářské krize, která začala v květnu 1873, a 

následující rok musela zastavit výrobu. O patnáct let později vznikly v jejím areálu 

Mannesmannovy válcovny. 

 V letech 1870-1871 také Chomutov získal vlastní městskou plynárnu. V době 

dokončování stavby železničního spojení, 31. srpna 1870, uzavřelo s chomutovským 

zastupitelstvem smlouvu o její výstavbě konsorcium šesti podnikatelů, pěti chomutovských 

(JUDr. A. Schreiter, F. A. Trubert, W. Patzelt, W. Taud, H. Löwy) a jednoho pražského (J. Kreß). 

Za postavení plynárny jim chomutovská městská obec zaručila na dobu padesáti let monopol 

na výrobu a distribuci svítiplynu pro potřeby města a místních podnikatelů. Plynárnu čp. 588 

u silnice do Údlic s roční kapacitou výroby pět set tisíc kubických metrů plynu postavila v době 

od března do října 1871 firma z Lipska. Plyn se vyráběl z černého uhlí, dováženého z českých 

uhelných revírů i ze Saska. Za rok jej plynárna spotřebovala okolo pětadvaceti tisíc hektolitrů. 

Z jednoho hektolitru uhlí se získalo asi 21 kubických metrů svítiplynu a něco přes čtyři 

kilogramy dehtu. Pouliční plynové lampy se v Chomutově rozsvítily 30. října 1871 a o dvanáct 

dní později se jako první dočkaly plynového osvětlení radniční interiéry. 

 S přelomovým obdobím počátků železniční dopravy v Chomutově souvisí ještě jedna 

industriální stavba. Předcházel jí zákon českého zemského sněmu č. 55 z 30. dubna 1869, který 

zrušil propinační právo, „to jest: výhradní právo v jistém určitém okršlku pivo vařiti a kořalku 

páliti, i oboje prodávati“. Tímto zákonem přišli o své dosavadní výsadní postavení dva výrobci 

piva v Chomutově a okolí: pivovar společnosti chomutovských právovárečných měšťanů a 

pivovar velkostatku Červený Hrádek. Na novou situaci v pivovarnictví rychle zareagoval 

podnikatel Josef Phillip a postavil v roce 1872 u lipské silnice v Horní Vsi nový a moderně 

vybavený parostrojní pivovar čp. 2023 (dnešní vinařské závody). 

 Kromě toho byly v roce 1874 dokončeny stavby tří veřejných budov. Zatímco jedna 

z nich – novostavba okresního úřadu a okresního soudu v ulici Na příkopech (čp. 663) – byla 

dokladem pokračující byrokratizace státní správy, další dvě - učitelský ústav v Beethovenově 

ulici (čp. 662) a odborná strojírenská škola v Pražské ulici (čp. 673) – doplnily soukromou vyšší 

dívčí školu, založenou Kongregací milosrdných sester sv. Kříže v listopadu 1870 v Palackého 

ulici, a společně podávaly svědectví o tom, že se Chomutov začal měnit nejen v centrum 

průmyslu, ale i vzdělanosti. 
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