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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 

2021 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 2021 

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 o zakotvení, 

cílech a členění kroniky a podávajících rámcový popis města, následuje první zápis zachycující 

události roku 2021.  

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

2021 významně ovlivňovala společenský život, 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 2021. 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 ni 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 o sociálním a ekonomickém 

vývoji, počasí, náboženství a dobročinnosti, sportu, vzdělávání a zájmové činnosti 

v Chomutově. Na rozdíl od předchozích kapitol, popisujících více podrobně činnost organizací, 

je těchto šest kapitol spíše přehledových. Jejich cílem je (kromě kapitol o socioekonomickém 

vývoji a počasí) poskytnout obraz o pestrosti organizací, sdružení a skupin působících 

v uvedených oblastech.  

 Šestnáctá, bonusová kapitola připomíná 600. výročí dobytí Chomutova husity. 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.  
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 Pravidelným tištěným zdrojem informací byla celostátní platforma mapující dění 

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

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. 

                                                      
1 Chomutovský deník. České Budějovice: VLTAVA-LABE-PRESS. 
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 2021 měl Chomutov 48 349 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 se po roce 1605 stala městskou radnicí. K radnici 

přiléhá nejcennější stavba ve městě, raně gotický kostel svaté Kateřiny ze 13. století. 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 – mimo 

jiné – slíbit také světový unikát v podobě Kamencového jezera či přilehlou zoologickou 

zahradu, nejrozlehlejší v České republice. Stále více vyhledávané jsou i dlouho opomíjené, 

avšak o to autentičtější Krušné hory. 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 ocelových 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 



Kronika města Chomutova 2021    4. Pandemie koronaviru covid-19 

16 

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. 

V průběhu 2020 však začalo docházet k mutacím viru. Nové mutace byly nakažlivější a 

částečně se měnily také jejich příznaky. První byla mutace alfa, která byla poprvé odhalena 

v září 2020 ve Velké Británii a byla tudíž označována jako tzv. britská mutace. Její nebezpečí 

spočívalo ve vysoké nakažlivosti, šířila se až o 40 procent rychleji. V České republice byla 

poprvé zaznamenána v lednu 2021. Počátkem října 2020 se v Jihoafrické republice objevila 

mutace beta. V České republice se přítomnost této varianty koronaviru prokázala v únoru 

2021.  Problematická byla především tím, že lépe unikala imunitě a dokázala znovu napadnout 

                                                      
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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i ty jednice, kteří už koronavirus prodělali. Způsobovala také kritický průběh onemocnění u 

mladších pacientů. Gama mutace byla poprvé detekována v Japonsku v lednu 2021 turistům 

z Brazílie. O několik dní později se potvrdila také v samotné Brazílii, kde v březnu stála za 

většinou nákaz. V České republice byl výskyt této varianty zachycen v červnu. Gama varianta 

byla až dvakrát nakažlivější než předchozí mutace koronaviru a bylo u ní až o 60 procent vyšší 

riziko, že se lidé nakazí opakovaně. Zvýšenou infekčnost i odolnost vůči protilátkám vykazovala 

také mutace delta, která byla poprvé zjištěna v prosinci 2020 v Indii a v České republice se 

začala šířit během dubna 2021. V červenci do České republiky dorazila mutace lambda, která 

byla poprvé zachycena v Peru na konci roku 2020. V České republice se v první půli roku 2021 

rychle rozšířila a dominanci získala mutace alfa, v druhé půli roku se stala nejrozšířenější 

mutace delta. V půli prosince 2021 pak byly v České republice zachyceny první případy mutace 

omikron. Ta se vyznačovala zatím nejvyšší nakažlivostí ze všech známých mutací koronaviru.      

 

4.1 Covid-19 v České republice 

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

nových případů nákazy covidem-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. 

Rok 2021 nepřinesl zlepšení epidemiologické situace. 6. ledna přibylo za jediný den 

17 278 nakažených, celkový počet lidí s prokázanou infekcí k tomuto datu byl 126 348.    

 7. ledna prodloužila vláda na mimořádném zasedání nouzový stav a s ním platnost 

krizových opatření do 22. ledna. V České republice platil nejvyšší stupeň protiepidemického 

systému (PES), během něhož byly uzavřeny obchody a služby s výjimkou prodeje potravin, 

drogerie a léků. Od 21 hodin do páté hodiny ranní byl vyhlášen zákaz vycházení, uzavřeny byly 

školy, kromě mateřských, speciálních a prvních a druhých ročníků základních škol, a zavřená 

zůstala také lyžařská střediska. 

 12. ledna vydala vláda České republiky krizové opatření pro zvýšení kapacity 

krematorií, která se v některých krajích dostala na hranici svých provozních možností. 

Krematoria nově nesměla přijímat zemřelé z jiných států (s výjimkou repatriace) a dočasně 

byly zrušeny veškeré obcemi stanovené limity provozu krematorií. 

 15. ledna spustilo ministerstvo zdravotnictví nový centrální rezervační systém pro 

očkování proti covid-19. Hlásit se mohli lidé starší 80 let, a to přes webové stránky nebo 

telefonní linku. V průběhu roku se pak postupně mohly přihlašovat mladší ročníky. 
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16. ledna zaznamenala Národní referenční laboratoř (NRL) pro chřipku a nechřipková 

respirační virová onemocnění na základě analýzy výsledků PCR10 vyšetření výskyt britské 

varianty koronaviru na území České republiky. 

 19. ledna došlo k otevření maloobchodních prodejen papírnictví, dětského oblečení a 

dětské obuvi.  

 30. ledna došlo k dalším dílčím změnám krizových opatření. Začala platit například 

nová podmínka, že lidé mohou cestovat na své chaty a chalupy pouze se členy jedné 

domácnosti. Zpřísnily se podmínky poskytování ubytovacích služeb, které mohly být 

poskytnuty pouze osobám s potvrzením od zaměstnavatele nebo objednatele služeb o účelu 

služební cesty. Nově byl zakázán prodej zboží na tržištích a v mobilních provozovnách. Opět 

došlo také k zákazu návštěv ve zdravotnických zařízeních na odděleních akutní péče (s 

výjimkou třetích osob při porodu, návštěv pacientů s omezenou svéprávností, návštěv 

pacientů v hospicích a dalších pacientů v terminálním stadiu nevyléčitelného onemocnění). 

Pokračoval zákaz provozu restaurací a stravovacích služeb, povolena byla pouze výdejní 

okénka. Uzavřeny byly dětské herny i venkovní hřiště a s výjimkou prodeje potravin a 

nezbytného sortimentu také prodejny a obchodní centra. Česká republika setrvávala na konci 

ledna v pátém stupni protiepidemického systému, který byl s nástupem nového roku 

aktualizován a více zaměřen na obsazenost lůžek v nemocnicích. Protiepidemický systém 2.0 

(PES 2.0) vyvinulo Ministerstvo zdravotnictví a Ústav zdravotnických informací a statistiky ve 

spolupráci s experty z českých i zahraničních univerzit. Skóre bylo zadáváno do online systému 

Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky a zveřejňováno na webových 

stránkách.  

 12. února došlo v rámci protiepidemických opatření k uzavření okresů Cheb, Sokolov 

a Trutnov, které byly nejvíce zasaženy koronavirem. Lidé s bydlištěm v uvedených okresech 

měli zakázáno tyto regiony opouštět, lidé, kteří zde nebydleli, měli zákaz regiony navštívit. 

Výjimky platily pro cesty do zaměstnání, zajištění zdravotní péče, služeb a zásobování, veřejné 

hromadné dopravy, nezbytných cest k lékaři, na úřady či za příbuznými, na svatbu či na 

pohřeb. Výjimku měli také děti, žáci a studenti, kteří měli povolenou prezenční účast na výuce, 

jejich případný doprovod a osoby, které regiony projížděly.  

K 17. únoru bylo v nemocnicích hospitalizováno 6 171 pacientů. Z toho bylo 1 175 

pacientů hospitalizovaných na jednotkách intenzivní péče a 584 pacientů bylo napojeno na 

umělé plicní ventilaci. V některých regionech přestávala stačit kapacita nemocnic.   

                                                      
10 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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20. února bylo v České republice 158 potvrzených opakovaných symptomatických 

onemocnění covid-19. 

23. února přibylo v České republice 15 672 potvrzených případů nákazy koronavirem. 

Celkem bylo v Česku od začátku epidemie přes 1 184 352 potvrzených případů onemocnění 

covid-19, vyléčilo se přes 1 037 430, nemoc aktuálně prodělávalo 127 tisíc osob. V nemocnicích 

leželo k 23. únoru 6 817 pacientů. 

Od 25. února vstoupila v platnost přísnější pravidla pro nošení osobních ochranných 

prostředků na veřejně přístupných místech. Ve vnitřních prostorách veřejných budov a na 

dalších veřejně přístupných místech, kde byly více než dvě osoby na vzdálenost méně než dva 

metry, bylo možné se pohybovat pouze s nasazeným respirátorem. Nově už do karantény v 

případě rizikového kontaktu nemuseli lidé, kteří prošli nejméně dva týdny předtím 

kompletním očkováním nebo sami covid-19 v uplynulých 90 dnech prodělali a neměli žádné 

příznaky.  

V období od 1. března 2020 do 28. února 2021 bylo evidováno celkem více než 1 milion 

225 tisíc případů covid-19, z čehož bylo 1 400 potvrzených opakovaných symptomatických 

onemocnění covid-19. Nárůst reinfekcí souvisel s velkým počtem pozitivních pacientů na 

podzim 2020. 

Od 1. března byla všem pozitivně testovaným nově prodloužena izolace z 10 na 14 dní 

od doby odběru pozitivního vzorku. Izolaci a karanténu tedy bylo možné ukončit nejdříve po 

14 dnech u osob bez příznaků, osoby s příznaky musely zůstat doma ještě tři dny po odeznění 

příznaků. Do karantény nemusely bezpříznakové osoby, které covid-19 prodělaly ne déle než 

před 90 dny, a lidé, kteří absolvovali kompletní očkování, od něhož uplynulo alespoň 14 dní. 

Byla zavedena povinnost nosit roušku v zastavěném území obce a na rizikových místech, jako 

jsou obchody či městská hromadná doprava, respirátor. Došlo také k razantnímu omezení 

volného pohybu. Od 1. března začal platit zákaz opustit území okresu, ve kterém měl dotyčný 

trvalý pobyt nebo bydliště. Nebylo ani možno navštěvovat mimo okres vlastní rekreační 

objekty, pokud zde dotyčný nechtěl zůstat po celou dobu platnosti omezení. Na území okresu 

bylo možné se pohybovat pouze v rámci cesty do zaměstnání, za vzděláváním či na nákup. 

Během vycházek do přírody či sportovních aktivit bylo zakázáno opustit území obce. Po 21. 

hodině byl zákaz vycházení, bylo možné pouze vyvenčit psa, a to pouze do 500 metrů od 

bydliště. K dalšímu omezení došlo i v oblasti maloobchodu a služeb. Uzavřeny byly například 

prádelny a čistírny, autoservisy a prodejny náhradních dílů, prodejny textilního materiálu a 

textilní galanterie, zámečnictví, papírnictví či prodejny dětského oblečení a obuvi. Byla 

přerušena činnost dětských skupin a mateřských škol. Základní školy, včetně přípravných 

stupňů, speciálních škol a praktických škol, přešly na distanční výuku.   

Od 4. března začala platit pracovní povinnost pro ambulantní lékaře a další 

zdravotníky ze soukromých zdravotnických zařízení. Uložení pracovní povinnosti mělo za cíl 

pomoci hejtmanům a pražskému primátorovi řešit krizovou situaci, kdy se nemocnice ocitly 
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pod náporem pacientů vyžadujících kvůli vážnému stavu hospitalizaci na jednotkách intenzivní 

péče.  

Od 10. března byla zavedena povinnost testování pro zaměstnance veřejné správy a 

osoby samostatně výdělečně činné, která od 1. března platila pouze pro firmy s 50 a více 

zaměstnanci.   

13. března zveřejnil Český statistický úřad informace o počtu úmrtí za leden 2021. V 

lednu zemřelo 15 900 obyvatel České republiky, tedy o 50 procent více oproti pětiletému 

průměru let 2015-2019. Absolutně šlo o nárůst o 5 300 osob. Na každých 100 tisíc obyvatel 

tak připadlo 148 úmrtí, kdežto v průměrném lednu z let 2015-2019 to bylo 100 úmrtí. 

Od 22. března byly opět povoleny výlety do přírody nebo možnost sportovat na území 

celého okresu. Výjimku ze zákazu opustit okres nově dostali příbuzní nezletilých dětí v 

náhradní rodině nebo ústavní či ochranné výchově. 

Od 26. března se do povinného testování zaměstnanců zapojily i malé firmy 

zaměstnávající nejméně deset osob. 

26. března rozhodla vláda na základě předchozího souhlasu poslanecké sněmovny o 

prodloužení nouzového stavu a všech stávajících opatření, včetně omezení volného pohybu, 

do 11. dubna. K jediné změně došlo u opatření omezujících volný pohyb osob obyvatel mezi 

21. hodinou a 5. hodinou ranní. Vláda přidala mezi výjimky cesty na shromáždění pořádané 

církví nebo náboženskou společností a účast na něm. Tato výjimka platila pouze ve dnech 1. 

až 3. dubna 2021 vždy v čase od 21.00 do 23.59 hodin. 

 12. dubna skončil v České republice po 198 dnech nouzový stav (trval nepřetržitě od 

5. října 2020) a mimořádná opatření začala být vyhlašována na základě nového pandemického 

zákona. Pro předškoláky a žáky prvního stupně byla částečně otevřena prezenční výuka. Bylo 

zavedeno pravidelné testování školáků a týdenní střídání tříd ve škole. Přestal platit zákaz 

nočního vycházení či zákaz bezdůvodně opouštět území okresu. Otevřely se prodejny 

dětského oblečení a obuvi, papírnictví, prádelny a čistírny, zámečnictví či provozovny s 

prodejem pietního zboží. Hotelová stravovací zařízení a výdejní okénka mohla být v provozu 

do 22 hodin, opět se za specifických podmínek mohly konat trhy a otevřít zoologické a 

botanické zahrady. Spolkové akce a jiná shromáždění byla omezena limitem 20 osob venku či 

10 uvnitř, pro svatby a pohřby byl stanoven limit 15 účastníků. 

23. dubna představila vláda plán obnovení činností, služeb a veřejného života, který 

rozdělila do tzv. balíčků na základě předpokládaného poklesu výskytu nových případů nemoci 

covid-19. 

 

 

 



Kronika města Chomutova 2021    4. Pandemie koronaviru covid-19 

21 

 



Kronika města Chomutova 2021    4. Pandemie koronaviru covid-19 

22 

3. května se opět otevřela kadeřnictví, pedikúry či kosmetické salony. V 

Karlovarském, Královéhradeckém a Plzeňském kraji, kde byla příznivější zdravotní situace, se 

za protiepidemických opatření vrátili k rotační výuce i žáci nižších stupňů šestiletých a 

osmiletých středních škol a žáci druhého stupně základní školy. Studenti byli povinni 

absolvovat pravidelná testování a nosit ochranu dýchacích cest. Služby byly umožněny za 

podmínky, že se každý člen personálu věnuje jen jednomu klientovi, mezi zákazníky musely 

být alespoň dvoumetrové rozestupy a každý z klientů měl povinnost prokázat se platným 

negativním testem na covid-19, případně ukončeným očkováním nebo dokladem o prodělané 

nemoci v posledních 90 dnech. V Královéhradeckém, Plzeňském a Karlovarském kraji byla také 

pro individuální prohlídky otevřena muzea, galerie, hrady, zámky a další historické nebo 

kulturní objekty. Návštěvníci měli povinnost používat respirátory. 

10. května se do škol v celé republice v podobě rotační výuky vrátili žáci druhého 

stupně základních škol a nižších stupňů šestiletých a osmiletých středních škol. Obnovena 

byla i klinická a praktická výuka všech ročníků vysokých škol. Otevřela se střediska volného 

času pro děti a bez omezení začaly fungovat mateřské školy, dětské skupiny a sportovní oddíly 

pro děti do 18 let. Byla zpřístupněna muzea, galerie, hrady či zámky a otevřela se výstaviště 

a veletrhy.  

17. května se otevřely zahrádky restaurací. Kapacita míst u stolů byla omezena a 

zákazníci byli povinni prokázat se testem, očkováním či potvrzením o prodělané nemoci. Byla 

povolena konzumace jídel a pití na tržnicích. Vláda umožnila uskutečnit také venkovní kulturní 

akce s maximální kapacitou 700 sedících diváků v hledišti obsazeném z 50 procent. Opět platila 

povinnost prokázání bezinfekčnosti a ochrany dýchacích cest. Za podmínky naplnění poloviny 

kapacity mohly otevřít také zoologické a botanické zahrady. Povoleny byly spolkové, 

sportovní či taneční akce za účasti padesáti osob venku nebo deseti uvnitř. Pro první stupně 

základních škol skončila rotační a začala prezenční výuka. 

21. května odsouhlasila vláda prodloužení lhůty bezinfekčnosti lidem, kteří prodělali 

nemoc covid-19 z 90 na 180 dnů. Nově začala být také uznávána první dávka očkování ve lhůtě 

maximálně 21 dní po její aplikaci. 

24. května se k prezenční výuce i v oblasti teoretické výuky vrátili vysokoškoláci a také 

všichni zbývající středoškoláci. Skončil také rotační způsob výuky tam, kde byl až do té doby 

nařízen. Zvýšily se limity počtu osob v zařízeních zájmového vzdělávání pro děti, na kulturních, 

sportovních či spolkových akcích uvnitř budov i venku, na kongresech či na sportovištích. Byl 

zrušen zákaz vstupu do vnitřních pavilonů zoologických či botanických zahrad, platné zůstalo 

pouze omezení využití kapacity návštěvníků na 50 procent. Skončilo omezení pro ubytování 

hostů v hotelích či penzionech, hosté se však museli při ubytování prokázat platným 

negativním testem, potvrzením o prodělané nemoci, případně certifikátem o ukončeném 

očkování. 

Od 31. května mohli lidé opět navštěvovat restaurace, hudební kluby, bazény, sauny 

či kasina, pokud splnili podmínku testování, očkování či prodělané nemoci a pokud 
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provozovatelé zajistili nařízená protiepidemická opatření. V restauracích a dalších 

stravovacích zařízeních byl však zakázán tanec a produkce živé hudby. 

Od 8. června došlo k narovnání podmínek pro vstup do provozoven služeb a 

sportovních či kulturních institucí. Návštěvníci měli nově možnost prokázat bezinfekčnost také 

testem provedeným přímo na místě. U kulturních a sportovních akcí byly navýšeny počty 

povolených diváků. Při padesátiprocentním obsazení kapacity míst k sezení se na akci smělo 

sejít maximálně 1 000 lidí uvnitř a 2 000 venku. Pro sedící žáky, studenty a vyučující byla 

zrušena povinnost ochrany dýchacích cest během vyučování. 

Od 1. července došlo k dalšímu rozvolnění pravidel pro činnost maloobchodu a služeb, 

například ke zvýšení maximálního počtu zákazníků v provozovnách, zoologických zahradách či 

v muzeích a na hradech. Skončil také zákaz živé hudební produkce v restauracích či na 

diskotékách, v platnosti však zůstal zákaz tance. Zvýšily se maximální počty povolených osob 

u zájmových akcí pro děti a mládež a pro pořádání spolkových, tanečních, kulturních či 

sportovních akcí na 500 osob uvnitř budov a 1 000 venku. Dětským táborům a podobným 

akcím byla zrušena povinnost testovat po sedmi dnech účastníky pobytu, avšak pouze za 

podmínky, že před odjezdem absolvovali PCR test. 

9. července přestala v České republice platit pro uznávání bezinfekčnosti první dávka 

vakcín s dvoudávkovým schématem a lidé s jednou dávkou očkování se museli opět začít 

prokazovat negativním testem na covid-19. Důvodem bylo šíření delta mutace koronaviru, 

proti které byla první dávka vakcíny účinná jen z 30 procent. V souvislosti s šířením delta 

mutace ve světě se od 9. července zpřísnila i pravidla pro vstup do České republiky, a to i pro 

země zařazené na seznam zemí s nízkým rizikem. 

Od 1. srpna se opět zvýšily maximální povolené počty návštěvníků na kulturních, 

sportovních či společenských akcích. Na venkovních akcích byla dovolena účast až 7 000 lidí 

místo původních 5 000. Za podmínky kontrolování bezinfekčnosti bylo umožněno na 

diskotékách, v klubech či restauracích tančit. 

1. září proběhlo hromadné testování všech žáků základních a středních škol. Do lavic 

usedlo podle odhadu ministerstva školství přibližně 967 100 žáků základních a 422 300 

studentů středních škol. Antigenní testy11 vykázaly pozitivní výsledek u 111 školáků. 

Hromadné testování se opakovalo ještě 6. a 9. září. 

20. září se začaly podávat tzv. posilovací, třetí dávky očkování. Výsledky studií 

účinnosti očkování prokázaly, že přibližně po šesti měsících od ukončeného očkování 

docházelo k poklesu účinnosti vakcíny a tedy k vyšší pravděpodobnosti reinfekce, kterou navíc 

                                                      
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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zvyšovalo šíření nových mutací koronaviru, jež dokázaly částečně obejít ochranné mechanismy 

vytvořené po očkování. 

30. září došlo k dalšímu uvolnění opatření a nebylo již třeba na pravidelných 

volnočasových aktivitách ve stejném kolektivu či na koncertech, divadelních či filmových 

představení nebo sportovních utkání s publikem do 20 osob prokazovat bezinfekčnost. 

Od 1. listopadu vláda v reakci na rozvíjející se novou vlnu epidemie nemoci covid-19 

zavedla povinné testování také pro děti v přípravných třídách základní školy a na 

konzervatořích a středních školách nejvíce v postižených okresech (České Budějovice, Ostrava-

město, Prostějov, Prachatice, Brno-venkov, Přerov, Opava a Karviná). Testování se netýkalo 

očkovaných dětí a těch, které doložily potvrzení o prodělané nemoci nebo platný negativní 

výsledek antigenního či PCR testu od poskytovatele zdravotních služeb. Zaměstnanci škol a 

dalších školských zařízení museli ve stejných termínech doložit potvrzení o bezinfekčnosti, 

případně se na místě otestovat antigenním testem.  

19. listopadu bylo v České republice odhaleno 22 936 potvrzených případů 

onemocnění covid-19, což bylo nejvyšší číslo za celé trvání epidemie.  

Od 22. listopadu došlo ke zpřísnění opatření pro provoz obchodů a služeb a návštěv 

hromadných akcí. Tam, kde bylo dříve možné doložit bezinfekčnost testem (například u 

kadeřníka, v restauracích, hotelech, na kulturních či sportovních akcích nebo při návštěvách 

hradů, zámků či muzeí), směli nově pouze lidé s dokončeným očkováním nebo po prodělané 

nemoci. Výjimku měly děti do 12 let a návštěvy zdravotnických a sociálních zařízení. Začala 

také platit povinnost nosit respirátory i na pracovištích, s výjimkou lidí, kteří mají samostatnou 

kancelář. 

Od 26. listopadu byl kvůli špatné epidemické situaci v České republice na měsíc 

vyhlášen nouzový stav. Zároveň byl omezen provoz stravovacích služeb, klubů a kasin od 5 do 

22 hodin a zcela zakázány byly vánoční trhy a konzumace alkoholu na veřejných místech. 

Snížila se také maximální kapacita soukromých společenských akcí z 1 000 na 100 osob. 

Veřejné kulturní akce (divadlo, kino či sportovní utkání) mohlo navštívit maximálně 1 000 

sedících diváků.  

29. listopadu začala platit povinnost testovat jednou týdně neočkované zaměstnance 

a osoby samostatně výdělečně činné.  

6. prosince začalo probíhat každé pondělí pravidelné plošné testování ve školách. 

 17. prosince bylo v České republice celkem šest potvrzených případů nákazy novou 

mutací koronaviru omikron, jinak ve společnosti v té době dominovala mutace delta. Mutace 

omikron byla poprvé odhalena v Jihoafrické republice a vyznačovala se zatím nejvyšší 

nakažlivostí ze všech známých mutací koronaviru.      

26. prosince skončil nouzový stav a přestaly platit dosavadní zákazy, které na něj byly 

vázány (noční provoz restaurací, barů, diskoték atd., provozování adventních trhů či 
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konzumace alkoholu na veřejnosti). Nově jmenovaná vláda premiéra Petra Fialy však vyhlásila 

na období od 29. prosince do 2. ledna mimořádná opatření, která, mimo jiné, povolovala u 

jednoho stolu v restauraci pouze čtyři osoby (s výjimkou lidí z jedné domácnosti) a u 

společenských akcí stanovila limit maximálně 50 osob. 

K 31. prosinci 2021 prodělalo onemocnění covid-19 od začátku epidemie v březnu 

2020 v České republice celkem 2 475 729 lidí a 36 129 nakažených koronavirem zemřelo. 
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5. KALENDÁRIUM  

 V kapitole Kalendárium jsou uvedeny chronologicky řazené významné či jedinečné 

události roku 2021, 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 úřadu12 měl Chomutov k 1. lednu 2021 

48 349 obyvatel, což je o 286 méně, než tomu bylo před rokem.  

Obyvatelstvo 

Počet obyvatel 

Prvním občánkem narozeným v roce 2021 v chomutovské nemocnici byla 

holčička Nikola. Narodila se 1. ledna necelé dvě hodiny po půlnoci, vážila 2 

950 gramů a měřila 50 centimetrů. I přes přísná protiepidemická opatření 

navštívil děvčátko primátor Marek Hrabáč, který Nikolčině mamince předal 

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

Oběma pak popřál především pevné zdraví.  

Obyvatelstvo 

První občánek 

Na základě rozhodnutí hejtmana Ústeckého kraje určilo město Chomutov 

opět školu, která by za nouzového stavu zajistila péči o děti zaměstnanců 

bezpečnostních sborů, obecní policie, poskytovatelů zdravotních služeb, 

orgánů ochrany veřejného zdraví apod. Od 4. ledna zajišťovala nezbytnou 

péči pro děti do 10 let z Chomutova a přilehlých obcí základní škola ve Školní 

ulici. 

Školství 

Vzdělávání 

Výchova 

Nouzový stav 

ZŠ Školní 

Epidemiologická situace nedovolila uspořádat v roce 2021 Tříkrálovou 

sbírku v tradiční podobě, kdo chtěl, mohl však od 6. ledna přispět alespoň 

online na oficiálním webu Tříkrálové sbírky, kde bylo možné zvolit si nejen 

výši finančního příspěvku, ale i připsání částky přímo chomutovské charitě. 

Osobně pak bylo možné donést příspěvek do pokladničky v děkanském 

kostele Nanebevzetí Panny Marie či v kostele sv. Barbory. Sbírka tentokrát 

probíhala, vzhledem k její neobvyklé formě, až do konce dubna. Finanční 

částku vybranou během sbírky využila Oblastní charita Chomutov, jež sbírku 

v Chomutově zastřešuje, na realizaci rehabilitačních pobytů pro postižené 

děti, na nákup kompenzačních pomůcek či pro materiální pomoc matkám v 

nouzi a lidem v tíživé situaci.   

Tři králové 

Dobročinnost 

Sbírky 

Oblastní charita 
Chomutov 

Římskokatolická 
farnost 

 

Ke 14. lednu bylo v okrese Chomutov od počátku epidemie v březnu 2020 

potvrzeno celkem 7 389 případů nákazy onemocněním covid-19. 

Nemocní 

Covid-19 

                                                      
12 Dostupné zde: https://www.czso.cz/csu/czso/pocet-obyvatel-v-obcich-k-112021 
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15. ledna upravilo město Chomutov běžeckou stopu v Bezručově údolí. 

Vzhledem k přísným opatřením omezujícím prakticky veškerou sportovní 

činnost, včetně sjezdového lyžování, se běžky staly v podstatě jediným 

povoleným zimním sportem a Bezručovo údolí navštěvovaným více než kdy 

jindy. Díky příznivým sněhovým podmínkám byla běžkařská stopa postupně 

protažena až na Horu Sv. Šebestiána a na Boleboř. Oblíbenou aktivitou bylo 

také bobování na svazích uzavřených lyžařských středisek, které většina 

areálů tolerovala a které také učinilo, vzhledem k neexistujícím možnostem 

jiného vyžití, boby nedostatkovým zbožím.   

Volný čas 

Sport 

Rekreace 

Od 15. ledna se mohli lidé starší 80 let přihlásit na očkování proti covidu-

19. Přihlásit se bylo možné na internetu v Centrálním rezervačním systému. 

Prvním krokem přihlášení byla registrace, druhým pak rezervace 

konkrétního termínu očkování. Město Chomutov zajistilo pro seniory, kteří 

neměli přístup k internetu, telefonní linku, na které bylo možné řešit 

nesnáze ohledně přihlášení se na očkování se zaměstnanci sociálního 

odboru. 

Zdravotnictví 

Magistrát 

Sociální péče 

Očkování 

Covid-19 

K 19. lednu bylo v okrese Chomutov potvrzeno celkem 7 922 případů 

nákazy onemocněním covid-19. 

Nemocní 

Covid-19 

 
Foto: Zoopark Chomutov 

21. ledna zveřejnil Zoopark Chomutov na svém facebookovém profilu 

úsměvnou zprávu o čápu bílém, který si do svého chomutovského hnízda 

nastěhoval desítky kusů lidského oblečení, převážně však plavek a 

dámského spodního prádla. Informace se rychle rozšířila, převzala ji česká i 

některá zahraniční média a město Chomutov se tak dočkalo neotřelé 

propagace.  

Zajímavosti 

Propagace 

Zoopark 
Chomutov 
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25. a 26. ledna došlo k dočasnému uzavření mateřských školek Růžová a 

Třebízského. Důvodem byl potvrzený výskyt onemocnění covidem-19 a 

následně nařízená karanténa u více jak 30 procent pedagogických 

pracovníků. 

Školství 

Opatření 

Covid-19 

K 29. lednu bylo v okrese Chomutov potvrzeno celkem 8 116 případů 

nákazy onemocněním covid-19. 

Nemocní 

Covid-19 

 

 

5.2 Únor 

6. února se uskutečnil 45. ročník obrátkového silničního běžeckého závodu 

na 10 kilometrů Desítka v Bezručáku. Závodu se zúčastnilo 76 běžců, 

nejrychlejším byl Lukáš Eliáš z Teplic, který trať zdolal za 39 minut a 29 

vteřin. Akci již podruhé zorganizoval spolek Běžci Chomutov. 

Sport 

Běh 

Běžci Chomutov 

Bezručovo údolí 

8. února vyhlásilo města Chomutov čtvrtý ročník participativního rozpočtu. 

Chomutované tak opět získali možnost podílet se na úpravě stávajících 

nebo vzniku nových veřejných prostranství. Na participativní rozpočet, 

který probíhal v rámci projektu Společně tvoříme Chomutov, vyčlenilo 

město pět milionů korun. Návrhy bylo možné posílat do konce března, 

přičemž na jeden projektový záměr mohlo být celkového rozpočtu 

vynaloženo nejvýše 600 tisíc korun.  

Hospodářství 

Ekonomika 

Samospráva 

Veřejný prostor 

 

K 8. únoru bylo v okrese Chomutov potvrzeno celkem 8 511 případů 

nákazy onemocněním covid-19. 

Nemocní 

Covid-19 

Od 8. do 21. února probíhalo v italském středisku Cortina d'Ampezzo 

Mistrovství světa v alpském lyžování. Závodu se zúčastnil také 

reprezentant Lyžařského klubu Chomutov Jan Zabystřan, který zde 

vybojoval senzační deváté místo.  

Sport 

Lyžování 

Reprezentace 

Od 15. února došlo opět k rozšíření otevírací doby magistrátu města 

Chomutova. Magistrát se vrátil k běžné otevírací době s úředními dny od 

pondělí do čtvrtka. Chomutovský magistrát fungoval v omezeném od 

zpřísnění protiepidemických opatření 27. prosince 2020. 

Magistrát 

Opatření 

Covid-19 

K 21. únoru bylo v okrese Chomutov potvrzeno celkem 9 376 případů 

nákazy onemocněním covid-19. 

Nemocní 

Covid-19 

22. února se na chomutovském hřbitově sešli členové Astronomické 

společnosti Chomutov, aby položením květin a zapálením svíček uctili 265. 

výročí narození Františka Josefa Gerstnera, významného chomutovského 

rodáka a projektanta koněspřežné trati z Českých Budějovic do Lince.      

Pieta 

Rodáci 

Astronomická 
společnost 
Chomutov 
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5.3 Březen 

1. března vydala vláda usnesení, v němž doporučila provozovatelům 

uzavření dětských hřišť. V Chomutově proto byla nově uzavřena všechna 

oplocená dětská hřiště. 

Děti a mládež 

Covid-19 

Od 1. do 22. března bylo, až na výjimky, zakázáno opustit území obce, což 

se, v kombinaci s uzavřenými vnitřními provozy, projevilo zvýšenou 

návštěvností rekreačních a volnočasových lokalit. Nejpopulárnější byly 

Bezručovo údolí, Kamencové jezero a nádrž Banda, městský park či okolí 

uzavřeného areálu na Domovince.  

Volný čas 

Rekreace 

K 3. březnu bylo v Chomutově podle informací krizového štábu 

hospitalizováno 73 pacientů s covidem-19, přičemž 11 z nich vyžadovalo 

intenzivní péči a pět umělou plicní ventilaci. Městská policie Chomutov 

evidovala v tu dobu denně kolem 80 přestupků v souvislosti s porušením 

vládních opatření. 

Bezpečnost 

Zdravotnictví 

Covid-19 

4. a 5. března se v městské sportovní hale bez účasti diváků uskutečnilo 

finále Českého poháru v basketbalu, v němž o medaile bojoval také ženský 

tým chomutovských Levhartic. 4. března podlehl v semifinálovém zápase 

soupeřkám z klubu Královo Pole Brno a 5. března jej čekal zápas o bronz se 

Slavií Praha, který byl však nečekaně, jen hodinu a půl před začátkem, kvůli 

výskytu covidu-19 mezi brněnskými hráčkami zrušen. Náhradní termín 

utkání byl stanoven na 1. dubna. Jelikož Slavia Praha předem ohlásila svou 

neúčast, získaly chomutovské basketbalistky bronz kontumačně. 

Sport 

Basketbal 

Sportovní hala 

BK Levharti 

7. března proběhl v parku u sochy T. G. Masaryka na stejnojmenném 

náměstí pietní ceremoniál k uctění výročí 171 let od narození prvního 

československého prezidenta Tomáše Garrigua Masaryka. Zástupci města, 

místních spolků a veřejnosti přicházeli kvůli epidemické situaci k pomníku 

samostatně v průběhu dne.  

Výročí 

Pieta 

T. G. Masaryk 

K 10. březnu bylo na Chomutovsku 1 689 nakažených koronavirem, 

přičemž od počátku epidemie jich bylo v okrese potvrzeno přes 12 tisíc. 

Chomutovská nemocnice disponovala čtyřmi covidovými odděleními a 

dvěma covidovými jednotkami intenzivní péče. Městská policie Chomutov 

řešila denně zhruba sto přestupků proti vládním opatřením. 

Bezpečnost 

Zdravotnictví 

Covid-19 

K 16. březnu bylo v okrese Chomutov potvrzeno celkem 12 974 případů 

nákazy onemocněním covid-19. 

Nemocní 

Covid-19 

19. března uplynul rok od prvního případu výskytu coviu-19 v Chomutově.  Covid-19 
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21. března Chomutovanům zpestřily jinak zcela utlumený život africké trhy 

s čerstvým exotickým ovocem z Tanzanie. Konaly se v obchodním centru 

Chomutovka a mimo ovoce nabízely také cizokrajné koření a marmelády.  

Veřejný život 

Obchod 

Trhy 

22. března uplynul jeden rok od úmrtí první oběti koronaviru v České 

republice. Za rok v Česku zemřelo celkem 24 810 lidí s covidem-19. 

Výročí 

Covid-19 

27. března od 20:30 do 21:30 se město Chomutov připojilo k Hodině Země 

a na hodinu zhaslo veřejné osvětlení. Nasvícené zůstaly pouze památky a 

veřejné budovy. 

Ekologie 

Hodina Země 

28. března oslavil 85. narozeniny oblíbený autor, herec a zakladatel Divadla 

Járy Cimrmana Zdeněk Svěrák. Ke gratulantům se na dálku připojila také 

Kultura a sport Chomutov, která na výlepovou plochu před chomutovským 

divadlem umístila plakáty k filmům, na nichž se Zdeněk Svěrák podílel. 

 
Foto: Kultura a sport Chomutov 

Jubilea 

Kultura a sport 

Osobnosti 

K 30. březnu bylo v okrese Chomutov potvrzeno celkem 14 441 případů 

nákazy onemocněním covid-19. 

Nemocní 

Covid-19 

30. března zveřejnil Chomutovský deník informaci o akci Solidárek, v níž 

lidé poslali chomutovskému zooparku během čtyř dní více než půl milionu 

korun. Cílem akce bylo pomoci zoo bojovat proti ekonomickým potížím 

způsobeným protiepidemickými opatřeními, jež uzavřela zoologické 

zahrady a připravila je tak o příjmy ze vstupného.  

Zákazy a 
opatření 

Dobročinnost 

Zoopark 
Chomutov 

Café Atrium, přestože muselo být kvůli epidemii pro návštěvníky uzavřeno, 

přichystalo svým zákazníkům opět možnost objednat si velikonoční 

mazance. Na přelomu března a dubna si je k výdejnímu okénku v atriu 

přišlo vyzvednout na tři sta Chomutovanů.   

Gastronomie 

Café Atrium 
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5.4 Duben 

1. dubna bylo v chomutovské nemocnici otevřeno nové, velkokapacitní 

očkovací centrum. Zahrnovalo pět ordinací, dvě velké čekárny a parkovací 

plochu. Na pracovišti bylo možné naočkovat až tisíc pacientů denně. 

Zdravotnictví 

Očkování 

Covid-19 

1. dubna začal zápis dětí do prvních tříd základních škol. Zápis opět proběhl 

bez přítomností dětí ve škole. Žádosti o přijetí k základnímu vzdělávání bylo 

možno podat přes datovou schránku, e-mail, poštou či online na webových 

stránkách jednotlivých škol. 

Školství 

Základní školy 

Zápisy 

7. dubna informoval chomutovský krizový štáb o významném poklesu 

nakažených v okrese Chomutov, ze zhruba 4 800 nakažených týdně klesl 

počet nově nemocných na zhruba 2 800 týdně. V chomutovské nemocnici 

bylo v tu dobu hospitalizováno 75 pacientů s covidem-19, z toho bylo 11 

pacientů na jednotce intenzivní péče a pět pacientů na umělé plicní 

ventilaci. 

Nemocní 

Covid-19 

Nemocnice 
Chomutov 

12. dubna se po vynucené čtyřměsíční pauze návštěvníkům opět otevřel 

chomutovský zoopark. Během lockdownu mezitím do zooparku přibyli noví 

zvířecí obyvatelé: miniaturní osel středozemní, dvě samice pižmoňů, jeřábi 

bílí nebo nově narozená mláďata. 

Volný čas 

Osvěta 

Zoopark 
Chomutov 

12. dubna skončil v České republice po 198 dnech nouzový stav a přestal 

platit zákaz nočního vycházení či zákaz bezdůvodně opouštět území 

okresu. Otevřena byla také Chomutovská knihovna, ovšem jen pro 

knihovnické služby a bez přístupu k počítačům, internetu či relaxačním 

zónám. 

Zákazy a 
opatření 

Nouzový stav 

Volný pohyb 

Chomutovská 
knihovna 

12. dubna se do škol vrátili předškoláci a žáci prvního stupně, kteří měli 

tzv. rotační výuku, kdy se jednotlivé třídy ve školních budovách po týdnu 

střídaly. Školáci ve školách dvakrát týdně podstupovali pravidelné antigenní 

testování. 

Vzdělávání 

Školství 

Zákazy a 
opatření 

14. dubna informoval krizový štáb o trvajícím poklesu pozitivně 

testovaných na covid-19 na Chomutovsku a s tím souvisejícím uzavřením 

jednoho covidového oddělení v chomutovské nemocnici, která nadále 

disponovala třemi covidovými odděleními. Město Chomutov také otevřelo 

doposud uzavřená volnočasová a sportovní hřiště pro děti i dospělé. 

Volný čas 

Nemocní 

Covid-19 

Nemocnice 
Chomutov 

 

K 15. dubnu bylo v okrese Chomutov potvrzeno celkem 15 334 případů 

nákazy onemocněním covid-19. 

Nemocní 

Covid-19 

17. dubna se na náměstí 1. máje konaly první farmářské trhy roku 2021, 

kde se během dopoledne vystřídaly stovky lidí. Poptávka byla hlavně po 

Obchod 

Zemědělství 
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sazenicích a stromcích. Farmářské trhy v Chomutově bývají, co do počtu 

nakupujících i prodávajících, největší v celém Ústeckém kraji.  

Trhy 

24. dubna proběhlo v obchodech na Chomutovsku jarní kolo Sbírky 

potravin, do níž bylo možné od 8 do 18 hodin věnovat trvanlivé potraviny 

nebo drogistické zboží do zásob. Sbírka potravin je celorepublikově 

organizována Českou federací potravinových bank ve spolupráci se Svazem 

obchodu a cestovního ruchu České republiky a klíčovými obchodními 

řetězci působícími na tuzemském trhu, Asociací společenské odpovědnosti 

a partnery z neziskového sektoru. Pomoc je orientována zejména na 

seniory, rodiče samoživitele, pěstounské rodiny, děti z dětských domovů, 

hendikepované občany či lidi bez domova a je poskytována na celém území 

České republiky. 

Dobročinnost 

Sbírky 

Potraviny 

 
Foto: Chomutovský deník / Roman Dušek 

Ve středu 28. dubna začalo dvacetidenní dopouštění Kamencového jezera, 

které kvůli dlouhodobému suchu ztrácí vodu. Jezeru bez vlastního přítoku 

chybělo zhruba půl metru vody, v nejhorších vedrech byla hladina jezera i 

o 70 centimetrů níže, než bývalo obvyklé. S dočerpáním pomohla voda 

z Podkrušnohorského přivaděče, odkud byla potrubím přivedena do šachty 

sloužící k regulaci vody ve Velkém otvickém rybníce a dále k 

bezpečnostnímu přepadu u písečné pláže. Město se s vodohospodáři 

dohodlo na dočerpání zhruba 30 tisíc metrů krychlových vody, což 

odpovídá desetině celkového objemu vody v jezeře a mělo by zvednout 

hladinu vody prozatím o 20 centimetrů. Společně s dopouštěním vody 

zahájil Chomutov také práce na odstranění organických usazenin a 

sedimentu ze dna jezera v oblasti jihovýchodní, tzv. otvické pláže. 

Rekreace 

Životní prostředí 

Sucho 

Kamencové 
jezero 

K 29. dubnu bylo v okrese Chomutov potvrzeno celkem 15 688 případů 

nákazy onemocněním covid-19. 

Nemocní 

Covid-19 
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5.5 Květen 

Od 3. do 7. května bylo možné na náměstí 1. máje ochutnat a zakoupit 

produkty z různých regionů Itálie. Konaly se zde italské trhy, které 

Chomutovanům nabídly maso, šunky, salámy, sýry, víno, těstoviny, pečivo, 

cukrovinky, olivy či ryby. 

Obchod 

Trhy 

3. až 14. května proběhl zápis dětí do chomutovských mateřských škol. 

Opět se konal bez osobní přítomnosti dětí i rodičů, kdy bylo možno podat 

přihlášky pouze přes datovou schránkou, e-mailem či poštou.  

Vzdělávání 

Školství 

Mateřské školy 

Chomutovský reprezentant v řecko-římském zápase Artur Omarov se na 

turnaji světové kvalifikace 7. a 8. května probojoval do finále, v němž si 

zajistil účast na letních olympijských hrách v Tokiu.  

Sport 

Czech wrestling 
Chomutov 

8. května si Chomutované připomněli 76 let od konce druhé světové války. 

Pietní akt proběhl tradičně u památníku Obětem války v městském parku a 

na hřbitově. Účastnili se ho členové vedení města v čele s primátorem 

Markem Hrabáčem a zástupci chomutovských válečných veteránů a dalších 

spolků.  

Pieta 

Osvobození 

K 12. květnu bylo v okrese Chomutov potvrzeno celkem 15 922 případů 

nákazy onemocněním covid-19. 

Nemocní 

Covid-19 

13. května informovalo město Chomutov o opětovném otevření 

chomutovského infocentra, prozatím od pondělí do soboty mezi 9. a 17. 

hodinou. 

Služby 

Infocentrum 

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

Oblastní muzeum Chomutov proto tento den nabídlo návštěvníkům volný 

vstup na výstavu Umění pozdního středověku v hornické oblasti Krušnohoří 

a prohlídku stálé expozice Všemu světu na útěchu – Sochařství a malířství 

na Chomutovsku a Kadaňsku. Zájemci si mohli zdarma prohlédnout 

například lapidárium na Mnišském dvorečku, kostel sv. Kateřiny, historické 

sklepy pod radnicí či Hvězdářskou věž v jezuitském areálu. 

Kultura  

Muzea 

18. května přinesl Chomutovský deník informaci o otevření první 

chomutovské zmrzlinárny, která nahradila oblíbené městské rodinné 

centrum Rozmarýn v městském parku. Zmrzlinárnu provozuje Farma 

Drmaly, která v ní nabízí svou vlastní zmrzlinu vyrobenou z domácího 

mléka.   

Služby 

Gastronomie 

Zmrzlinárna 

22. května se v 9 hodin na parkovišti u vlakové zastávky Chomutov město 

a na parkovišti za městskou sportovní halou sešli dobrovolníci v rámci akce 

Ukliďme Česko. Chomutov vyrazilo uklízet na 150 lidí, kteří sbírali odpad 

v okolí zooparku, sportovní haly a v parku. Celkem nasbírali jednu tunu 

odpadků a zaplnili kontejner o objemu 9 m3. O odvoz odpadu se postaraly 

technické služby, které také účastníkům zajistily rukavice, pytle 

a napichovací tyče. Na závěr proběhlo posezení u ohně s opékáním 

Životní prostředí 

Veřejný prostor 

Dobrovolnictví 

Ukliďme Česko 
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špekáčků. Akci, jejíž tradiční termín bývá na začátku dubna, zorganizovalo 

město Chomutov kvůli nepříznivé dubnové epidemické situaci až v květnu.  

Chomutovské kino Svět přivítalo 24. května po několika měsících nuceného 

zavření opět filmové diváky. Od poloviny června zahájilo víkendová 

promítání také letní kino. Vzhledem k tomu, že byl filmový průmysl vlivem 

pandemie také utlumený, byl promítací program složený z filmových 

novinek a snímků roku 2020, jejichž dřívější promítání epidemie 

znemožnila. Návštěvníci kina se museli prokázat negativním testem, 

potvrzením o očkování či o prodělání nemoci covid-19. Počet diváků nesměl 

překročit padesát procent kapacity kina a všichni museli mít po celou dobu 

nasazený respirátor. Uvnitř ani venku se nesmělo prodávat občerstvení. 

Kultura 

Zákazy a 
opatření 

Kino Svět 

Covid-19 

K 28. květnu bylo v okrese Chomutov potvrzeno celkem 16 062 případů 

nákazy onemocněním covid-19. 

Nemocní 

Covid-19 

28. května byl v Chomutově mezi 18. a 22. hodinou zpřístupněn farní kostel 

Nanebevzetí Panny Marie, kostel sv. Ignáce a kostel sv. Kateřiny. Stalo se 

tak v rámci celostátní Noci kostelů. Prohlídka kostelů byla zpestřena 

vystoupením pěveckých sborů a žáků Základní umělecké školy T. G. 

Masaryka. 

Kultura 

Kostely 

Noc kostelů 

Pěvecké sbory 

31. května se veřejnosti otevřely kryté plavecké bazény a aquaparky, ne 

však v Chomutově. Kvůli problémům s hydroizolací vnitřních podlah a jejich 

následnou reklamací zůstal chomutovský Aquasvět dalších šest měsíců 

zavřený, což u veřejnosti vyvolalo značně negativní ohlas.  

Volný čas 

Rekonstrukce 

Aquasvět 
Chomutov 

 

 

5.6 Červen 

1. června se za řady protiepidemických opatření otevřel areál 

Kamencového jezera včetně kempu. Zahájení sezóny přineslo 

návštěvníkům opravené převlékací kabinky, renovované sprchy či schody 

se zábradlím u postranních mol pro snazší vstup do vody. Pro hosty v kempu 

byla nově zřízena úschovna kol včetně nabíječky na elektrokola. Novinkou 

bylo také otevření areálu pro ranní koupání od 7 hodin. 

Veřejný prostor 

Zákazy a 
opatření 

Kamencové 
jezero 

Covid-19 

1. června zrealizovalo město Chomutov jeden z vítězných návrhů projektu 

Společně tvoříme Chomutov uskutečněného v rámci třetího ročníku 

participativního rozpočtu. V podchodu pod kruhovým objezdem na 

Palackého ulici byly na Den dětí veřejnosti představeny vitríny s obrázky 

chomutovských školáků a chomutovské výtvarnice Nadi Hoštové. 

Ústředními motivy byla zajímavá místa Chomutova a jeho okolí a 

poděkování zdravotníkům za jejich nasazení v době epidemie koronaviru. 

Veřejný prostor 

Hospodářství 

Výtvarná tvorba 

Děti a mládež 
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4. června zahájilo svou sezónu Národní technické muzeum v Chomutově. 

Železniční depozitář vystavuje na 100 kolejových vozidel a výstavu 

Chomutov ve století páry připravenou k výročí 150 let železnice na 

Mostecku a Chomutovsku. 

Osvěta 

Železnice 

Depozitář NTM 
Chomutov 

K 8. červnu bylo v okrese Chomutov potvrzeno celkem 16 110 případů 

nákazy onemocněním covid-19. 

Nemocní 

Covid-19 

10. června kolem poledne bylo možné pozorovat částečné zatmění Slunce, 

kdy Měsíc zakryl zhruba pětinu slunečního disku. Úkaz začal zhruba 

v 11.40 hodin a skončil kolem 13.40. Pozorování pro veřejnost uspořádala 

u hlavní budovy chomutovského muzea na Palackého ulici Astronomická 

společnost Chomutov. Byl zde zároveň představen projekt malé veřejné 

hvězdárny F. J. Gerstnera, který chce společnost realizovat v Lipské ulici. 

 
Foto: Chomutovský deník / Miroslava Šebestová 

Osvěta 

Pozorování 

Astronomická 
společnost 
Chomutov 

13. června vybojovaly juniorské Levhartice v dodatečné kvalifikaci postup 

do extraligy juniorek. V Jablonci nad Nisou dívčí basketbalový tým do 19 let 

zdolal postupně Litoměřice, Ústí nad Labem, domácí Jablonec a Plzeň. 

O extraligu bojovali v Opavě také stejně staří junioři, kterým se postoupit 

nepodařilo. 

Sport 

Basketbal 

Juniorky 

BK Levhati 

14. června nasypal neznámý pachatel kamení na kolejnice poblíž Velkého 

otvického rybníku, čímž způsobil vynucené zastavení vlaku z Děčína do 

Kadaně. Strojvůdce si naštěstí překážky včas všiml a spustil rychlobrzdu. 

Z vlaku bylo následně evakuováno na 20 cestujících, nikdo nebyl zraněn. 

Policie případ začala prověřovat jako podezření z trestného činu obecné 

ohrožení, kde je hranice trestní sazby tři až osm let. 

Doprava 

Železnice 

Bezpečnost 

Obecné 
ohrožení 
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17. června proběhlo ve sklepení kostela sv. Kateřiny předávání Ceny Jiřího 

Popela z Lobkovic13. Zároveň byla pokřtěna publikace bilancující 15 let 

udílení této ceny14. Cenu si odnesli Věra Vlčková, nositelka tradice 

paličkované krajky na Chomutovsku, a Josef Zástava, kapelník Hornického 

dechového orchestru Severočeských dolů. 

 
Foto: Město Chomutov 

Ocenění 

Osobnosti 

Křest 

17. a 18. června měli Chomutované možnost zdarma navštívit Protidrogový 

vlak, unikátní interaktivní vzdělávací program. Vlakovou soupravu tvoří šest 

vagónů, čtyři kinosály, osm interaktivních místností a skutečný příběh o 

drogové závislosti. Cílem programu je prostřednictvím zapojení všech 

lidských smyslů maximálně zapůsobit na osobnost návštěvníka a efektivně 

tak ovlivnit jeho pohled na zdravý životní styl i prevenci závislostního 

chování.  

Osvěta 

Drogy 

Závislosti 

Železnice 

18. června proběhla na Hřebíkárně první série koncertů festivalu Otevřeno. 

Zahrály zde kapely Do řady, Plexis, Totální nasazení, S.P.S. a Pirates of the 

pubs. Program festivalu probíhal na různých místech Chomutova během 

celého léta a nabídl další koncerty a divadelní představení. Na organizaci se 

podílely Kultura a sport Chomutov, Chomutovská knihovna, Zoopark 

Chomutov a Hřebíkárna.  

Kultura 

Divadlo 

Hudba 

Festivaly 

Od 18. června do 9. října probíhal v Chomutově 18. ročník festivalu 

Obnaženi15, tentokrát s podtitulem Zrání. Představil díla českých i 

zahraničních umělců z oblasti výtvarného umění, tance a filmu i umění 

Kultura 

Instalace 

                                                      
13 Podrobněji v kapitole číslo 6.5.9.3 
14 15 let Ceny Jiřího Popela z Lobkovic. Statutární město Chomutov, 2020. Nestránkováno. ISBN 978-80-87898-

22-2. 
15 Program festivalu Obnaženi je uveden v příloze číslo 4. 
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slova. Hlavní program multižánrového festivalu současného umění byl 

naplánován od 6. do 14. srpna. Součástí festivalu byly také umělecké 

instalace ve veřejném prostoru. U cyklostezky na Štefánikově náměstí bylo 

k vidění dílo Rekultivace Dagmar Šubrtové, v městském parku socha 

Návštěva Josefa Šporgyho doplněna fotografickým cyklem Dana Černého a 

jeho hostů a minimalistická instalace Individualita Jany Nuslauerové byla 

umístěna v uličce Příční. Na vzniku poslední instalace Můj dům Jiřího Němce 

a Terezy Zemanové, která byla umístěna v pochodu kruhového objezdu na 

Palackého ulici, spolupracovali účastníci otevřené dílny pletení. Festival 

organizují výtvarnice Jana Nuslauerová a tanečnice a performerka Klára 

Alexová. 

 
Foto: Miloš Štáfek 

Výtvarné umění 

Performance 

Tanec 

Film 

K 22. červnu bylo v okrese Chomutov potvrzeno celkem 16 127 případů 

nákazy onemocněním covid-19. 

Nemocní 

Covid-19 

22. června zveřejnilo město Chomutov výsledky čtvrtého ročníku 

participativního rozpočtu. Do hlasování se v roce 2021 zapojilo rekordních 

4 132 lidí, což je dvakrát více než dříve. Z 23 realizovatelných návrhů byly 

vybrány následující: Hvězdárna F. J. Gerstnera, Zlepšení podmínek psího 

útulku, Renovace cesty kolem rybníka u restaurace Hřebíkárna, Hřiště pro 

seniory a odpočinková zóna Bezručova, Street workout hřiště na bývalém 

atletickém stadionu, Rekonstrukce venkovních tribun v areálu Cihla, Dětské 

hřišťátko v ulici Tomáše ze Štítného, Parkour hřiště na bývalém atletickém 

stadionu, Výměna zadní brány na hřbitově a nákup nových konví na 

zalévání květinové výzdoby hrobů. 

Hospodářství 

Magistrát 

Veřejný prostor 

Rozpočet 
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24. června zasáhlo sedm obcí na jižní Moravě tornádo. Podle hodnocení 

Českého hydrometeorologického ústavu se jednalo o silné tornádo 

doprovázené savými víry, které dosáhlo síly F4 na Fujitově stupnici, tedy 

druhé nejsilnější úrovně síly tornáda. Událost si vyžádala šest obětí, stovky 

zraněných a na 200 zcela zničených a kolem 1 500 poškozených budov. 

Chomutov byl jedním z měst, která hned následující den zprostředkovala 

rychlou materiální sbírku pro postižené oblasti na jižní Moravě.  

Dobročinnost 

Sbírky 

Počasí 

Přírodní 
katastrofy 

Tornáda 

Bouře 

Na konci června zavítala do Chomutova hokejová legenda a majitel 

hokejového klubu Rytíři Kladno Jaromír Jágr. Na chomutovské radnici 

jednal o možnosti pronájmu hokejové arény na Zadních Vinohradech pro 

zápasy kladenského týmu po dobu rekonstrukce zimního stadionu v Kladně.   

Sport 

Hokej 

Osobnosti 

 

 

5.7 Červenec 

Na červenec a srpen přichystalo město Chomutov řadu kulturních akcí, 

které během prázdninových víkendů probíhaly pod názvem Chomutov 

žije!16 v městském parku, v atriu knihovny, v muzeu, na náměstí 1. máje, v 

areálu Domovinka a podobně. Cílem projektu byla podpora místních 

umělců, kterým předešlé sezóny nepříjemně zkomplikovala opatření 

související s covidem-19. První koncerty se uskutečnily o víkendu od 2. do 

4. července. 2. července v městském parku vystoupila Nina Schwarzová a 

skupina The Elevators. 3. července proběhl program pro děti Přivezte si 

sluníčko a 4. července zahrál v parku Album Bluegrass Band. Informace s 

podrobným programem celého letního programu byly nejen na webových 

stránkách města, ale nově bylo možné zobrazit v celý program přes QR 

kód17 v mobilním telefonu.  

Kultura 

Hudba 

Děti a mládež 

7., 14., a 28. července odpoledne se v hudebním altánu v městském parku 

uskutečnily promenádní koncerty. První koncert odehrál Hornický dechový 

orchestr Severočeských dolů, druhý Veselá krušnohorská muzika a třetí 

promenádní červencová středa patřila Veselým muzikantům.   

Kultura 

Koncerty 

Městský park 

O víkendu od 9. do 11. července nabídl Chomutov žije! páteční koncerty 

skupiny Retrosexuals v městském parku a formací Prago Union a PSH na 

Kamencovém jezeře. Na náměstí 1. máje proběhly 10. července dopoledne 

tradiční farmářské trhy, odpoledne pak v městském parku prezentovali 

svou činnost členové muzea Na Kočičáku. 11. července roztančila 

Osvěta 

Hudba 

Sport 

Muzeum Na 
Kočičáku 

                                                      
16 Program festivalu Chomutov žije! je uveden v příloze číslo 5. 
17 QR kód: prostředek pro automatizovaný sběr dat. Zkratka vychází z anglického Quick Response, tedy kódy 

rychlé reakce. QR kód dokáže zakódovat větší množství dat než klasický čárový kód. 
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návštěvníky parku v tamním altánku taneční škola Stardance a večer 

zazpíval vokální kvintet ExperiPent.  

Taneční škola 
Stardance 

10. července se na atletickém stadionu na Zadních Vinohradech uskutečnil 

42. 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.  

Sport 

Běh 

TJ VTŽ 
Chomutov 

10. července zahájily devátou sezónu tradičního prázdninového provozu 

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

do Vejprt a zpět s přestávkou na nádraží v Křimově absolvovaly v roce 2021 

vlaky 10., 17. a 24. července a 7. a 21. srpna. Vlaky vypravila společnost 

Loko-motiv Chomutov.   

Doprava 

Cestovní ruch 

Cyklovlaky 

Loko-motiv 

Chomutovský deník 12. července přinesl informaci o vzpomínkové akci 

žateckých vojáků, kteří si společně s rodinami padlých připomněli na 

chomutovském hřbitově kolegy Davida Beneše a Martina Marcina, kteří 

zemřeli před sedmi a čtyřmi lety na vojenské misi v Afghánistánu. 

 
Foto: Archiv 41. mechanizovaného praporu Armády České republiky 

Pieta 

Armáda ČR 

Ke 14. červenci bylo v okrese Chomutov potvrzeno celkem 16 143 případů 

nákazy onemocněním covid-19. 

Nemocní 

Covid-19 

15. července dopoledne se v areálu letního kina odehrálo jedno z tradičních 

prázdinových divadelních představení pro děti, a sice loutková pohádka 

Kašpárek a hodná víla Jarmila divadelního spolku Sváťovo dividlo. 29. 

července se tamtéž uskutečnil Zpívánkový kabaret, interaktivní představení 

Liduščina divadla. 

Divadlo 

Děti a mládež 

Letní kino 

Víkend 16. až 18. července probíhal opět ve znamení cyklu Chomutov žije! 

Večer 16. července zahrály v parku na společném koncertu kapely Traktor 

a Dymytry. 17. července odpoledne propuklo v parku Pohádkové řádění 

Kultura 

Hudba 



Kronika města Chomutova 2021                  5. Kalendárium 

40 

s Divadlem Hnedle Vedle a 18. července tam zahrály skupiny CopaCaband, 

Jazz Combo a Úlet. 

Děti a mládež 

23. července proběhl v rámci projektu Chomutov žije! ve volnočasovém 

areálu na Domovince hudební večer s kapelou Lucie revival a vystoupením 

komika a baviče Zdeňka Izera.   

Hudba 

Performance 

Na 23. a 24. července připravil Zoopark Chomutov oblíbené letní 

Pohádkové safari. Safari expres a zoovláček Amálka vyjížděly pravidelně na 

dobrodružné jízdy do světa fantazie plného oživlých pohádkových bytostí, 

které ztvárnili představitelé Divadla V Pytli. 

Děti a mládež 

Zoopark 
Chomutov 

24. července se ve sportovním areálu Cihla odehrál třetí ročník Poháru 

Naděje. Charitativní akci uspořádal opět Jan Radimský z fotbalového klubu 

Chelsea Chomutov. Turnaj tentokrát pomohl dvanáctileté Kačence, jež trpí 

řadou závažných diagnóz a je zcela odkázána na pomoc druhých. Akce 

přinesla Kačence a její rodině přes 140 tisíc korun. 

Sport 

Fotbal 

Dobročinnost 

Sportovní areál 
Cihla  

24. července se v městském parku sešly desítky Chomutovanů, aby si 

vyzkoušely, jaké je to bránit Chomutov před nájezdem husitů. Akci 

Ubráníme Chomutov připravila k 600. výročí dobytí města Chomutova 

agentura Modua. Program simuloval tehdejší průběh událostí a byl 

ilustrován živými obrazy a bojovými ukázkami. Účastníci si také vyzkoušeli 

například střelbu z kuše či praku nebo lov ryb. 

Historie 

Osvěta 

Výročí 

Agentura 
Modua  

Městský park 

K 29. červenci bylo v okrese Chomutov potvrzeno celkem 16 176 případů 

nákazy onemocněním covid-19. 

Nemocní 

Covid-19 

30. července proběhly na Hřebíkárně další koncerty v rámci festivalu 

Otevřeno, zahrály zde kapely Smola a Hrušky, Fast Food Orchestra a V3SKA.  

Festivaly 

Hudba 

Hřebíkárna 

31. července probíhal v městském parku další program pod hlavičkou 

projektu Chomutov žije! Muzeum Na Kočičáku tam uspořádalo výstavu 

vojenské výstroje, vytvořilo střelnici, dílničku pro nejmenší a fotokoutek. 

Odpoledne pak sehrálo chomutovské divadlo NaOko pohádkovou Popelku. 

Osvěta 

Děti a mládež 

Divadlo NaOko 

Muzeum Na 
Kočičáku 

Na 31. července přichystala Farma Drmaly, která v městském parku 

provozuje zmrzlinárnu, večer s promítáním pohádkové komedie a stezku 

odvahy. Od 21:30 se na bývalém letním stadionu u městského parku 

uskutečnilo promítání dětské hudební komedie Ať žijí duchové, zájemci se 

poté mohli vydat na pouť setmělým parkem. Pro návštěvníky z Jirkova byla 

zajištěna doprava historickým trolejbusem.  

Děti a mládež 

Městský park 

Farma Drmaly 
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Konec července přinesl ocenění chomutovskému zooparku. Za odchov 

devíti blavorů žlutých, největšího druhu slepýše, si Zoopark Chomutov 

vysloužil v konkurenci více než čtyřiceti nominací druhé místo v chovatelské 

soutěži Bílý slon.   

Ochrana přírody 

Chov zvířat 

Zoopark 
Chomutov 

 

 

5.8 Srpen 

2. srpna nastoupil Artur Omarov z chomutovského zápasnického klubu 

Czech wrestling Chomutov ke své olympijské premiéře na letních hrách 

v Tokiu. Kvalifikační zápas v řecko-římském stylu v kategorii do 97 

kilogramů prohrál. 

Sport 

Reprezentace 

Zápas 

Od 2. srpna umožnila chomutovská nemocnice ve svém očkovacím centru 

nově tzv. walk-in očkování, tedy bez předchozí registrace všem zájemcům 

starším 16 let.   

Covid-19 

Nemocnice 
Chomutov 

4. srpna odpoledne zahrál v hudebním altánu v městském parku Hornický 

dechový orchestr Severočeských dolů. Své vystoupení zopakoval ještě 25. 

srpna. 

Kultura 

Hudba 

Městský park 

Víkend 6. až 8. srpna probíhal opět ve znamení Chomutov žije! 6. srpna 

zazpívali v městském parku Jindra Kejak, Jan Veselý, Matěj Koudelka a 

Adéla Radimcová. 7. srpna dopoledne proběhly na náměstí 1. máje tradiční 

Severočeské farmářské trhy, odpoledne byla v parku opět přichystána 

prezentace muzea Na Kočičáku a víkend uzavřela v hudebním altánu 8. 

srpna v podvečer svým koncertem kapela Makovec.    

Kultura 

Osvěta 

Hudba 

Koncerty 

Trhy 

Městský park 

Od 6. do 14. srpna probíhal v Chomutově hlavní program festivalu 

Obnaženi. 11. srpna nabídl v atriu Chomutovské knihovny například večer 

se slam poetry, 12. srpna bylo možné navštívit v letním kině přehlídku 

tanečních filmů a 13. srpna zhlédnout taneční představení v kostele sv. 

Kateřiny.   

Kultura 

Tanec 

Performance 

Festivaly 

Veřejný prostor 

Od 9. do 14. srpna probíhalo na louce u bývalého kina Oko v Lipské ulici 

veřejné pozorování meteorického roje Perseidy. Pozorovat meteorický roj 

bylo možné vždy od 21 hodin. Akci zoraginovala Astronomická společnosti 

Chomutov. 

Osvěta 

Pozorování 

Astronomická 
společnost 
Chomutov 

K 10. srpnu bylo v okrese Chomutov potvrzeno celkem 16 196 případů 

nákazy onemocněním covid-19. 

Nemocní 

Covid-19 

12. srpna pokračovala na letním kině prázdninová divadelní představení 

pro děti. Divadlo Kejkle zde zahrálo pohádku O kůzlátkách doplněnou 

Divadlo 

Děti a mládež 
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zábavným programem. 26. srpna pak divadlo Hnedle Vedle uspořádalo 

Muzikhrátky se zvířátky.  

Letní kino 

O víkendu 14. a 15. srpna pokračovala série kulturních akcí Chomutov žije! 

14. srpna večer hostilo atrium Chomutovské knihovny tradiční taneční gala 

show V rytmu Orientu. 15. srpna proběhlo v městském parku zábavné 

kreativní odpoledne pro děti, v němž hlavní roli sehrál provázkový bublifuk. 

Připravena byla také jízda na koloběžce, společné tancování či malování na 

obličej. 

Kultura 

Tanec 

Tvoření 

Děti a mládež 

Městský park 

20. srpna až 21. srpna nabídl Chomutov žije! taneční odpoledne s kapelou 

Flashdane a workshopy chomutovských tanečních škol Stardance a 

Beethoven DC, které se uskutečnilo v pátek 20. srpna v městském parku. 

21. srpna dopoledne se na náměstí 1. máje konaly farmářské trhy a 

odpoledne patřil městský park opět dětem, které potěšila svým 

představením Heidi Janků a divadlo Hnedle Vedle. Nedělní program Big 

Bandu Zdeňka Tölga a divadla NaOko byl kvůli špatnému počasí zrušen. 

Kultura 

Hudba 

Divadlo 

Tanec 

Trhy 

21. srpna se uskutečnila nostalgická jízda parní lokomotivy 477.043 zvané 

Papoušek s historickou soupravu vozů řady Bai. Vlak z chomutovského 

depozitáře Národního technického muzea absolvoval trasu z Chomutova 

do železničního muzea v Lužné u Rakovníka, odkud přivezl řadu nadšených 

obdivovatelů železnice.  

Osvěta 

Doprava 

Železnice 

Historické vlaky 

NTM Chomutov 

26. srpna navšítvil opět městské divadlo v Chomutově přední jazzový 

trumpetista Laco Deczi se svou kapelou Celula New York. 

Kultura 

Hudba 

 
Foto: Chomutovská knihovna 

Kultura 

Hudba 

Sport 

Běh 

Děti a mládež 
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Víkend 27. až 29. srpna byl poslední ve znamení Chomutov žije! 27. srpna 

se v městském parku uskutečnilo hudební odpoledne Fun(ky) v parku. 28. 

srpna proběhlo ve volnočasovém areálu na Domovince rodinné hudební a 

divadelní odpoledne, zatímco ulice města Chomutova zaplnili účastníci 

Chomutovského půlmaratonu18, a 29. srpna se v atriu Chomutovské 

knihovny konal 14. ročník tradiční přehlídky folkové hudby Country Fest.   

30. srpna se na náměstí 1. máje odehrála poslední část festivalu Otevřeno. 

V 17 hodin vysoupilo Petra Börnerová Trio, rodinný projekt české zpěvačky 

a slovenského hudebníka, které na bubny doprovází jejich syn. O hodinu 

později začalo průvodové divadelní představení s prvky cirkusu v provedení 

skupiny V.O.S.A. Theatre   

Kultura 

Hudba 

Divadlo 

Festivaly 

 

Městu Chomutov se v průběhu července a srpna podařilo získat zbývající 

pozemky v lokalitě Pražských polí, které byly do té doby ve vlastnictví 

Palivového kombinátu. Území Pražských polí je evropsky významnou 

lokalitou, na němž by měla být vyhlášena do konce roku 2023 přírodní 

rezervace.    

Ochrana přírody 

Životní prostředí 

Hospodářství 

Pozemky 

 

 

5.9 Září 

1. září začal školní rok 2021/2022. Celkem nastoupilo do prvních tříd 493 

prvňáků, tedy o 41 dětí více než v předešlém školním roce. Vzhledem k 

doporučení Krajské hygienické stanice proběhlo vítání prvňáčků v 

základních školách opět v upraveném režimu. Při slavnostním zahájení 

školního roku byla možná přítomnost dvou zákonných zástupců na jednoho 

prvňáčka. V rámci platných vládních opatření museli mít rodiče ve třídě 

zakryté dýchací cesty a po ukončení slavnostního přivítání bezprostředně 

opustit prostory školy. Každý z žáčků prvního ročníku dostal od města 

pamětní list a velké desky na sešity. 

Vzdělávání 

Školství 

Vítání prvňáčků 

Zákazy a 
opatření 

Covid-19 

3. září se v Palackého ulici v Chomutově sešli kolegové a rodina policisty 

Romana Jedličky, který v roce 2008 tragicky zahynul při pronásledování 

vraha Romana Postla. Památku zesnulého policisty přijeli uctít ředitelé 

územních odborů Most a Louny a ředitel Krajského ředitelství policie. 

Pieta 

Tragická úmrtí 

Policie ČR 

3. září se v nových prostorách galerie Město, v podchodu pod kruhovým 

objezdem na Palackého ulici, konala v rámci ozvěn festivalu Obnaženi 

vernisáž výstavy sochařky Dagmar Šubrtové a ekologa Tomáše Gremlici. 

Výstava Místa života návštěvníkům přiblížila některé z rekulitvací 

Kultura 

Životní prostředí 

Vernisáže 

Přednášky 

                                                      
18 Podrobněji v kapitole 6.5.9.4 
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v Úseckém kraji a byla zakončena přednáškou na dané téma v Café Rouge. 

Poslední ozvěna festivalu pak proběhla 9. října, kdy bylo na Zadních 

Vinohradech vysazeno šest stromů.  

3. září oslavila 100. výročí Československá obec legionářská. Přestože byla 

založena 22. května, oslavy byly kvůli protiepidemickým opatřením 

posunuty na začátek září a připojil se k nim také Chomutov, který nasvítil 

městskou věž barvami české trikolory.   

Výročí 

Legionáři 

 
Foto: Město Chomutov 

4. září hostil areál Kamencového jezera první ročník Family Food Festivalu. 

Pestrá nabídka pochoutek světové gastronomie i regionálních produktů 

byla záměrně uspořádána tak, aby se prolnula s festivalem sportu.   

Gastronomie 

Festivaly 

Kamencové 
jezero 

5. září se v areálu Kamencového jezera uskutečnil Chomutovský festival 

sportu. Tradiční přehlídka sportovních možností ve městě se konala už 

počtvrté a opět nechyběly ukázky profesionálů či možnost vyzkoušet si 

jednotlivé disciplíny a vybrat si ten správný sport.  

Sport 

Festivaly 

Kamencové 
jezero 

7. září proběhl ve sportovním areálu na Zadních Vinohradech koncert 

rockové skupiny Kabát. Kabáti nebyli v Chomutově prvně, poprvé se však 

vystoupení uskutečnilo na otevřené scéně v cirkusovém šapitó.   

Kultura 

Hudba 

 

10. září se v atriu Chomutovské knihovny konala akce Rozkvetlý Masopust, 

kde bylo možno zakoupit za symbolické ceny na podporu stejnojmenného 

spolku sazenice, výrobky z dílny Mezi námi či oděvy z charitativního 

obchodu ADRA.  Program dolnily workshopy, květinová módní přehlídka a 

koncert skupiny 4. cenová. 

Dobročinnost 

Kultura 

Workshopy 
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11. září proběhl v atriu Chomutovské knihovny další ročník festivalu 

regionálních rockových, punkových a hardcorových kapel Indian Summer 

Open Air. V roce 2021 na něm vystoupili Adéla Radimcová, High five, Kuba 

Alexa & Quite Quiet, Noční klid a D o k r u h u duo. 

 
Foto: Chomutovská knihovna 

Kultura 

Hudba 

Festivaly 

 

14. září uspořádal Výbor pro národnostní menšiny v kostele sv. Ignáce 

autorské čtení chomutovské rodačky Vlasty Rut Sidonové, která zde 

předčítala z autobiograficky laděné knihy povídek Soukromý triangl. Čtení 

doprovázel skladatel a muzikant Petr Gušlbauer. 

Kultura 

Knihy 

Předčítání 

16. září uspořádala Okresní hospodářská komora Chomutov šestý ročník 

veletrhu obchodních příležitostí Krušnohorský Byznys Day. Ročník 2021 byl 

věnován problematice odpadů. Ráno proběhl v městském divadle seminář 

o využití odpadů a téma bylo sále rozvíjeno i během odpoledního programu 

ve skanzenu Stará Ves. 

Obchod 

Veletrhy 

Okresní 
hospodářská 
komora 

18. září se na parkoviště u sídla Severočekých dolů sjelo na sedm desítek 

automobilových veteránů. Kvůli pandemickým opatřením chyběli v roce 

2021 zahraniční hosté, a tak se místo 26. ročníku tradičního Srazu veteránů 

uskutečnilo v menším měřítku alternativní Setkání veteránů.  

Osvěta 

Doprava 

Auto-moto 

Veteran car club 

18. září se uskutečnila v rámci Dne evropského dědictví Všeobecná 

mobilisace Na Kočičáku, historicko-branná akce pro rodiny s dětmi, 

upomínající na mobilizaci v září 1938. Program s ukázkami obsazení 

pevnosti československou armádou, prohlídkami pevnostní linie či hranými 

scénkami přichystalo Muzeum československého opevnění z let 1936–1938 

Na Kočičáku. 

Osvěta 

Historie 

Armáda 

Muzeum Na 
Kočičáku 
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18. září proběhl 14. ročník turistického pochodu Krušnohorské šlápoty. 

Účastníci byli historickými autobusy odvezeni na připravené trasy, které 

byly v roce 2021 dvě. Kratší třináctikilometrová vedla do Chomutova 

z Orasína přes Jirkov, delší  dvacetikilometrová z Černic přes Vysokou Pec a 

Jirkov. Cestou bylo připraveno stanoviště s občerstvením a v cíli polévka. 

Akci uspořádalo chomutovské skautské středisko Český lev. 

Turistika 

Pochody 

Skauti 

 
Foto: Chomutovský deník / Roman Dušek 

18. 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, kancelář primátora či oratoř slečen 

v historické radnici. Otevřeno bylo také všech pět chomutovských kostelů, 

železniční depozitář či První chomutovský pivovar. Oblastní muzeum 

připravilo na tento den Muzejní noc gotiky, během níž bylo možné 

vyzkoušet si, jak se psalo gotickým písmem, jak se ve středověku zdobil 

nábytek či ochutnat středověkou kuchyni. Dobovou atmosféru navodilo 

také vystoupení hudební skupiny Arcus a šermířské skupiny Milites. 

Novinkou roku Dne evropského dědictví 2021 byla také komentovaná 

procházka městem s městským architektem Jaroslavem Pachnerem. 

Program zakončil ve 22 hodin výstup na Hvězdářkou věž. 

Kultura 

Památky 

Osvěta 

Historie 

Architektura 

19. září se v areálu letního kina a na Kamencovém jezeře uskutečnil druhý 

ročník charitatitvního festivalu Párty pomáhá. Zakoupením náramku, který 

sloužil zároveň jsko vstupenka, účastníci přispěli na benecykl pro Míšu a 

hiporehabilitační pobyt pro Adama. Kromě dobrého skutku navíc získali 

kulturní zážitky. Na dvou hudebních scénách se vytřídalo celkem šest kapel, 

mezi nimi například Kapela studentů a absolventů školy Jedličkova ústavu 

Dobročinnost 

Charita 

Hendikepovaní 

Kultura 

Hudba 

Divadlo 



Kronika města Chomutova 2021                  5. Kalendárium 

47 

The Tap Tap či rocková stálice Mňága a Žďorp. Pro děti sehráli své divalední 

představení Komedianti na káře, deskové hry a výtvarnou dílnu nabídla 

Chomutovská knihovna. Charitativní akce nakonec vynesla 58 344 korun. 

Akci zaštítilo a organizačně podpořilo v rámci projektu Chomutov pomáhá 

město Chomutov. 

Děti a mládež 

20. září byl zahájen sedmý ročník Chomutovského výtvarného salonu. 

Výstavu více než čtyřiceti kreseb, maleb, fotografií a soch, které vytvořilo 

16 regionálních výtvarnic a výtvarníků, hostilo opět Sklepení Osudu 

v Revoluční ulici. Zahájení salonu, které doprovázel koncert jazzové kapely 

Limbo, si nenechala ujít téměř stovka diváků. Výstava byla otevřená do 

poloviny října vždy od 15 do 19 hodin a každý pátek ji doplnil další kulturní 

program. Výtvarná díla Chomutovského výtvarného salonu jsou vždy 

prodejná. 

Kultura 

Výtvarné umění 

Výstavy 

Koncerty 

 
Foto: Chomutovský deník / Roman Dušek 

22. září se Chomutovská knihovna připojila k celostátní Noci literatury. Díla 

současné literatury předčítali: v kostele sv. Kateřiny náměstek primátora 

Milan Märc, v ředitelně Oblastního muzea v Chomutově jeho ředitelka 

Markéta Prontekerová, v jezuitské hrobce kostela sv. Kateřiny ředitel 

Chomutovské knihovny Bedřich Fryč, v kavárně Café Rouge knihovnice Věra 

Pokorná a v lapidáriu na Mnišském dvorečku knihovnice Monika 

Zwettlerová.    

Kultura 

Literatura 

Předčítání 

23. září proběhla v kině Svět novinářská projekce filmu Juraje Šimoviče 

Praga pana Příhody. Dokument o sběrateli automobilů značky Praga se 

zčásti natáčel právě v Chomutově, kde mělo vzniknout Muzeum Praga. 

Ústecký kraj však od projektu ustoupil a osud třetí největší ucelené kolekce 

Film 

Dokumenty 

Sběratelé 

Auto-moto 
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na světě zůstává nadále nejasný. Premiéra filmu pro veřejnost se 

uskutečnila 6. října v chomutovském kině Svět.   

24. až 26. září se v Liberci konalo Mistrovství České republiky v šermu, 

odkud šermíři a šermířky z klubu FC Chomutov z chomutovského Domečku 

přivezli tři mistrovské tituly, dvě stříbrné a pět bronzových medailí. 

Sport 

Šerm 

FC Šerm 
Chomutov 

25. září hostilo atrium Chomutovské knihovny první ročník lokálního 

festivalu Lokales s nabídkou regionálního pití, jídla či originálních kusů 

oblečení zpestřenou hudbu od místních Dj’s.  

Trhy 

 

25. září připravil spolek Kuprospěchu 15. ročník Chomutovské cyklojízdy. 

V roce 2021 byla vyjížďka zaměřena na historii a funkci Podkrušnohorského 

přivaděče a jako každý rok byl v průběhu jízdy vysazen strom. Akci pak 

uzavřely dva koncerty. V kostele sv. Kateřiny vystoupila ve 20 hodin 

písničkářka Amelie Siba a poté zahrála v Café Rouge kapela Dukla. Cílem 

cyklojízd je propagovat cyklistiku jako způsob dopravy, který je šetrný 

k přírodě. 

Veřejný život 

Cyklistika 

Osvěta 

Rockové kluby 

Kuprospěchu 

25. až 26. září vybojovali reprezentanti Tiger Fight Clubu Chomutov na 

Světových hrách bojových umění World Games 2021 v Salzburgu 13 

zlatých, devět stříbrných a 12 bronzových medailí. Tiger získal v hodnocení 

klubů první místo, v zisku medailí byl nejúspěšnější a zůstaly za nim i státní 

reprezentace jednotlivých zemí. Na světových hrách bojových umění 2021 

se sešlo 1 200 závodníků ze 47 zemí a čtyř kontinentů. 

 
Foto: Tiger Fight Club Chomutov 

Sport 

Reprezentace 

Bojová umění 

Tiger Fight Club 

29. září přinesl Chomutovský deník zprávu o petici, v níž Chomutované 

vyjádřili nesouhlas s výstavbou továrny na výrobu olejů z plastů, která měla 

Protesty 

Petice 
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vyrůst v areálu Teplárny Chomutov v Pražské ulici bez kladného stanoviska 

EIA19. Petici podepsalo na 200 lidí a podpořily ji také environmentálně 

zaměřené spolky. Výsledkem byla žádost Ministerstva životního prostředí o 

předložení studie vlivu stavby na životní prostředí.  

Průmysl 

Životní prostředí 

 

29. 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. Dárci obdrželi od 

náměstka primátora Milana Märce jako poděkování sadu broušených 

sklenic na červené víno s motivem města a květinu, ceremoniál doplnil 

svým vystoupením smíšený pěvecký sbor Na-hlas!   

Vyznamenání 

Dárci krve 

Český červený 
kříž 

Kostel sv. Ignáce 

30. září proběhl Zooparku Chomutov Den zvířat, kterým byla zároveň 

uzavřena letní sezona. Naposledy bylo možné se svézt Safari Expresem a 

sejít se s chovateli u výběhů v rámci komentovaného krmení. Nechybělo ani 

hudební divadlo Hnedle vedle, sokolnice Rozárka, prezentace Chráněné 

krajinné oblasti České středohoří a Astronomické společnosti či hry a 

soutěže se skauty. 

Osvěta 

Příroda 

Kultura 

Zoopark 

 

30. září navštívil Nemocnici Chomutov premiér Andrej Babiš a ministr 

zdravotnictví Adam Vojtěch. Vládní představitelé si prohlédli současné 

prostory anesteziologicko-resuscitačního oddělení a následně se 

s ředitelkou chomutovské nemocnice Irenou Voříškovou a primátorem 

města Chomutova Markem Hrabáčem zúčastnili před budovou G 

slavnostního poklepu na základní kámen nového emergency pavilonu. 

Výstavba pavilonu za téměř 834 milionů korun by měla probíhat do 

poloviny prosince 2023. 

Zdravotnictví 

Investice 

Nemocnice 
Chomutov 

 

 

 

5.10 Říjen 

1. října uctili představitelé města spolu s členy Československé obce 

legionářské, České obce sokolské, Českého svazu bojovníků za svobodu a 

členy Muzea Na Kočičáku položením květin a čestnou stráží šedesáté výročí 

úmrtí armádního generála in memoriam Karla Kutlvašra u jeho pomníku ve 

Škroupově ulici. Karel Kutlvašr byl československý legionář, důstojník a 

generál, který velel Pražskému povstání a po únoru 1948 se stal obětí 

politické perzekuce ze strany komunistického režimu.  

Pieta 

Armáda 

Legionáři 

                                                      
19 EIA: (z anglického Environmental Impact Assessment) je vyhodnocení vlivů stavby na životní prostředí. Studie, 

jejímž cílem je získat představu o výsledném vlivu stavby na životní prostředí a vyhodnocení, za jakých podmínek 

je její realizace akceptovatelná. 
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2. října zemřel architekt Vratislav Štelzig, který se od 60. let 20. století 

věnoval rozvoji Chomutova. Podílel se na koncepci přestavby středu města 

i sídlišť mezi Chomutovem a Jirkovem. Podle jeho projektu z roku 1973 byla 

realizována zástavba Palackého ulice s bytovými domy a obchody v parteru. 

Vypracoval také návrh sídliště Písečná a sídliště Zahradní. 

Osobnosti 

Architekti 

Úmrtí 

Od 4. do 10. října probíhal v Chomutově Týden sociálních služeb, během 

něhož si lidé mohli prohlédnout jednotlivé objekty Sociálních služeb 

Chomutov, tedy domov pro seniory, domov pro osoby se zdravotním 

postižením a denní stacionář pro osoby se zdravotním postižením na 

Písečné, sociální poradnu a jesle na Kamenné a centrum denních služeb 

v Bezručově ulici.  

Sociální péče 

Sociální služby 
Chomutov 

K 5. říjnu patřil podle krajské hygienické stanice Chomutov mezi tři z měst 

s rizikovým vývojem epidemie covidu-19. V celém chomutovském okrese 

vznikala menší ohniska nákazy v různých výrobních závodech. Za 24 hodin 

přibylo na Chomutovsku pět případů nákazy.   

Epidemie 

Covid-19 

 
Foto: Město Chomutov 

6. října bylo v kostele sv. Kateřiny u příležitosti Mezinárodního dne učitelů 

oceněno 21 učitelů působících na chomutovských mateřských, základních i 

středních školách. Ocenění pedagogové obdrželi od primátora Marka 

Hrabáče a jeho náměstků Davida Dindy a Milana Märce květiny, pamětní 

list, plaketu a dárek. O kulturní doprovodný program se postarala učitelka 

zpěvu z chomutovské umělecké školy Zuzana Sochrová. 

Školství 

Pedagogové 

Ocenění 

6. října proběhly volby do poslanecké sněmovny pro občany, kteří byli kvůli 

koronaviru v karanténě či izolaci. V České republice byl celkem 81 stanovišť, 

Volby 

Opatření 

Covid-19 
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na nichž bylo možné volit z auta. V Chomutově bylo připraveno na Zadních 

Vinohradech za zimním stadionem. 

7. října do kostela sv. Ignáce byly po 73 letech opět instalovány barokní 

varhany z první poloviny 18. století, které v něm byly umístěny až do roku 

1948. Poté, co byly barokní varhany na konci 40. let odvezené 

z Chomutova, vnější část putovala do Karolina a vnitřní do pražského 

kostela sv. Vojtěcha. Pražské Karolinum varhany městu navrátilo, stroj 

k varhanám však nadále zůstává dál v kostele sv. Vojtěcha. Varhany 

pocházejí z roku 1737, kdy je do raně barokního interiéru jezuitského 

kostela sv. Ignáce instaloval Thomas Schwarz, laik řádu Tovaryšstva 

Ježíšova. Umístěné jsou v boční oratoři. 

 
Foto: Chomutovská knihovna 

Památky 

Hudební 
nástroje 

Varhany 

Kostel sv. Ignáce 

7. a 8. října uspořádala Okresní hospodářská komora v městském divadle 

devátý ročník veletrhu Technodays. Hlavním cílem prezentačního veletrhu 

bylo motivovat nejen žáky středních a základních škol, ale i rodiče a širokou 

veřejnost ke studiu technických a řemeslných oborů. V roce 2021 se na něm 

představilo 32 vystavovatelů nejen z Ústeckého kraje. Veletrh nabídl 

seminář o vodíku, jakožto alternativním zdroji energie, doprovodný 

program v podobě virtuální reality, znalostního kvízu, autogramiády a talk 

show s hvězdami TikToku. 

Vzdělávání 

Technika 

Veletrhy 

Propagace 

Okresní 
hospodářská 
komora 

8. a 9. října se uskutečnily volby do poslanecké sněmovny. Celorepublikově 

vyhrála koalice Spolu složená z Občanské demokratické strany, KDU-ČSL a 

TOP 09 (27,79 procenta), druhé bylo hnutí ANO 2011 (27,12 procenta) a 

třetí koalice České pirátské strany a hnutí Starostové a nezávislí (15,62 

Volby 

Poslanecká 
sněmovna 

Chomutovsko 
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procenta). Na Chomutovsku zvítězilo hnutí ANO 2011 (37,21 procenta), 

druhá byla koalice Spolu (18,55 procenta) a třetí SPD (12,79 

procenta). Výrazně propadla Komunistická strana Čech a Moravy, která na 

Chomutovsku získala jen 4,3 procenta hlasů, ačkoli v minulých 

parlamentních volbách utržila přes 10 procent. Volební účast byla na 

Chomutovsku oproti předešlým sněmovním volbám o poznání vyšší. 

Dosáhla 54,7 procenta (oproti minulým 49,3 procenta), zůstala však pod 

celorepublikovým průměrem, který byl v roce 2021 65,4 procenta. 

 

13. a 14. října hostilo chomutovské kino Svět 19. ročník Mezinárodního 

festivalu outdoorových filmů, soutěžní putovní přehlídku zaměřenou na 

dobrodružné, extrémní, adrenalinové, ale také cestopisné snímky.   

Filmy 

Festivaly 

Kino svět 

 
Foto: Chomutovský deník / Roman Dušek 

16. října se v Oblastním muzeu v Chomutově konala vernisáž výstavy Mezi 

křížem a kalichem, jež připomněla 600 let od dobytí Chomutova husitskými 

vojsky. To je historicky vnímáno jako jeden z největších masakrů na civilním 

obyvatelstvu, kterého se husité dopustili. 

Historie 

Bitvy 

Výročí 

Oblastní 
muzeum 

16. října byla patrná opět se zhoršující situace v počtu nakažených 

covidem-19. S příchodem studeného podzimního počasí začal opět vzrůstat 

počet infikovaných osob. Na Chomutovsku jich od začátku epidemie 

v březnu 2020 prodělalo nemoc 16 467.    

Nemocní 

Covid-19 

17. října zveřejnilo město Chomutov informaci, že postava českého 

velikána Járy Cimrmana získala své jméno, jak uvedl Zdeněk Svěrák, podle 

chomutovského hokejisty Otto Cimrmana. Cimrman v letech 1950 až 1963 

odehrál za místní hokejový klub 567 utkání a nastřílel 446 gólů a také 

reprezentoval Československo na zimních olympijských hrách v roce 1956. 

Kultura 

Sport 

Zajímavosti 
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19. října zveřejnila Krajská zdravotní informaci o ocenění iktového centra 

v chomutovské nemocnici. Centrum získalo prestižní diamantový status za 

péči o pacienty s cévní mozkovou příhodou. Cenu udělila Evropská 

společnost pro cévní mozkové příhody ve spolupráci s projektem Angels, 

který každý rok hodnotí úroveň a kvalitu procesů poskytované zdravotní 

péče právě pacientům s mozkovou příhodou. Iktové centrum svůj 

diamantový status obhájilo, získalo jej totiž již v minulém roce, nově mu 

byla ovšem udělen certifikát celosvětového projektu Quality in Acute 

Stroke Care za vynikající výsledky v léčebné a ošetřovatelské péči o pacienty 

s mozkovou příhodou. 

Zdravotnictví 

Ocenění 

Nemocnice 
Chomutov 

20. října uspořádala Okresní hospodářská komora v Chomutově ve 

spolupráci se Střediskem volného času Domeček Chomutov okresní kolo 

šestého ročníku soutěže T-PROFI: Talenty pro firmy. Cílem soutěže je 

podpora polytechnické výuky a zlepšení manuálních dovedností žáků. 

Soutěží vždy tříčlenné týmy žáků pátých tříd základních škol, kteří mají za 

úkol vyrobit ze stavebnice Merkur M8, jež se nejvíce přibližuje podmínkám 

strojírenství, v co nejlepším čase technicky funkční model. První místo 

vybojovali žáci Základní školy Na Příkopech. 

Vzdělávání 

Technika 

Soutěže 

Základní školy 

Okresní 
hospodářská 
komora 

Od 22. října byla v galerii Lurago v Chomutovské knihovně k vidění 

edukativní interaktivní výstava Lidé odvedle. Putovní výstava Nadace 

Sirius, jež se dlouhodobě věnuje podpoře znevýhodněných dětí, byla 

určena pro veřejnost, ale zvláště pro žáky základních a středních škol a jejich 

pedagogy, kteří mohli k přípravě předem využít metodické pokyny.     

Kultura 

Výstavy 

Hendikepovaní 

Chomutovská 
knihovna 

 
Foto: Chomutovský deník / Lucie Králíková 

Historie 

Osvěta 

Holokaust 

Pomníky 

Židovská obec 
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22. října byly do ulic města Chomutova umístěny kameny zmizelých, tzv. 

Stolpersteine. Mají podobu dlažebních kostek s mosazným povrchem, které 

se vsazují do chodníků před domy, kde žily oběti holokaustu a nacistického 

režimu. Z iniciativy manželů Moniky a Adama Zwettlerových byla 

uspořádána sbírka, která umožnila instalaci sedmi kamenů, jež připomínají 

rabína Dr. Emila Krakauera a jeho manželku Matyldu (na Žižkově náměstí), 

Bedřicha Hellera a jeho matku Ernu (v Puchmayerově ulici), Kláru a Maxe 

Hellerovy (v ulici 28. října) a Markétu Konirschovou, rozenou 

Goldmannovou (v Čelakovského ulici před vilou Goldmann). Slavnostního 

aktu se zúčastnil předseda teplické židovské obce Michael Lichtenstein a 

duchovní teplické židovské obce Tomáš Pulc. Město Chomutov 

reprezentovali náměstci primátora David Dinda a Milan Märc. 

23. října začala na Kamencovém jezeře série otužovacích sobot. Areál by 

pro zájemce otevřen od 8 do 12 hodin, vstup byl zdarma a na otužování 

dohlížel certifikovaný plavčík. Oproti poslední sezóně bylo možné zajít si 

zaplavat do studené vody nově také v úterý a ve čtvrtek do 16 do 17 hodin.   

Zdraví 

Trendy 

Otužování 

Kamencové 
jezero 

26. října se chomutovské informační centrum připojilo ke Dni turistických 

informačních center. Pro prvních sto návštěvníků tak byl připraven drobný 

dárek v podobě občerstvení, balónků či omalovánek. Kdo chtěl, mohl 

otestovat znalosti ve vědomostním kvízu a získat vstup do Oblastního 

muzea v Chomutově zdarma. 

Cestovní ruch 

Turismus 

Propagace 

Informační 
centrum 

Od 26. října byla na chomutovském magistrátu zprovozněna Tichá linka, 

která zprostředkovává online komunikaci s neslyšícími klienty v podobě 

online tlumočení nebo v podobě online přepisu. Úředníci nově mohou 

využívat pro komunikaci s neslyšícími tablet s mobilním připojením, přes 

který je možné zahájit online tlumočení či přepis. Tichá linka je v provozu v 

České republice od roku 2008 a ročně uskuteční přes 25 tisíc spojení na více 

jak 300 místech. Provoz zajišťuje tým zkušených tlumočníků a 

přepisovatelů. Bezplatně ji provozuje obecně prospěšná společnost Tichý 

svět. 

Magistrát 

Hendikepovaní 

Neslyšící 

Tlumočení 

28. října se u příležitosti 103. výročí založení samostatného 

Československého státu sešli v poledne v parku T. G. Masaryka 

představitelé města, Československé obce legionářské, České obce 

sokolské, Českého svazu bojovníků za svobodu, muzea Na Kočičáku a další 

Chomutované. O hodinu později proběhl u pomníku ve stejnojmenné ulici 

pietní akt k výročí úmrtí štábního kapitána Theodora Kouby, od jehož smrti 

uplynulo 80 let. Chomutovské náměstí vyzdobila už potřetí veliká státní 

vlajka pověšená z ochozu městské věže. 

Veřejný život 

Pieta 

Československo 

Výročí 

Legionáři 
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Foto: Chomutovský deník / Roman Dušek 

28. října proběhla v restauraci Republika vernisáž výstavy Portréty Josefa 

Šporgyho a Miloše Štáfka. Výstavu navštívil sám prezident Masaryk 

s doprovodem a společně vernisáž mimo přípitku zahájili i státní hymnou za 

zvuku flétny. Roli Masarykova dvojníka ztvárnil Jan Kohout z muzea Na 

Kočičku. 

Výstavy 

Vernisáže 

 

K 28. říjnu bylo v okrese Chomutov potvrzeno celkem 16 639 případů 

nákazy onemocněním covid-19. Počet nakažených rostl na konci října 

čtyřikrát rychleji než o měsíc dříve.  

Nemocní 

Covid-19 

Na 30. října přichystal Zoopark Chomutov s blížícím se Halloweenem pro 

odvážné Chomutovany Strašidelnou zoo. Na oblíbenou akci dorazilo na 

2 600 návštěvníků, často s lampionem a převlečených za pohádkové 

bytosti. Soutěžilo se o nejlepší masku, dlabaly se dýně a malovalo se na 

obličej. Večer pak završila ohnivá show. 

Slavnosti 

Děti a mládež 

Zoopark 
Chomutov 

V říjnu otevřelo café Atrium v atriu Chomutovské knihovny první květinový 

automat. Kytice od mosteckého spolku Vykvetlo byly k dispozici 

v samoobslužném stánku za 150 korun. Pokud se experiment založený na 

důvěře osvědčí, mohl by se stánek stát trvalou součástí atria.   

Veřejný prostor 

Služby 

Samoobsluha 

Květiny 

 

 

5.11 Listopad 

Od 1. listopadu začala pro restaurace, bary a další služby v gastronomii 

platit povinnost kontrolovat u svých zákazníků testy či očkovací certifikáty. 

Opatření 

Covid-19 
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2. listopadu se v zasedacím sále chomutovské radnice uskutečnil 12. ročník 

historické konference Comotovia, jejímž hlavním tématem bylo dobytí 

Chomutova husitskými vojsky v roce 1421. Přednášky byly rozčleněny do 

čtyř tematických bloků: Chomutov a 16. březen 1421; Krušnohoří; 

Kadaňsko; a Chomutovsko. Na uspořádání konference se podílely 

Statutární město Chomutov, Státní oblastní archiv v Litoměřicích a Státní 

okresní archiv Chomutov se sídlem v Kadani. 

Věda 

Historie 

Konference 

Výročí 

Bitvy 

K 3. listopadu bylo v okrese Chomutov potvrzeno celkem 16 753 případů 

nákazy onemocněním covid-19.  

Nemocní 

Covid-19 

4. listopadu omezila Krajská zdravotní v souvislosti s nepříznivým vývojem 

epidemiologické situace návštěvy na všech lůžkových stanicích ve všech 

svých nemocnicích, tedy i v chomutovské. Z omezení byly vyjmuty návštěvy 

pacientů v terminálním stavu, přítomnost třetí osoby u porodu a 

přítomnost jednoho zákonného zástupce u nezletilých dětí. 

Zdravotnictví 

Opatření 

Covid-19 

Nemocnice 
Chomutov 

5. listopadu informovalo město Chomutov o spuštění služby Mobilní 

rozhlas. Zajišťuje ji aplikace, díky které se informace z radnice o dění ve 

městě ihned zobrazí v mobilních telefonech uživatelů. K lidem se tak 

dostanou novinky z úřadu, upozornění na krizové situace, pozvánky na akce 

a na účast v různých anketách, upozornění na splatnost poplatků a 

podobně. Zároveň však může i uživatel posílat zprávy radnici.  Cílem služby 

je zlepšení a zefektivnění komunikace mezi obyvateli města a samosprávou. 

Samospráva 

Magistrát 

Komunikace 

Aplikace 

 

6. listopadu proběhl v rámci ukončení jezdecké sezóny ve skanzenu Stará 

Ves tradiční hon na lišku. Hubertovy jízdy se v roce 2021 zúčastnili 

vzhledem k epidemické situaci pouze domácí jezdci, přesto se sešlo deset 

jezdců na velkých koních a šest na ponících. 

Sport 

Jezdectví 

Slavnosti 

Hony 

8. listopadu pokřtila svou biografii chomutovská plavkyně, trojnásobná 

olympionička znakařka Simona Kubová. Kniha s názvem Krása mezi 

stěnami20 je rozhovorem, který s Kubovou vedl sportovní redaktor Stanislav 

Bartůšek.  

Knihy 

Sport 

Plavání 

9. a 10. listopadu se v městské sportovní hale uskutečnil 20. ročník výstavy 

Vzdělávání 2022. Prezentační výstavu středních škol a dalších vzdělávacích 

institucí uspořádaly Hospodářská a sociální rada Chomutovska a Okresní 

hospodářská komora Chomutov. Výstava je tradičně zaměřena především 

na žáky osmých a devátých tříd s cílem usnadnit jim rozhodování, kde dál 

studovat, a ukázat nabídku vzdělávacích institucí nejen na Chomutovsku. 

Vzdělávání 

Školství 

Veletrhy 

                                                      
20 KUBOVÁ, Simona, BARTŮŠEK, Stanislav. Krása mezi stěnami. Praha: Euromedia Group, 2021. 232 stran. ISBN 

978-80-242-7805-6. 
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Žáci měli na výstavě možnost seznámit se s podmínkami přijetí, průběhem 

výuky či následným uplatněním.  

11. listopadu se od 11 hodin uskutečnila u památníku válečných veteránů 

poblíž kostela sv. Barbory pietní akce k uctění jejich památky. Den 

válečných veteránů se slaví celosvětově u příležitosti konce první světové 

války. Jeho symbolem jsou květy vlčího máku, které pokrývaly hroby vojáků 

padlých na západní frontě.  

Veřejný život 

Pieta 

Váleční veteráni 

Od 11. do 14. listopadu probíhala na chomutovském zimním stadionu na 

Zadních Vinohradech olympijská kvalifikace v ženském hokeji. Utkaly se 

zde týmy Česka, Maďarska, Polska a Norska, přičemž právě české hokejistky 

14. listopadu kvalifikaci vyhrály a dosáhly tak historicky první účasti na 

olympiádě.   

Sport 

Hokej 

Ženský hokej 

Reprezentace 

 

Ke 12. listopadu bylo v okrese Chomutov potvrzeno celkem 17 256 případů 

nákazy onemocněním covid-19. 

Nemocní 

Covid-19 

15. listopadu schválilo městské zastupitelstvo nové znění Obecně závazné 

vyhlášky o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství, 

která změnila výši poplatku za odpady z 600 na 800 korun na osobu na rok. 

Do poplatku byly nově promítnuty celkové náklady na obecní systém 

odpadového hospodářství. Další novinkou je povinnost hradit poplatek pro 

každou osobu s pobytem obci, tedy například i pro cizince s přechodným 

pobytem.  

Ekonomika 

Hospodářství 

Poplatky 

 
Foto: Chomutovský deník / Roman Dušek 

 

Výročí 

Pieta 
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17. listopadu si Chomutované na Den boje za svobodu a demokracii 

v městském paku u pomníku obětem válek a totalit připomněli 32 let od 

sametové revoluce a Mezinárodní den studentstva. V 17 hodin a 11 minut 

byla na náměstí 1. máje rozsvícena městská věž v barvě české trikolory, 

v kostele sv. Kateřiny byl vystaven Obelisk sochaře Karla Melouna s otiskem 

ruky Václava Havla a z městských amplionů měla zaznít píseň Modlitba pro 

Martu od Marty Kubišové, což však překazily technické potíže. 

K 18. listopadu bylo v okrese Chomutov potvrzeno celkem 17 860 případů 

nákazy onemocněním covid-19. 

Nemocní 

Covid-19 

20. listopadu se v České republice uskutečnil devátý ročník tradiční Sbírky 

potravin. Od 8 do 18 hodin bylo možno ve vybrané síti prodejen a 

obchodních řetězců věnovat trvanlivé potraviny nebo drogistické zboží. 

Zájem o potravinovou pomoc v posledních měsících velmi výrazně vzrostl. I 

když je sbírka primárně zaměřena především na pomoc důchodcům a 

samoživitelkám, přibylo lidí, kteří se kvůli koronaviru dostali do finanční 

tísně.  

Dobročinnost 

Charita 

Sbírky 

 

21. listopadu proběhlo v Městském divadle Chomutovské taneční gala 

trochu jinak. Alternativa tradiční Velké ceny města Chomutova v tanečním 

gala byla iniciována epidemickými opatřeními, která ovlinila podobu akce. 

Večer byl nesoutěžní, nabídl však vystoupení špičkových tanečních párů, 

kterým by nabitý program za normálních okolností účast nedovolil. Kromě 

několikanásobných mistrů České republiky se představili také tanečníci 

chomutovských škol Beethoven D.C. a Stardance či vítězka taneční soutěže 

StarDance Dana Batulková.  

Sport 

Tanec 

Exhibice 

Městské divadlo 

22. listopadu byl v České republice zaveden takzvaný bavorský model, 

který na hromadných akcích a ve službách přestal uznávat potvrzení o 

negativním testu na covid-19, a kulturu, sport či služby tak mohli nadále 

navštěvovat jen očkování a lidé s protilátkami po prodělaném covidu. Nová 

pravidla se v chomutovském očkovacím centru zvýšeným počtem zájemců 

neprojevila. Nárůst žadatelů o očkování rostl podle zdravotníků se 

zhoršující se situací od konce září. 

Opatření 

Epidemie 

Očkování 

Covid-19 

23. listopadu zasedal v Chomutově po delší době opět krizový štáb, který 

poté zveřejnil následující informace. V chomutovské nemocnici byla v 

provozu dvě standardní covidová oddělení. Hospitalizováno bylo 32 

pacientů, z toho čtyři na jednotce intenzivní péče a všichni čtyři s potřebou 

umělé plicní ventilace. Štáb nepřijal žádné usnesení, které by znemožnilo 

uspořádání plánovaných adventních akcí, všechny však budou 

organizovány v souladu s platnými protiepidemickými opatřeními. 

Opatření 

Epidemie 

Covid-19 
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K 24. listopadu bylo v okrese Chomutov potvrzeno celkem 18 801 případů 

nákazy onemocněním covid-19. 

Nemocní 

Covid-19 

24. listopadu se v kině Svět uskutečnil sedmý ročník mezinárodního 

festivalu krátkých animovaných filmů Anishort, který, ač probíhá 

především ve velkých evropských městech, je původně chomutovským 

projektem. V roce 2021 bylo na festival přihlášeno přes 1 600 filmů z více 

než 100 zemí, organizátoři z nich následně vybrali 18 nejzajímavějších. 

Film  

Festivaly 

Kino Svět 

28. listopadu se mělo na náměstí 1. máje odehrát otevření vánočních trhů 

a rozsvícení vánočního stromu s ohňostrojem, jemuž měl předcházet 

koncert Olgy Lounové a pěveckého sboru Comodo. 25. listopadu však vláda 

v demisi vydala usnesení, v němž mimo jiné znovu vyhlásila nouzový stav a 

zakázala veškeré vánoční trhy. Strom na chomutovském náměstí se tak 

rozsvítil bez připraveného doprovodného programu i stánků, které se 

město Chomutov rozhodlo rozmístit na podstatně větší ploše městského 

parku, v němž se během dalších adventních víkendů odehrávaly 

Chomutovské Vánoce. 28. listopadu se na náměstí nakonec uskutečnil jen 

první adventní koncert v kostele s. Ignáce, na němž po úvodním slovu 

Bedřicha Fryče zazpíval smíšený pěvecký sbor Aurum v doprovodu 

houslistky Petry Touškové. 

Slavnosti 

Koncerty 

Trhy 

Advent 

Vánoce 

 

 

 

5.12 Prosinec 

Od 1. prosince začala v Chomutově fungovat nová moderní možnost plateb 

za parkování ve městě. Kromě hotovostní platby a platby přes SMS je 

možné zaplatit také pomocí aplikace MPLA21. Jedná se o nejrozšířenější 

službu tohoto typu v České republice, kdy stejnou aplikaci na platbu 

parkovného mohou občané použít nejen v Chomutově, ale ve více než 60 

městech a lokalitách. Telefon řidiče je lokalizován pomocí systému GPS22, 

aplikace tak rozezná, kde se zaparkované auto nachází a nabídne vhodnou 

platbu. Uživatel si jen zvolí délku parkování. V souvislosti s touto změnou 

spustilo město Chomutov také nový web týkající se parkování 

parking.chomutov.cz, kde je vše ohledně parkování na území města.  

Doprava 

Magistrát 

Parkování 

Aplikace 

                                                      
21 MPLA: mobilní aplikace pro platby parkovného v České republice a na Slovensku 
22 GPS: Global Positioning System je globální družicový polohový systém provozovaný Vesmírnými silami 

Spojených států amerických. Umožňuje pomocí elektronického přijímače určit přesnou polohu na povrchu Země. 
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4. prosince začaly v městském parku Chomutovské Vánoce 202123. Po 

celém parku byly v patřičných rozestupech, v souladu s vládními 

nařízeními, rozmístěny prodejní stánky a na louce u pěšiny Boženy 

Němcové vyrostla ledová plocha s půjčovnou bruslí. V hudebním altánu 

probíhaly o víkendech programy pro děti a v altánku u zmrzlinárny vznikl 

betlém s živými zvířaty. V rozáriu byly vystaveny vánoční stromečky 

nazdobené dětmi z chomutovských mateřských školek a celý park byl 

světelně vyzdoben. Vánoční program nabídlo také atrium Chomutovské 

knihovny, kde bylo téměř každý podvečer přichystáno nějaké představení, 

a v kostele sv. Ignáce probíhaly tradiční adventní koncerty. 

 
Foto: Chomutovský deník / Miroslav Rada 

Slavnosti 

Koncerty 

Trhy 

Vánoce 

K 5. prosinci bylo v okrese Chomutov potvrzeno celkem 20 409 případů 

nákazy onemocněním covid-19. 

Nemocní 

Covid-19 

7. prosince předalo město Chomutov benecykl pro dvanáctiletou dívku z 

Chomutovska s dětskou mozkovou obrnou. Speciální kočárek pro 

hendikepované děti byl pořízen ze sbírky Chomutov pomáhá. Hodnota 

věcného daru s mnohačetným příslušenstvím dosáhla částky 69 240 korun. 

Druhým obdarovaným byl jedenáctiletý Adam, který se potýká se 

syndromem mnohočetných kloubních kontraktur. Obdržel finanční pomoc 

ze sbírky za účelem krytí nákladů na intenzivní hiporehabilitační pobyt, 

masážní přístroj na chodidla a lýtka a doplatek k invalidnímu vozíku 

v celkové výši 35 547 korun.  

Dobročinnost 

Charita 

Sbírky 

Hendikepovaní 

Chomutov 
pomáhá 

                                                      
23 Program Chomutovských Vánoc naleznete v příloze číslo 6. 
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Foto: Chomutovský deník / Roman Dušek 

9. prosince zasypal Chomutov sníh, hned den poté nechalo město 

protáhnout běžeckou stopu v Bezručově údolí. Mimořádně se také 10. 

prosince otevřelo zamrzlé Kamencové jezero pro otužilce, kteří jej jinak 

mohli pravidelně navštěvovat každé úterý, čtvrtek a sobotu. Další 

mimořádné otužovací setkání pak proběhlo na Boží hod vánoční, doplněné 

jídlem, pitím a hudebním doprovodem.  

Rekreace 

Sport 

Běžky 

Otužování 

15. prosince zveřejnil Chomutovský deník výsledky ankety společnosti 

Obce v datech, jež porovnává podmínky v 206 českých obcích s rozšířenou 

působností. Podle Indexu kvality života, který hodnotí stav životního 

prostředí, zdraví, dostupnost zdravotní péče, materiální podmínky, 

vzdělávání, služby a například i mezilidské vztahy, společnost srovnává 

podmínky pro život v obcích. Chomutov obsadil v roce 2021 190. místo a 

pohoršil si oproti minulému roku o čtyři pozice. 

Statistiky 

Ankety 

Hodnocení 

Kvalita života 

16. prosince vydalo město Chomutov novou propagační publikaci o 

Chomutově. Kniha Chomutov24 seznamuje čtenáře s historií a zajímavostmi 

města především prostřednictvím fotografií fotoreportéra Romana Duška.  

Knihy 

Fotografie 

Propagace 

16. prosince byla otevřena další část budoucího dálničního propojení 

Chomutova s Prahou. Stavba tři a půl kilometru dlouhého úseku dálnice D7 

u Panenského Týnce byla započata v září 2019 a vyšla na 750 milionů korun. 

Doprava 

Komunikace 

Dálnice 

                                                      
24 DUŠEK, Roman. Chomutov. Statutární město Chomutov, 2021. 131 stran. ISBN 978-80-906404-4-3. 
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Foto: Chomutovský deník / Roman Dušek 

19. prosince byla před posledním utkáním roku 2021 chomutovských Pirátů 

s lounskými hokejisty slavnostně pokřtěna na ledě zimního stadionu 

publikace 75 let chomutovského hokeje25. Knihu společně pokřtili její autor 

Libor Kult, Jiří Sochor z managementu Pirátů Chomutov, hokejista Milan 

Kraft a současný kapitán chomutovského A-týmu Jaroslav Kůs.  

Knihy 

Sport 

Hokej 

Piráti Chomutov 

19. prosince měl premiéru záznam Vánočního koncertu gymnaziálního 

pěveckého sboru Comodo. Kvůli epidemické situaci se nakonec nemohl 

uskutečnit tradičně v kostele sv. Kateřiny, a tak byl alespoň skrze platformu 

YouTube přenesen do online prostředí. Pěvecký sbor se svým koncertem 

připojil k charitativnímu projektu Vánoce pro Klokánek. 

Kultura 

Koncerty 

Charita 

Dobročinnost 

Comodo 

K 20. prosinci bylo v okrese Chomutov potvrzeno celkem 22 292 případů 

nákazy onemocněním covid-19. 

Nemocní 

Covid-19 

20. prosince se v kostele sv. Ignáce uskutečnil čtvrtý adventní koncert. Svíci 

na adventním věnci poprvé zapálil Alois Heger, dlouholetý děkan 

chomutovské římskokatolické farnosti, a také bylo veřejnosti představeno 

nové interiérové osvětlení kostela. Program koncertu obstarala Loutna 

česká doprovázená přednesem herce Františka Kreuzmana. 

Kultura 

Koncerty 

Investice 

Kostel sv. Ignáce 

 

23. prosince přivezli skauti do Chomutova Betlémské světlo, a to opět 

historickým autobusem, tentokrát Ikarusem 280, který cestou zastavoval 

na zastávkách městské hromadné dopravy, kde bylo také možné světýlko 

získat a prohlédnout si autobus. Připravena byla i dvě stabilní stanoviště, v 

Křesťanství 

Tradice 

Skauti 

 

                                                      
25 KULT, Libor; HEJZLAR, Zdeněk; BOCIAN, Martin. 75 let chomutovského hokeje: 1945-2020. Chomutov: Piráti 

Chomutov, 2021. 647 stran. 
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parku u Městského divadla ve skautské podsadě a ve stanu u skautské 

klubovny v Havlíčkově ulici. Novinkou roku 2021 byla nabídka zavezení 

betlémského světla i do okolních blízkých obcí. 

O půlnoci z 24. na 25. prosince se kostelem sv. Ignáce po dvouleté pauze 

opět rozezněla Česká mše vánoční Jakuba Jana Ryby v podání smíšeného 

pěveckého sboru Hlahol a Komorního orchestru města Chomutova.  

Koncerty 

Hlahol 

Komorní 
orchestr města 
Chomutova 

 
Foto: Chomutovský deník / Roman Dušek 

Od 29. prosince začala platit nová omezení, a tak byl zrušen Velký Silvestr 

na ledě, kdy měla být 31. prosince odpoledne pro veřejnost otevřena obě 

kluziště na zimním stadionu. Proběhlo však alespoň dopolední veřejné 

bruslení a po vynucené přestávce v roce 2020 se uskutečnil tradiční výšlap 

na Kočičák, obohacený o dobový fotbalový turnaj. První ročník vyhrálo 

družstvo chomutovských skautů.  

Sport 

Bruslení 

Fotbal 

Turnaje 

Pochody 

Sešlosti 
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6. VEŘEJNÁ SPRÁVA 

6.1 Rada města Chomutova 2021 

 

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, MBA 
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 (člen Majetkové a likvidační komise, do 30. 

listopadu předseda Komise pro cestovní ruch), 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 2021 

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 2021 jedenadvacetkrát, a to ve dnech 18. 

ledna, 1. února, 16. února, 8. března, 29. března, 12. dubna, 3. května, 24. května, 7. června, 

28. června, 26. července, 11. srpna, 23. srpna, 7. září, 20. září, 4. října, 25. října, 8. listopadu, 

29. listopadu, 3. prosince a 6. prosince. Níže uvádím některá usnesení a témata projednávaná 

na zasedáních městské rady.  

18. ledna řešila rada rozpočtová opatření, prodeje pozemků a schválila strategii 

prevence kriminality Městské policie Chomutov pro období let 2020 až 2023. 

1. února městská rada schválila konání Severočeských farmářských trhů pro rok 2021 

či zápis do Kroniky města Chomutova 2020. Zabývala se také návrhy změn rozpočtů škol a 

školských zařízení za druhé pololetí 2020.  
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16. února vzala rada na vědomí zánik mandátu členky Zastupitelstva statutárního 

města Chomutova paní Bc. Elvíry Hahnové a předala osvědčení o vzniku mandátu člena 

zastupitelstva Petrovi Haldovskému. Rada také souhlasila s využitím stěny v podchodu mezi 

ulicemi Čelakovského a Cihlářská za účelem umělecké, výtvarné tvorby v rámci v rámci 18. 

ročníku festivalu Obnaženi. 

29. března schválila rada z pozice Valné hromady SKZ Chomutov s. r. o. Závěrečnou 

zprávu o průběhu likvidace společnosti Správa kulturních zařízení Chomutov a vyhlášení 

zadávacího řízení veřejné zakázky na opravy hydroizolace vnitřních podlah Aquasvěta. Dále 

schvalovala městská rada žádosti o dotace v programech: Kultura, kreativita, regionální 

historie a komunitní rozvoj 2021, Podpora aktivit v sociální oblasti na rok 2021, Podpora služeb 

v sociální oblasti neregistrovaných dle zákona číslo 108/2006 Sb., o sociálních službách na rok 

2021, Podpora sociálních služeb registrovaných dle zákona číslo 108/2006 Sb., o sociálních 

službách na rok 2021 

12. dubna rada odsouhlasila vyhlášení veřejné soutěže o nejvhodnější nabídku na 

nájem budovy restaurace U Pratura a provozování hostinské činnosti a ubytovacích služeb a 

schvalovala poskytnutí dotací z dotačního programu Sport a volný čas 2021. 

3. května byl schválen Povodňový plán města Chomutova, dále rada schválila vyhlášení 

veřejné soutěže o nejvhodnější nabídku na nájem pozemků za účelem vybudování a provozu 

areálu adventure golfu na Kamencovém jezeře a na základě doporučení komise pro posouzení 

a hodnocení nabídek rada odsouhlasila výběr společnosti pro provozování hostinské činnosti 

a ubytovacích služeb v restauraci U Pratura.  

24. května byla schválena výjimka z vyhlášky o regulaci hlučných činností a o 

výjimečném zkrácení doby nočního klidu pro festival Otevřeno, konaný na Hřebíkárně 18. 

června a 30. července 2021, a pro filmové projekce na letním kině. Na tomto zasedání byly 

také například schváleny účetní závěrky městských organizací a školských zařízení a jmenováni 

členové školských rad. 

28. června městská rada schválila zapojení města Chomutova do projektu Komplexní 

studie udržitelnosti Kamencového jezera a do výzkumu v oblasti obsahu polyaromatických 

uhlovodíků v asfaltovém souvrství vozovek. Rada také souhlasila s vyhlášením veřejné zakázky 

na zpracování plánu územního systému ekologické stability pro území obce s rozšířenou 

působností Chomutov. 

11. srpna schvalovala rada výsledky výběrového řízení na dodavatele stavby jižního a 

západního vstupního prostranství do areálu Kamencového jezera a připojení Chomutova k 

projektu města Annaberg-Buchholz Přeshraniční most na dvou kolech. 

23. srpna se městská rada zabývala především prodeji a pronájmy nemovitostí, 

problematikou věcných břemen a rozpočtovými opatřeními. 
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7. září vydala rada města nařízení číslo 2/2021 upravující organizování dopravy na 

území města Chomutova26 a schválila plán dopravní obslužnosti města Chomutova pro období 

let 2021 až 2025. Dále bylo odsouhlaseno vyhlášení dotačního programu Podpora vrcholového 

sportu 2022 

25. října městská rada schválila plán zimní údržby 2021-2022 a uzavření veřejnoprávní 

smlouvy o přenosu příslušnosti k projednávání přestupků s obcemi Blatno, Spořice, Bílence, 

Otvice, Kalek, Hrušovany, Málkov, Černovice, Všehrdy, Nezabylice a Místo. Dále se rada, mimo 

jiné, zabývala aktualizací střednědobého výhledu rozpočtu statutárního města na období let 

2022 až 2026 a rozpočtem města pro rok 2022 a odsouhlasila instalace fotovoltaických 

systémů u objektů sportovního a volnočasového areálu na Zadních Vinohradech. 

6. prosince schválila rada rozpočty a střednědobé rozpočtové výhledy příspěvkových 

organizací zřízených městem a rozbor hospodaření města za 1. až 3. čtvrtletí 2021. Rada se 

také zabývala pravidly pro hodnocení žádostí a poskytování dotací z Programu obnovy 

městské památkové zóny Chomutov a architektonicky a urbanisticky hodnotných nemovitostí 

na území města Chomutova. 

 

6.3 Zastupitelstvo města Chomutova 2021 

JUDr. Marek Hrabáč, primátor, ANO 2011 

David Dinda, první náměstek primátora, Nový Sever 

Mgr. Milan Märc, druhý náměstek primátora, Nový Sever 

Bc. 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 

Ing. Ladislav Drlý, člen rady města, Komunistická strana Čech a Moravy 

Bc. Elvíra Hahnová, členka zastupitelstva města, Svoboda a přímá demokracie (do 16. února 

2021) 

Petr Haldovský, člen zastupitelstva města, Svoboda a přímá demokracie (od 16. února 2021) 

Petr Kaiser, člen zastupitelstva města, ANO 2011 

Mgr. Valentina Klimešová, členka zastupitelstva města, ANO 2011 

Jaroslav Komínek, MBA, člen rady města, Komunistická strana Čech a Moravy 

Ing. Vladimír Koten, člen zastupitelstva města, PRO Chomutov 

                                                      
26 Nařízení číslo 2/2021 je uvedeno v příloze číslo 2. 
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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, Dis., 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 

 

6.4 Činnost zastupitelstva města v roce 2021 

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 2021 čtyřikrát, a to v termínech 19. 

dubna, 14. června, 13. září a 15. listopadu. Do jednání městského zastupitelstva opět zasáhla 

epidemie koronaviru. První zasedání městského zastupitelstva plánované na 1. března bylo z 
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důvodu zhoršující se epidemiologické situace zrušeno. Níže jsou uvedena některá z usnesení 

přijatých městským zastupitelstvem. 

19. dubna se městské zastupitelstvo ohradilo proti zastavení plánovaných investic 

Krajské zdravotní, a.s. do Nemocnice Chomutov a uložilo primátorovi města informovat o 

stanovisku Krajskou zdravotní a pozvat její zástupce na další zasedání zastupitelstva. 

Zastupitelstvo také schválilo poskytnutí daru pořízeného z prostředků veřejné sbírky 

Chomutov pomáhá či rozdělení dotací z dotačního programu pro sociální oblast Podpora 

sociálních služeb registrovaných dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách pro rok 

2021. Byly také rozděleny dotace z dotačních programů Kultura, kreativita, regionální historie 

a komunitní rozvoj 2021 a Sport a volný čas 2021. 

14. června schválilo zastupitelstvo hospodářský výsledek Statutárního města 

Chomutova za rok 2020 ve výši 68 742 509,06 koruny (jako rozdíl mezi příjmy a výdaji) a účetní 

výsledek hospodaření (po zdanění) Statutárního města Chomutova za rok 2020 ve výši 92 529 

994,50 koruny (jako rozdíl mezi náklady a výnosy). Na tomto zasedání bylo také odsouhlaseno 

přistoupení sportovního klubu Piráti Chomutov k Memorandu o podpoře vrcholového sportu 

ve městě Chomutov. 

13. září se zastupitelé zabývali především rozborem hospodaření města Chomutova za 

první pololetí roku 2021, rozpočtovými opatřeními a prodejem nemovitostí. 

15. listopadu schválilo městské zastupitelstvo návrh časového či obsahového plánu 

svých zasedání pro období od ledna do září 2022, aktualizaci střednědobého výhledu rozpočtu 

města pro období let 2022 až 2026. Dále zastupitelé schválili rozpočet statutárního města 

Chomutova pro rok 2022 ve výši 1 352 860 600 korun a v rámci schvalování rozpočtu vydali 

vyhlášku27 upravující výši poplatku za odpady z 600 na 800 korun za osobu na rok. 

 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. 

                                                      
27 Obecně závazná vyhláška číslo 3/2021 je uvedena v příloze číslo 1. 
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6.5 Činnost Magistrátu města Chomutova v roce 2021 

 V únoru 2021 vyhlásilo město Chomutov čtvrtý ročník participativního rozpočtu. 

V rámci projektu Společně tvoříme Chomutov vyčlenilo město pět milionů, z nichž byla na 

základě hlasování 4 132 občanů upravena či vytvořena nová veřejná prostranství. Realizace 

vítězných projektů, mezi kterými byly například hvězdárna na louce v Lipské ulici u bývalého 

kina Oko, renovace rybníkové cesty za restaurací Hřebíkárna či rekonstrukce tribuny ve 

sportovním areálu Cihla v Cihlářské ulici, by měla probíhat od ledna 2022. 

 V květnu byla díky analýze dat z monitoringu elektronického odbavovacího systému na 

magistrátu výrazně rozšířena nabídka termínů pro odbavování klientů. Rezervační místa, na 

které je možno se předem objednat, byla na nejvytíženějších přepážkových pracovištích 

navýšena až o 190 procent. Výhodou online rezervace termínu je přednostní odbavení a 

významná úspora času. 

 V září dosáhlo město Chomutov úspěchu při hodnocení dobré praxe zadavatelů 

veřejných zakázek uplynulého tříletého období. Institut ekonomických studií při Univerzitě 

Karlově hodnotil 222 měst do 50 tisíc obyvatel, mezi kterými se Chomutov umístil na druhém 

místě. Index s pomocí reálných dat měří, nakolik konkrétní úřad postupuje transparentně, 

hospodárně a zda mu nevznikají ekonomická rizika. Hodnotí, jak jsou zakázky dostupné 

dodavatelům, zda v soutěži panuje zdravé konkurenční prostředí. 

 V říjnu byla na chomutovském magistrátu zprovozněna tzv. Tichá linka. Úředníci 

mohou nově využít pro komunikaci s neslyšícími klienty díky speciálnímu tabletu online 

tlumočení a online přepis od obecně prospěšné společnosti Tichý svět. Tlumočení může být 

vyžádáno při neplánované schůzce až po příchodu klienta na úřad, nebo dopředu, pokud je s 

neslyšícím klientem schůzka plánovaná. Služba je vždy dostupná nejdéle do 10 minut od zadání 

požadavku. 

 V listopadu spustilo město Chomutov pro občany službu Mobilní rozhlas. 

Zaregistrovaní uživatelé získají díky nové aplikaci přístup k novinkám z úřadu, upozornění na 

krizové situace, pozvánky na akce a podobně. Mohou také úředníkům posílat hlášení závad a 

podněty. Oznamovatel i ostatní uživatelé aplikace vidí, v jaké fázi řešení událost je. Mobilní 

rozhlas je vhodný i pro nevidomé nebo slabozraké, kterým všechna oznámení zasílá formou 

hlasové zprávy.  

 Od prosince pak byla zprovozněna další možnost plateb za parkování ve městě pomocí 

aplikace MPLA. Díky globálnímu navigačnímu systému mobilní telefon lokalizuje, kde se 

zaparkované auto nachází a sám nabídne vhodnou platbu. Uživatel si následně pouze zvolí 

délku parkování. Systém sám hlídá blížící se konec platnosti parkování a nabídne možnost 

parkovací dobu prodloužit. Zároveň s touto inovací byl spuštěn i nový web týkající se parkování 

v Chomutově, parking.chomutov.cz, kde jsou veškeré informace o parkování na území města. 

Tajemníkem Magistrátu statutárního města Chomutova byl v roce 2021 pan Ing. Robert 

Plechatý. 
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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 2021 pan Ing. Bohuslav 

Peroutka, MPA. 

 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. 

 Odbor dopravních a správních činností se v roce 2021 soustředil především na realizaci 

a naplňování strategie BESIP28 2021-2030, schválené Vládou České republiky 4. ledna, jejímž 

cílem je snížit počet obětí a těžkých zranění v důsledku dopravních nehod. V souladu s národní 

strategií byl kladen důraz na ochranu zranitelných účastníků silničního provozu, kterými jsou 

zejména chodci, cyklisté nebo řidiči motocyklů. Především jejich potřebám a bezpečnému 

pohybu byl přizpůsobován dopravní prostor ve městě (stavební uspořádání, dopravní značení, 

led osvětlení, přechody pro chodce, trasy pro cyklisty). Důležitou součástí byla nově 

vybudovaná parkovací místa. Úpravy vycházely z metodického doporučení centra dopravního 

výzkumu. 

Odboru se prostřednictvím digitální legislativy, především díky novým občanským 

průkazům s biometrickými údaji, postupně dařilo zjednodušovat styk s veřejností. Od června 

2021 bylo nově možné podat žádost o řidičský průkaz elektronicky a v prosinci byl do budovy 

magistrátu na Zborovské ulici umístěn nový hybridní platební automat, ve kterém je možné 

uhradit poplatky za správní úkony samoobslužně bezhotovostní i hotovostní platbou.  

Odbor dopravních a správních činností v roce 2021 také participoval na sčítání lidu, 

domů a bytů (v případě následného projednávání přestupku) či školení pracovníků Městské 

policie vykonávající dozorové činnosti na přechodech pro chodce. V rámci celého odboru bylo 

provedeno celkem 64 902 úkonů, průměrné odbavení klienta trvalo 9:20 minut, přičemž bylo 

z 22 procent využito rezervačního systému.  

 

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, 

                                                      
28 BESIP: bezpečnost silničního provozu 
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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, 

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 2021 průběh voleb do Poslanecké 

sněmovny České republiky (8. až 9. října). Volby probíhaly v pátek od 14 do 22 hodin a volební 

místnosti byly otevřeny také v sobotu od 8 do 14 hodin. Stejně jako v předešlém roce bylo 

připraveno také speciální volební stanoviště, ve kterém bylo možné volit přímo z auta. 

Otevřeno bylo 6. října od 8 do 17 hodin. Zúčastnit se voleb do poslanecké sněmovny 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 několik desítek 

voličů. Voliči museli mít kromě občanského průkazu roušku a volební komise byla oblečená v 

ochranných oblecích.  

Volby do poslanecké sněmovny vyhrála v roce 2021 koalice Spolu složená z Občanské 

demokratické strany, KDU-ČSL a TOP 09 (27,79 procenta), druhé bylo hnutí ANO 2011 (27,12 

procenta) a třetí koalice České pirátské strany a hnutí Starostové a nezávislí (15,62 

procenta). Na Chomutovsku zvítězilo hnutí ANO 2011 (37,21 procenta), druhá byla koalice 

Spolu (18,55 procenta) a třetí SPD (12,79 procenta). Výrazně propadla Komunistická strana 

Čech a Moravy, která na Chomutovsku získala jen 4,3 procenta hlasů, ačkoli v minulých 

parlamentních volbách dosáhla výsledku přes 10 procent. Volební účast byla na Chomutovsku 
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oproti předešlým sněmovním volbám o poznání vyšší. Dosáhla 54,7 procenta (oproti minulým 

49,3 procenta), zůstala však pod celorepublikovým průměrem, který byl v roce 2021 

65,4 procenta. 

 

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 2021 50 079 obyvatel, z toho bylo 3 556 cizinců s 

přechodným a trvalým pobytem. K 1. lednu 2022 to bylo celkem 48 366, z toho bylo 2 714 

cizinců s přechodným a trvalým pobytem. Úřední adresu na Magistrátu města Chomutov mělo 

1. ledna 2021 hlášeno 1 904 občanů, o rok později 1 951 občanů. Celkem bylo na evidenci 

obyvatel v roce 2021 provedeno 4 145 úkonů. 

 

Přehled vybraných úkonů za rok 2021 (2020) 

Počet osob přihlášených k trvalému pobytu                      1 105 (1 072) 

Počet osob odstěhovaných                                                 1 386 (1 416) 

Narození                                                                                      442 (462) 

Úmrtí                                                                                           627 (637)  

 

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 v roce 2021 provedeno 

5835 úkonů. 

 

Přehled vybraných úkonů za rok 2021 (2020) 

Celkem vydáno cestovních dokladů      3 164 (1 966) 

Skartováno                                              2 471 (1 547) 
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Občanské průkazy 

 Oddělení správních činností vydává občanské průkazy státním občanům České 

republiky. 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 vyjížděly za imobilními občany, výjezdní pracoviště dojíždělo také 

do věznice Všehrdy, domovů důchodců a podobně. Obdobně jako u cestovních dokladů byla 

klientům k dispozici e-služba vyrozumění o zhotovení dokladu a elektronické objednání.  

Celkem bylo na přepážce občanských průkazů v roce 2021 provedeno 22 309 úkonů. 

 

Přehled vybraných úkonů za rok 2021 (2020) 

Vydáno občanských průkazů celkem    10 690 (8 929) 

Výjezdní pracoviště (imobilní občané, věznice apod.) 512 (228) 

 

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 2021 v matrice provedeno 4 650 úkonů (zápis narozených 

dětí a uzavřených manželství, zápis úmrtí, vydané duplikáty matričních dokladů, změny v 

matričních knihách). 

 

Přehled vybraných úkonů za rok 2021 (2020) 

Zápis narozených dětí      604 (654) 

Zápis úmrtí       923 (843) 

 

Slavnostní obřady v roce 2021 na úseku matriky (2020) 

Vítání občánků       6 (12) 

Zlaté svatby, diamantové svatby    1 (2) 
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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 

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 2021 vedeno celkem 67 039 motorových vozidel 

(o 5,7 procenta více něž v roce 2020), zaregistrováno bylo 902 nových a 2 104 dovezených 

vozidel. Došlo k zániku 1 321 vozidel a 640 vozidel bylo vyřazeno z provozu. V grafu níže je 

celkový přehled sledovaných údajů. Registr vozidel nabízel klientům elektronickou službu 

objednání na úřad. 
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Přehled vybraných změn za rok 2021 (2020)    

První zaevidování vozidla v ČR                                       1 263 (2 643) 

Vyřazení vozidla z provozu                                               640 (701) 

Změna vlastníka, provozovatele     6 320 (5 253) 

 

Registr řidičů 

 Registr řidičů zajišťoval v průběhu roku 2021 agendu spjatou s vyřizováním žádostí o 

vydání řidičských průkazů, jejich pozastavováním či odjímáním. Podrobněji v uvedené tabulce 

se statistickým přehledem. Registr řidičů nabízel klientům elektronické služby Info limit bodů 

a Zpětné vyrozumění o zhotovení řidičského průkazu. Nově pracovníci oddělení začali 

vyřizovat elektronická podání žádosti o řidičský průkaz, které klienti učinili prostřednictvím 

Portálu občana. 
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V roce 2021 bylo ve správním území magistrátu registrováno 12 aktivních autoškol a 

dvě školicí střediska profesní způsobilosti řidičů. Součástí agend registru vozidel a řidičů bylo 

zajištění průběžných kontrol státního odborného dozoru podléhajících autoškol a stanic 

měření emisí.  V průběhu roku 2021 bylo uskutečněno 19 kontrol těchto subjektů.  

 

Dopravní a obecné přestupky 

 V oblasti agend dopravních a obecných přestupků bylo v průběhu roku 2021 

zaznamenáno celkem 13 882 přestupků, z nichž bylo 4 330 dopravních, 8 157 radarových a 

1 395 obecných.    

 

 

6.5.2 Odbor ekonomiky 

 Odbor ekonomiky sídlí v budově magistrátu města Chomutova 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 2021 pan Ing. Jan Mareš, MPA. 

 

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 
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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. 

 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 účty 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. 

 

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. 

 

6.5.2.3 Příjmy a výdaje rozpočtu roku 2021 

 Hospodaření města v roce 2021 lze i přes všechna negativa, která v průběhu roku 

nastala, hodnotit jako velmi úspěšné. Rozpočet roku 2021 byl schválen s deficitem ve výši 97,1 

milionu korun. Všemi úpravami byl konečný deficit upraveného rozpočtu prohlouben až na 

plných 180,2 milionu korun. 

Rada města na návrh odboru ekonomiky přijala již v prosinci 2020 přísná restriktivní opatření 

pro rok 2021, kterými byl negativní dopad změn rozpočtu zcela eliminován. V rámci dalších 

úprav rozpočtu navržených odborem ekonomiky byl plně vymazán výpadek z hazardu 40 

milionů korun a navýšena rezerva města na konečných 110,2 milionů korun. 
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 Auditovaný konsolidovaný výsledek hospodaření za rok 2021 činí +98,7 milionu 

korun, které město uspořilo na rozvoj v roce 2022 nebo letech následujících. 

 

 

 Provozní saldo rozpočtu skončilo s rekordním přebytkem ve výši 217,2 milionů korun. 

V průběhu roku došlo ke snížení kapitálového rozpočtu o 28,6 milionů korun na konečných 

169 milionů korun. Skutečné čerpání kapitálových výdajů dosáhlo 84,7 procenta upraveného 

rozpočtu (proinvestováno bylo 143,3 milionu korun). 

Rekapitulace: 

Výsledek hospodaření: 98.689.330,16 koruny (v roce 2020 +68,7 milionu korun) 

z toho: 

Provozní přebytek: 217 223 810,73 koruny (v roce 2020 +202,6 milionu korun) 

Kapitálový deficit: -118 534 480,57 koruny (v roce 2020 -133,9 milionu korun) 

Zůstatek úvěru KB: 56 850 909,12 koruny (v roce 2020 106,0 milionu korun) 

Zůstatek úvěru UCB: 200 000 000 koruny (v roce 2020 nebyl čerpán) 

Finanční aktiva: 

Stav prostředků na účtech: 222 448 166,32 koruny (v roce 2020 182,9 milionu korun) 

Správa aktiv: 577 883 346,35 koruny (v roce 2020 362,3 milionu korun)  

pozn. načerpán úvěr UCB pro zhodnocování 

Celkem: 800 331 512,67 koruny  

po odečtení zůstatku úvěrů čistých 543 480 603,55 (v roce 2020 362,3 milionu korun) 
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 Úvěry v roce 2021 významně zdražovaly v důsledku růstu sazeb České národní banky. 

Celkem město stály 2,7 milionu korun. Zisk ze správy aktiv činil 15,5 milionu korun, po odečtení 

nákladů město dosáhlo čistého zisku 12,8 milionu korun. 

 

Výdaje 2021 podle odvětví 

 

Rozpočtový výsledek hospodaření 2021 

 Provozní rozpočet skončil s přebytkem ve výši 98,7 milionu korun (zatímco v roce 2020 

202,6 milionu korun).  

 Kapitálový rozpočet skončil s deficitem ve výši -118,5 milionu korun (zatímco v roce 

2020 -151,9 milionu korun).  

 Hodnota zapojeného financování dosáhla 59,1 milionu korun (zatímco v roce 2020 

57,0 milionu korun).  

 Stav finančních prostředků na účtech města se zvýšil o 39,6 milionu korun. Zůstatek na 

běžných účtech činil 222,5 milionu korun. Úvěr byl v roce 2021 snížen o 49,2 milionu korun. 

Zůstatek úvěru k 31. prosinci 2021 činí 56,8 milionu korun. Správa aktiv v roce 2021 vydělala 

15,5 milionu korun (zatímco v roce 2020 9,1 milionu korun), zůstatek správy aktiv představuje 

577,8 milionu korun, z nichž 256,9 milionu korun je vázáno na úhradu úvěru. Volných 321 

milionů korun je určeno pro rozvoj města. 

 

22 Doprava
31,2%

31 Vzdělávání
17,7%

33 Kultura, církve a sdělovací 
prostředky

0,7%

34 Sport a zájmová činnost
16,5%

36 Bydlení, komunál.služby a 
územ.rozvoj

28,4%

37 Ochrana životního 
prostředí

2,1%

43 Sociál.služ.v sociál.zabezp.a 
polit.zam.

0,0%

53 Bezpečnost a veřejný 
pořádek

1,4% 61 Státní moc, stát.správa a 
územní samosp.

1,9%
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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. 
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Radek Nazev
Schválený 

rozpočet 2021

Upravený 

rozpočet 2021

Objem úprav 

2021

Účetní skutečnost 

31.12.2021

% plnění příjmů / 

% čerpání výdajů

1 PŘÍJMY CELKEM 1 049 881 600,00 1 194 818 000,00 144 936 400,00 1 228 073 057,22 97,29%

2 INVESTIČNÍ PŘÍJMY 5 000 000,00 15 463 100,00 10 463 100,00 24 782 879,20 62,39%

3 BĚŽNÉ PŘÍJMY 1 044 881 600,00 1 179 354 900,00 134 473 300,00 1 203 290 178,02 98,01%

4 Daňové příjmy 836 833 000,00 853 770 100,00 16 937 100,00 895 828 270,60 95,31%

5 Sdílené daně 697 860 000,00 724 070 200,00 26 210 200,00 760 754 465,43 95,18%

6   -  DPFO placená plátci 200 850 000,00 126 020 200,00 -74 829 800,00 135 206 053,97 93,21%

7   -  DPFO placená poplatníky 2 810 000,00 6 620 000,00 3 810 000,00 8 406 361,73 78,75%

8   -  DPFO vybíraná srážkou 17 560 000,00 20 550 000,00 2 990 000,00 21 801 210,35 94,26%

9   -  DPPO 109 590 000,00 172 070 000,00 62 480 000,00 183 939 115,03 93,55%

10   -  DPH 367 050 000,00 398 810 000,00 31 760 000,00 411 401 724,35 96,94%

11 DPPO za obce 0,00 20 366 900,00 20 366 900,00 20 366 860,00 100,00%

12 Poplatky a odvody 28 510 000,00 28 670 000,00 160 000,00 28 868 667,58 99,31%

13 Správní poplatky 13 963 000,00 14 163 000,00 200 000,00 14 264 950,13 99,29%

14 Daň z nemovitých věcí 62 000 000,00 62 000 000,00 0,00 63 466 140,92 97,69%

15 Ostatní daňové příjmy 34 500 000,00 4 500 000,00 -30 000 000,00 8 107 186,54 55,51%

16 Nedaňové příjmy 113 465 600,00 127 761 900,00 14 296 300,00 114 146 458,59 111,93%

17 Příjmy z vlastní činnosti 27 145 000,00 27 750 000,00 605 000,00 25 774 567,58 107,66%

18 Odvody přebytků organizací 8 181 800,00 8 045 000,00 -136 800,00 10 545 721,23 76,29%

19 Příjmy z pronájmu majetku 20 335 000,00 21 265 900,00 930 900,00 21 548 268,15 98,69%

20 Výnosy z finančního majetku 10 050 000,00 10 050 000,00 0,00 15 801 292,70 63,60%

21 Přijaté sankční platby 18 230 000,00 28 167 400,00 9 937 400,00 23 723 869,11 118,73%

22 Prodej nekap.maj. a ost.příjmy 28 822 500,00 28 111 300,00 -711 200,00 12 380 459,95 227,06%

23 Splátky půjčených prostředků 701 300,00 4 372 300,00 3 671 000,00 4 372 279,87 100,00%

24 Kapitálové příjmy 5 000 000,00 9 802 100,00 4 802 100,00 19 122 102,10 51,26%

25 Přijaté transfery 94 583 000,00 203 483 900,00 108 900 900,00 198 976 225,93 102,27%

26 Neinvestiční transfery 94 583 000,00 197 822 900,00 103 239 900,00 193 315 448,83 102,33%

27 Investiční transfery 0,00 5 661 000,00 5 661 000,00 5 660 777,10 100,00%

28 VÝDAJE CELKEM 1 146 984 800,00 1 374 971 000,00 227 986 200,00 1 129 383 727,06 121,75%

29 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE 197 692 000,00 169 062 000,00 -28 630 000,00 143 317 359,77 117,96%

30 BĚŽNÉ VÝDAJE 949 292 800,00 1 205 909 000,00 256 616 200,00 986 066 367,29 122,29%

31 Platy a související výdaje 242 856 000,00 276 736 500,00 33 880 500,00 230 820 097,06 119,89%

32 Neinv.nákupy a souvis.výdaje 268 972 200,00 303 309 700,00 34 337 500,00 246 735 727,48 122,93%

33   -  Nákupy materiálu 14 836 000,00 17 381 300,00 2 545 300,00 13 221 885,99 131,46%

34   -  Úroky a ost.finanční výdaje 6 003 000,00 5 232 000,00 -771 000,00 2 722 972,82 192,14%

35   -  Nákup vody, paliv a energie 18 957 000,00 19 184 800,00 227 800,00 16 524 376,01 116,10%

36   -  Nákup ostatních služeb 46 161 300,00 68 213 000,00 22 051 700,00 41 978 365,26 162,50%

37   -  Opravy a udržování 47 440 000,00 52 252 400,00 4 812 400,00 46 707 731,24 111,87%

38 Neinv.transf.soukromopráv.subj. 91 760 000,00 90 135 900,00 -1 624 100,00 89 874 949,72 100,29%

39 Neinv.transf.veřejnopráv.subj. 317 101 500,00 420 047 700,00 102 946 200,00 414 384 850,38 101,37%

40   -  Neinv.příspěvky zřízeným PO 296 846 200,00 300 312 600,00 3 466 400,00 299 907 375,00 100,14%

41   -  Neinv.transf.veřejným rozp. 7 613 000,00 33 534 200,00 25 921 200,00 29 338 201,90 114,30%

42 Ostatní neinvestiční výdaje 28 603 100,00 115 679 200,00 87 076 100,00 4 250 742,65 2721,39%

43 FINANCOVÁNÍ -49 170 000,00 -49 170 000,00 0,00 -59 126 986,02 83,16%

44 Uhrazené splátky 249 170 000,00 49 170 000,00 0,00 49 170 000,00 100,00%

45 Přijaté půjčky 200 000 000,00 0,00 0,00 0,00

46 Řízení l ikvidity 0,00 0,00 0,00 -9 956 986,02 0,00%

47 SALDO bez financování -97 103 200,00 -180 153 000,00 -83 049 800,00 98 689 330,16 -182,55%

48 PŘÍJMY všechny 1 249 881 600,00 1 194 818 000,00 144 936 400,00 1 228 073 057,22 97,29%

49 VÝDAJE všechny 1 396 154 800,00 1 424 141 000,00 227 986 200,00 1 188 510 713,08 119,83%

50 BILANCE HOSPODAŘENÍ -146 273 200,00 -229 323 000,00 -83 049 800,00 39 562 344,14 -579,65%

51 Provozní přebytek (PP) 95 588 800,00 -26 554 100,00 -122 142 900,00 217 223 810,73 -12,22%

52 Rozdíl PP a spl.jistin -153 581 200,00 -75 724 100,00 -122 142 900,00 168 053 810,73 -45,06%

53 Saldo kapitálového rozpočtu -192 692 000,00 -153 598 900,00 39 093 100,00 -118 534 480,57 129,58%

54 Ukazatel provozních úspor 9,15 -2,25 -90,83 18,05

55 Dluhová služba 255 170 000,00 54 379 900,00 -790 100,00 51 875 567,14

56 Ukazatel dluhové služby 24,30 4,55 -0,55 4,22

 - Statutární město Chomutov

Rok 2021, Koruny
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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 2021 paní Ing. Jarmila 

Mravcová, MPA. 

 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 2021 bylo na odboru interní audit zaevidováno celkem 40 stížností – z toho 10 

oprávněných, 20 neoprávněných, 10 částečně oprávněných. Občané si nejvíce stěžovali na 

chování zaměstnanců jednotlivých odborů (12 stížností), nejčastěji, šestkrát, na pracovníky 

odboru sociálních věcí. Dále byl předmětem stížností hluk (9 stížností) a sousedské spory (4 

stížnosti) a šestkrát byla zaznamenána nespokojenost s činností Městské policie Chomutov.  

Z dalších oblastí bylo odboru třikrát nahlášeno neoprávněné podnikání, dvakrát nevhodná 

rekonstrukce komunikací, dvakrát bylo upozorněno na porušování vyhlášek města a jednou 

nebyl stěžovatel spokojen s odpovědí na jeho stížnost.  

 

6.5.3.2 Podněty 

 Zaměstnanci odboru interní audit evidovali během roku 2021 od občanů města 

Chomutova celkem 217 podnětů, tedy o 36 podnětů méně než v předcházejícím roce. Občané 

mohli podávat své podněty a stížnosti písemně, telefonicky, prostřednictvím Facebooku a 

nově přes aplikaci Mobilní rozhlas, ke které se město připojilo v listopadu 2021. V roce 2021 

bylo podáno nejvíce, 37 podnětů, prostřednictvím Facebooku a 18 občanů využilo Mobilní 

rozhlas. Převažovala témata poukazující na nepořádek a černé skládky ve městě a nefunkční 

veřejné osvětlení. 

 Témata obsažená v podaných podnětech lze rozčlenit do několika oblastí. Část 

podnětů byla směřována na parkování ve městě a parkovací karty, změny dopravního značení 

či odtažení odstavených vozidel, nefunkční veřejné osvětlení a plánované či realizované 
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opravy komunikací a investice. Často se opakovaly podněty řešící problematiku bezdomovců, 

nepřizpůsobivých občanů a sousedských vztahů. Chomutované také upozorňovali na 

přeplněné či nevhodně umístněné kontejnery a poničené občanské vybavení a zasílali podněty 

na téma údržby zeleně, likvidace hlodavců a regulace holubů. V roce 2021 se s pokračující 

epidemií opakovaly dotazy a podněty týkající se covidu-19.  

 

5.5.3.3 Petice 

 V roce 2021 byla podána jedna petice, a to s vyjádřením nesouhlasu občanů se 

záměrem výstavby továrny na výrobu olejů z plastů pyrolýzou. V době petice byl městskou 

radou schválen pouze pronájem pozemku v areálu chomutovské teplárny v Pražské ulici, 

záměr výstavby projednáván nebyl. 

 

 

6.5.4 Odbor majetku města 

 Odbor majetku města sídlí v Chelčického ulici. 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 v roce 2021 paní Ing. Jitka Řeháková.   

 Odbor 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 roce 2021 byly městu vráceny prostory v městském parku využívané do té doby 

společností Kultura a sport Chomutov, která zde provozovala mateřské centrum Rozmarýn. 

Město Chomutov prostory pronajalo společnosti Farma Drmaly, jež v nich otevřela 

zmrzlinárnu se zmrzlinou vlastní výroby. Došlo také k plánovanému zahájení provozu malého 

mobilního vodního vleku na Otvickém rybníku. Vlek provozuje spolek Water Sport Club. 

Odboru majetku města se podařilo vykoupit od fyzických osob podíl k pozemku v 

Bezručově ulici, který je vhodný pro náhradní výsadbu zeleně a v rámci integrovaného 

regionálního operačního programu dalších pět bytových jednotek do vlastnictví města.   

Bezúplatným převodem získalo město do vlastnictví od Úřadu pro zastupování státu 

ve věcech majetkových pozemky pod místní komunikací a související zeleň v ulicích Karla 

Buriana a Grégrova. Od Správy železnic pak pozemky pod komunikacemi Adámkova, 

Klicperova a Sokolská. 
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V rámci majetkového vypořádání darovalo město pozemky pod stavbou cyklistické 

stezky Chomutov – Strupčice vlastníkovi stavby Ústeckému kraji. Směnilo pozemek pod částí 

parkoviště v Šafaříkově ulici za pozemky, které byly užívány jako zahrada, a pozemky pro 

výstavbu rodinných domů v lokalitě Sady Březenecká se společností Orange Real Estate 

Development 3 s.r.o. Především pak bylo dořešeno rozsáhlé a složité majetkoprávní 

vypořádání pozemků v katastrálním území Chomutov I v lokalitě tzv. Pražských polí, které 

vlastnil státní podnik Palivový kombinát. Většina pozemků byla na město převedena 

bezúplatně formou darovací smlouvy, část pozemků město vykoupilo. Pozemky, které byly na 

město převedeny bezúplatně, jsou zatíženy omezením užívání. Pozemky nelze po dobu 10 let 

využít ke komerčním účelům, mohou na nich však vzniknout rekreační, sportovní a naučné 

oblasti přístupné veřejnosti. Město od Palivového kombinátu vykoupilo pozemky o celkové 

rozloze 92 367 m2 a bezúplatně získalo pozemky o celkové rozloze 248 407 m2, čímž došlo po 

devatenáctiletém úsilí k pozemkovému vypořádání celé lokality. 

 

V roce 2021 byla uzavřena nová smlouva o správě majetku se spolkem Street Hard 

Workers, jež slučuje předešlé smlouvy o správě dvou workoutových29 hřišť (na Kamenném 

vrchu a v areálu Domovinka) a workout parku na Zadních Vinohradech a vymezuje povinnosti 

správce v podobě provádění údržby, vizuálních kontrol a sečení trávy.  

                                                      
29 Street Workout: venkovní fitness. Sportovní aktivita s vlastní vahou těla, která zahrnuje různé cviky na 

veřejných sportovních hřištích.  

Pražská pole, foto: odbor majetku města  
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V prosinci 2021 byla uzavřena smlouva o výpůjčce s Českým hydrometeorologickým 

ústavem na část pozemku s parcelním číslem 1 491 o výměře zhruba 15 m2 za účelem umístění 

měřící techniky (automatických vzorkovačů). Výpůjčka je součástí spolupráce města 

Chomutova na realizaci specializovaného měření kvality ovzduší v oblasti imisního 

monitoringu Chomutov. Měření bude probíhat v rámci výzkumného projektu ARAMIS Ústavu 

chemických procesů Akademie věd České republiky a České geologické služby od 1. prosince 

2021 do 1. ledna 2023.  

 

Zaměstnanci odboru zajišťovali také následující úpravy a údržby majetku města. V 

průběhu začátku roku 2021 v období vládních protiepidemických opatření byly opraveny 

sociální zařízení a šatny fotbalového klubu TJ Junior v Mostecké ulici, v dubnu pak zázemí 

oddílu stolního tenisu TJ Březenecká v Zahradní ulici. V srpnu byla dokončena rekonstrukce 

plynové kotelny v mateřské 

škole v Blatenské ulici. Ve 

spolupráci s Povodím Ohře 

byl opraven skluz z 

Hamerského rybníka 

(známějšího spíše jako 

Hřebíkárna) a spárování stěn 

břehů říčního koryta. Dále 

proběhla revitalizace 

komunikací a výstavba 

nových parkovišť v sídlišti 

Zdeňka Štěpánka, 

rekonstrukce parkovacích 

ploch v ulici Marie 

Pujmanové. Skluz z Hamerského rybníka, foto: odbor majetku města 
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 V roce 2021 byl odstraněn plot kolem plochy starého atletického stadionu u městského 

parku, byly opraveny tři mosty na cyklistické stezce v Bezručově údolí a z projektu 

participativního rozpočtu byly vymalovány a zkultivovány podchody kruhového objezdu 

v Palackého ulici, v nichž byly instalovány vývěsní skříňky.  

 

 

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 2021 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 akcí 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 

(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, aby realizace projektů vycházela nejen ze strategického plánu rozvoje města. V 

roce 2021 se jednalo, mimo jiné, o tyto zdroje: 

OPŽP – Operační program Životní prostředí  

OPVVK – Operační program vývoj, vzdělávání, konkurenceschopnost 

MK – Ministerstvo kultury 

MMR – Ministerstvo pro místní rozvoj 

MZE – Ministerstvo zemědělství 

IROP – Integrovaný regionální operační program  

Interreg V/A – Program přeshraniční spolupráce 

OPZ – Operační program zaměstnanost 
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SFDI – Státní fond dopravní infrastruktury 

SFŽP – Státní fond životního prostředí – Národní plán obnovy 

KÚ ÚK – Krajský úřad Ústeckého kraje 

 

 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 2021 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 období30. 

 

Realizované projekty přecházející z minulého období: 

Interreg V/A – Otevřené a moderní úřady 

IROP – Výkup sociálních bytů v Chomutově  

OPŽP – Protipovodňový, varovný a informační systém 

OPŽP – Budova Chelčického č. p. 98 v Chomutově 

MMR – Tvorba studie Využití brownfieldu objektu bývalých Městských lázní v Chomutově 

OPŽP – Retenční nádrže v areálech Technických služeb města Chomutova v ulicích Na Moráni 

a U Větrného mlýna 

 

Nově podané žádosti pro plánované projekty:   

OPŽP – Zelená střecha MŠ Palackého č. p. 4057 v Chomutově 

OPŽP – Zelená střecha MŠ Zahradní č. p. 5185 v Chomutově 

OPŽP – Hospodaření se srážkovými vodami v intravilánu, ulice Přemyslova a Mostecká  

KÚ ÚK – Program podpory odpadového hospodářství – Podzemní kontejnery 

SFŽP – Národní plán obnovy – Energetická opatření MŠ Palackého č. p. 4059, zateplení 

SFŽP – národní plán obnovy – Energetická opatření MŠ Palackého č. p. 4059, zelená střecha 

MMR – Výkup sociálních bytů II 

MAS-IROP – Infrastruktura ZŠ II – odborné učebny cizí jazyk a IT 

MAS-IROP – Infrastruktura ZŠ II – odborné učebny přírodní vědy, technické a řemeslné obory 

OPŽP – Fotovoltaika Zborovská 

MZE – Rybník Samotář 

MZE – Rybník Spálený 

                                                      
30 Tabulka se souhrnným přehledem a stručným popisem všech projektů řešených odborem rozvoje a investic v 

roce 2021 je uvedena v příloze číslo 3. 
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 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 a přehled příjmů dotací v roce 2021. 

 

 Celkové náklady na přípravu a realizaci projektů Evropské unie včetně přispění 

ministerských programů České republiky, tzv. národních zdrojů, dosáhly výše 9 866 834 

koruny. Z celkově rozpočtovaných 12 367 000 korun se podařilo zajistit čerpání dotací ve výši 

80 procent. Odbor rozvoje a investic zajistil celkový roční příjem za projekty hrazené z 

dotačních prostředků v roce 2021 ve výši 5 586 648 koruny. Z původně předpokládaných 

19 982 504 koruny tak byla rozpočtová stránka odboru naplněna z 28 procent. 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 2021 

  

Odbor rozvoje a investic v roce 2021 dokončil projekt instalace polopodzemních 

kontejnerů na sídlišti Březenecká o celkových nákladech 5 042 436 korun. Projekt byl 

podpořen částkou 489 269 korun z dotace Krajského úřadu Ústeckého kraje. Za podpory 

ministerstva životního prostředí z programu Ochrana přírody a životního prostředí byl 

dokončen projekt Protipovodňový, varovný a informační systém. Celkové náklady dosáhly 

výše 6 235 892 koruny, dotace činila 4 292 620 korun. Dotace od ministerstva pro místní rozvoj 

pomohla při druhé etapě výkupu sociálních bytů v Chomutově. Z celkových nákladů 4 011 512 
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koruny bylo 3 610 360,80 koruny zaplaceno z dotace. Severočeské doly přispěly částkou 

1 500 000 korun na výstavbu dětského hřiště Panda v zooparku, jejíž celkové náklady byly 

2 776 494 korun. 

 Odbor rozvoje a investic disponoval v roce 2021 rozpočtem ve výši 192 860 000 korun. 

Skutečné čerpání nakonec dosáhlo částky 164 025 655, 96 koruny, což je 85,05 procenta z 

celkového objemu rozpočtu odboru. Čerpání rozpočtu ovlivňuje každoročně řada různých 

aspektů: od přípravy akcí, výběrových řízení po počasí či možné havárie při realizaci 

investičních akcí. Pro rok 2021 bylo schváleno 52 investičních akcí včetně příprav a 

participativního rozpočtu (v tabulce níže). Některé z nich se nepodařilo v roce 2021 uskutečnit 

z důvodu kontroly veřejných zakázek, akce se tak automaticky přesunuly do roku 2022. 

 

Seznam a finanční rámec projektů, investičních akcí a oprav v roce 2021 
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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 2021 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. 

 

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 2021 také 

zajišťovalo průběh dvou projektů zmíněných na konci kapitoly. 

 Terénní sociální práci vykonávalo v roce 2021 11 pracovnic, které provedly celkem 819 

šetření a pomáhaly řešit situaci 2 213 klientům, jednotlivcům a ve spolupráci s oddělením 

sociálně-právní ochrany dětí také rodinám. Vliv na značný nárůst klientů (v roce 2020 jich bylo 

952) měla pomoc seniorům při registraci na očkování proti covidu-19, kterou zajišťovalo 

oddělení terénní sociální práce ve spolupráci s chomutovským očkovacím centrem. Pracovnice 

zajišťovaly i agendu kurátora pro dospělé (v roce 2021 jich bylo 187), 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 2021 bylo veřejných opatrovanců celkem 33. Zvýšil se opět zájem o byty v 

pečovatelském domě Merkur, kdy si žádost podalo 50 seniorů. Pět osob žádalo o přidělení 
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bezbariérového bytu, 189 občanům byl vydán parkovací průkaz pro osoby těžce zdravotně 

postižené. V roce 2021 bylo uskutečněno 30 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 2021 jich bylo vydáno 27. 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 2021 vydalo 83. 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 2021 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 v prodejně řetězce 

Kaufland 1 172 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. V roce 2021 navázalo oddělení spolupráci s Potravinovou bankou Džbánsko v Liběšicích, 

od níž bezplatně získalo roušky, respirátory, potraviny či drogistické zboží pro své klienty, kteří 

se ocitli v krizové životní situaci.  

 V roce 2021 probíhal třetí ročník projektu Podpora sociálního začleňování obyvatel v 

Chomutově pro oblast sociálního bydlení, dluhové problematiky a podpory ohrožených 

rodin, který navázal na 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 a zahrnuje tři oblasti. První je oblast 

podpory osob v přístupu k bydlení, v níž město disponuje celkem 33 sociálními byty, které 

obstarávají čtyři sociální pracovníci. V roce 2021 byty opustila jedna klientka na vlastní žádost 

a čtyři rodiny z důvodu dluhů na nájemném, pro porušování pravidel pronajímatele a 

nespolupráce se sociálním pracovníkem. Naopak žádostí o byty evidovalo oddělení 87.  

 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 2021 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. Došlo také k výrazné obměně 

realizačního týmu. Nastoupily dvě nové sociální pracovnice, čímž byla zajištěna aktivní 

spolupráce se základními školami Březenecká, Písečná a Zahradní. 

 Třetí oblast zahrnuje prevenci a řešení zadluženosti a je realizována od září 2019.  Dvě 

pracovnice oddělení proto aktivně vyhledávají zadlužené a předlužené klienty a pomáhají 

zmírňovat dopady zadluženosti, analyzují dluhy, pomáhají při řešení pohledávek mimosoudní 
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cestou, jednají s exekutory, věřiteli, insolvenčními správci, poskytují základní poradenství a 

zajišťují odborné protidluhové vzdělávání. V roce 2021 jej absolvovalo 32 klientů, přičemž 

někteří z nich navštěvovali více kurzů. Pracovnice oddělení se také zaměřily na propagaci akce 

Milostivé léto, která nabídla dlužníkům možnost zbavit se exekucí vůči státu, obci, kraji nebo 

jimi vlastněným podnikům. 

Dalším projektem uskutečněným v roce 2021 oddělením 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 2 024 intervencí. Nejčastěji byly 

zaměřeny na chudobu, bydlení, zdraví. Vzhledem k pandemické situaci byl kontakt s klienty 

výrazně omezen, a pokud to šlo, převládala více telefonická a e-mailová komunikace. Terénní 

pracovníci také navštívili v průběhu srpna a září 27 lokalit obývaných bezdomovci, které 

obývalo celkem 71 osob bez domova ve věku 20 až 71 let. 

V roce 2021 byla realizována také předběžná studie Koncepce protidluhové politiky 

Statutárního města Chomutova 2020-2024, zahrnující protidluhovou platformu propojující 

jednotlivé pracovní skupiny komunitního plánování. Pokračovala spolupráce s pracovními 

agenturami, Úřadem práce v Chomutově, bankami či Hospodářskou komorou v Ústí nad 

Labem. 

 

6.5.6.2 Oddělení sociálně-právní ochrany dětí  

 Toto oddělení evidovalo v roce 2021 v Chomutově, Jirkově a přilehlých obcích celkem 

1 805 rodin, na které se zaměřuje sociálně-právní ochrana dětí. Zaměstnanci odboru pracovali 

s 251 dětmi, o které pečuje celkem 240 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 2021 pomáhalo 53 pěstounským 

rodinám na základě uzavřených dohod o výkonu pěstounské péče, v 840 případech bylo 

oddělení určeno soudem jako kolizní opatrovník k nezletilým dětem. Sociální pracovnice 

oddělení se účastnily celkem 971 soudních jednání a v 471 případech zastupovaly nezletilé děti 

při výslechu na policii, u přestupkové komise, notáře a jiných institucí.  

 Sociální pracovnice poskytovaly sociálně-právní ochranu celkem 229 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 2021 provedly pracovnice u těchto dětí celkem 709 návštěv a sledovaly péči o 

117 dětí, u kterých byl nařízen soudní dohled nad výchovou dítěte. 

 Oddělení evidovalo také v průměru 226 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 
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výchovné opatření (nařízení soudního dohledu, nařízená ústavní nebo ochranná výchova a 

podobně). 

 Dále byla zajištěna ochrana u 274 týraných, zneužívaných a zanedbávaných 

nezletilých dětí, 147 chlapců a 127 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 31 případů týkalo týrání tělesného či psychického, sexuálního zneužívání a dětské 

pornografie. V 31 případech bylo řešeno domácí násilí mezi rodiči či partnery, kterého byly 

přítomny nezletilé děti, a ve 12 případech bylo Policií České republiky rozhodnuto o vykázání 

agresora ze společného obydlí, což je dvakrát více než v roce 2020. 

 Pracovnice vykonávající činnost sociální kurately pro děti a mládež v roce 2021 

komunikovaly s 418 klienty, řešily 89 případů trestné činnosti nezletilých a mladistvých 

pachatelů, 63 přestupků mladistvých a 479 výchovných problémů nezletilých a mladistvých. 

Jednalo se například o záškoláctví, experimenty s drogami a alkoholem, útěky z domova či 

agresivitu. I zde došlo k výraznému nárůstu oprosti roku 2020. 

 Sociální pracovnice a kurátoři pro děti a mládež provedli v rodinách s nezletilými dětmi 

celkem 2 887 sociálních šetření, uspořádali 13 případových konferencí a v rámci pohotovosti 

zasahovali v 67 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 2021 bylo z důvodu nepříznivé epidemiologické situace uspořádáno pouze pět 

přednášek pro studenty, děti či rodiče s dětmi. Opět neproběhla tradiční pracovní setkání s 

opatrovnickými soudci chomutovského soudu.  

 Roku 2021 byly zrušeny všechny plánované akce pro pěstounské rodiny (vzdělávací 

setkání a víkendy i velikonoční setkání pěstounských rodin), neproběhla ani tradiční 

Mikulášská. Uskutečnil se pouze jednodenní výlet s dětmi do Bezručova údolí. 

 Magistrát města Chomutova každoročně zajišťuje dva víkendové pobyty pro děti 

spolupracující 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 se děti věnují volnočasovým, sportovním a pohybovým aktivitám, 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 10. do 12. září 

2021. Proběhl opět v Rekreačním a školicím středisku Pod Kempem v Jesenici u Rakovníka a 

kromě her, sportovních klání a nejrůznějších soutěží navštívily děti nedalekou Šmoulí vesnici v 

Jesenici a skalní balvan Viklan. Večer před odjezdem nechyběla oblíbená diskotéka, v neděli 
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pak proběhlo krátké zhodnocení pobytu, předání diplomů a drobných cen. Nejhezčí cenou pro 

děti byly dřevěné stavebnice, které dětem přivezli pracovníci Střediska výchovné péče 

Buškovice.  

 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 2021 nebyly pobyty kvůli epidemické situaci podpořeny 

ministerstvem vnitra, mohly díky finanční podpoře Městské policie Jirkov proběhnout. Pobyty 

jsou určené pro žáky jirkovských škol a v roce 2021 byly zaměřené na prevenci sociálně-

patologických jevů, jako je záškoláctví, agresivita či šikana. V rámci pobytu se děti věnují 

sportovním a pohybovým aktivitám 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 pobyty se roku 2021 konaly ve dnech 7. až 9. září a 13. až 14. září v 

horském středisku Svahová a zúčastnili se ho žáci ze 3. a 4. základní školy Jirkov. Dětem byla 

předvedena práce dobrovolných hasičů Jirkov a speciální technika Záchranné služby Správy 

železniční dopravní cesty. Vyslechly si také výklad zaměřený na téma šikany a agrese ve 

třídách.  

 Během pravidelných setkání s pěstounskými rodinami vznikla poptávka na zajištění 

krátkodobé péče o svěřené děti za účelem vyřízení nezbytných úředních záležitostí. 

Zaměstnankyně oddělení proto vytipovaly děti v náhradní rodinné péči, které doposud 

neabsolvovaly žádný tábor či podobnou akci, nebo ze zdravotních důvodů nechystají žádný 

program na prázdniny, a na 28. července pro ně přichystaly jednodenní výlet Bezručovým 

údolím. Programu se zúčastnilo devět dětí. Cestou Bezručovým údolím musely najít a správně 

zodpovědět otázky, z jejichž odpovědí získaly tajenku a následně indicie k nalezení místa 

pokladu, který si mezi sebe na Prvním mlýnu rozdělily. Došlo také na opékání buřtů. Jelikož 

účastníci cestou zpět zmokli, zahřáli se po příchodu na magistrát horkým čajem. Všechny děti 

na závěr výletu obdržely certifikát Lovce pokladů.  

  

 

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 2021 paní Mgr. Ivana Mekyňová, 

MPA. 

 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 
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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 2021 byl odbor rozčleněn na obecný stavební úřad, orgán památkové péče, 

silniční správní úřad, včetně speciálního stavebního úřadu pro dopravní stavby. Do činnosti 

celého odboru se opět negativně projevily restrikce a protiepidemická opatření v důsledku 

pandemie koronaviru, která omezovala činnost odboru a vedla k dalšímu prodlužování 

termínů vyřízení žádostí. 

 

6.5.7.1 Obecný stavební úřad 

 V rámci územního rozhodování a stavebního řízení bylo stavebním úřadem v roce 2021 

vydáno 1 681 opatření a rozhodnutí a během dozorové činnosti stavebního úřadu provedeno 

104 kontrolních prohlídek. Sledované stavby na území města Chomutova kontrolovali 

zaměstnanci úseku každé tři měsíce. Jednalo se o 34 staveb (stejně jako v roce 2020), z nichž 

pět bylo v památkové zóně. 

 Obsahem činnosti stavebního úřadu je také kolaudace staveb a prostor sloužících 

veřejnosti. V roce 2021 bylo vydáno stavební povolení pro stavbu nové prodejny Lidl na sídlišti 

Březenecká, včetně inženýrských sítí, komunikací, osvětlení a parkoviště pro zákazníky. Stavba 

by měla být dokončena a začít sloužit veřejnosti v roce 2022. Počátkem roku byly také 

zkolaudovány stavební úpravy v rámci modernizace prodejny Lidl na Písečné. 

 V roce 2021 došlo také k přestavbě prostorů bývalé lékárny v pavilonu B chomutovské 

polikliniky, kde bylo 

vybudováno nové pracoviště 

pozitronové emisní tomografie 

(PET) a počítačové tomografie 

(CT). Přestavba zahrnovala 

především vnitřní úpravy 

umožňující nové dispozice 

prostoru. Vznikl příjem pro 

pacienty, čekárny, převlékárny, 

vyšetřovny, místnosti pro 

ovládání PET/CT, hygienické 

zázemí pro pacienty a pro 

personál a zázemí pro 

technické vybavení.  
Nemocnice Chomutov, foto: odbor stavební úřad 
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 Zaměstnanci stavebního úřadu uložili v roce 2021 12 pokut za porušení stavebního 

zákona v celkové výši 59 500 korun. Na správních poplatcích bylo vybráno 1 348 tisíc korun. 

 

6.5.7.2 Silniční správní úřad 

 Silniční správní úřad vydal v oblasti silničního hospodářství v roce 2021 celkem 1 959 

opatření a stanovisek, z nichž bylo 414 rozhodnutí a 229 stanovení dopravního značení.  Mimo 

to vydal úřad 26 povolení k dopravním stavbám a udělil 22 kolaudačních souhlasů. V rámci 

dopravního úřadu bylo v agendách městské hromadné dopravy a taxislužeb vydáno 201 

opatření.  

 V květnu roku 2021 byla zahájena rekonstrukce kanalizace a vodovodu v ulici 

Wolkerova. Práce probíhaly za 

úplné uzavírky provozu, což si 

vyžádalo náročnější zpracování 

dopravně inženýrského 

opatření. Důvodem bylo i 

zajištění dopravní obslužnosti 

sousedního autobusového a 

železničního nádraží a průjezd 

vozidel linkové dopravy. 

Trolejbusová doprava byla po 

celou dobu odkloněna. V 

červenci následovala rekonstrukce povrchu vozovky, během níž došlo k vybudování podélných 

parkovacích míst vedle autobusového nádraží.  

Další významnou stavbou byla rekonstrukce kanalizace a vodovodního řádu v ulici Na 

Příkopech, která začala v březnu roku 2021. Přinesla významné omezení dopravy na území 

města Chomutova, a to i přesto, 

že stavební práce na rekonstrukci 

probíhaly převážně za částečné 

uzavírky. Po ukončení 

výkopových prací pokračovala 

rekonstrukce povrchů 

komunikací v úseku mezi ulicemi 

Mostecká a Revoluční. Před 

budovou okresního soudu byl 

proveden nový nástřik 

vodorovného dopravního 

značení a zpřehlednění celé 

křižovatky.  Silniční správní úřad 

zvládl obě uzavírky dobře, neboť v průběhu dopravních omezení nebylo třeba řešit změny 

Wolkerova ulice, foto: odbor stavební úřad 

 Na Příkopech, foto: odbor stavební úřad 
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schváleného dopravně inženýrského opatření a městská i krajská doprava obsluhovala dané 

území bez větších problémů.  

 V roce 2021 bylo vybráno na pokutách za porušení zákona celkem 2 000 korun, na 

správních poplatcích 370 tisíc korun. 

 

6.5.7.3 Památková péče 

 V roce 2021 bylo vydáno v rámci památkové péče 34 závazných stanovisek a 792 

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 2021 jednu pokutu. 

V uvedeném roce bylo na odbor stavební úřad podáno pět žádostí o finanční podporu z 

dotačního programu obnovy městské památkové zóny Chomutov. Všem pěti žadatelům byl 

příspěvek na obnovu domu přidělen. 

 V roce 2021 opět Ministerstvo kultury České republiky vyhlásilo dotační program na 

obnovu kulturních památek, které jsou umístěny mimo památkové rezervace a zóny, nejsou 

národními kulturními památkami ani 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 obnovu střešní 

krytiny kostela sv. Václava v Kalku a na rekonstrukci štítové stěny hrázděného domu (č. ev. 17) 

v Třebíšce. Práce na obnově uvedených kulturních památek probíhaly v souladu se stanovisky 

Národního památkového ústavu v Ústí nad Labem a byly dokončeny do konce roku 2021.  

 

 

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 

krajskému úřadu a ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy. Odbor školství vedla v roce 

2021 paní Ing. Martina Kalová. 
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6.5.8.1 Investice, personální a organizační změny 

V rámci třetího ročníku participativního rozpočtu město realizovalo návrh, jehož cílem 

byla kultivace podchodu pod kruhovým objezdem v Palackého ulici. Významnou roli sehráli v 

tomto projektu žáci chomutovských škol a jejich výtvarné práce. 

V červnu se začal rekonstruovat bazén na Základní škole Hornická. Jednalo se o 

generální rekonstrukci bazénu, který byl provozován od roku 1973. Byla také zahájena 

rekonstrukce sociálního zařízení na Základní škole Písečná. 

Další investice do oprav škol proběhly během července a srpna. Probíhaly opravy 

povrchů stěn a izolačního krytu potrubních rozvodů zavěšených pod stropy v přístupových 

chodbách k šatnám a k tělocvičně v Základní škole Kadaňská. 

  

6.5.8.2 Úspěchy a společenské události 

  Začátek roku 2021 byl opět poznamenán epidemií koronaviru, což se výrazně projevilo 

také v oblasti školství. Vzhledem k tomu, že bylo třeba zajistit nepřetržitou práci pracovníků 

složek integrovaného záchranného systému, byla určena škola, která poskytovala po celou 

dobu nouzového stavu péči jejich dětem. Byla to Základní škola Školní. Navštěvovaly ji děti ve 

věku od 3 do 10 let. Škola byla zvolena vzhledem k jejímu umístění v centru města a blízkosti 

k jednotlivým složkám integrovaného záchranného systému.  

I přes nelehkou situaci se chomutovské školy snažily fungovat v co nejběžnějším 

režimu. Žáci se například účastnili Logické olympiády na Základní škole Akademika 

Heyrovského, Základní škola Hornická uspořádala kuchařskou soutěž Master Chef Junior a v 

Základní a mateřské škole 17. listopadu se žáci formou hry připravovali na přijímací pohovor. 

V družině Základní školy Kadaňská se uskutečnil projektový den s názvem Učíme se zábavně. 

Zápisy do základních a mateřských škol proběhly od 1. do 30. dubna 2021 opět bez 

osobní přítomnosti dětí ve škole. Žádosti o přijetí byly vzhledem k situaci přijímány jen do 

datové schránky, e-mailem s elektronickým podpisem nebo poštou.  

V dubnu si děti chomutovských škol připomněly Den Země. Většinou se žáci rozhodli 

místo hodiny tělesné výchovy uklidit a zvelebit okolí své školy a venku si zopakovali, jak se mají 

chovat k přírodě. 

V květnu uspořádal odbor školství v rámci projektu Společnou cestou online seminář 

pro desítky učitelů. Přednášel uznávaný odborník Andrej Drbohlav na téma Děti neklidné, 

zlobivé a zlé. 

Červen nabídl žákům z Chomutova prevenci proti drogám. Do Chomutova přijel opět 

Protidrogový vlak, jehož cílem je, mimo jiné, také oddálit věk experimentování s drogami. 

 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 2021. Celkem 
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nastoupilo do chomutovských základních škol 494 prvňáčků. 25 žáků nastoupilo do speciálních 

tříd, zbylých 469 bylo rozděleno do 22 prvních tříd.  

Základní škola Počet žáků 
z toho v I. 

ročníku 

Přípravná 

třída 

Přípravný 

stupeň ZŠ 

speciální 

Zahradní 631 74 15   

Na Příkopech 642 67     

Kadaňská 534 53     

Písečná 456 55 28   

Hornická 529 63  15   

Školní 531 50     

Akademika Heyrovského 504 50     

Březenecká 602 57     

Běžné základní školy celkem 4429 469 58 0 

17. listopadu  197 24 58   

Palachova 30 1     

Speciální základní školy celkem 227 25 58 0 

Základní školy Chomutov 

celkem 
4656 494 116 0 

 

V polovině září se chomutovští žáci zapojili do výstavy obrázků a 3D modelů Moje 

město – proč ho mám rád? Z prací vystavených v galerii Lurago, odrážejících oblíbená místa 

tvůrců, následně vybrala nejzdařilejší díla odborná porota. 

 V říjnu bylo v kostele sv. Kateřiny při příležitosti Mezinárodního dne učitelů oceněno 

21 chomutovských pedagogů. Nejdříve byli uvítáni do svých funkcí začínající učitelé a zároveň 

se představitelé města rozloučili s pedagogy, kteří odcházeli do důchodu. Poté proběhl 

slavnostní akt udělování plaket Jana Ámose Komenského za mimořádnou pedagogickou 

činnost.  

V listopadu zaplnili městskou sportovní halu žáci základních a středních škol, konal se 

20. ročník prezenční výstavy středních škol Vzdělávání 2022. Výstava se konala ve dvou sálech 

a byla určena především žákům osmých a devátých ročníků základních škol, jejich pedagogům, 

výchovným a kariérním poradcům a rodičům, kteří se tak mohli seznámit s nabídkou 29 

vystavovatelů. Akce se zúčastnilo téměř 1400 žáků základních škol. V rámci výstavy se konalo 

také krajské kolo soutěže T-Profil – Talenty pro firmy. 

V prosinci žáci Základní školy Akademika Heyrovského připravili drobné pozornosti a 

přáníčka pro obyvatele domova pro seniory, aby jim zpříjemnili vánoční svátky. Také se na 

konci roku zapojili do projektu Krabice od bot, do nichž vyrobili dárky pro děti, které nemají 

tolik štěstí, aby našly pod stromečkem nějaké překvapení. 
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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 2021 paní Ing. Zuzana Kroutilová, MPA. 

 Odbor má na starosti především organizaci akcí pro veřejnost pořádaných či 

spolupořádaných městem Chomutov 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 v roce 2021 

většina tradičních městských akcí zrušena nebo byl jejich termín přesunut. Některé akce byly 

uspořádány, ale ve velmi omezeném formátu. Od ledna do května bylo pozastaveno, 

vzhledem k vládnímu zákazu jejich pořádání, vydávání měsíčního přehledu kulturních a 

sportovních akcí. Odbor vnějších vztahů proto namísto obvyklých úkolů zajišťoval motivační 

osvětové kampaně Zvládneme to, Chomutove! a Chomutov si pomáhá. Odbor měl v roce 

2021 na starosti také vydání či zajištění křtu následujících knih: 15 let Ceny Jiřího Popela 

z Lobkovic, Comotovia 2021 a nové publikace o městě Chomutov.        

 

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 2021 neproběhla 

vzhledem k pokračující epidemii covidu-19 žádná z etap tohoto klání. 

 

6.5.9.2 Chomutovské slavnosti 

 Na jaře roku 2021, kdy Chomutovské slavnosti tradičně probíhají (duben, květen), 

nedovolila opět epidemická situace slavnosti uspořádat. Odbor vnějších vztahů se proto 

rozhodl vynahradit Chomutovanům absenci kultury v létě. V červenci a srpnu proto uspořádal 

                                                      
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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pod názvem Chomutov žije!33 řadu společenských akcí od trhů, koncertů a divadelních 

představení po workshopy či prezentace. Většina programu se uskutečnila v městském parku.  

 

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 2021 se předání ceny konalo 17. června ve 

sklepení kostela sv. Kateřiny. Byl to 17. ročník udílení této ceny, kterou si odnesli paní Věra 

Vlčková a pan Josef Zástava. 

 Věra Vlčková je nositelka tradice paličkované krajky na Chomutovsku, která se 

zasloužila o to, aby se do Krušných hor po roce 1945 opět vrátila znalost paličkování. Když v 

roce 1969 začal Školský ústav umělecké výroby uvažovat o obnově ruční výroby krajek v 

Krušných horách, oslovil právě Věru Vlčkovou. Tak vznikla první pobočka Školského ústavu 

umělecké výroby ve Vejprtech a následně v Chomutově. V těchto pobočkách učila kromě 

paličkování techniku šité krajky a ruční výšivky.   

 Josef Zástava, dlouholetý kapelník Hornického dechového orchestru Severočeských 

dolů, byl oceněn za dlouholetou činnost v hudební oblasti a udržování tradic dechové hudby. 

Josef Zástava se svým orchestrem pravidelně účinkuje na důležitých městských společenských 

akcích a na tradičních promenádních koncertech v městském parku.   

Při předávání cen zároveň proběhl křest publikace 15 let Ceny Jiřího Popela z Lobkovic, 

kterou vydalo statutární město Chomutov v minulém roce, ale z důvodu pandemie a s ní 

souvisejících nařízení vlády byl křest odložen. 

 

6.5.9.4 Chomutovský půlmaraton 

 Chomutovský půlmaraton se jako jednu z mála městských akcí podařilo uskutečnit i 

v roce 2021. Hlavního závodu pátého ročníku, jenž se uskutečnil 28. srpna, se zúčastnilo 222 

běžců. 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. Cílem je náměstí 1. máje. Novinku tohoto ročníku, sedm a půl kilometru 

Kamencový okruh, který byl připraven pro méně zdatné běžce, zvolilo 97 účastníků. 

Nejrychlejším běžcem byl Jakub Stejskal z Kadaně, který trať hlavního závodu zaběhl za 1 

hodinu 15 minut a 27 vteřin, čímž o 13 vteřin překonal svůj vlastní rekord, s nimž vyhrál 

Chomutovský půlmaraton v roce 2018.     

 

                                                      
33 Program festivalu Chomutov žije! je uveden v příloze číslo 4. 
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6.5.9.5 Další akce roku 2021 

 Kromě výše uvedených společenských událostí pořádal v roce 2021 odbor vnějších 

vztahů Vzpomínkové setkání u příležitosti 170. let od narození T. G. Masaryka. Pietní akt 

proběhl v omezeném režimu 5. března. Společenské setkání zástupců škol v obřadní síni 

radnice ke Dni učitelů (28. března) bylo zrušeno a pedagogové obdrželi ocenění až 6. října. 

Pietní akt u příležitosti 75. výročí osvobození na městském hřbitově a v městském parku (8. 

května) proběhl také v omezeném režimu, kdy účastníci přicházeli postupně podle 

harmonogramu tak, aby nedošlo k jejich setkávání. Na začátku léta se epidemická situace 

začala zlepšovat, a tak v květnu a červnu bylo možné uskutečnit v kostele sv. Ignáce předávání 

maturitních vysvědčení a výučních listů. V červenci a srpnu proběhly koncerty dechových 

hudeb v městském parku. Na podzim zajišťoval odbor vnějších vztahů: tradiční Ocenění dárců 

krve v kostele sv. Ignáce (29. září a 3. listopadu); čtvrtý ročník Festivalu sportu (5. září) na 

Kamencovém jezeře, který byl nově spojen s prvním ročníkem Family food festivalu (4. a 5. 

září); druhý ročník charitativní akce Párty pomáhá (19. září) na Kamencovém jezeře a v areálu 

letního kina; zpřístupnění památek na Den evropského dědictví (18. září); Den informačních 

center v Městském informačním centru (26. října) a pietní akty k výročí vzniku republiky (28. 

října), ke Dni válečných veteránů (11. listopadu) a ke Dni boje za demokracii a Mezinárodního 

dne studentstva (17. listopadu). Vánoční trh na náměstí 1. máje byl vzhledem k vládním 

opatřením nahrazen Vánočním parkem s ledovou plochou a doprovodným programem pro 

děti i jejich rodiče. 

 Mimo vlastních organizačních povinností spolupracovali zaměstnanci odboru vnějších 

vztahů na realizaci Severočeských farmářských trhů na náměstí 1. máje, zajištění podkladů 

pro zhotovení nových webových stránek města a pro Mobilní rozhlas. Cestovní veletrhy se 

v roce 2021 vůli epidemii koronaviru nekonaly. 

 

 

6.5.10 Odbor živnostenský úřad  

 Odbor živnostenský úřad sídlí v budově bývalé měšťanské školy na Husově náměstí. Od 

roku 2021 je rozčleněn na registrační oddělení a oddělení kontrolní a správní. Odbor 

živnostenský úřad vedla v roce 2021 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.  

Dne 1. července 2021 nabylo účinnosti nařízení vlády číslo 208/2021 Sb., kterým se 

změnilo nařízení vlády číslo 278/2008 Sb., o obsahových náplních jednotlivých živností. Tím 

došlo k úpravě obsahu živností Obchod se zvířaty určenými pro zájmové chovy a Činnost 
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účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence. Nově byl zakotven obsah 

živnosti Realitní zprostředkování. U živnosti Výroba, obchod a služby byl nově vymezen obsah 

činností Poskytování služeb pro právnické osoby a svěřenské fondy, Poskytování služeb 

spojených s virtuálním aktivem a Nákup, prodej, správa a údržba nemovitostí. Od března 2021 

začali klienti provádět platby správních a jiných poplatků i bezhotovostním způsobem. 

 

6.5.10.1 Oddělení registrační 

 K 31. prosinci 2021 odbor živnostenský úřad registroval v územním obvodu Chomutova 

jako obce s rozšířenou působností 13 630 fyzických a právnických osob s platným 

živnostenským oprávněním, a to k provozování 21 537 živností. V roce 2021 vzniklo těmto 

podnikatelům 829 nových živnostenských oprávnění a bylo vydáno 1 363 průkazů 

živnostenských oprávnění. V 354 případech odbor přistoupil k vydání rozhodnutí o zrušení 

živnostenského oprávnění, z nichž převážná většina sice byla na žádost podnikatele, nicméně 

106 rozhodnutí bylo vydáno ve správním řízení jako sankční opatření. Dále bylo vyřízeno 1 061 

přerušení a pokračování v provozování živnosti, zaznamenáno 1 101 údajů o provozovnách a 

na žádost podnikatelů bylo v 248 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 879 550 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 2021 53 591 korun. 

 Kromě výkonu státní správy na úseku živnostenského podnikání odbor jako orgán obce 

s rozšířenou působností eviduje zemědělské podnikatele a plní další úkoly spojené s touto 

evidencí, případně vyřazením těchto podnikatelů a jejich kontrolou. K 31. prosinci 2021 

registroval živnostenský úřad 228 zemědělských podnikatelů. K tomu se registrační oddělení 

v roce 2021 podílelo na řízeních vedených z důvodu neprokázání právního důvodu k sídlu. 

 

6.5.10.2 Oddělení kontrolní a správní 

 Odbor živnostenský úřad prostřednictvím kontrolního a správního oddělení uložil 

v roce 2021 257 pokut v celkové výši 650 tisíc korun. Dále při správních a přestupkových 

řízeních, včetně těch vedených úsekem registračním, uložil odbor náklady řízení v celkové výši 

203 tisíc korun. Celkem tedy v sankčních řízeních uložil odbor živnostenský úřad pokuty a 

náklady řízení v částce 853 tisíce korun.  
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V rámci kontrolní činnosti bylo provedeno 59 kontrol, jejichž výsledkem byl protokol o 

kontrole, a 402 úkonů před zahájením kontroly, tedy záznamů z místních zjištění a úředních 

záznamů se zjištěním v terénu nebo na úřadu. Nejčastěji zjišťovanými nedostatky v rámci 

provádění kontrolní činnosti byly zjištění jako neznačení sídla, případně provozovny zákonem 

stanovenými údaji, neoznámení zahájení a ukončení provozování živnosti v provozovně či 

neoznámení změny sídla.  

Na začátku roku 2021 do činnosti odboru zasahovala pandemie covidu-19 s řadou 

krizových opatření, v jejichž důsledku byli zaměstnanci živnostenského úřadu rozděleni do 

dvou skupin, které se střídaly v docházce. I za této situace byl chod úřadu zajištěn tak, aby 

požadavky klientů byly vyřizovány včas. V tomto období proběhla také kontrola odboru ze 

strany krajského živnostenského úřadu s tím, že v činnosti odboru nebyly shledány žádné 

nedostatky. 

 

  

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 2021 vedla 

odbor paní Ing. Dagmar Mutinská. 

 Odbor vykonává činnost vodoprávního úřadu a speciálního stavebního úřadu podle 

vodního zákona. Vydává například povolení k nakládání s povrchovými nebo podzemními 

vodami, povoluje nadlimitní vypouštění odpadních vod nebo schvaluje havarijní plány. Dohlíží 

na odpadové hospodářství tím, že mimo jiné uděluje souhlas k nakládání s nebezpečnými 

odpady a vede jejich evidenci či kontroluje dodržování předpisů a rozhodnutí. Odbor zajišťuje 

ochranu 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 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.  

 Odbor životního prostředí v roce 2021 mimo jiné nabízel veřejnosti možnost čerpat 

dotace na ošetření stromů na soukromých pozemcích a na včelaření. Zájemci z řad 

chomutovských zahrádkářů mohli přes odbor životního prostředí požádat o městské 

kompostéry. Více informací o činnosti odboru v roce 2021 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 je 

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 CNG34, 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 2021 podnik vedl pan Ing. Petr Maxa. 

 

7.1.1 Činnost v roce 2021 

Rok 2021 byl čtvrtým 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 pátým 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. V roce 2021 využívalo tuto možnost 

platby 10 procent cestujících. 

V uvedeném roce pokračovala obnova vozového parku městské hromadné dopravy. 

Dopravní podnik převzal v roce 2021 užitkový vůz Iveco Daily na pohon CNG, na nějž obdržel 

od Státního fondu Životního prostředí České republiky dotaci ve výši 99 500 korun. Závěrem 

roku pak byla uzavřena smlouva na dodávku dvou nových dvanáctimetrových naftových 

autobusů Solaris Urbino a smlouva na dodávku izolované montážní plošiny pro opravy 

trakčního trolejového vedení. Z celkového počtu 35 autobusů, které dopravní podnik 

vypravuje na své linky, jezdí 25 autobusů na stlačený zemní plyn.  

Dále podnik investoval do montáže přístřešku pro motocykly a kola v areálu podniku 

a do pořízení šesti vysokotonážních sloupových zvedáků pro opravárenský servis. V areálu byly 

provedeny opravy komunikace, zámkové dlažby a obrubníků a došlo také k doplnění 

kamerového systému, který byl obnoven o rok dříve. V administrativní budově byla provedena 

kompletní výmalba. 

                                                      
34 CNG: Compressed Natural Gas, stlačený zemní plyn. 
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Epidemie koronaviru přivodila opět dopravnímu podniku úbytek tržeb v městské 

hromadné dopravě (v důsledku snížené poptávky), 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, zatímco koronavirová 

opatření nejvíce dopadla na četnost zaměstnanecké a zájezdové dopravy. Dopravní podnik 

směřoval i v roce 2021 nemalé úsilí a finance do čištění a desinfekce interiérů autobusů a 

trolejbusů. Náklady na ozónování, doplňování desinfekce ve vozech a mytí madel dosáhly 1 

419 tisíců korun.  

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. V září 

obvykle probíhá v areálu dopravního podniku Den otevřených dveří 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 v roce 2021 však neproběhl. 

 

7.1.2 Hospodaření 
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Bilanční suma dopravního podniku měst Chomutova a Jirkova byla k 31. prosinci 2021 

na úrovni 187 336 tisíc korun, to je 97,13 procenta hodnoty předchozího roku. Dlouhodobý 

hmotný majetek klesl meziročně o 9,5 procenta na 113 796 tisíc korun. Došlo sice k novým 

investicím, nicméně byly také prodány a následně vyřazeny dva odepsané autobusy, které byly 

vyřazeny v pořizovací ceně bez dotace, což značně navýšilo úbytky. 

 

 

7.1.3 Městská hromadná doprava 

Dopravní podnik měst Chomutov a Jirkova provozoval v roce 2021 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 dobíjecích terminálů a e-shopu, 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 LTE35. Jako 

                                                      
35 3G: zkratka označující mobilní zařízení a mobilní sítě, které nabízí možnost bezdrátového přenosu hlasu a dat, 

videotelefonii a mobilní televizi. 
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nejproblematičtější z parametrů byla hodnocena přesnost provozu. Naopak stoprocentního 

plnění dosáhl dopravní podnik u parametru standard řidiče, který hodnotí ústrojovou kázeň. 

 

7.1.4 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 180 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 2021 snížilo především 

ukončení zaměstnanecké dopravy pro společnost Vršanská uhelná, kde došlo díky útlumu 

těžby k úbytku zaměstnanců. 

 

 

 

7.2 Chomutovská bytová 

 Obchodní společnost Chomutovská bytová v roce 2021 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. 

                                                      
LTE: Long Term Evolution, technologie určená pro vysokorychlostní internet v mobilních sítích. 
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Její provoz zajišťovalo v roce 2021 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. Nabídka bytů 

veřejnosti probíhá formou veřejné nabídky. Stejně tak je i nabídka nebytových prostor 

zveřejňována na webových stránkách a v sídle společnosti. Kontrolu bytů, jejich užívání a 

komunikaci s nájemníky zajišťují pracovníci provozního úseku. Společnost také spolupracuje 

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.  

 

7.2.1 Činnost v roce 2021 

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.  

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 2021 měla 

společnost ve svém majetku 288 pozemků, 116 domů, tři kryty civilní obrany, dva objekty 

v kruhovém objezdu na Palackého ulici a 56 bytových jednotek. Stavby mají charakter 

bytových i nebytových prostor, pozemky jsou převážně pod stavbami a v okolí staveb 

Společnost v roce 2021 pokračovala v opravách a údržbě sedmi domů v ulici Palackého 

(v tzv. Podkově), které včetně pozemků zakoupila v roce 2020. Jednalo například o opravy 

nosníků nad nebytovými prostorami, instalace sítí proti holubům, opravy rozvodů vody v 

nebytových prostorách či výměny výloh u nebytových prostor za necelé tři miliony korun. 

V roce 2021 došlo v rámci investičních akcí k technickému zhodnocení osmi domů za 

celkové náklady 7 554 000 korun. Jednalo se převážně o výměnu oken, zateplení a revitalizaci 

u domů v ulicích Na Bělidle č. p. 851 (zateplení), Poděbradova č. p. 1307 (zateplení štítu), 

Poděbradova č. p. 1308 (zateplení štítu a výměna sklepních oken), Rokycanova č. p. 1664 

(zateplení a rekonstrukce střechy), Palackého č. p. 3993 (zateplení štítu) a o vestavbu 

atypického výtahu do domu č. p. 1510 v Zborovské ulici.  
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7.3 Chomutovská knihovna 

 Chomutovská knihovna plní funkci informačního, kulturního, vzdělávacího a tvořivého 

komunitního centra. Jejím posláním v roce 2021 tedy 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 byl v roce 2021 pan Mgr. Bedřich Fryč.  

Rok 2021 byl stále poznamenán vládními opatřeními, která omezovala rozsah činnosti 

veřejných knihoven a upravovala rovněž možnost realizace kulturních aktivit v jednotlivých 

obdobích roku. Omezení provozu knihovny bylo opět využito k provedení oprav, které by jinak 

vyžadovaly uzavření některých oddělení knihovny. Ve spolupráci se zřizovatelem tak došlo k 

výměně podlahové krytiny v galerii Špejchar, dále pak k výměně části oken v hlavní budově, 

výměně osvětlení v naučném oddělení nebo rekonstrukci vytápění v čítárně. Úspěšně 

proběhla rovněž první etapa instalace nového slavnostního osvětlení a ozvučení kostela 

svatého Ignáce, do nějž se vrátila z pražského Karolina i část původních varhan.  

Přes obtíže, které s sebou přinesla vládní opatření v oblasti poskytování informačních 

a knihovnických služeb, usilovali zaměstnanci knihovny po celé uvedené období o to, aby mohli 

nabídnout čtenářům i za těchto okolností co nejširší spektrum služeb. Docházelo tak k neustálé 

obnově knižního fondu, a to i pro výkon regionálních funkcí knihovny. Plán veškerých aktivit 

byl upravován tak, aby umožnil v alespoň omezené míře zapojení obyvatel města do kulturních 

a vzdělávacích akcí. V roce 2021 došlo také k posílení role organizace jako jednoho z 

organizátorů kulturních aktivit ve městě. Chomutovská knihovna připravila pro veřejnost další 

ročník multižánrového festivalu Otevřeno, který doposud organizovala společnost Kultura a 

sport Chomutov, a byla také jedním z hlavních organizátorů charitativního hudebního festivalu 

Party, která pomáhá v areálu chomutovského letního kina. 

 

7.3.1 Hospodaření 

Krizová situace roku 2021 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 2021 skončilo hospodaření s hospodářským výsledkem ve výši 265 tisíc korun. 

Provoz organizace byl zajišťován zejména z příspěvku od zřizovatele dle schváleného cash flow 

ve výši 25 480 tisíc korun. Vlastní výnosy organizace činily 2 372 tisíc korun. 

 Celkově Chomutovská knihovna obdržela dotace ve výši 1 497 korun, z toho 1 338 tisíc 

korun na zajištění výkonu regionálních funkcí v knihovnách regionu a účelovou dotaci od obcí 
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na zkvalitnění knihovního fondu obecních knihoven ve výši 16 900 korun. Dále pak dotaci z 

Ústeckého kraje k festivalu Otevřeno 2021 ve výši 104 700 korun a dalších 37 tisíc korun od 

ministerstva kultury na vybavení multimediální učebny Bublina. 

 Náklady organizace představovaly částku 29 131 tisíc korun, z nichž největší část tvořily 

mzdové náklady a s nimi související odvody, spotřební materiál, platby za energie a také 1 

844 tisíc na nákup knih. 

 

Přehled výnosů a nákladů 
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7.3.2 Služby čtenářům a návštěvníkům 

V omezeném rozsahu probíhaly dlouhodobé aktivity typu jazykových a přípravných 

kurzů či vzdělávání v rámci akademie a univerzity třetího věku. Uskutečnila se proto zhruba 

polovina plánovaných lekcí. Přesto knihovna usilovala o posílení práce s těmi cílovými 

skupinami, které jejích služeb využívají dlouhodobě, především se seniory. V červnu na závěr 

21. ročníku Akademie třetího věku proběhl koncert Hašlerových písní v podání Vladimíra 

Pecháčka. Poprvé proběhl příměstský tábor pro seniory s názvem Babí léto, jehož kapacita 

byla naplněna ihned po zveřejnění. Celkem bylo v roce 2021 zahájeno 26 jazykových kurzů a 

přednášek a dva kurzy počítačové gramotnosti, a sice kurz základních počítačových dovedností 

pro seniory a navazující kurzy práce s internetem. Od října do prosince probíhal 22. ročník 

Akademie třetího věku, jehož šest přednášek navštívilo 150 posluchačů. V říjnu byl také 

otevřen kurz fotografování. Z tradičních oblíbených kurzů se uskutečnilo trénování paměti, 

zdravotní cvičení a jóga pro seniory. Kurz Tanec pro ženy se v 2021 roce nepodařilo z důvodu 

pandemie dokončit. Z plánovaných čtyř kurzů Příprava ke studiu na středních školách a 

šestiletém gymnáziu se otevřely dva, částečně s online výukou českého jazyka a matematiky.  

 Přesto se však podařilo připravit množství kulturních akcí, přednášek a výstav. Mezi 

dlouholeté úspěšné akce patří letní multižánrový festival Otevřeno, na jehož organizaci se 

v roce 2021 začala podílet také Chomutovská knihovna. Na různých místech města se 

vystřídaly skupiny nejrůznějších hudebních žánrů a netradiční i tradiční divadla. Na Hřebíkárně 

a Kamencovém jezeře proběhly koncerty žánrově různorodých kapel a jedinečné divadelní 

představení Spolku Kašpar Rozmarné léto. V atriu knihovny vystoupilo divadlo 100 opic (23. 

června), Zdenka Trvalcová s kapelou Voilá (23. června), uskutečnilo se také každoroční A-

session s bluegrass bandem Album a gotickou hudbou skupiny Arcus (21. července), která 

představila mladou chomutovskou harfistku Johanu Suchopárkovou. Jednou z oblíbených 

srpnových akcí je již řadu let festival orientálního tance a hudby V rytmu Orientu (14. srpna). 

Na samém závěru prázdnin pak mělo patřit atrium Country festu (29. srpna). Z důvodu 

nepříznivého počasí byl však 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 2021 nebylo možné 

jarní festival uskutečnit, a tak se konal jen ten podzimní. Na Indian Summer Open Air (11. září) 

vystoupily místní kapely spolu s hostující pražskou skupinou High Five. Program festivalu 

vyvrcholil koncertem chomutovských Dokruhu v kostele sv. Ignáce. Koncertní nabídku 

pravidelně uzavírají adventní koncerty v kostele sv. Ignáce. V roce 2021 se na nich představily 

pěvecké sbory Aurum, Hlahol, Madrigal a Loutna česká.  Půlnoční Česká mše vánoční Jakuba 

Jana Ryby zazněla v provedení pěveckého sboru Hlahol v doprovodu Komorního orchestru 

města Chomutova pod vedením sbormistra a dirigenta Miroslava Šulce. 

 Po celý rok 2021 probíhala autorská čtení současných českých literárních autorů v 

rámci projektu Svazu českých spisovatelů – Spisovatelé do knihoven. Většina přednášek se 

uskutečnila v online režimu, pouze tři naživo. Květnové setkání s Biancou Bellovou (15. června) 

bylo spojené s vyhodnocením a slavnostním předáváním cen vítězům literární soutěže 
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Chomutovský kalamář, kterou vyhlašuje Středisko volného času Domeček Chomutov spolu s 

týdeníkem Nástup a Chomutovskou knihovnou. 

 Nabídka výstav v galeriích Lurago, Špejchar a ve výstavních prostorách v interiéru 

Chomutovské knihovny byla bohužel kvůli vládním nařízením opět omezena. První výstava v 

galerii Špejchar byla zahájena v měsíci květnu. Vernisáže (18. května až 10. července) se 

zúčastnil i její autor, akademický malíř Vladimír Novák, jeden z nejvýznamnějších představitelů 

tzv. nové figurace sedmdesátých let. Zejména snímky hor a reklamní tvorbu zachycovala 

výstava (19. října až 10. prosince) prací českého fotografa a horolezce Viléma Heckela. 

Z předešlého roku zůstala instalována výstava vzdělávacího charakteru Svět z kostiček, který 

se stále těší oblibě příznivců populární stavebnice. Návštěvníci galerie Lurago si v roce 2021 

prohlédli originální vyobrazení Chomutova pohledem dětí. Výtvarné práce dětí 

chomutovských mateřských a základních škol byly vystaveny pod názvem Moje město 

Chomutov – proč ho mám rád? (2. až 30. září). Velký zájem byl o výstavu Lidé odvedle – výlet 

do světa lidí s hendikepem. Interaktivně edukativní výstava přiblížila svět lidí se zrakovým, 

sluchovým a tělesným postižením (22. října 2021 až 21. ledna 2022). Ukázala, jak komunikovat, 

pomáhat si a vzájemně se obohacovat. Během devíti týdnů výstavu navštívilo kromě 

jednotlivců a zájmových skupin také 68 školních tříd. 

 Z dalších akcí pro děti a pro veřejnost lze zmínit například letní příměstské tábory na 

téma Trosečníci, které se uskutečnily v červenci a srpnu a byly zaměřeny na rozvoj tvořivých 

dovedností u dětí. Už pošesté se mohly ve školním roce 2020/2021 první třídy z 

chomutovských škol přihlásit do celostátního projektu Už jsem čtenář – knížka pro prvňáčka, 

kdy knihovna připraví pro prvňáčky seznamovací besedu a další dle výběru zaměřené setkání. 

Odměnou pro žáčky 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. Tentokrát to byla kniha spisovatelky Michaely Fišarové a 

ilustrátorky Anety Žabkové První školní výlet. Úspěšně pokračoval také čtvrtý ročník 

celostátního projektu Bookstart – S knížkou do života. Děti se seznámily s novinkami ze světa 

dětských knížek a leporel, hrály divadlo, zpívaly, tančily, cvičily, četly. Druhým rokem 

pokračovalo setkávání starších dětí od tří do šesti let, které na besedách pracovaly s literaturou 

a své příběhy poté promítaly do výtvarných prací. 

Třetí zářijovou neděli (19. září) se na Kamencovém jezeře uskutečnil charitativní 

hudební festival Párty pomáhá II. Vystoupily kapely The Tap Tap, Mňága a Žďorp, divadlo 

Komedianti na káře a řada dalších. Koupí barevného náramku, který sloužil jako vstupenka na 

akci, podpořili návštěvníci hendikepované děti, kterým byly z výtěžku následně pokryty 

náklady na nákup benecyklu a úhradu hiporehabilitačního pobytu. Svůj stánek a tvořivou dílnu 

připravila pro charitativní festival i knihovna. 
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Významné číselné ukazatele 

 

7.3.3 Služby knihovnám 

Přestože byl kvůli koronaviru omezen provoz i v místních knihovnách, zajišťovala 

Chomutovská knihovna po celý rok 2021 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 2021 obdržela na základě smlouvy o poskytnutí neinvestiční dotace 

z rozpočtu Ústeckého kraje dotaci ve výši 1 338 000 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.  

Chomutovská knihovna poskytuje knihovnám služby v oblasti poradenské a 

konzultační, zpracovává, reviduje a aktualizuje knihovní fondy, zpracovává statistiku knihoven, 
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vzdělává knihovníky, vytváří výměnný knihovní fond a zajišťuje jeho cirkulaci a distribuci. 

Poskytuje servis automatizovaného knihovního systému využívaného pro výkon regionálních 

funkcí.  

 

7.3.4 Doplňování, uchovávání a ochrana knihovního fondu 

 Celkový přírůstek knihovního fondu Chomutovské knihovny v roce 2021 činil 9 504 

knihovních jednotek. Do fondu bylo doplněno o 1 118 knih méně než v předchozím roce. Na 

poklesu počtu knihovních jednotek se projevila jejich vyšší cena a nižší rozpočet na nákup knih. 

Akvizice byla uskutečňována elektronickou formou objednávání. Největšími dodavateli byly 

velkoobchody OPA, Euromedia, Kosmas a dodavatel Team Library. Veškeré knihovní jednotky 

byly uloženy v knihovnickém systému Tritius podle pravidel RDA ve formátu MARC 21. Celkové 

náklady na pořízení knihovních jednotek knih do knihovního fondu v roce 2021 činily 2 137 

994 korun. 

 

Statistika akvizice zkatalogizovaných knihovních jednotek podle jednotlivých oddělení 

 

Porovnání 2020/2021 

 Akvizice knihovního fondu probíhala ve spolupráci se všemi pracovníky jednotlivých 

oddělení knihovny. Nejvíce knihovních jednotek bylo zakoupeno do regionálního oddělení. 

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 2021 bylo z financí určených k nákupu výměnného fondu pořízeno 

a zpracováno 2 009 knih, fond pro výměnné soubory měl celkem 50 024 knihovních jednotek. 
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7.4 Kultura a sport Chomutov 

 V roce 2021 se společnost Kultura a sport Chomutov, dominantní poskytovatel služeb 

v oblasti sportovních i kulturních aktivit pro veřejnost, stále potýkala s opatřeními brzdícími 

šíření koronaviru. V první polovině roku byl omezován kontakt mezi lidmi, což 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 několikrát přesouvána na jiný termín. Kino Chomutov se už 

během uzavření v roce 2020 zapojilo do projektu vasekino.cz, a tak bylo možné zhlédnout 

filmové premiéry po zakoupení e-vstupenky alespoň z domova. Kino začalo opět promítat po 

více než půlroční pauze 24. května a nabídlo divákům program sestavený z filmových novinek 

i starších snímků, jejichž dřívější promítání se kvůli covidu nemohlo uskutečnit.  V roce 2021 

začala rozsáhlá, více než rok trvající rekonstrukce podlah a hydroizolace v chomutovském 

Aquasvětě. Bazén byl tudíž pro veřejnost uzavřený po celý rok 2021. Kultura a sport Chomutov, 

společnost s ručením omezeným, sídlí v Městském divadle. Více podrobností o dění ve 

společnosti v roce 2021 se nepodařilo získat. 

 Společnost Kultura a sport Chomutov zajišťovala v roce 2021 provoz následujících 

objektů a areálů. Městského divadla, městské sportovní haly, 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 2021 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 

funkčním potenciálem přiměřeným přírodním podmínkám. Lesní majetek města Chomutova 

je tvořen několika komplexy. Největší část leží na náhorní plošině Krušných hor mezi obcí Hora 

Sv. 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 2021 pokračovaly v hospodaření na pozemcích 

v majetku města Chomutova, které mají ve správě. Výměra lesních pozemků k 31. prosinci 

2021 činila 3 042,25 hektaru, z toho bylo 2 968,87 hektaru porostní půdy. Činnost organizace 

zajišťovalo ke konci roku 2021 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 2021 organizaci vedl pan Petr 

Markes.  

 

7.5.1 Hospodaření  

Hospodaření v roce 2021 bylo opět 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.  

 Oproti roku 2020 došlo v prvním pololetí roku 2021 k nárůstu ceny jehličnaté kulatiny. 

Zatímco na počátku roku 2021 prodávaly městské lesy smrkové dřevo za cenu kolem 900 

korun za m3, v letních měsících dosáhla jeho cena přes 2000 korun za m3. V druhém pololetí 

se již ceny příliš neměnily. Cena palivového dřeva zůstávala celý rok stabilní. 

 Organizace je částečně financována z příspěvku města Chomutova, snaží se však 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 

2021 Městské lesy čerpaly z dotačních titulů ministerstva zemědělství 3 048 tisíc korun. 

Hospodářský výsledek organizace za rok 2021 činil 139 tisíc korun.  

 

Náklady a výnosy organizace v roce 2021 v tisících korun 



Kronika města Chomutova 2021     7. Organizace zřízené městem 

122 

7.5.2 Ochrana a péče o lesní kultury 

  V roce 2021 se umělou sadbou zalesnilo celkem 35,9 hektarů půdy. Bylo vysazeno 

celkem 278 900 sazenic, z toho 32 450 kusů smrku ztepilého, 1 300 kusů jedle bělokoré, 68 

600 kusů dubu zimního, 9 560 dubu letního, 139 980 kusů buku lesního, 23 920 kusů javoru 

klenu, 150 kusů borovice kleče a 2 940 kusů břízy pýřité.  

 Pro ochranu lesních kultur byly provedeny nátěry sazenic proti okusu zvěří na 47 hektarech, 

ožin sazenic na 29,34 hektarech a bylo opraveno 2 178 metrů oplocenek. Pro ochranu lesa 

proti kůrovci bylo použito 162 feromonů a položeno 45 ks lapáků.  

V rámci výchovy porostů byly provedeny prořezávky na 36,97 ha lesa a probírkami 

porostů smrku starších 40 let bylo vytěženo 184,7 m3 dřeva. Celkem bylo v roce 2021 vytěženo 

6 790 m3 dřeva, převážně šlo o nahodilé kůrovcové těžby nebo o porosty druhotně napadené 

kůrovcem. Množství vytěženého smrku (4 230 m3) dokládá kůrovcovou kalamitu, přetrvávající 

již od roku 2018. 

 

7.5.3 Městské lesy a veřejnost 

Během roku 2021 proběhlo 12 výukových programů lesní pedagogiky pro základní a 

mateřské školy z Chomutova a okolí a také pro příměstský tábor Střediska volného času 

Domeček. 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 2021 je vedla paní Mgr. Alena 

Tölgová.  

 Rok 2021 znamenal pro Sociální služby Chomutov opakující se komplikace spojené 

s epidemií covidu-19, které nutily organizaci reagovat ze dne na den na neustále se měnící 

podmínky. Situaci se však oproti předešlému roku podařilo zvládnout bez nutnosti omezení 

služeb či jejich uzavření. Epidemie se nejvíce promítla do personální oblasti, kdy docházelo k 

výpadku zaměstnanců kvůli onemocnění či karanténě. Přes všechny zmíněné komplikace 

obstála společnost při dvou hloubkových kontrolách ministerstva práce a sociálních věcí, které 

neshledaly žádné porušení závazných pravidel a konstatovaly kvalitní poskytování sociálních 

služeb.  
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 V roce 2021 se také podařilo dokončit tříletou rekonstrukci domova pro seniory na 

Písečné. Zrekonstruovány 

byly hygienické zázemí, 

vstupy do pokojů, 

komunikační zařízení a 

instalace elektronického 

požárního systému. 

Veškeré hygienické zařízení 

je koncipováno jako 

bezbariérové a vstupy do 

pokojů umožňují 

maximální soukromí. 

Nejdůležitější částí 

rekonstrukce byla instalace 

elektronické požární 

signalizace, jež je napojena 

přímo na hasičský 

záchranný sbor.  
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7.6.1 Hospodaření 

 V roce 2021 hospodařily Sociální služby Chomutov s vyrovnaným rozpočtem ve výši 

139 239 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. Součástí výuky je také praxe. Výuka však probíhala v roce 2021 bohužel 

většinou v distanční formě. Absolventi mohou získat výuční list, což jim pomůže při případném 

hledání práce. Ve školním roce 2021/2022 zasedli do lavic tři žáci. 

V roce 2021 poskytovaly Sociální služby Chomutov akreditované odborné vzdělávání 

pracovníků v sociálních službách. I přes zhoršenou epidemiologickou situaci se uskutečnily 

dva kurzy, které absolvovalo 32 osob. Kvalifikační kurz je určen pro profesní přípravu 

odborného zařazení pracovník v sociálních 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.  
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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 2021 bylo ve skupinách klubu seniorů registrováno 

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 

2021 byla činnost klubu značně omezena a do června 2021 zcela přerušena. Hned v červenci 

však klub zrealizoval výlet na zámek a do Lázní Kynžvart a v srpnu se členové klubu vypravili 

na týdenní rekondiční pobyt do Sezimova Ústí. Součástí pobytu byly wellness procedury, výlety 

a kulturní program. Na podzim klub uspořádal zájezd na premiéru divadelního představení 

Světáci v Městském divadle Most. 

 Pro velký zájem veřejnosti pokračoval v roce 2021 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 2021 bylo SoS dopravou přepraveno 831 osob. Nejvíce navštěvovanými místy byly 

nemocnice, hřbitovy a úřady.  

 Aktivní trávení volného času, vycházky, zajišťování drobných nákupů a další činnosti 

pomáhají klientům Sociálních služeb Chomutov zajišťovat také dobrovolníci. Ti působí v 

organizaci buď na základě příkazní smlouvy nebo smlouvy s dobrovolnickým centrem ADRA. 

V roce 2021 působilo v Sociálních službách Chomutov celkem osm dobrovolníků.  

 

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 2021 žilo v domově pro seniory celkem 157 klientů, z toho 44 mužů 

a 113 žen. 

 V roce 2021 byla v domově dokončena rozsáhlá rekonstrukce koupelen, díky které bylo 

sociální zázemí v bytech klientů přestavěno na bezbariérové a dostupné i s kompenzačními 

pomůckami. Celkem bylo zrekonstruováno 119 koupelen v bytech klientů a 4 koupelny 
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centrální pro imobilní osoby. Pro zajištění profesionální péče o klienty byl zakoupen elektrický 

zvedák, transportní lůžko a mobilní sprchová jednotka. Došlo také k modernizaci všech výtahů, 

do odpočinkové místnosti byl pořízen nový automat na kávu. Pro pečlivou evidenci 

poskytované péče se průběžně doplňuje počet miniterminálů pro zaznamenávání poskytnuté 

péče bez zbytečného prodlení. Data jsou následně přenášena do informačního systému 

Cygnus, který umožňuje efektivní vícestupňovou kontrolu. Stravovací provoz domova umožnil 

klientům výběr ze dvou druhů snídaní a opět rozšířil 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. Klienti domova mají možnost ovlivnit podobu jídelníčku. 

 V důsledku pandemie koronaviru se také v roce 2021 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. 

 

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 2021 celkem 305 klientů, 96 mužů a 

209 žen. S ohledem na individuální potřeby uživatelů byly služby poskytovány od pondělí do 

neděle, od sedmi do 21 hodin. Oproti předešlému roku došlo tedy k prodloužení denní 

dostupnosti této služby. Stravovací provoz centra denních služeb nabízel v roce 2021 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 byla v kavárničce ve 13. patře v roce 2021 připravena 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. Ve spolupráci s Domovem pro seniory Písečná proběhlo 
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v létě 2021 sportovní odpoledne a turnaje ve hře pétanque. Každý měsíc pak obyvatelům 

domu zpestřila večer Staročeská dechovka. V rámci Týdne sociálních služeb byl v říjnu 2021 

v DPS Merkur uspořádán den otevřených dveří. Zájemci měli možnost nahlédnout do bytů, 

zeptat se na nabídku poskytovaných služeb nebo jen ochutnat nabízená jídla.  

 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 2021 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 hernu, prostornou zahradu, rehabilitaci prostřednictvím 

Vojtovy metody a celodenní stravování prostřednictvím sousedního domova pro seniory. 

 

7.6.6.1 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 2021 obsazeno 26 lůžek. Celodenní stravování zajišťuje 

Domov pro seniory Písečná, který sousedí s domovem pro osoby se zdravotním postižením. 

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.  

 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. Zábavnou a zároveň vzdělávací 

aktivitou je práce na interaktivní tabuli, kde lze procvičit motoriku, kognitivní či smyslové 

funkce. V roce 2021 byly hojně využívány také dva tablety, které kromě zábavy zajišťovaly také 

komunikaci s rodinami i různé individuální a skupinové terapie. Vzhledem k pokračující 

pandemii koronaviru neproběhla v roce 2021 žádná z tradičních společenských akcí (Diskotéka 
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pro hendikepované, Den ve fitness a Výtvarné setkání). Pokud to situace dovolila, probíhaly 

návštěvy sociálně terapeutické dílny, cvičného bytu a canisterapeutického týmu a spolupráce 

s domovem pro seniory. 

 

7.6.6.2 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, stimulační místnosti či zahrada. Zařízení má 

kapacitu 10 osob, na konci roku 2021 stacionář navštěvovalo osm klientů. 

 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, navštěvovali stimulační místnost a věnovali se 

ergozáhonu s různými květinami a bylinkovým koutkem, o který se celoročně starali. 

Vzhledem k epidemii covidu-19 byl denní stacionář v průběhu roku několikrát zcela 

uzavřen, což bylo velmi negativně vnímáno jak klienty, tak i jejich rodinami. Problematická 

byla především absence sociálního kontaktu. 

 

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 nejen podpořit schopnosti 

a dovednosti klienta, aby se dokázal 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 2021 využívalo služeb azylového domu 33 osob.  

 Azylový dům Písečná klientům v roce 2021 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. Dům také spolupracuje s chomutovskou noclehárnou, kterou zaštiťuje 

spolek K srdci klíč, a s potravinovou bankou Charity Česká republika. 
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 Během epidemie koronaviru byl provoz azylového domu částečně redukován. 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.   

  

7.6.8.1 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 2021 využilo služeb Sociální poradny Kamenná celkem 1 086 klientů. 

Uskutečněno bylo celkem 3 813 kontaktů a intervencí. Služby poradny opětovně vyhledávali 

také klienti ze vzdálenějších regionů. Oproti loňskému roku došlo k mírnému poklesu klientů, 

proběhlo s nimi však o 455 více setkání.  Nejvíce konzultací, 1 281, bylo uskutečněno v oblasti 

dluhové problematiky. Klienti především požadovali pomoc při vypracování návrhu na 

povolení oddlužení. 

Od 1. července 2021 rozšířila sociální poradna své služby o bezplatné zajišťování 

asistovaného kontaktu, který byl poskytován v průběhu v předem dohodnutém čase během 

celého týdne. 
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Některé činnosti sociální poradny v roce 2021 byly ovlivněny protiepidemickými 

opatřeními. Opět nebyla uspořádána odborná konference na téma Chudoba a její současné 

fenomény. Omezena byla i přednášková činnost pro Věznici Všehrdy. V první polovině roku 

probíhala online, v druhé již bylo možné věznici navštěvovat, avšak za přísných opatření a v 

omezeném počtu účastníků. Poznamenán byl také cyklus přednášek pro oddělení terénní 

sociální práce při chomutovském magistrátu. Uskutečnily se pouze dvě přednášky. 

 

7.6.8.2 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 

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 2021 byl provoz Dětských skupin Kamenná opět 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 1. března do 

9. května 2021 byly obě dětské skupiny uzavřeny. Dětská skupina Mája byla ještě předtím 

uzavřena na základě rozhodnutí krajské hygienické stanice v době od 9. do 15. února. 
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7.7 Technické služby města Chomutova 

Technické služby města Chomutova se v roce 2021 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 2021 zajišťovalo 179 zaměstnanců pod vedením pana Ing. 

Zbyňka Koblížka. Základní obory organizační struktury technických služeb představovaly v roce 

2021 následující provozovny. 

 

 

Základní obory organizační struktury technických služeb 
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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 2021 přinesla zjištění, že procesy jsou z hlediska 

lidských zdrojů již stabilní. Ze srovnání věkových průměrů na jednotlivých procesech vyplývá, 

že do budoucna je potřeba se postupně zaměřovat na řízení a rozvoj lidských zdrojů v kontextu 

věku. Z hlediska právních požadavků či technologií nedošlo na procesech ke změnám. 

I přes snahu plnit cíle na sto procent bylo v oblasti dopravy včasné přistavování vozidel 

a strojů provozovnám technických služeb a ostatním zákazníkům splněno pouze na 90 procent 

z důvodu časté poruchovosti vyplývající ze stáří strojů. Zajištění čistých vozovek, chodníků, 

náměstí, prostranství, podchodů bylo splněno také pouze na 90 procent kvůli nedostatku 

zaměstnanců v covidovém období, fluktuaci a časté poruchovosti strojů. Svoz odpadu a 

dodržování svozových harmonogramů byly splněny na 95 procent, kvůli poruchovosti vozidel 

a nedostatečným kapacitám.  

 Ve dnech 25. až 26. listopadu 2021 proběhl v organizaci první 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, pohovory se zástupci jednotlivých 

procesů a zástupci zaměstnanců bezpečnosti provozu. Bylo konstatováno, že audit proběhl 

bez vážnějších narušení. Platnost nových certifikátů je do 1. prosince 2023.  

 

7.7.1 Hospodaření 

Technické služby v roce 2021 hospodařily vyrovnaně. Náklady na provoz organizace 

činily 177 256 600 korun, výnosy 177 285 330 korun.  

 

Od Statutárního města Chomutov obdržely technické služby v roce 2021 130 269 700 

korun. Další příjmy organizace, mimo hospodářskou činnost, jsou uvedeny v předcházející 

tabulce. 
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VÝNOSY HLAVNÍ ČINNOSTI 

 

 

7.7.2 Činnost v roce 2021 

 Jednou z nejdůležitějších činností organizace je bezesporu zajišťování pořádku ve 

městě, tedy čištění města a svoz odpadu. V roce 2021 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 2021 k nárůstu vytříděného papíru o 62 

procent, plastů pak o 46 procent.  

 V roce 2021 byl také dokončen projekt z dotací ministerstva životního prostředí 

s názvem Optimalizace svozu separovaného odpadu ve městě Chomutov, během něhož byla 

svozová vozidla vybavena tablety se svozovým programem Protank. Ten zobrazuje odpadové 

nádoby na papír a na plasty, které jsou v daný den sváženy, a vytváří pro posádky vozidel 

harmonogramy svozu. Posádky mohou pomocí mobilních telefonů v průběhu svozu také 

zaznamenávat podněty pro dispečink. 

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 (v ulicích Fűgnerova, Jiráskova 

a M. Kopeckého). Nově bylo vybudováno stanoviště na klasické odpadové nádoby v ulici 

Husova a na počátku roku 2021 byl zahájen svoz odpadu z polopodzemních kontejnerů na 

sídlišti Březenecká. 
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 V roce 2021 bylo vyprodukováno občany města Chomutova celkem 1 186 tun 

bioodpadu. Oproti roku 2011, kdy došlo k rozšíření sběru bioodpadu o dotační nádoby, se 

množství sebraného bioodpadu navýšilo o 106 procent. Veškerý sebraný bioodpad je odvážen 

na kompostárnu Technických služeb města Chomutova, kde dochází k jeho využití pro výrobu 

průmyslového kompostu. V uvedeném roce již nepokračovala akce Kompost pro občany 

zdarma. Kompost byl zájemcům prodáván za 481 korun za tunu, přesto byl o kompost opět 

velký zájem. Prodalo se celkem 387 tun kompostu. Pokračoval také svoz gastroodpadu ze 

školních jídelen, jenž byl zaveden o osm let dříve. V roce 2021 došlo opět k poklesu množství 

svezeného gastroodpadu ze školních provozoven v důsledku jejich uzavření kvůli covidu-19. 

Celkové množství svezeného činilo v uvedeném roce necelých 34 tun. Gastroodpad je odvážen 

do nedaleké bioplynové stanice, kde se využívá pro výrobu tepla a elektrické energie.  

 V době koronavirové epidemie došlo k uzavření sběrných míst pro občany a k 

částečnému omezení provozu sběrných dvorů pro veřejnost. Provoz zařízení v době omezení 

byl zajištěn pouze pro nezbytně prováděné činnosti technických služeb a částečně pro 

podnikatelské subjekty. 

V roce 2021 realizovaly technické služby také rekonstrukci veřejného osvětlení na 

sídlišti Zdeňka Štěpánka a v ulicích Lipská, Vrchlického, Přísečnická, Krátká a Maroldova. 

Použity byly výhradně LED36 světelné zdroje. 

Technické služby také pokračovaly ve výměně osvětlení a instalaci LED svítidel v areálu 

U Větrného mlýna. V šatnách správy a údržby hřbitova došlo k výměně oken a dveří s cílem 

                                                      
36 LED: zkratka z anglického Light-Emitting Diode, česky elektroluminiscenční dioda. 
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úspory energií, v areálu Na Moráni začaly koncem roku 2021 stavební výkopové práce pro 

pokládku nového horkovodního potrubí. 

V říjnu 2021 byl pro technické služby dokoupen další mobilní lisovací kontejner o 

objemu 22 m3 na plastový odpad. Pomáhá snížit objem shromažďovaného odpadu lisováním 

a tím i náklady na dopravu odpadu k jeho dalšímu nakládání. Pro úsek veřejné zeleně byla 

nakoupena dvě nová nákladní vozidla typu Piaggio. 

Každým rokem narůstá počet dětských hřišť a sportovišť ve městě. Ve sledovaném 

období se počet navýšil o sedm veřejných či sportovních hřišť. Celkem tak technické služby 

spravují 61 dětských, 18 sportovních a čtyři 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 16 

ohrožených druhů zařazených do Evropských záchranných programů. Zoopark Chomutov, 

příspěvková organizace, sídlí v Přemyslově ulici. V roce 2021 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 hendikepované živočichy. Zaměstnanci zooparku 

zajišťují také správu Kamencového jezera.  

Na jaře 2021 byl zoopark kvůli pokračující epidemii covidu-19 uzavřen, což bylo využito 

k uskutečnění nutných oprav. Pokračovalo se také v započaté aplikaci jednotného vizuálního 

stylu chomutovského zooparku. Byl rozšířen počet navigačních ukazatelů, informačních tabulí 

a prodejních předmětů s vlastními motivy. V roce 2021 byla po delší době opět otevřena 

vyhlídková lávka pro návštěvníky v expozici opic. Zvýšená pozornost byla věnována péči o 

vzrostlé stromy a dřeviny obecně a také komunikaci s veřejností a zapojení odborníků do 

přímého styku s návštěvníky. Zoopark Chomutov získal v uvedeném roce prestižní Cenu Bílého 

slona za odchov blavora žlutého. V roce 2021 zoopark navštívilo celkem 210 113 osob. 

 
 
7.8.1 Hospodaření 

Hospodaření Zooparku Chomutov za rok 2021 skončilo kladným hospodářským 

výsledkem ve výši 1 580 tisíc korun. Hlavním zdrojem financování organizace je neinvestiční 

příspěvek zřizovatele, města Chomutova, ve výši 45 080 tisíc korun. Další neinvestiční 

příspěvky ve výši 4 583 tisíc korun získal zoopark z dotačních programů.  Celkové vlastní výnosy 
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organizace činí 35 996 tisíc korun. Nejvýznamnější položkou vlastních výnosů v hlavní činnosti 

je vstupné do zoologické zahrady a platby za ubytování a parkovné na Kamencovém jezeře. 

V souladu s vládními opatřeními byly zoologické zahrady od 1. ledna do 11. dubna 

uzavřeny. Uzavření areálu opět ovlivnilo tržby z provozu zahrady, ne již však v takovém 

rozsahu jako v roce 2020. 

  

 Výrazný pokles návštěvnosti zaznamenala organizace na Kamencovém jezeře. V 

důsledku pandemie covidu-19 a nepříznivého počasí byla návštěvnost v měsíci srpnu nejnižší 

za poslední sledované 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; údržba zeleně v areálech zoologické zahrady a Kamencového jezera 

či propagace. 

 

7.8.2 Zoopark Chomutov a veřejnost 

 Jarní omezení vyhlášená vládou v rámci protiepidemických opatření znemožnila v roce 

2021 uspořádání některých tradičních akcí, na které zoopark přilákal každoročně tisíce 

návštěvníků. Nemohly se konat například oslavy Dne Země či Dne dětí, podařilo se však 

uskutečnit následující akce: Pohádkové safari (23. a 24. července), jízdu safari expresem přes 

skanzen Stará Ves se stanovišti a pohádkovými bytostmi a postavami; Den zvířat (3. října), 

oslavu svátku zvířat doplněnou soutěžemi, hudební produkcí a řadou atrakcí pro děti, jež 

přibližovaly problematiku ochrany zvířat a přírody; Strašidelnou zoo (30. října), tradiční 

lampionový průvod kolem zoo s workshopem zaměřeným na výrobu vyřezávaných a tematicky 

laděných ozdobných dýní. Zoopark uspořádal také prodejní výstavu masožravých rostlin (31. 

července až 29. srpna) a řadu komentovaných krmení. 
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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 i omezení provozu zoologických 

zahrad proběhlo jen 12 výukových programů, kterých se zúčastnilo 325 dětí. Doprovodné 

ekologické akce pro děti proběhly pouze omezeně, výjimkou byl prázdninový příměstský 

tábor, jehož běhů se zúčastnilo celkem 360 dětí. Kapacita tábora byla zcela zaplněna ihned po 

zveřejnění nabídky. 

 

7.8.4 Zoologie 

 K 31. prosinci 2021 choval zoopark 155 živočišných druhů v celkovém počtu 932 

zvířat. Chov 16 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.  

 

7.8.4.1 Savci 

 Jedny z prvních přírůstů v roce 2021 byly tradičně zaznamenány u domácích zvířat. 

Narodila se jehňata ovcím vřesovým, cápovým, Jákobovým a ouessantským.  

 V březnu vyřadili chovatelé z chovu dvouletého býčka uherského stepního skotu, který 

už nemohl zůstat ve skupině. Na konci roku přenechali ročního býčka do Zoo Borysew v Polsku. 

Jeden býček byl odchován. 

 Stejně jako v předchozím roce porodila samice nížinné linie zubra evropského Pomela 

další tele, samičku Cvijanu. V rámci spolupráce s nadací Česká krajina bude v příštím roce její 

starší bratr Cvedrik umístěn do soukromého chovu. Z důvodu chronických pohybových potíží 

byl utracen devatenáctiletý býk Cvilda, který byl chován ve skupině nížino-kavkazské linie 

zubrů. 

 Ve stádě jelenů bucharských se narodila čtyři mláďata. Odchovat se podařilo tři z nich. 

Během roku přišel zoopark na následky traumatu a clostridiové infekce o ročního samce a 

samici. Mladý jelen narozený v roce 2019 by měl být příští rok umístěn do chovného zařízení 

v Lipsku. Na konci roku bylo v institucích Evropské asociace zoologických zahrad a akvárií 

chováno jen 62 bucharských jelenů v celkem osmi institucích.  

 Na začátku června odešli dva roční samci losa evropského do soukromého zařízení na 

Slovensku. Až na podzim se podařilo domluvit příchod nového tříletého samce z Lotyšska. 

Vzhledem k velmi zdlouhavému procesu schvalování přenechání samce z lotyšské strany je 
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termínem jeho předpokládaného příchodu jaro příštího roku, kdy vytvoří pár s nyní pětiletou 

samicí Quanitou.  

 V areálu Eurosafari chovala zoo na začátku roku dva hřebce koně Převalského. K hřebci 

Poetovi roce 2021 dovezli ročního hřebečka Bruce. Po úspěšné adaptaci řešila zoo v průběhu 

roku opakovaně potíže způsobené chováním Bruce. Hřebec opakovaně atakoval skupinu 

zubrů v areálu safari. Vnášel neustále neklid i mezi další chované skupiny zvířat a nevyhýbal se 

ani kontaktu s manipulační technikou, se kterou se pohybují zaměstnanci po areálu euroafari. 

Zoopark proto nakonec po domluvě s koordinátkou Evropského záchovného programu 

přistoupil ke kastraci hřebce. Zákrok i následná rekonvalescence proběhly bez problému. Koně 

jsou nadále chováni v oddělené části areálu. 

  

7.8.4.2 Ptáci 

 Čtyři sokoly stěhovavé odchoval pár umístěný v zázemí. Pár umístěný v expozici 

dravých ptáků odchoval úspěšně tři mláďata. 

 Sovy pálené odchovaly šest mláďat. Některá z nich budou v příštím roce přemístěna do 

centra Aves v Brandýsku u Kladna jako posílení chovných párů pro případné budoucí 

vypouštění sov do volné přírody.  

 Samice puštíka bradatého, jež byla v loňském roce spárována s mladým samcem, 

snesla dvě vejce, která byla neoplozená. Následně byla snůška vyměněna za tři oplozená vejce, 

z kterých se vylíhlo jedno mládě. Odchov byl úspěšný a mladá samice bude ponechána pro 

potřebu dalšího chovu. 

 Čtyři mladí ptáci ze Safari Dvůr Králové posílili na konci roku skupinu plameňáků 

růžových. Šlo o první krok k rozšíření a omlazení stávajícího hejna. Někteří chovaní jedinci jsou 

v zooparku již od roku 1983. Pět mláďat odchoval pár bernešek rudokrkých, dvě z nich byla 

vyměněna za nové jedince z ostravskou zoo.   

 Pár krasek červenozobých odchoval čtyři mláďata. Na podzim uhynul samec z druhého, 

nově sestaveného páru. Zooparku se však podařilo ještě na konci roku získat samečka a opět 

vytvořit druhý pár. Přirozený odchov pod rodiči se podařil u bažantů zlatých a bažantů 

stříbrných. 

 

7.8.4.3 Plazi 

 Zoopark Chomutov získal v roce 2021 ocenění v soutěži Bílý slon za odchov blavorů 

žlutých. Zoopark byl oceněn již podruhé, poprvé získal ocenění za odchov téhož druhu v roce 

2008. V průběhu roku 2021 bylo také zaznamenáno několik problémů v chovu plazů. Šlo 

především o ztráty některých plazů způsobené úhynem v důsledku stáří nebo infekce, chyběli 

vhodní jedinci k dopárování některých druhů a docházelo k pozdnímu, popřípadě vůbec 

žádnému objevení snůšek, což mělo za následek jejich vyschnutí nebo poškození. I přes tyto 

potíže se nakonec některé odchovy podařily. V budoucnosti se chce zoopark orientovat 
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zejména na odchovy vejcožroutů afrických a užoveček drobných, jejichž mláďata se sice ve 

vejcích plně vyvinula, ale až na jednu výjimku se z vajec sama nevylíhla. 

 

7.8.5 Psí útulek 

 Během roku 2021 bylo do psího útulku v Chomutově přijato celkem 105 zatoulaných 

či opuštěných psů. K adopci bylo předáno 72 z nich, zbytek byl vydán zpět majitelům. Počty 

psů byly opět nízké patrně díky covidové situaci, zpřísněným podmínkám chovu psů a 

intenzivnější kontrole chovu psů. Trendem poslední doby je, že v útulku končí starší, větší a 

často problémoví psi, kteří se špatně vydávají novým zájemcům a v útulku zůstávají 

dlouhodobě. Vládní omezení se dotkla i prezentace aktivit psího útulku, zúčastnil se tak pouze 

tradiční výstavy Člověk v přírodě v Lounech (21. až 22. srpna), přesto útulek od veřejnosti 

obdržel darem spoustu krmiva. 

  

7.8.6 Stanice pro hendikepované živočichy 

 Během roku 2021 přijala záchranná stanice celkem 520 zvířat 81 různých druhů. 

Většinu přijatých zvířat tvořili ptáci, především poštolky (46 jedinců). Stejně jako v předešlých 

letech byl ze savců nejčastěji přijímaným druhem ježek (90 jedinců), následovali netopýři (21 

odchytů). Nejvíc napilno měli pracovníci záchranné stanice v letních měsících. V největším 

počtu byla přijata osiřelá nebo zdánlivě osiřelá mláďata a jedinci se zraněním. Mezi nejčastější 

poranění patřily zlomeniny, pokousání a otřes po nárazu do překážky. V roce 2021 došlo i k 

převzetí jednoho otráveného jedince, a to orla mořského, který na následky otravy uhynul.  

  

V uplynulém roce proběhlo 167 výjezdů a bylo najeto celkem 6 229 kilometrů. Ve 

srovnání s rokem 2020 došlo k téměř padesátiprocentnímu nárůstu najetých kilometrů. 44 

výjezdů bylo uskutečněno bez úspěšného odchytu, a to většinou z důvodů nenalezení daného 
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živočicha na nahlášeném místě. Stanice přijímala zvířata nejen ze spádových oblastí 

Chomutovska, Kadaňska a Podbořanska, ale i ze Žatecka, Mostecka, Lounska, Bílinska, 

Teplicka, Ústecka a Litvínovska. V roce 2021 byla úspěšně vypuštěna zpět do přírody více jak 

čtvrtina ze všech odchycených živočichů. 

 

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 2021 72 677 osob. Návštěvnost 

Kamencového jezera oproti roku 2020 poklesla. Vliv na to měly hygienické normy související 

s covidem-19 a deštivé prázdninové počasí. 

 Provoz Kamencového jezera byl z důvodu epidemie covidu-19 zahájen až 1. června, 

tedy o měsíc později, než bývá obvyklé. Mimo sezónu zajištovalo přípravné práce 70 

pracovníků. Na písčité pláže bylo navezeno 90 tun křemičitého kopaného písku. Specializovaná 

firma pak zajistila odbahnění otvické pláže. V letních měsících pak Kamencové jezero dočasně 

získalo od společnosti Kultura a sport Chomutov recepční a plavčíky, kteří z důvodu uzavření 

Aquasvěta, v němž probíhala rekonstrukce hydroizolace podlah, nemohli v aquaparku 

pracovat.  

 V roce 2021 se na Kamencovém jezeře uskutečnily následující akce: v rámci festivalu 

Otevřeno proběhly koncert skupin Prago Union a PSH (9. července) a divadelní představení 

Rozmarné léto (24. července), dále se uskutečnil Český pohár benjamínků (5. až 6. června), 

Turnaj v minigolfu (20. června), Den s Denato Swim, Chomutovský půlmaraton (28. srpna), 

Festival sportu & food festival (4. až 5. září) a Party pomáhá (19. září). V zimních měsících v 

závěru roku bylo tři dny v týdnu Kamencové jezero otevřeno otužilcům. Koupání se pravidelně 

účastnilo přibližně 130 osob a probíhaly také kurzy otužování pro začátečníky.  
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8. ORGANIZACE ZŘÍZENÉ KRAJEM 

8.1 Krajská zdravotní 

 Krajská zdravotní, akciová společnost, je se sedmi nemocnicemi v Ústí nad Labem, 

Děčíně, Teplicích, Mostě, Chomutově, Rumburku a Litoměřicích největším poskytovatelem 

zdravotní péče v České republice. Vedením Krajské zdravotní byl v březnu 2021 dočasně 

pověřen pan MUDr. Petr Malý, MBA, který v květnu svůj post obhájil a získal funkci 

generálního ředitele Krajské zdravotní.  

 Rok 2021 byl pro Krajskou zdravotní přelomový. Od jejího vzniku v roce 2007, kdy do 

svého portfolia dostala od Ústeckého kraje zdravotnická zařízení v Děčíně, v Ústí nad Labem, 

Teplicích, Mostě a Chomutově, došlo k prvnímu rozšíření firmy. V průběhu roku 2021 totiž 

převzala pod svou správu nemocnice v Litoměřicích a v Rumburku. Krajská zdravotní dosáhla 

v uvedeném roce také významného úspěchu, když získala od Ministerstva zdravotnictví České 

republiky pro pracoviště Kardiocentra v Masarykově nemocnici v Ústí nad Labem statut centra 

vysoce specializované komplexní kardiovaskulární péče pro dospělé, o které usilovala čtyři 

předchozí roky.  

 Rok 2021 byl pro Krajskou zdravotní a její zaměstnance specifický také z dalších 

důvodů. Podobně jako ten předcházející museli zdravotníci zvládat vlny náporu pacientů 

vyžadujících hospitalizaci v důsledku pandemie nákazy novým koronavirem SARS-CoV-2 

způsobujícím nemoc covid-19. Dění kolem pandemie covidu-19 nepříznivě ovlivnilo 

ekonomické ukazatele, což se promítlo do hospodaření společnosti a odrazilo se v omezení 

chodu nemocnic i jednotlivých zdravotnických pracovišť, omezení plánované operativy a další 

péče. 

 Díky kontinuální finanční investiční podpoře Ústeckého kraje a důslednému využívání 

dotačních titulů však mohla Krajská zdravotní významně investovat do obnovy a modernizace 

nemocnic. Mezi největší investiční akce patří nový pavilon s operačními sály, odděleními 

jednotky intenzivní péče a kardiochirurgie včetně vybavení v Masarykově nemocnici v Ústí nad 

Labem za více než 1,3 miliardy korun. Jeho výstavba byla zahájena v říjnu 2020 a pokračovala 

celý rok 2021. V říjnu 2021 byla také zahájena dostavba dalších nemocnic, nových Emergency 

pavilonů včetně operačních sálů, centrální sterilizace a jednotky intenzivní péče v nemocnicích 

Děčín a Chomutov. Neméně důležité byly také investice do přístrojového vybavení nemocnic 

v Mostě, Litoměřicích, Teplicích či Rumburku, dohromady za takřka 700 milionů korun. 
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8.1.1 Nemocnice Chomutov 

 Ředitelství Nemocnice Chomutov sídlí v jejím areálu v Kochově ulici. V roce 2021 

organizaci vedla paní MUDr. Irena Voříšková, primářka anesteziologicko-resuscitačního 

oddělení. Nemocnice Chomutov měla v roce 2021 k dispozici celkem 458 lůžek a ošetřila 302 

253 pacientů.  

 

Organizační struktura nemocnice je členěna do 26 pracovišť 

 

 Začátek roku 2021 přinesl chomutovské nemocnici ocenění v mezinárodním projektu 

Angels Initiative, jehož hlavním cílem je zvyšování počtu pacientů s cévní mozkovou příhodou 

léčených ve specializovaných centrech a optimalizace kvality léčby a péče. Oficiální záštitu nad 

tímto projektem převzala v České republice Cerebrovaskulární sekce České neurologické 

společnosti. Iktová centra Krajské zdravotní v Chomutově a Teplicích získala nejvyšší ocenění 

v podobě diamantového statusu. Projekt sleduje 10 měřítek, která hodnotí úroveň procesů 

logistiky v rámci centra a kvalitu poskytované léčebné i ošetřovatelské péče.  

 V únoru 2021 otevřela oficiálně Nemocnice Chomutov první očkovací místo proti 

covidu-19, po přísunu dostatečného množství vakcín bylo v dubnu otevřeno nové 

velkokapacitní očkovací centrum s kapacitou až 1 000 lidí denně. V areálu nemocnice, přímo 

před očkovacím centrem, vzniklo také dočasné parkoviště pro desítky vozidel. 

 V dubnu zveřejnila Nemocnice Chomutov zprávu o úspěchu, který zaznamenala 

chomutovská ortopedie na poli endoprotetiky. Jako první v Ústeckém kraji zavedla do běžné 

praxe unikátní miniinvazivní přístup ke kyčelnímu kloubu, takzvaný AMIS (Anterior Minimal 

Invasive Surgery). Tato operační technika umožňuje přístup ke kyčelnímu kloubu s minimálním 

porušením kůže, svalů, vazů a šlach, což je obrovskou výhodou pro pacienty před výměnou 
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selhávající nebo uvolněné náhrady kyčle. Ta se tak může zmenšit z původních rozsáhlých 

operací na velikost standardní implantace obvyklé protézy. 

 Poslední zářijový den navštívili chomutovskou nemocnici ministr zdravotnictví Adam 

Vojtěch a předseda vlády Andrej Babiš. Vládní představitelé si prohlédli současné prostory 

anesteziologicko-resuscitačního oddělení a následně se zúčastnili před budovou G 

slavnostního poklepu na základní kámen nového Emergency pavilonu. Výstavba pavilonu za 

bezmála 834 milionů korun bude v areálu Nemocnice Chomutov probíhat do poloviny prosince 

roku 2023. Investiční akce je částečně financována z dotačních zdrojů, z finanční investiční 

podpory Ústeckého kraje a z investičního úvěru Komerční banky. Nový pavilon bude mít 

urgentní příjem (pět ambulancí, rentgen, pět expektačních lůžek, crash room), pět operačních 

sálů, centrální sterilizaci, 10 lůžek na jednotce intenzivní péče, 10 lůžek na anesteziologicko-

resuscitačním oddělení a technické a administrativní zázemí. Novostavba je navržena jako 

samostatně stojící objekt, avšak s provozním a technickým propojením na stávající pavilon C, 

včetně nadzemního spojovacího koridoru na pavilon D. 

 Nemocnice Chomutov začala v roce 2021 intenzivněji spolupracovat s dobrovolníky, 

což umožnil především nástup kvalifikované koordinátorky dobrovolníků. Nelehké časy během 

pandemie pomohli pacientům i personálu zpříjemnit zdravotní klauni. Podařilo se také 

nastavit spolupráci mezi nutričními terapeuty a jednotlivými odděleními nemocnice a otevřít 

nutriční poradnu také pro ambulantní pacienty.  

 Chomutovská nemocnice v roce 2021 nadále bojovala s nedostatkem lékařského a 

nelékařského personálu, zejména všeobecných směnových sester se specializací pro intenzivní 

péči a radiologických asistentů. Pro oslovení většího počtu zdravotníků byly zprovozněny 

facebookové stránky s názvem Nemocnice Chomutov – volné pracovní pozice, kam je 

průběžně vkládána nabídka volných pozic v nemocnici. Vznikl také projekt pro žáky devátých 

tříd základních škol – Exkurze nemocnicí s prezentací o Nemocnici Chomutov, kde jsou, mimo 

jiné, přiblíženy všechny profese v nemocnici. Pravidelně probíhá i setkávání se žáky ze 

zdravotnické školy. I přes veškerou snahu je však personálu dlouhodobě málo.  

 Pokračující pandemie covidu-19 se, stejně jako v jiných nemocnicích, projevila 

v omezení zdravotnické péče v Nemocnici Chomutov. Interní oddělení proměnilo 12 lůžek na 

covidovou intenzivní péči, zaštiťovalo provoz standardního covidového oddělení, podílelo se 

na službách očkovacího místa, odběrového místa a na aplikaci antivirotik a protilátek pro 

ambulantní pacienty. Dětské oddělení, chirurgické oddělení, oddělení následné péče a 

gynekologické oddělení přišlo každé o část své lůžkové či personální kapacity, která byla 

převedena na infekční covidové oddělení. Došlo také k rušení plánovaných operací.  
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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 2021 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. 
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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 2021 byl pro muzeum ve znamení Roku gotiky. Připomínalo totiž významnou 

historickou událost, a sice 600. výročí dobytí města Chomutova husity. Cílem muzea nebylo 

představit pouze toto neblahé krveprolití, ale naopak zasadit událost do širšího kontextu doby 

a umožnit tak veřejnosti alespoň trochu se přiblížit atmosféře středověku. Výstavní počiny 

zahájil výstup krajského projektu Krušnohoří/Erzgebirge – Umění pozdního středověku, díky 

kterému byla společně představena významná nově zrestaurovaná díla ze sbírek paměťových 

organizací Ústeckého kraje. Na projekt volně navazovala výstava Odstíny gotiky – Interiéry 

středověku, na níž byla představena nejen unikátní kolekce replik gotického nábytku, ale také 

ručně šité oděvy dle dobových návrhů, dílna řezbáře, malíře atd. Na podzim výstavu obohatila 

a doplnila zajímavým a bohatým programem gotická muzejní noc a v hlavní budově muzea 

výstava Mezi křížem a kalichem, která se přímo věnovala historickým událostem roku 1421 a 

byla doplněna edukativním programem pro školy. V samém závěru roku 2021 byla dokončena 

první etapa vzdělávacího programu k expozici středověkého umění Všemu světu na útěchu s 

názvem A co je to ta gotika?, díky kterému bude v roce 2022 tato expozice zpřístupněna 

dětem. Těsně před koncem roku prezentovalo muzeum další z počinů muzejních pedagogů. 

Po unikátní únikové hře realizované s velkým úspěchem v roce 2019 vznikla hra Krvavé peníze 

s detektivní zápletkou, která návštěvníky přenáší do časů středověkého města Chomutova. 

 Rok 2021 byl znovu spojen i s projektem Ústeckého kraje, muzeem historických vozidel 

Praga, avšak po volbách nového politického vedení kraje zaznamenal stagnaci. Přesměrování 

kraje na jiné priority spojené s celospolečenskou situací vyvolalo dlouhou diskusi nad dalším 

postupem projektu a tím dlouhodobou nejistotu s nejasností dalšího konkrétního postupu a 

vize. I přes uvedené pozastavení vygeneroval projekt aktivity spojené s permanentní kontrolní 

činností na objektech a servis mnoha delegacím z řad politických zástupců i odborných 

institucí. 

 

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, Pozamenty, 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 2021 spravovalo chomutovské muzeum 262 005 kusů 
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sbírkových předmětů (tato suma zahrnuje pouze část podsbírky Archeologie, kompletní 

podsbírka Archeologie má s ohledem na rozsáhlost svá inventarizační specifika a obsahuje více 

než 517 153 kusů inventarizovaných sbírkových předmětů a další desítky až stovky tisíc čekají 

na zpracování). V průběhu roku bylo kurátory podsbírek zkatalogizováno 2 079 sbírkových 

předmětů. Sbírka muzea se v roce 2021 rozrostla o 127 nových přírůstkových čísel, které 

představují celkový počet 2 762 sbírkových předmětů. Vlastní činností, sběrem, bylo pořízeno 

87 přírůstků (celkem 2 022 předmětů), darem muzeum získalo 10 přírůstkových čísel (10 

předmětů). Akvizicemi bylo pořízeno 29 přírůstkových čísel, to je 655 kusů, za celkem 82 190 

korun. Převodem z muzea v Karlových Varech získalo muzeum jedno přírůstkové číslo o 

obsahu 75 sbírkových předmětů. Během roku 2021 bylo externími odborníky zrestaurováno 

devět sbírkových předmětů v celkovém nákladu 309 tisíc korun.  

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 2021 celkem 20 920 evidovaných jednotek, z 

toho 10 764 jednotek je zpracováno v systému Clavius. Během roku 2021 zpracovala 93 

knihovních jednotek. Z toho bylo zakoupeno 32 titulů, výměnou a sběry bylo získáno 61 knih. 

Knihovna spravuje databázi článkové bibliografie historie regionu z vybraných regionálních 

periodik. Během roku zpracovala knihovna 1 143 článků v systému Clavius. Knihovna odebírá 

33 titulů časopisů. V roce 2021 navštívilo muzejní knihovnu celkem 62 čtenářů. Pro čtenáře 

bylo vyhledáno a zapůjčeno 89 knih a časopisů.  

 

8.2.2 Publikační činnost 

 V roce 2023 bude muzeum slavit 100 let své existence. Stěžejním výstupem tohoto 

výročí by měla být ambiciózní a rozsáhlá publikace, jejíž intenzivní přípravy byly zahájeny již v 

roce 2021. Výkonnou redaktorkou publikace je Milena Bílková a na náplni knihy se budou 

podílejí všichni kurátoři a odborní pracovníci muzea.  

 Památky, příroda, život37 jsou pravidelně vydávaným periodikem, které vychází od roku 

2018 jedenkrát ročně v nákladu 200 kusů. Populárně naučný mezioborový časopis se zaměřuje 

na historii, památky, archeologii, kulturu a přírodu regionu Chomutovska s možnými přesahy 

do přilehlých oblastí. Jeho tradice sahá až do roku 1963. Cílem časopisu je přinášet kvalitní 

studie určené odborné i laické veřejnosti se zájmem o minulost i současnost našeho kraje. 

Součástí textů je resumé v německém jazyce, redaktorem časopisu je Milena Bílková. V roce 

2021 vyšel 53. ročník.  

                                                      
37 BÍLKOVÁ, Milena. Památky, příroda, život. 53/2021. Chomutov: Oblastní muzeum v Chomutově, 2021. 163 

stran. ISBN 978-80-87898-30-7. 
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 V roce 2021 vydalo Oblastní muzeum Chomutov s přispěním dotace ministerstva 

kultury pracovní sešit s názvem A co je to ta gotika?38, který bude sloužit jako hlavní edukační 

pomůcka ke stejnojmennému vzdělávacímu programu pro základní školy. Je to barevná 

ilustrovaná publikace s množstvím interaktivních prvků, zajímavostí, obrázků, hádanek, úkolů 

a her. Sešit děti postupně provede jak historií Chomutova ve středověku v obecných 

souvislostech, tak gotickým stavitelstvím, sochařstvím a malířstvím a seznámí je s největšími 

zajímavostmi stálé expozice muzea. Rozsah sešitu a rozdělení úkolů jsou koncipovány pro 

opakovanou návštěvu muzea, práci ve vyučování i doma.  

 Miloš Viehmann, někdejší student chomutovského gymnázia a občan Chomutova, 

sepsal beletristickou formou své vzpomínky na věznění v komunistických žalářích a pracovních 

táborech v 50. letech 20. století. Svazek strojopisu předal v roce 2016 darem muzeu. V roce 

2021 muzeum doplnilo vzpomínky fotografiemi z archivu rodiny Miloše Viehmanna a vydalo 

je pod názvem Hlavně nevyslovit Jáchymov39. Přepis strojopisu a redakci knihy zajistil Michal 

Bečvář. 

 Knihu Der Schlüssel. Geschichte einer Jugend in Nordböhmen napsal Gert Schrötter a v 

roce 2003 ji vydalo mnichovské nakladatelství Universitas in der Langen Müller. Hrdina knihy, 

chomutovský student – autorovo alter ego, prožívá v Chomutově válečná léta a dramatické 

poválečné měsíce. Nevšední toulky historií Chomutova s názvem Klíč – Příběh chlapce z 

gymnázia ve městě pod Krušnými horami40 v překladu Milana Kostkana vydalo muzeum v roce 

2021 po zakoupení licence u německého nakladatelství, která byla získána díky finančnímu 

přispění spolku chomutovských krajanů v Erlangenu. Redakci knihy včetně fotografické přílohy 

nad rámec původního vydání zajistil Michal Bečvář.  

 Zaměstnanci muzea v roce 2021 publikovali šest odborných studií, jednu monografii a 

čtyři články v rámci ediční činnosti. V Chomutovských novinách bylo otištěno dvanáct 

příspěvků v rámci série Tajnosti depozitáře chomutovského muzea41 a 13 článků z oblasti 

historie.   

 

8.2.3 Prezentační činnost 

8.2.3.1 Expozice 

 V muzejních prostorech na radnici byla v roce 2021 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 

                                                      
38 KLUCOVÁ, Renata; BUDILOVÁ, Veronika. A co je to ta gotika? Chomutov: Oblastní muzeum v Chomutově, 2021. 

64 stran. ISBN: 978-80-87898-29-1. 
39 VIEHMANN, Miloš. Hlavně nevyslovit Jáchymov. Chomutov: Oblastní muzeum v Chomutově, 2021. 186 stran. 

ISBN 978-80-87898-26-0. 
40 SCHRÖTTER, Gert. Klíč, příběh chlapce z gymnázia ve městě pod Krušnými horami. Chomutov: Oblastní muzeum 

v Chomutově, 2021. 189 stran. ISBN 978-80-87898-28-4. 
41 Tajnosti depozitáře chomutovského muzea. Chomutovské noviny 2021. Statutární město Chomutov, 2021. 
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vývojové tendence a tvůrčí okruhy v pozdně gotickém umění regionu. Předměty samotné, 

expozice i její katalog jsou v odborných kruzích vysoce ceněny. V roce 2021 byl k této stálé 

expozici dokončen zcela nový edukační program s názvem A co je to ta gotika? Program má 

seznámit žáky základních škol s obecnými souvislostmi gotického umění a života ve 

středověku, středověkou historií města Chomutova a jeho gotickými památkami, včetně 

sbírkových předmětů vystavených ve stálé expozici muzea. Stěžejním výstupem přípravy 

programu v roce 2021 bylo vydání výše zmíněného pracovního sešitu. 

 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. Pracovníci muzea zahájili v roce 2021 prvotní přípravy propagačního letáku 

k prostoru Mnišského dvorečku a expozice Lapidária (po vzoru již existujícího letáku ke kostelu 

sv. Kateřiny), realizován by měl být v roce 2022.  

 Ve výstavních prostorech radnice je exponován také Fialův pohyblivý betlém. 

Oblíbený novodobý betlém, který muzeum zakoupilo v roce 2003, je dlouhodobě umístěn v 

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. V roce 2021 pokračovala spolupráce s panem Janem 

Okénkou, který se ujal kompletního servisu a pravidelných oprav betlému. 

 Nejstarší chomutovská dochovaná 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. Díky zapojení brigádníků bylo možné v roce 2021 otevřít 

kostel sv. Kateřiny pro veřejnost stabilně po celou otevírací dobu během obou prázdninových 

letních měsíců července a srpna.  

 

V 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. 

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.  
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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.  

 

8.2.3.2 Výstavy 

 Následkem pokračující pandemie covidu-19 bylo muzeum v rámci vládních opatření do 

10. května 2021 uzavřeno. Tímto uzavřením utrpěly zejména dvě důležité výstavy. Výstava 

Historické cukrárny aneb mlsání za první republiky byla v muzeu instalována již od listopadu 

2020 a byla pro veřejnost otevřena pouhých 14 dní v období adventu 2020. Druhá výstava s 

názvem Krušnohoří/Erzgebirge – umění pozdního středověku byla ve svém původním termínu 

4. února až 18. dubna 2021 zcela uzavřena, naštěstí však díky jejímu prodloužení do 29. května 

mohli návštěvníci tuto unikátní výstavu zhlédnout alespoň po dobu necelých třech týdnů.  

 Po celý rok 2021 probíhal projekt Rok gotiky, kterým muzeum připomnělo významné 

výročí 600 let od dobytí Chomutova husity. Jeho součástí bylo několik stěžejních výstav a akcí 

roku 2021, jmenovitě výstavy: Krušnohoří/Erzgebirge – umění pozdního středověku, Odstíny 

gotiky – interiéry středověku a Chomutov mezi křížem a kalichem, a akce Muzejní noc gotiky, 

letní příměstský tábor Cesta do středověku a Sametový den s gotikou.  

 

 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 Alexandr Vondra).  

 Hlavní část výstavy Historické cukrárny aneb mlsání za první republiky (3. prosince 

2020 až 21. ledna 2021) tvořila zápůjčka od sběratele Jana Marouška. Výstava připomínala 

zašlou slávu československých cukráren v období formující se první republiky a byly na ní k 

vidění interiéry historické cukrárny a prodejny, výrobny sladkostí nebo posezení ve stylu art 

deco, zákusky a dorty podle vzorníků z 30. let 20. století, originální obaly od bonboniér nebo 

čokolád, historické a mnohdy již zapomenuté cukrářské 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 prohlížet předměty k cukrářství, pekařství nebo kultuře stolování z vlastních 

muzejních sbírek. Muzeum také k výstavě uspořádalo tzv. sladkou receptovou výzvu, lidé tak 

mohli posílat nebo přinášet vlastní recepty a naopak načerpat skutečné dobové recepty na 

výrobu nejrůznějších sladkostí z doby první republiky, vybrané z historických kuchařek. Kvůli 

opakovanému uzavření při pandemii byla výstava pro veřejnost otevřena jen 14 dní (od 3. do 

17. prosince 2020). I přes krátký termín a přísná kapacitní i hygienická opatření a omezení 

navštívilo výstavu více než 200 návštěvníků.  
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Výstava Krušnohoří/Erzgebirge – umění pozdního středověku (4. února až 29. května 

2021) pořádaná Ústeckým krajem ve spolupráci s Oblastním muzeem v Chomutově byla 

stěžejním výstupem česko-německého přeshraničního projektu Umění pozdního středověku 

v hornické oblasti Krušnohoří. Výstava byla zaměřena na umělecký vývoj česko-saského 

pomezí v době největšího rozmachu krušnohorské těžby. Jádrem výstavy byla pětice děl, která 

byla v průběhu projektu restaurována a podrobně prozkoumána. Byla však doplněna velkým 

množstvím dalších originálních pozdně středověkých děl, která dokreslovala kontext 

zjištěných poznatků a zkoumaného období a lokality. Důležitou součástí výstavy byla také 

prezentace různých technik a materiálů používaných ve středověkém umění. Bohužel však 

obsahové i vizuální kvality výstavy mohlo ocenit pouze nevelké množství návštěvníků, protože 

výstava byla kvůli opatřením proti pandemii covidu-19 otevřena jen v termínu 11. až 29. 

května 2021. I přes toto velice krátké období výstavu zhlédlo 177 návštěvníků.   

 Výstava Odstíny gotiky – interiéry středověku (19. června 2021 až 29. ledna 2022) byla 

stěžejním bodem programu Roku gotiky 2021. Výstava přenesla návštěvníky do krásy 

středověkých interiérů a poodhalila nejrůznější zákoutí soukromého života. Byla na ní k vidění 

tvorba uměleckého truhláře a řezbáře Ladislava Sluky a jeho ženy Moniky Slukové. Ta na 

výstavě představila nejen středověkou módu, ale i bytový textil. K výstavě byly uspořádány 

dvě komentované prohlídky pro veřejnost: první při vernisáži 19. června 2021 a druhá v rámci 

Muzejní noci gotiky a Dne evropského dědictví 18. září 2021. Muzejní noc gotiky doplnila 

výstavu živou středověkou hudbou a šermířským vystoupením. Výstava byla celkově velice 

úspěšná, přes různá omezení související s pandemií navštívilo výstavu 1 177 návštěvníků. 

 

 V hlavní budově muzea na Palackého ulici, v tzv. Domě Jiřího Popela z Lobkowicz, bylo 

možné navštívit výstavu o Zdravotnické škole v Chomutově, která v roce 2020 slavila 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 představila nejen samotnou školu, 

ale věnovala se také historickému vývoji zdravotnictví a ošetřovatelství ve světě i v 

chomutovském regionu. Pro školy a rodiny s dětmi byly připraveny celkem tři doprovodné 

programy na téma zdraví a lidské tělo. Po ukončení výstavy byly textové panely zachycující 

nejen historii školy, ale i obory ošetřování předány škole, aby mohly i nadále seznamovat 

veřejnost s historií školy a ošetřovatelství jako takového.  

 Prodejní výstava chomutovského krajináře Jindřich Vytiska – kresby a akvarely (19. 

srpna až 9. října 2021) byla prezentována v hlavní budově po dobu necelých dvou měsíců a 

zaujala především milovníky krajinářství, ale také bývalé i aktivní chomutovské výtvarníky, z 

nichž mnozí znali Jindřicha Vytisku osobně.   

 Výstava Chomutov mezi křížem a kalichem (23. října 2021 až 2. dubna 2022) byla 

připravena u příležitosti 600 let od dobytí Chomutova husity, ke kterému došlo 16. března 

1421 a které je pro svoji brutalitu považováno za největší civilní masakr husitských válek, jehož 
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se husité dopustili na obyvatelích dobytého města. Výstava byla založena na ambivalentním 

vztahu historické skutečnosti a pověstí a legend. Výstavní texty se zaměřily na vysvětlení 

náboženské problematiky husitství. Velký důraz při tvorbě výstavy byl položen i na výukový 

školní program. Ten se zaměřil především na legendy, jež byly zpracovány pro žáky a studenty 

atraktivní komiksovou tvorbou. V důsledku návštěvnost omezujících vládních opatření 

spojených s epidemiologickou situací navštívilo výstavu pouze 148 návštěvníků. 

 V prostoru bývalé stálé expozice Svět Krušných hor v hlavní budově muzea byl ke konci 

roku 2021 otevřen jedinečný autorský koncept výstavy pojaté jako detektivní hra. Návštěvníci 

výstavy Krvavé peníze – detektivní hra ze středověkého Chomutova (zahájeno 7. prosince 

2021) se vydají do roku 1543 na chomutovské tržiště, kde pomocí nápověd odhalí zločin. 

Netradiční edukační hra pro děti, dospělé i rodiny s dětmi se vztahuje k Chomutovu v první 

polovině 16. století. Vyšetřování se odehrává v dobových kulisách raně novověkého 

Chomutova a díky hraní hry se o něm návštěvníci dozvědí také mnoho faktických informací.  

 Krátkodobá Výstava výrobků polytechnických kroužků (15. prosince 2021 až 30. ledna 

2022) uspořádaná ve spolupráci s Místní akční skupinou Sdružení Západní Krušnohoří 

představila výrobky žáků polytechnických kroužků při základních školách Školní, Písečná a 

Hornická v Chomutově. 

 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 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.  

  

8.2.3.3 Akce  

 Některé z plánovaných akcí musely být do 10. května 2021 zrušeny kvůli uzavření 

muzea následkem opatření proti pandemii covidu-19, zejména pak tradiční a hojně 

navštěvovaná akce Den památek a sídel, který se měl uskutečnit 17. dubna 2021. Z těchto 

důvodů byla přesunuta rovněž tradiční akce Muzejní noc z obvyklého termínu květen/červen 

do podzimního období, kdy ji muzeum spojilo se Dnem evropského historického dědictví, který 

proběhl 18. září 2021. 

 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. 

 Datum Mezinárodního dne muzeí (18. května 2021) v roce 2021 spadalo již do období 

prvních dní po ukončení dlouhodobého uzavření muzea. Stalo se tak první veřejnou akcí roku 

2021. V chomutovském muzeu nemá tato akce ještě příliš silnou tradici, neboť v roce 2021 se 

muzeum do ní zapojilo teprve podruhé, i přesto vyvolala znatelný zájem veřejnosti. Po celou 

otevírací dobu byly zpřístupněny všechny aktuální výstavy a expozice zdarma.  

 Muzeum se již počtvrté zapojilo do celostátní akce Noc kostelů (28. května). 

Návštěvníci mohli obdivovat atmosféru i mimořádné architektonicko-historické hodnoty 

kostela sv. Kateřiny s výkladem Mileny Bílkové a kromě toho si také poslechnout tři koncerty 

chomutovských pěveckých sborů.   

 Ve čtvrtek 24. června odpoledne se v Malém sále hlavní budovy Oblastního muzea v 

Chomutově konal křest knihy Hlavně nevyslovit Jáchymov. Tak knihu nazval odpovědný 

redaktor Michal Bečvář a inspiroval ho k tomu úryvek ze vzpomínek Miloše Viehmanna (1929–

2016), jenž rukopis svých pamětí daroval muzeu v červnu roku 2016. Křtu knihy se kromě 

veřejnosti a zástupců magistrátu zúčastnila autorova rodina. 

 Hravou, ale přitom i poučnou formou byly dětem představeny složky integrovaného 

záchranného systému v rámci muzejního příměstského táboru Zachraňte lidstvo! (19. až 23. 

července 2021). Děti si například vyzkoušely několik technik první pomoci, navštívily jirkovské 

hasičské muzeum a prohlédly si hasičskou základnu, od kynologů se dozvěděly mnoho 

zajímavého o užití psů při záchranných pracích, navštívily vojenské muzeum Na Kočičáku nebo 

si vyslechly povídání o práci městské policie od jejího příslušníka. Tábora se zúčastnilo celkem 

24 dětí. 

 Na program Roku gotiky navázal i jeden z muzejních příměstských táborů Cesta do 

středověku (9. až 13. srpna 2021). Na něm se muzejní pedagogové pokusili z táborníků 

(panošů) vycvičit udatné rytíře. Prvním úkolem panošů bylo důkladně se seznámit se 

středověkými památkami města. Druhý den měli panoši za úkol dobýt hrad Hněvín, kde se 

porozhlédli i v dílně magistra Kelleyho. Odpoledne byl připraven program v mosteckém 

muzeu, kde si děti mimo jiné vyzkoušely techniky středověkého boje. Také byl podniknut výlet 

do Kadaně, kde bylo navštíveno i Muzeum čarodějnic, nebo do Chebu, kde děti prozkoumaly 

středověký hrad s krásnou ukázkou sokolnictví a navštívily muzeum s možností vyzkoušet si 

práci středověkého písaře. Program tábora vyvrcholil poslední den slavnostním pasováním na 

starobylé radnici za přítomnosti rodičů. Všech 21 panošů zdárně prošlo sedmi ctnostmi 

správného rytíře a stalo se plnohodnotnými rytíři. 

 Vzhledem k otevření muzea až v měsíci květnu a konceptu Roku gotiky došlo 18. září 

2021 ke spojení dvou tradičních a velmi hojně navštěvovaných akcí: Dne evropského 

historického dědictví, kterou každoročně vyhlašuje Sdružení historických sídel, a Muzejní 

noci, kterou muzeum pořádá každý rok v rámci Festivalu muzejních nocí. Na radnici byly 

pořádány komentované prohlídky výstavy Odstíny gotiky – interiéry středověku, workshopy s 
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gotickým tvořením pro malé i velké, konala se vystoupení chomutovské šermířské skupiny 

Milites a představení hudební skupiny Arcus. Hlavní budova nabídla prohlídku výstavy 

akvarelů Jindřicha Vytisky, pozorování Slunce a noční oblohy nebo noční výstup na 

Hvězdářskou věž.  

 Ve čtvrtek 11. listopadu od 16 hodin se v malém sále hlavní budovy muzea uskutečnil 

křest knihy Klíč, příběh chlapce z gymnázia ve městě pod Krušnými horami. Kniha je 

netradiční průvodce předválečným, válečným a poválečným Chomutovem a příběh se 

odehrává na pozadí dramatických historických událostí, jež nezvratně poznamenaly nejen 

město, ale i chlapcův osud. 

 V rámci Roku gotiky 2021 uspořádalo muzeum u příležitosti výročí sametové revoluce 

Sametový den s gotikou (17. listopadu 2021). Byl to den otevřených dveří celého muzea, 

doprovázený pestrým programem určeným zejména pro rodiny s dětmi. V expozici gotiky a u 

výstavy Odstíny gotiky – interiéry středověku si návštěvníci mohli vyzkoušet práci se 

středověkou šablonou, zahrát si hru, vyfotit se ve fotokoutku s rekvizitami ze středověkých 

kostýmů nebo si poslechnout komentovanou prohlídku zmíněné výstavy. V hlavní budově bylo 

možné kromě návštěvy výstavy Chomutov mezi křížem a kalichem navštívit textilní workshop 

plstění nebo se zapojit do hry pro rodiny s dětmi. 

 V obou muzejních budovách se 19. listopadu uskutečnila regionální historická soutěž. 

O její náplň se postaraly muzejní pedagožky a byla tematicky zaměřena na období středověku, 

resp. dobytí Chomutova husity v roce 1421. Soutěže se zúčastnilo 24 dětí. 

 

8.2.3.4 Muzejní pedagogika 

 Epidemická situace a délka lockdownů byly v roce 2021 pro muzejní pedagogiku o něco 

příznivější než v předchozím roce. Přesto se však pokračující opatření proti pandemii do 

celkového profilu nabídky vzdělávacích a dalších programů pro školy i rodiny výrazně promítla. 

Největší vliv mělo uzavření muzea společně s uzavřením škol nebo omezením jejich provozu 

rotační a online výukou až do poloviny května 2021. Kvůli těmto okolnostem nemohly být 

realizovány zamýšlené programy k výstavám Historické cukrárny aneb mlsání za první 

republiky, která pokračovala z předchozího roku až do konce ledna 2021, a 

Krušnohoří/Erzgebirge – umění pozdního středověku.  

 Realizace vzdělávacích programů mohla být v širší míře obnovena až po zahájení 

nového školního roku od září 2021. V radniční budově se vzdělávací aktivity orientovaly 

převážně na tematickou výstavu Odstíny gotiky – interiéry středověku. K výstavě byl realizován 

edukační program s názvem Okénko do života ve středověku určený pro žáky 1. a 2. stupně 

základních škol. Součástí programu byl výpravný komentář spojený s názornou ukázkou 

předmětů denní potřeby a nářadí z řemeslných dílen středověkého období. Názornost výkladu 

byla tematicky podpořena doplňkovými obrazovými materiály ke středověkým dějinám města 
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Chomutova, panovnickým rodům, odívání, stolování a lidovým tradicím. Nadstavbovou 

aktivitou k programu byl volitelný výtvarný workshop Gotická šablona. 

 Adventním časem počínaje zařadilo muzeum na radnici nové pravidelné vzdělávací 

bloky, které se dle výročních dnů věnují jednotlivým světcům, již jsou ve výstavních sálech k 

vidění v podobě dřevořezeb v rámci stálé expozice Všemu světu na útěchu. Bloky cílí na 

všechny vzdělávací stupně a vhodnou formou přibližují legendy, atributy světců a širší 

historické a tematické souvislosti. Těší se veliké oblibě, a proto bude jejich obsah systematicky 

rozšiřován i v roce 2022 a nabízen jako nový edukační program ke stálé expozici s názvem 

Legendy. V předvánočním čase byl také do programů zařazen oblíbený workshop Malování 

kachliček s gotickými a adventními motivy. Součástí programů na radnici byla i soutěž Hledání 

lilie pro druhý stupeň základních a střední školy. 

 Nabídka programů v hlavní budově zahrnovala zejména celoroční edukační programy 

ke stálé expozici Pohledy do pravěku. Program Výprava za pračlovíčkem pro mateřské školy 

seznamuje děti s významem slova pravěk. Vyzkoušejí si aktivity s pracovním listem a pomohou 

pračlovíčkovi vyrobit nástroj, postavit dům, ulovit divoké zvíře či připravit večeři. Program 

Procházka pravěkem aneb pravěk není pouze doba ledová, určený základním a středním 

školám, nabízí žákům netradiční pohled na pravěkou historii regionu. Procházka začíná mladší 

dobou kamennou, v níž člověk jako zemědělec-začátečník nezvratným způsobem přetvářel 

krajinu. Na konci procházky dospějí žáci do doby římské, kdy české země byly součástí 

Germánie.  

 Vzdělávací program A co je to ta gotika? je pojat jako cyklus a zahrnuje čtyři 

samostatné vzdělávací programy pro žáky základních škol a víceletá gymnázia. Programy lze 

navštívit v návaznosti na aktuálně probírané učivo nebo postupně v rámci rozšiřování 

obecného povědomí o historii našeho města. Názvy jednotlivých programů jsou Chomutov 

jako středověké město, Gotické stavitelství, Gotické sochařství a řezbářství, Gotické malířství.  

 

8.2.3.5 Prohlídkové okruhy městem 

 V roce 2021 zajišťovalo muzeum 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 kurátory 

historického oddělení a je zajištěna jejich vysoká informační kvalita. Muzeum také pořádalo 

výpravy do přírody, jejichž náplň si mohli určit sami účastníci.  

 

8.2.3.6 Exkurze a přírodovědné kurzy 

 Exkurze a přírodovědné kurzy realizované přírodovědným oddělením muzea jsou 

specifickou 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 přírodovědné výpravy s průvodcem. Je tak možné si 
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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. V roce 2021 probíhal opět také projekt Pojďte s námi 

do přírody. Veřejné exkurze a kurzy pro veřejnost navštívilo v uvedeném roce celkem 198 

účastníků. 
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9. ORGANIZACE ZAJIŠŤUJÍCÍ BEZPEČNOST 

 Bezpečnost na Chomutovsku zajišťují Policie České republiky a Městská policie 

Chomutov. V ulicích města lze častěji spatřit příslušníky městské policie, kteří 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. Územní odbor Chomutov je rozčleněn na oddělení obecné 

kriminality, oddělení hospodářské kriminality, dopravní inspektorát, oddělení hlídkové služby, 

obvodní oddělení Chomutov-město, obvodní oddělení Chomutov-venkov a na obvodní 

oddělení pro další města. Ředitelem Územního odboru Chomutov Policie České republiky byl 

v roce 2021 pan plk. Mgr. Radek Houška. 

 

9.1.1 Kriminalita 

 V roce 2021 došlo v okrese Chomutov k 20 568 trestným činům. Přímo v Chomutově 

bylo v uvedeném roce podle mapy kriminality Policie České republiky42 spácháno 8 564 

trestných činů, přičemž mezi nimi jednoznačně dominovaly nejrůznější přestupky (v dopravě, 

proti majetku, proti veřejnému pořádku apod.), kterých bylo 7 677. 

                                                      
42 Dostupné na: https://kriminalita.policie.cz/ 
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Také na Chomutovsku v roce 2021 převažovaly přestupky, bylo jich spácháno 18 551 

z celkových 20 568 trestných činů. Dalších 434 kriminálních činů se řadilo do kategorie 

majetkových, došlo také ke 395 krádežím a 296 trestných činů se týkalo toxikomanie. Ze 

závažných trestných činů byly na Chomutovsku v uvedeném roce zjištěny dvě vraždy a dva 

případy kuplířství. Řešeno bylo také 14 požárů či výbuchů. 

 

Mezi medializované případy Územního odboru Chomutov v roce 2021 patřila jedna 

z výše uvedených vražd, jejíž vyšetřování bylo zahájeno 25. srpna. Obětí byla šestašedesátiletá 

žena ze sídliště Zahradní, u níž soudní pitva potvrdila, že zemřela kvůli jednání jiné osoby. 

Policisté v souvislosti s činem zadrželi a obvinili třiadvacetiletého muže, který byl 

spolubydlícím oběti a v minulosti už byl za násilnou trestnou činnost několikrát odsouzen.  

V listopadu 2021 se kriminalistům z chomutovského Toxi týmu podařilo v souvislosti se 

šířením pervitinu zadržet pětačtyřicetiletý pár z Chomutova. Partneři 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 2021 na území chomutovského 

odboru Policie České republiky k 1 637 dopravním nehodám, což je o 238 více než 

v předešlém roce. Zemřelo devět lidí (což je o tři osoby více než v předešlém roce), 39 osob 

bylo zraněno těžce a 213 lehce. Celkové škody způsobené v uplynulém roce při dopravních 

nehodách činí více než 80 milionů korun. V souvislosti s kolizemi byly uloženy pokuty ve výši 

téměř 590 tisíc korun, tedy zhruba o 100 tisíc korun více než v roce 2020. Zajímavý je údaj o 

počtu střetů se zvěří, kterých bylo v roce 2021 zaevidováno 309. Jejich počet oproti roku 2020 

vzrostl o 61. 
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9.2 Městská policie Chomutov 

Městská policie Chomutov sídlí v Dřínovské ulici, v roce 2021 ji vedl pan Mgr. Tomáš 

Douda. Značná část aktivity Městské policie Chomutov byla v uvedeném roce směřována 

k zajišťování opatření souvisejících s pokračující 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.  

Za období od 1. července do 13. září, kdy byla opatření pro covidu-19 mírnější a 

nepromítala se tolik do práce městských strážníků, řešila městská policie v rámci běžné 

každodenní agendy celkem 6 446 telefonických oznámení, průměrně tedy 87 hovorů denně. 

Z tohoto množství městští policisté evidovali a prověřovali 4 652 událostí, což je 62 denně. 

Přes komplikovanou ekonomickou situaci spojenou s důsledky epidemie se městské 

policii podařilo zajistit navýšení limitu strážníků o 10 osob. Došlo také k vybudování nového 

parkoviště pro služební vozidla u budovy městské policie v Dřínovské ulici.  

 

9.2.1 Přestupky 

Strážníci Městské policie Chomutov řešili v roce 2021 celkem 6 574 přestupků v rámci 

příkazního řízení. Na pokutách uložených v příkazním řízení bylo vybráno celkem 2 774 650 

korun. Policii České republiky bylo předáno 63 případů důvodných podezření. Podrobnější 

rozpis řešených přestupků je uveden níže. 

 

 

Přestupky projednané příkazem na místě (v příkazním řízení)  6 574 

z toho přestupků proti zákonu o silničním provozu 

(vyjma překročení nejvyšší dovolené rychlosti) 5 174 

z toho přestupků spáchaných překročením nejvyšší dovolené rychlosti 0 

z toho přestupků proti zákonu o ochraně zdraví před škodlivými účinky návykových 

látek 26 

z toho přestupků proti veřejnému pořádku 595 

z toho přestupků proti občanskému soužití 2 

z toho přestupků proti majetku 37 

z toho přestupků proti pořádku v územní samosprávě  64 

z toho ostatních 703 
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Celkový počet podezření ze spáchání přestupků oznámených příslušným orgánům  2 475 

z toho přestupků proti zákonu o silničním provozu 

(vyjma překročení nejvyšší dovolené rychlosti) 1 539 

z toho přestupků proti zákonu o ochraně zdraví před škodlivými účinky návykových 

látek 0 

z toho přestupků proti veřejnému pořádku 265 

z toho přestupků proti občanskému soužití 39 

z toho přestupků proti majetku 31 

z toho přestupků proti pořádku v územní samosprávě 28 

z toho přestupků spáchaných porušením nařízení obce 0 

z toho přestupků podle zákona o silniční dopravě 0 

z toho ostatních 553 

počet přestupků spáchaných překročením nejvyšší dovolené rychlosti 8 158 

Celková výše příjmů ze sankčních poplatků v tisících korun 2 774 

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 59 

Počet rozhodnutí o odstranění vozidla 49 

Počet osob převezených do záchytné stanice 2 

Počet zjištěných osob řídících pod vlivem alkoholu 24 

Počet osob předvedených na policii 74 

Počet nalezených odcizených vozidel 0 

Počet odchycených zvířat 140 

Počet použití TPZOV43 k zabránění odjezdu vozidla 3 264 

Počet použití TPZOV k vynucení povinnosti řidiče vozidla setrvat na místě 0 

 

                                                      
43 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 2021. Materiály jsou převzaty z webových stránek Českého 

statistického úřadu.  

 

 

Administrativní rozdělení okresu Chomutov44 

 

 

 

 

 

 

                                                      
44 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 okresech45 

 

 

 

 

 

                                                      
45 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 okresech46 

 

 

 

Vybrané ukazatele za okres Chomutov47 

                                                      
46 Dostupné zde: https://www.czso.cz/csu/xu/nezamestnanost-v-usteckem-kraji-v-lednu-20210 
47 Dostupné zde: https://www.czso.cz/csu/xu/okres_chomutov 
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11. POČASÍ 

 Kapitola zachycuje stručný souhrn počasí za rok 2021 doplněný informacemi o 

významnějších výkyvech počasí na Chomutovsku 

a souhrnný grafický přehled počasí v Chomutově 

za rok 2021 z archivu historie simulací48.  

 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 základní školy, 

další meteostanici lze spatřit v Lipské ulici u ústí 

Podkrušnohorského přivaděče do akvaduktu přes 

Bezručovo údolí.  

 V prosinci 2021 byla s Českým 

hydrometeorologickým ústavem uzavřena 

smlouva o výpůjčce části pozemku u měřící stanice kvality ovzduší ve Škroupově ulici. Účelem 

výpůjčky je umístění automatických vzorkovačů v rámci výzkumného projektu Aramis, jenž 

připravuje Český hydrometeorologický ústav ve spolupráci s Ústavem chemických procesů 

Akademie věd České republiky a Českou geologickou službou. 

 

11.1 Souhrn počasí za rok 2021 

 Na začátku roku 2021 převažovala inverzní oblačnost s teplotami lehce nad nulou. 

S nástupem druhé dekády došlo k ochlazení, které bylo nejprve doprovázeno holomrazy, 

později se objevily sněhové srážky a s nimi spojené problémy v dopravě. Na hřebenech 

Krušných hor místy zavládla tzv. bíla tma a na silnici z Chomutova na Blatno havarovaly 14. 

ledna dva autobusy. Událost se obešla bez zranění. Teploty spíše pod nulou vydržely s malými 

výkyvy až do konce ledna, kdy se přidalo vydatnější sněžení. Na začátku prvního únorového 

týdne nastala krátká obleva s teplotami dosahujícími až k 10 °C. Následovalo však opět 

ochlazení a sněžení, které si na Chomutovsku o víkendu 6. až 7. února vyžádalo deset zásahů 

hasičů. Stromy často neunesly nápor sněhu (napadlo ho až 15 centimetrů), a tak například 

v Chomutově v Bezručově ulici spadl strom na tři zaparkovaná auta. V druhé únorové dekádě 

zesílily mrazy až k minus 13 °C, což si vyžádalo odstavení přivaděče, uzavření cyklostezky podél 

Chomutovky pod silničním mostem I/13 a způsobilo 16. února kolaps dopravy na silnici I/7 

mezi Chomutovem a Horou Sv. Šebestiána, kde situaci komplikovalo sněžení. Na konci února 

                                                      
48 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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mrazy polevily a začátek března byl mlhavý s teplotami kolem 5 °C. Výraznější změna počasí 

přišla až v půli března, kdy se ochladilo a do hor se vrátilo sněžení. Poslední březnová dekáda 

přinesla výrazné oteplení, převážně beze srážek a s teplotami i přes 20 °C. 

 Duben začal ochlazením s minimálními teplotami kolem nuly a sněhovými přeháňkami. 

Teploty opět začaly stoupat během druhého a třetího dubnového týdne, kdy v maximech 

dosahovaly 15 °C. Doprovázela je převážně zatažená obloha a srážky. S výjimkou krátkého 

přechodného oteplení ke 20 °C během posledního dubnového týdne pokračoval tento 

charakter počasí až do začátku druhého květnového týdne, kdy se díky tlakové výši vyjasnilo a 

teploty opět vystoupaly přes 20 °C. Třetí květnový týden přinesl opět oblačnost, přeháňky a 

bouřky a ochlazení pod 20 °C. Během posledních sedmi květnových dní se oblačnost postupně 

protrhala, teploty však klesly pod 15 °C. První půle června probíhala ve znamení letního 

slunečného počasí s teplotami do 30 °C a s občasnými bouřkami. V druhé půlce června 

panovalo sucho s převážně tropickými teplotami nad 30 °C. K ochlazení pod 30 °C došlo až 

během posledního červnového týdne s intenzivnějším výskytem bouřek.  

 První dny července byly nezvykle chladné a deštivé s teplotami do 20 °C, ovšem už 

během prvního týdne se teploty zvýšily a po většinu července se pohybovaly do 30 °C. 

Červencové počasí doprovázely letní bouřky s přívalovými dešti a občasnými lokálními 

záplavami. Začátek srpna byl převážně deštivý s teplotami okolo 20 °C. Zlom nastal až 

s příchodem druhého srpnového týdne, kdy se teploty přibližovaly ke 30 °C a obloha byla jasná 

či polojasná. Během třetího týdne se opět ochladilo. Teploty poklesly ke 20 °C, bylo převážně 

oblačno, avšak beze srážek. Obdobné počasí vydrželo až do konce srpna, jen se k němu 

v posledním srpnovém týdnu přidal déšť. Letní počasí se vrátilo až se začátkem září, během 

jehož první poloviny bylo převážně slunečno a teploty ojediněle dosahovaly i přes 25 °C. Třetí 

zářijový týden byl chladnější, s teplotami do 20 °C a větší oblačností, ke konci měsíce však 

panovalo opět slunečné počasí a teploty dosahovaly přes 20 °C. 

 Začátek října byl také převážně slunečný, teploty se však již pohybovaly maximálně 

mezi 15 a 20 °C. Během druhé říjnové dekády přibylo oblačnosti a teploty poklesly k 15 °C, 

začaly se objevovat občasné ranní mrazy, srážky byly podprůměrné. 21. října se rozfoukal silný 

vítr, který si na Chomutovsku vyžádal 11 zásahů hasičů u spadlých či polámaných stromů a 

větví a kvůli němuž, z obavy o bezpečí návštěvníků, přerušil provoz chomutovský zoopark. 

Došlo také k četným problémům na železnici. Konec října doprovázelo minimum srážek, nízká 

oblačnost a první inverze s teplotami kolem 10 °C, při vyjasnění do 15 °C. Listopad přinesl 

sychravé počasí s teplotami do 10 °C a první sníh do nejvyšších poloh Krušných hor. Druhý a 

třetí listopadový týden se počasí nijak významně neměnilo, jen se navíc začala objevovat nízká 

oblačnost a inverze, noční teploty zůstávaly většinou nad bodem mrazu. Poslední listopadový 

týden byl oblačný, převážně beze srážek, s denními teplotami do 5 °C a nočními do -5 °C. 

S příchodem prosince se pozvolna začaly i denní teploty pohybovat kolem 0 °C a 4. prosince 

napadl v Chomutově první sníh. Sněžení se objevovalo i během druhého prosincového týdne, 

během třetího se začalo oteplovat. Do 20. prosince bylo převážně polojasno s teplotami kolem 

7 °C, poté se vyjasnilo, ochladilo, denní teploty se pohybovaly kolem 0 °C a noci byly mrazivé. 



Kronika města Chomutova 2021                                    11. Počasí 

167 

Na Štědrý den se však opět oteplilo a teploty stoupaly, neklesly ani v následujících dnech. Na 

Silvestra bylo slunečno s teplotami přes 10 °C.  

 

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 



Kronika města Chomutova 2021                 12. Náboženství, dobročinnost a sociální péče 

 

168 

12. NÁBOŽENSTVÍ, DOBROČINNOST A SOCIÁLNÍ PÉČE 

 Kapitola Náboženství a dobročinnost přináší přehled církevních a náboženských 

organizací působících v roce 2021 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 

 

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. Církev v roce 2021 

přidala ke svým pravidelným nedělním dopoledním bohoslužbám také jednou měsíčně nový 

odpolední formát bohoslužby, tzv. gravity, které je přitažlivější pro mladou generaci. Rostoucí 

komunita mladých lidí v této církvi, tzv. crew, se scházela pravidelně každý pátek. Církev v roce 

2021 pořádala bohoslužby a duchovní setkání v modlitebně v Blatenské ulici. Pastorem 

chomutovského Sboru bez hranic byl pan Martin Huňát.  

 

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 Chomutově49, v roce 2021 nebyla o činnosti chomutovské buddhistické obce k dohledání 

žádná zmínka.  

                                                      
49 Dostupné zde: https://info.dingir.cz/2020/03/registrace-vietnamskych-buddhistu-treti-pokus/ 
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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 2021 pan Jan Matoušek. 

 Křesťanské centrum pro rodinu Horizont je provázáno s chomutovskou pobočkou 

dobrovolnického centra ADRA50. Ve spolupráci s dobrovolníky působilo v roce 2021 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. 

Chomutovská stanice sboru Církve bratrské v Chomutově a Mostě se v roce 2021 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 2021 pořádala během 

úterních večerů 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, Církev bratrská, Církev českobratrská evangelická, 

Církev československá husitská a jirkovské Křesťanské společenství či jirkovská Armáda spásy. 

 

                                                      
50 ADRA: Adventist Development and Relief Agency je mezinárodní humanitární organizace poskytující pomoc 

lidem v nouzi. 
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Církev československá husitská  

 je křesťanská církev založená 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 2021 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 2021 bohoslužby a duchovní setkání na faře ve 

Zborovské ulici. 

 

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 2021 bohoslužby a náboženská setkání v modlitebně v ulici 28. 

října. Jáhenem chomutovského farního sboru byl v uvedeném roce pan Filip Němeček. 

 V roce 2021 se kvůli pandemii konaly běžné nedělní bohoslužby jen v některých 

měsících. Celkově jich v Chomutově bylo 37, průměrně s 17 účastníky. Organizovaly se také 

rozdělené bohoslužby s omezenou účastí, těch proběhlo v roce 2021 šest. Na bohoslužbách 

byla kombinována osobní účast s online spojením, 12 nedělních bohoslužeb proběhlo pouze 

online s průměrnou účastí 11 lidí. Po roční pauze se opět konaly ekumenické bohoslužby, 

probíhala také pravidelná pondělní ekumenická modlitební setkání. Během roku proběhlo 32 

biblických hodin, 13 setkání dětí, na nichž se seznamovaly se starozákonními příběhy, a devět 

konfirmačních příprav. V Chomutově v roce 2021 proběhla po dlouhé době také konfirmace 

čtyř dospívajících a slavnostní uvedení tří mladších dětí k Večeři Páně. 

 Jáhen Filip Němeček pokračoval ve středečních duchovních setkáních pro lidi s 

duševním onemocněním v Klubu Esprit. V průběhu roku však ukončil spolupráci v azylových 

domech Armády spásy v Jirkově, kde nově nastoupil manžel stávající kaplanky Olgy Zdeňkové. 

Poté začal Filip Němeček působit v chráněných bytech v Kadani a v Klášterci nad Ohří a v 

nízkoprahovém denním centru pro lidi bez domova v Chomutově. Také pokračovala práce 
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některých členů sboru v oblasti vězeňského kaplanství, v dozorčí radě střediska Diakonie České 

církve evangelické či v domově pro seniory. 

 

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 2021 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 2021 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 

má své děkanství na faře na náměstí 1. máje, v níž sídlí také Oblastní charita Chomutov. 

Římskokatolická církev pořádala v roce 2021 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 2021, pokud to epidemická 

situace dovolila, kromě pravidelných bohoslužeb také farní rekolekce, duchovní obnovy 

farnosti, jež zahrnovaly mši svatou a pokračovaly snídaní na faře a přednáškami v kapli. Díky 

výjimce z pandemických opatření směly na Velikonoce proběhnout v roce 2021 mše. V květnu 

se uskutečnily první poutě: 1. května Josefská pouť se mší svatou v Málkově, 8. května Jarní 

pouť v Květnově a 15. května Orelská pouť se mší svatou v Květnově. 23. května udělil 

chomutovským biřmovancům svátost biřmování biskup Jan Baxant. Chomutovská 

římskokatolická církev se opět připojila k Noci kostelů (28. května). V neděli 1. srpna byla 

sloužena mše svatá v kostele sv. Ignáce při příležitosti jmenin patrona kostela, 25. listopadu 

na jmeniny Kateřiny proběhla mše v kostele sv. Kateřiny. V průběhu roku 2021 chomutovská 

farnost uskutečnila řadu poutí a zajišťovala bohoslužby v mnohých kostelech a kaplích 

situovaných mimo Chomutov.  



Kronika města Chomutova 2021                 12. Náboženství, dobročinnost a sociální péče 

 

172 

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 2021 konaly v sále Království 

v ulici Pod Strážištěm.   

 

Židovská obec 

 v Chomutově měla podle informací z roku 2008 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. 22. října 2021 pak byly do ulic města Chomutova umístěny kameny zmizelých, tzv. 

Stolpersteine. Mají podobu dlažebních kostek s mosazným povrchem, které se vsazují jako 

trvalá připomínka do chodníků před domy, kde žily oběti holokaustu a nacistického režimu. Z 

iniciativy manželů Moniky a Adama Zwettlerových byla uspořádána sbírka, která umožnila 

instalaci sedmi kamenů, jež připomínají rabína Dr. Emila Krakauera a jeho manželku Matyldu 

(na Žižkově náměstí), Bedřicha Hellera a jeho matku Ernu (v Puchmayerově ulici), Kláru a Maxe 

Hellerovy (v ulici 28. října) a Markétu Konirschovou, rozenou Goldmannovou (v Čelakovského 

ulici před vilou Goldmann). 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 2021 byl jejím předsedou pan Michael Lichtenstein.  

     

 

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 vedoucí byla v roce 2021 paní Tereza 

Petřinová. 
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 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 zajišťuje provoz SDílny, první 

sdílené dílny v Chomutově, a Charitativního obchůdku na Husově náměstí. Provozuje také 

studentský dobrovolnický klub. Během lockdownu v březnu 2021 obnovili dobrovolníci z ADRY 

spolupráci s organizací Člověk v tísni, v jejímž rámci pravidelně pomáhali s pravidelným online 

doučováním dětí ze sociálně znevýhodněného prostředí. 

 

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. Nabízí proto 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 charitní pečovatelské služby byla v roce 2021 paní Pavla Smilov, 

charitní ošetřovatelskou službu vedla paní Jitka Sedláčková. 

 

Klub Pathfinder  

 je zapsaný spolek, jehož cílem je pracovat s dětmi a mládeží, pomoci jim se základní 

orientací v životě a v získání užitečných a správných 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. Družinu mladších dětí chomutovského oddílu vedla v roce 2021 

paní Markéta Ungrová, starší děti vedl pan Jan Matoušek. 

 

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 2021 paní Denisa 

Albrechtová. 

 Charita na Chomutovsku každoročně organizuje Tříkrálovou sbírku. V roce 

2021 nebylo možné uspořádat tradiční koledu, a tak sbírka probíhala pomocí darovacích SMS, 
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v online prostředí a v chomutovských kostelech Nanebevzetí Panny Marie a sv. Barbory, 

v nichž bylo možné přispět do kasiček. Sbírka tentokrát probíhala, vzhledem k její neobvyklé 

formě, až do konce dubna. V dubnu a listopadu 2021 se pak dobrovolníci z Chomutovské 

charity zapojili do celorepublikové sbírky potravin. Oblastní charita Chomutov také provozuje 

od roku 2017 celoroční dětskou skupinu s kapacitou 10 dětí. 

 

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 

základních se snaží Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi, jež sídlí v téže ulici.  

  

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 2021 měla 

celkem 42 členů, z nichž bylo 23 mladších 18 let. Chomutovský Orel v uvedeném roce 

zorganizoval 15. 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 2021 pan Lukáš Tomko.  
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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. Spolek sídlí v ulici Blatenská, jeho 

předsedou byl v roce 2021 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 2021 pan Jaroslav Dostál. 

 Asociace nabízí v rámci pracovní rehabilitace sociální služby, jejichž účelem je pomoci 

klientům získat reálný náhled na vlastní schopnosti ve smyslu osobnostních dispozic a 

fyzických a psychických předpokladů. Spolek také pořádá akreditované kurzy, odborné 

semináře a konference. V roce 2021 vzniklo navíc díky spolupráci asociace s ministerstvem 

práce a sociálních věcí v Chomutově jedno z prvních tří pracovně rehabilitačních středisek 

v České republice, které po souhlasu ošetřujícího lékaře nabízí zájemcům spolupráci 

s odborným týmem zahrnujícím ergoterapeuta, psychologa, kariérového poradce a osobního 

konzultanta.   

 

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 

hendikepem (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 2021 paní Dana Patočková. 
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 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. 

 V červenci 2021 se někteří členové spolku sešli během letního tábora na Lesné. Tábora 

se zúčastnilo osm dětí s nejtěžšími formami postižení včetně dvou vozíčkářů. V srpnu po 

dlouhé pauze proběhl v závěru prázdnin společný tradiční pobyt členů asociace Pro Handicap 

v Lutové v jižních Čechách. V říjnu se uskutečnil výlet do pražské zoo za bývalým členem 

spolku, který si i přes hendikep našel v zoologické zahradě zaměstnání. V průběhu celého roku 

měli členové asociace možnost využívat hipoterapii na Hrádečné.  

 

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 Čelakovského ulici a jeho vedoucí byla v roce 2021 paní Lenka Krbcová 

Mašínová. 

 

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 2021 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, a také na oblast duševní a fyzické rovnováhy, sociální a pracovní 
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rehabilitace. Centrum ucelené rehabilitace, zapsaný ústav, sídlí v Revoluční ulici. Předsedou 

organizace byl v roce 2021 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 2021 

zajišťoval například dárcovství krve a ocenění dobrovolných dárců (29. září) 

či zdravotnický dozor na veřejných akcích a školení první pomoci. Sídlo 

Oblastního spolku Červeného kříže Chomutov je v Dřínovské ulici, jeho 

předsedou byl v roce 2021 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 

2021 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 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 2021 pokračoval Člověk v tísni v Chomutově v realizaci tří projektů z předešlého 

roku. Projekt Inkluzivní vzdělávání v Chomutově je zaměřen na podporu inkluze v oblasti 

předškolního vzdělávání a proinkluzivních opatření. Projekt Cesta ven zmírňuje dopady 

sociálního vyloučení v Chomutově prostřednictvím terénních programů a preventivní a 

resocializační služby. Třetí projekt, Učíme se společně, navazuje na stávající aktivity v oblasti 

inkluzivního vzdělávání na území města Chomutov. Člověk v tísni také pomáhal ve spolupráci 

s dobrovolníky s doučováním dětem, které mají potíže s prospěchem a nemají zázemí 

s adekvátní podporou. 
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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 2021 paní Karin 

Sobotková.    

 Po úspěchu sbírky, kterou pro Klokánek uspořádal před Vánoci 2020, realizoval Jaroslav 

Noska z Chomutova v roce 2021 další projekt na podporu chomutovského Klokánku. Jelikož se 

zabývá focením koncertů, požádal umělce o svolení použít jejich podepsané fotografie 

z koncertů pro dobročinnou aukci. Fotografie byly nakonec vydraženy za 80 tisíc korun, které 

byly rozděleny mezi Klokánky v Chomutově, Litoměřicích a Dolním Benešově. Chomutovský 

Klokánek podpořil před Vánoci 2021 také pěvecký sbor Comodo z Gymnázia Chomutov, který 

na svých videích a přenosech z koncertů uváděl číslo účtu a QR kód pro zaslání libovolné částky 

Klokánku. 

 

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 hendikepované. V srpnu roku 2017 projekt zaštítilo a starosti s ním 

spojené převzalo město Chomutov, které v jeho rámci organizuje charitativní akce a sbírku 

s cílem pomoci hendikepovaným či obětem živelních katastrof a nenadálých událostí z 

Chomutova.  

 V roce 2021 se v rámci projektu Chomutov pomáhá uskutečnil na Kamencovém jezeře 

a v areálu letního kina druhý ročník charitativního festivalu Párty pomáhá, tentokrát na 

podporu Adama a Míši. Ze vstupného na rodinný festival Párty pomáhá II., který proběhl 19. 

září, bylo vybráno 58 344 korun, které Míše pomohly ke koupi benecyklu a Adamovi 

k intenzivnímu hiporehabilitačnímu pobytu. Na festivalu bylo možné navštívit tvořivou dílnu a 

prezentaci deskových her Chomutovské knihovny, divadelní představení spolku Komedianti 

na káře a poslechnout si koncerty kapel Wishlist, Molly the Bloom, Copacaband, Smokers, The 

Tap Tap a Mňága a Žďorp. 
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Kapka 97 

 je sdružení onkologických pacientů a přátel. Bylo založeno v roce 1998 pro potřeby 

pacientů s onkologickým onemocněním a jejich blízké. Jeho posláním je 

pomoci lidem s onkologickým onemocněním poskytováním praktických rad 

a informací, předávat zkušenosti a pomoci s návratem do plnohodnotného 

života. Sdružení Kapka 97 sídlí v Kochově ulici a jeho předsedkyní byla v roce 

2021 paní Marcela Vörösová. 

 V září 2021 uspořádalo sdružení rekondiční pobyt v Beskydech v Horní Bečvě a 

v průběhu celého roku řadu výletů po Chomutovsku zaměřených na fyzickou, dušení a sociální 

aktivizaci klientů. Sdružení se pravidelně zapojuje do Dne proti rakovině (29. září), pořádá 

přednášky o prevenci rakoviny prsu pro studenty středních škol či, mimo jiné, kurzy 

počítačových dovedností pro seniory. 

 

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 2021 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. Denní centrum 

má kapacitou 12 osob, noclehárna pro ženy nabízí dvě lůžka a mužská má kapacitu 10 lůžek. 

Noclehárnu měsíčně využívá průměrně 300 osob, denní centrum navštěvuje zhruba 30 klientů 

denně. Společnost K srdci klíč v Chomutově také zajišťuje sociální službu Byty na půl cesty, 

jejichž cílem 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 trestu odnětí svobody nebo ochranné léčby. Další projekt, kterému se 

v Chomutově společnost v roce 2021 věnovala, byla nabídka tréninkových pracovních míst pro 

mladé lidi od 18 do 26 let. Ti tak mohou získat před vstupem na pracovní trh potřebnou praxi 

a také orientaci v pracovně-právní oblasti, i přes to, že nadále zůstávají v evidenci úřadu práce 

a mají možnost využívat jeho podpory.   

  

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 do pracovního i společenského života. Snaží se proto 

působit na postoje většinové společnosti vůči lidem s postižením či 
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znevýhodněním. Sídlo spolku je na náměstí Dr. Beneše, jeho předsedkyní byla v roce 2021 paní 

Vladislava Prollová. 

 Masopust provozuje komunitní Klub Esprit, jenž je určen pro lidi s duševním 

onemocněním a jejich blízké. Klub se snaží přispět k péči a naplňování potřeb lidí s duševním 

onemocněním a pomoci jim s 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. Smyslem 

sociálně terapeutických dílen je především dlouhodobá a pravidelná podpora 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 2021 byl provoz sociálně-terapeutických dílen a sociálně-rehabilitačních terapií 

znovu omezen nepříznivou epidemiologickou situací, a tak byly přesunuty alespoň do online 

prostředí. Přes internet proběhly také online webináře, přednášky pro veřejnost, které se za 

běžných okolností pořádají v Café Atrium. V září zoprganizoval spolek v atriu Chomutovské 

knihovny akci Rozkvetlý Masopust, na níž bylo možné zakoupit za symbolické ceny sazenice na 

podporu spolku, výrobky z dílny Mezi námi či oděvy z charitativního obchodu ADRA.  Program 

dolnily workshopy, květinová módní přehlídka a koncert skupiny 4. cenová. V říjnu pak 

Masopust umístil do atria první chomutovský květinový automat, tedy nehlídaný, na důveře 

založený samoobslužný stánek s připravenými kyticemi za 150 korun a kasičkou.  

 

Na louce 

 je spolek, jehož cílem je působit preventivně v oblasti rodin ohrožených sociálním 

vyloučením prostřednictvím vzdělávacích a společenských aktivit. Pomáhá 

při fyzické a psychické léčbě dětí a dospělých pomocí zooterapie. Spolek 

provozuje Rodinné centrum Kolibřík a nabízí canisterapii a felinoterapii. 

Spolek Na louce sídlí v Dřínovské ulici, předsedkyní spolku byla v roce 2021 

paní Jana Šilhánková. 

 V rodinném centru Kolibřík probíhaly v roce 2021 s ohledem na epidemická opatření 

různé akce (Den dětí, Vánoční focení dětí, burzy knih, hraček, oblečení apod.) a cvičení, 

kroužky a kreativní dílničky pro děti. Centrum také nabízelo poradenské aktivity pro rodiče, 

například laktační poradnu, předporodní kurzy či výživové poradenství. Během jarních a 

letních prázdnin uspořádal Kolibřík příměstské tábory. 
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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 2021 paní Šárka Hniličková Vargová. 

Roska se v roce 2021 opět připojila k osvětové kampani Rozsviťme Česko, která má 

veřejnost upozornit na roztroušenou sklerózu. Členové spolku proto v červnu s podporou 

chomutovského magistrátu, který věnoval sazenice, vysázeli u bývalých městských lázní v 

městském parku slunečnice, symbol kampaně. Spolek také podpořili umělci vystavující svá díla 

na červnovém Uměleckém symposiu v Boleboři, kteří výtěžek z prodeje věnovali chomutovské 

Rosce. V srpnu se členové Rosky sešli na setkání spojeném s relaxační malbou a v září se spolek 

vypravil na sportovní hry Roskiáda do Nymburka. 

 

Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých 

 je spolek s celostátní působností, jehož posláním je sdružovat nevidomé a jinak těžce 

zrakově postižené občany, hájit jejich zájmy a poskytovat služby 

vedoucí k jejich integraci do společnosti. Oblastní odbočka Chomutov 

sídlí v Dřínovské ulici a její vedoucí byla v roce 2021 paní Vendulka Závorová. 

 Chomutovská odbočka SONS pokračovala v roce 2021, pokud to epidemická opatření 

dovolila, v pořádání sportovních a společenských akcí pro nevidomé a slabozraké. Probíhaly 

například výtvarné dílny, cvičení, klubová odpoledne s poslechem hudby či hraním deskových 

her, šipkařská či kuželková klání. Konaly se také odborné přednášky týkající se zdraví či 

trénování paměti, prezentace nových kompenzačních pomůcek a společné návštěvy 

chomutovského zooparku, knihovny a dalších zajímavých míst.   

 

Společně proti času  

 je obecně prospěšná společnost, jejímž cílem je pomáhat osamělým, nemocným a 

starým lidem. Soustředí se proto na využití volného času seniorů, a to především kulturní, 

společenskou a sportovní činností, a snaží se vytvářet podmínky pro budování 

mezigeneračních vztahů. Nabízí také pečovatelské a odlehčovací služby. Sídlo společnosti se 

nachází v budově městské polikliniky v Kochově ulici, její ředitelkou byla v roce 2021 paní 

Zdislava Binterová. 
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Svaz tělesně postižených 

 v České republice je nestátní neziskovou organizací s celostátní působností, jejímž 

účelem je podporovat a hájit specifické potřeby a zájmy členů a dalších 

tělesně postižených občanů. 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 2021 byla paní Marta Abtová. V červnu 2021 se 

členové chomutovského svazu tělesně postižených vypravili na rekondiční pobyt do Chlumu u 

Třeboně, kde absolvovali program přizpůsobený individuálním potřebám každého účastníka, 

a v září proběhl další rekondiční pobyt ve Sloupu v Čechách.   

 

Světlo Kadaň  

 je spolek zabývající se 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 2021 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. Jejich posláním je prostřednictvím sociální práce, volnočasových a vzdělávacích aktivit 

snižovat míru ohrožení rizikovými jevy a sociálním vyloučením dětí. 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 jeho 

činnosti je podpora rodin s dětmi, které se ocitly v nepříznivé sociální situaci a hledají pomoc 

při řešení problémů. Nabízí proto například potraviny či oblečení. Nízkoprahová zařízení se 

v roce 2021 opět potýkala s výrazným omezením, a to především v rámci skupinových aktivit. 

Ve větší míře naopak probíhala pomoc s přípravou do školy, kdy kluby v dopoledních hodinách 

poskytovaly prostor pro to, aby se děti mohly připojit k distanční výuce. Podařilo se však 

uskutečnit i příměstský tábor, fotbalovou pouliční ligu či halloweenskou únikovou hru. 

Probíhalo také kariérové poradenství motivující dospívající ke studiu.  

 Dále Světlo Kadaň zajišťuje již od roku 1999 chod K-centra Chomutov v Hálkově ulici, 

které poskytuje ambulantní služby v oblasti prevece drogových závislostí. Svou dostupností 

služeb spadá K-centrum do skupiny nízkoprahových zařízení. Osobám ohroženým závislostí 

byly v roce 2021 služby poskytovány jak v K-centru, tak v rámci Terénních programů a Poradny 

Světlo. Celkem v roce 2021 využilo adiktologických služeb spolku více jak 560 osob.  
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V roce 2021 začalo další kolo talentové soutěže – Talent 2021/2022, jehož předešlý 

ročník probíhal pouze online. Soutěž je určena pro děti z nízkoprahových zařízení, dětských 

domovů a výchovných ústavů ve věku od šesti do 26 let. V roce 2021 proběhl v Chomutově 

casting, finále se uskuteční v roce 2022. Podařilo se také zahájit interaktivní program primární 

prevence Druhý krok, uspořádat letní výzvu 60 dnů bez nudy a uskutečnit kurz Primárně 

preventivní minimum pro pedagogické pracovníky.  
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13. SPORT A TĚLOVÝCHOVA 

 Cílem této kapitoly je přinést přehled sportovních klubů, tělovýchovných spolků a 

sdružení, které působily v roce 2021 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. Činnost jednotlivých skupin byla v roce 2021 navíc ještě 

stále výrazně omezena opatřeními proti koronavirové epidemii. 

 

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 2021 pan Jiří Viták. Klub AFK 

LoKo zastřešoval v roce 2021 A-tým mužů, který hrál okresní přebor – skupina 

východ, tým mladší přípravky a tým nejmenších fotbalistů a fotbalistek Bambíny 

LoKo.  

 

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 ulici. 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 2021 se o činnosti klubu nepodařilo získat žádné informace. 

 

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. 
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 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 2021 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 Základní škole 

v Beethovenově ulici, sídlí v Bezručově ulici a jeho vedoucí byla v roce 

2021 paní Eva Vlková. 

Přes komplikované možnosti přípravy choreografií se v květnu 2021 osm dvojic 

z Beethovenu D.C. zúčastnilo online Mistrovství České republiky v Disco Dance Duo Czech 

Dance Masters, z něhož vzešly tyto vítězné dvojice: Alice Svobodová a Alena Štejnarová 

(mistryně v kategorii dospělých), Kateřina Drdelová a Eliška Francová (mistryně v kategorii 

juniorů) a Nikola Gajarská a Adam Fric (vicemistři v kategorii juniorů). V červnu proběhlo 

online Mistrovství České republiky malých skupin Czech Dance Masters, na němž 

reprezentanti klubu vybojovali první a páté místo (v kategorii juniorů) a druhé místo v kategorii 

dospělých. První vystoupení před diváky uskutečnil Beethoven D.C. až v srpnu v městském 

parku během projektu Chomutov žije! Závěr roku 2021 přinesl tanečnímu klubu ještě sedm 

medailí z listopadové extraligy Dance Life v Brně.  

 

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, a Patnáctka v Bezručáku, tradiční 

patnáctikilometrový obrátkový silniční závod všech kategorií včetně dětských a juniorských. 

Spolek Bězci Chomutov sídlí v Blatenské ulici a jeho předsedou byl v roce 2021 pan Jiří Holeček. 

 45. ročník závodu Desítka v Bezručáku se uskutečnil 6. února a zúčastnilo se ho 76 

běžců. Nejrychlejším byl Lukáš Eliáš z Teplic, který trať zdolal za 39 minut a 29 vteřin. 43. ročník 

Patnáctky v Bezručáku se v roce 2021 kvůli epidemii covidu-19 podruhé za sebou neuskutečnil. 

Spolek také přichystal pro účastníky Chomutovského půlmaratonu (28. srpna) tři přípravné 

tréninky a celkově se podílel na organizaci této akce.   
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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 2021 

pan Petr Drobný. 

Rok 2021 lze nejen u BK Levharti rozdělit na dvě poloviny. V té první 

stále platila přísná opatření proti šíření koronaviru, takže hrály pouze ženy v nejvyšší soutěži a 

Českém poháru. V Renomia Ženské basketbalové lize nakonec ženský tým Levhartice vybojoval 

páté místo a z pohárového Renomia Final Four, které se uskutečnilo v Chomutově (5. března), 

si odnesl bronz. Ve druhé polovině roku mohly začít hrát zápasy všech kategorií včetně 

mládežnických. Úspěšný byl především tým juniorek, který vybojoval postup do nejvyšší 

soutěže, v níž se v roce 2021 pohyboval také tým kadetek. Mužský A-tým vstoupil do sezóny 

pěti výhrami v řadě, ale jejich účast v první lize mužů následně skončila na 54 duelech.  

 

Cycling Club Chomutov  

je spolek, jehož hlavním cílem je podpora a rozvoj cyklistiky na Chomutovsku. Členové 

sdružení se aktivně zúčastňují amatérských cyklistických závodů na 

horských kolech a připravují cílené tréninky a bike kempy pro děti se 

záměrem vybudovat u nich kladný vztah k cyklistice. Členové klubu 

se pravidelně umisťují na medailových pozicích v jednotlivých etapách i celkovém hodnocení 

soutěže v terénní cyklistice Pohár Peruna. Spolek sídlí v Blatenské ulici. 

 

Cyklistický klub Floratex Chomutov 

 Cyklistický klub Floratex Chomutov byl založen v roce 1997, je zaměřen na silniční 

cyklistiku a jeho sídlo je v ulici Alfonse Muchy. Jezdci Floratexu se pravidelně účastní celoroční 

soutěže silničních cyklistů Severočeské amatérské ligy. V roce 2021 se klub v celkovém 

hodnocení poháru umístil na sedmém místě, mezi jednotlivci se nejlépe umístil Libor Šajner, 

který obsadil čtvrté místo v kategorii M50.    

 

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 2021 pan Tomáš Douda.  
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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 

umožňuje zápasníkům získávat zkušenosti. V roce 2021 byl však turnaj kvůli epidemii 

koronaviru opět zrušen. Nejvýznamnějším úspěchem klubu byla úspěšná kvalifikace a 

následná účast (2. srpna) zápasníka Artura Omarova na Olympijských hrách v Tokiu. 

Reprezentanti chomutovského juniorského wrestlingu pak slavili úspěch na mezinárodním 

turnaji Adriatic Trophy v chorvatské Poreči (10. dubna), na němž vybojoval v kategorii do 77 

kilogramů Marek Vrba 5. místo. Dalším úspěchem byla nominace šesti chomutovských 

zápasníků do juniorského výběru České republiky na Black Daimond Cup v maďarském Dorogu 

(28. května), kde nejúspěšnější z nich, Marek Vrba a Josef Pfeifer, obsadili pátá místa. 

 

Faler Bike Team 

je spolek působící v oblasti cyklistiky zaměřený především na mládež od šesti let. 

Pořádá tréninky v areálu bývalé ploché dráhy, kde děti učí technice jízdy 

na kole, jak správně nastavit výšku sedadla a řídítek u kola 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 

2021 pan Petr Miltner. 

Faler Bike Team v Chomutově provozuje od roku 2018 bikrosový 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. 

 

FC Atletico Chomutov 

Futsalový klub FC Atletico Chomutov byl založen v roce 2012. Jeho 

týmy trénují v městské sportovní hale v Mánesově ulici, sídlo klubu FC Atletico 

je v Jiráskově ulici, předsedou byl v roce 2021 pan Marcel Váňa. FC Atletico 

hrálo v roce 2021 zápasy Divize A, ze které však kvůli špatným výkonům a 

rozporům ve vedení týmu předčasně odstoupilo. 
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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 2021 pan Michal Nový. A-tým mužů FC Baník Chomutov 

nastoupil po více než roční epidemické pauze zpět do druhé futsalové ligy, první 

zápas vítězně odehrál 26. září s TJ Spartak Perštejn. 

 

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 klubů byl v roce 2021 pan Radek Zaťko. 

V sezóně 2020/2021 se čtvrtá liga, Divize B, kterou hraje A-tým FC Chomutov, 

neodehrála. Juniorské týmy se v roce 2021 mohly scházet jen velmi omezeně, vedení klubu 

proto prodlevy využilo k rozsáhlé rekonstrukci zázemí juniorského hřiště v ulici Dr. Jánského, 

k jehož slavnostnímu otevření došlo 24. června 2021. Zázemí nově využijí nejen juniorští 

fotbalisté, ale také žáci ze sportovních tříd Základní školy Na Příkopech. Budou se zde také 

pořádat sportovní dny pro děti z mateřských škol. 

 

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 v roce 2021 byl pan Alexandr Klejner. 

  V dubnu se šermíři FC Šerm Chomutov zúčastnili Mistrovství světa juniorů, juniorek, 

kadetů a kadetek v šermu šavlí v egyptské Káhiře, kde dosáhly nejlepších výkonů Karolína 

Bechyňová (18. místo v kategorii kadetek) a Natálie Zralíková (83. místo v kategorii 

juniorek). Ze zářijového mistrovství České republiky přivezli chomutovští šermíři a šermířky 

tři zlaté, dvě stříbrné a pět bronzových medailí. Mistry České republiky v šermu šavlí se stali 

Jan Fučík (v kategorii muži), Karolína Bechyňová (v kategorii kadetky) a Natálie Zralíková (v 

kategorii juniorky). Fencing club Chomutov se také stal nejúspěšnějším klubem celého 

šampionátu.  
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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 2021 pan Martin Bocian. 

V roce 2021 zastřešoval klub tři týmy mužů, tým žen a 22 týmů 

mládeže. A-tým mužů chomutovského florbalu hrál na podzim 2021 pod názvem Heros Florbal 

Chomutov první ligu mužů. Během pozastavení soutěží kvůli epidemii koronaviru na jaře roku 

2021 vybudoval Florbal Chomutov pro své členy venkovní arénu. Vzhledem k restrikcím 

dopadajícím především na hromadné aktivity ve vnitřních prostorech vybudoval v průběhu 

března klub venkovní florbalové hřiště ve sportovním areálu Cihla v Cihlářské ulici. 

 

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 a v halách chomutovského gymnázia a 

Základní školy ve Školní ulici. Sídlo klubu je na Kamenném vrchu, jeho 

předsedou byl v roce 2021 pan Libor Shrbený. 

Handball klub Chomutov stihl v roce 2021 v době volnějších protiepidemických 

opatření uspořádat Dohaznou, ukončení klubové sezony ve sportovním areálu v Cihlářské ulici 

(19. června), letní soustředění a prezentaci klubu na Chomutovském festivalu sportu na 

Kamencovém jezeře (5. září). Klub stihl odehrát jen několik turnajů během září a října 2021 a 

poté 12. října ukončil soutěže opět covid-19.  

 

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 

2021 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 2021. Vzhledem k 

pokračující epidemii nemohl od ledna do května probíhat výcvik mládeže v tělocvičnách v 
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Kadani ani Chomutově. První akce se tak uskutečnila až na jaře, kdy bylo možné poprvé vyrazit 

do skal. V rámci mnoha víkendových výjezdů do různých skalních oblastí byli nováčci 

seznámeni s bezpečným způsobem lezení na skalách, včetně jištění, slaňování, základní 

orientace v terénu, různých způsobů přesunu či bivakování ve volné přírodě. 10. až 18. října 

proběhlo soustředění mladých horolezců v rakouském Imstu a po návratu už výcvik pokračoval 

na umělých lezeckých stěnách. Z tradičních klubových akcí konaných v roce 2021 lze uvést 

Poslední slanění na Měděnci (13. listopadu) či 17. ročník Výšlapu (Běhu) na Jedlák (5. prosince).  

 

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 2021 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 2021 pan Jiří Kupec.  

V roce 2021 zorganizoval spolek letní ligu malého fotbalu, dále dva tradiční letní 

dvoudenní turnaje (CHLMF Cup v červenci a Chomutovský pohár v srpnu) a v září proběhly 

turnaje dětských domovů Pecka Cup, turnaj základních škol Memoriál Václava Čecha a turnaj 

Pouliční ligy Chomutov O pohár CHLMF. V listopadu pak začala první utkání zimní fotbalové 

ligy. 

 

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 2021 pan Petr Doležal. 
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 V roce 2021 sdružovala Chomutovská sportovní unie 61 sportovních subjektů 

(sportovních klubů a tělovýchovných jednot) a 118 oddílů. Celkový počet členů byl 9 682, 

z nichž bylo 4 840 dospělých a 4 842 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 

komplexní 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 2021 paní Petra Kalová.   

 Mezi úspěchy jezdeckého klubu v roce 2021 patřilo zařazení tří cvičenek – Pavlíny 

Klicperové, Štěpánky Dvořákové a Sáry Hauserové – mezi nejlepší jezdce Severočeské oblasti. 

Jezdkyně jezdeckého klubu reprezentovaly Chomutov na mnoha parkurových a voltižních 

soutěžích, nejlepších výsledků dosáhly Barbora Šilhánková, druhá na Mistrovství České 

republiky ve voltiži ve Frenštátu pod Radhoštěm (17. až 19. září), a Sára Hauserová, která ve 

Frenštátu získala mistrovský titul. Jezdecký klub také 26. června uspořádal další ročník 

oblíbeného pony derby s jízdou zručnosti a parkurem, závody ve zručnosti a parkuru s názvem 

Rozloučení s prázdninami (11. září) a tradiční ukončení jezdecké sezóny, Hubertovu jízdu (6. 

listopadu). 

 

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 roce 2021 měl klub 15 členů, kteří figurovali ve třech soutěžích 

sekce karambol Českomoravského billiardového svazu. Členové klubu se 

scházejí v herně se třemi stoly v areálu Kina Svět v Mostecké ulici, sídlo 

spolku je v Jiráskově ulici, jeho předsedou byl v roce 2021 pan Zbyněk Král.  

 Karambol klub měl v sezóně 2020/2021 tři týmy a hrál českou nejvyšší kulečníkovou 

soutěž, první národní ligu Čechy. 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. 
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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 je uváděn v roce 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 2021 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 2021 byla aktivita spolku utlumena epidemickou situací.  

 

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, od roku 2018 trénuje na hřišti v Cihlářské ulici. Klub národní 

házené sídlí v Bezručově ulici, jeho předsedou byl v roce 2021 pan Miroslav 

Smák. 

 Klub národní házené Chomutov zastřešoval v sezóně v roce 2021 

týmy přípravky, dorostenek a dorostenců, starších žáků a starších žaček, žen a mužů. Ženy 

hrály v roce 2021 první ligu národní házené, muži druhou ligu. Od 27. do 29. září hostil 

Chomutov Mistrovství České republiky v národní házené dorostenců, na němž chomutovští 

dorostenci obsadili čtvrté místo. 

 

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 2021 

pan Václav Vilím. 

 V červenci 2021 uspořádal klub po dvouleté covidové pauze tradiční klubové potápění, 

cílem byl lom Leštinka nedaleko Skutče. 26. září pak členové potápěčského klubu navázali na 

tradici ze 70. let, kdy jejich předchůdci pravidelně po letní sezóně čistili dno Kamencového 
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jezera. V roce 2021 se členové klubu scházeli, pokud to situace dovolila, k přípravě vždy ve 

čtvrtek večer v chomutovském aquaparku Aquasvět.  

 

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. 

V roce 2021 se členové chomutovského Komakitu společně s obyvateli Zákoutí a dalších 

horských vesnic potýkali s náporem městských návštěvníků, kteří utíkali před lockdownem do 

přírody. Mnozí vjížděli na louky, přičemž prostor KoMa arény nebyl výjimkou. 

 

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 

závodech. Klub trénuje a sídlí v areálu zimního stadionu na Zadních 

Vinohradech a jeho předsedy byli v roce 2021 paní Martina Mašková a 

pan Ladislav Červený. 

 Krasobruslařský klub Chomutov po sedmiměsíční tréninkové pauze uspořádal v roce 

2021 nejprve červnové soustředění v Nymburce, chomutovské tréninky byly obnoveny až 

v červenci, v srpnu pak následovala další soustředění. 27. listopadu uspořádal klub 20. ročník 

krasobruslařské soutěže Chomutovská brusle, který se o rok dříve nemohl uskutečnit kvůli 

špatné epidemické situaci. Krasobruslařský klub Chomutov se veřejnosti po dlouhé době 

představil 12. prosince na umělé ledové ploše během Chomutovských Vánoc a poté 21. 

prosince společně s chomutovským sborem Hlahol před zahájením zápasu Rytíři Kladno – 

Mountfield Hradec Králové. 

 

Lyžařský klub Chomutov  

 vznikl v září 1992 a navázal na činnost původního Lyžařského oddílu založeného roku 

1968. Klub působí na Klínovci a čítá přibližně sto členů, sídlo klubu je v ulici 

Tomáše ze Štítného a předsedou byl v roce 2021 pan Milan Steňko. Spolek 

pomáhá zajišťovat organizaci lyžařských závodů lyžařskému oddílu TJ Klínovec. 
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 Velkým úspěchem roku 2021 byla účast Jana Zabystřana, závodníka Lyžařského klubu 

Chomutov, na Mistrovství světa v alpském lyžování v Cortině d´Ampezzo, kde obsadil celkové 

deváté místo a kvalifikoval se na zimní olympijské hry v Pekingu v roce 2022.  

 

MMA Chomutov 

 je spolek, jenž v Chomutově vznikl v roce 2011 a věnuje se výuce smíšených bojových 

umění, tedy MMA51. 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 2021 pan 

Norbert Požárek. 

 V roce 2021 zazářili v MMA Chomutov především Jindřich Ungr a Iva Koubíková, kteří 

nejprve přivezli z červnového turnaje International MMA Českého svazu MMA zlatou a 

stříbrnou medaili a následně v září oba vybojovali třetí místo na mistrovství světa MMA. 

V listopadu pak byli nominováni do národní amatérské reprezentace na Amateur World 

Championship 2021, které se uskutečnilo v lednu 2022 v Abu Dhabi.   

 

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 

byl v roce 2021 pan Jiří Žák.  

Jiří Žák, legenda domácí scény thaiboxu, se v roce 2021 ve svých 43 letech rozhodl ze 

zdravotních důvodů ukončit kariéru. Během více než třicetileté kariéry nastoupil do 106 

zápasů, z nichž pouze 23 prohrál. Rozhodl se však pokračovat v trenérské činnosti v Muay Thai 

Chomutov a vychovávat nové generace bojovníků. 

 

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 2021 pan Luboš Kocourek. V roce 2021 nabízel spolek kurzy 

                                                      
51 MMA: zkratka z anglického Mixed Martial Arts. 
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Chomutovské školy skateboardingu a uspořádal, čtvrtý ročník Skatecampu Eldorádo (5. až 11. 

července). 

 

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. Klub zastřešuje 

mládežnické týmy všech věkových kategoriích. Piráti Chomutov trénují a 

sídlí na zimním stadionu na Zadních Vinohradech, jeho předsedou byl 

v roce 2021 pan Daniel Badinka. 

 A-tým Pirátů Chomutov hrál na jaře 2020 play-off druhé nejvyšší hokejové ligy, kterou 

však v souvislosti s epidemií koronaviru 12. března Český svaz ledního hokeje ukončil. Na jaře 

2021 proto požádal výkonný výbor Českého svazu ledního hokeje o zařazení do druhé ligy, což 

svaz odmítl, a tak hrál mužský Pirátů sezónu 2021/2022 v krajské lize. 

 

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 2021 pan Bohumil Cink. O činnosti klubu v roce 

2021 se nepodařilo zjistit žádné informace. 

 

SK DG Chomutov 

 Webové stránky Sportovního klubu dráhového golfu Chomutov nejsou už několik let 

spravovány a o činnosti klubu nelze dohledat bližší informace. Členové klubu však figurují v 

aktuálních tabulkách Českého minigolfového svazu a výroční zpráva Zooparku Chomutov 

z roku 2021 zmiňuje turnaj, který tento spolek 20. června 2021 uspořádal na Kamencovém 

jezeře.     

 

SK GYM Chomutov 

 je oddíl moderní gymnastiky, který se věnuje nejen děvčatům se soutěžními ambicemi, 

ale i těm, kdo chtějí začít s gymnastikou v pozdějším věku a pouze pro zábavu. 

Sídlo klubu je v Holešické ulici, jeho předsedkyní byla v roce 2021 paní 

Kateřina Vomastová. 
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 Tréninky oddílu probíhaly v roce 2021 v malé tělocvičně Základní a mateřské školy 

v ulici 17. listopadu. Moderní gymnastky z oddílu SK GYM Chomutov nastoupily na závodní 

koberec po rok a půl trvající pauze 5. září 2021 na Chomutovském poháru. Z výsledků bylo 

patrné, že chomutovské gymnastky dokázaly udržet krok s konkurencí. Získaly zlatou a 

bronzovou medaili a dvě čtvrtá místa. 

 

Sportclub 80 Chomutov  

 vznikl v roce 1981 pod názvem Tělovýchovná jednota Vodní stavby. V současné době 

sdružuje oddíl kanoistiky, moderní gymnastiky a softbalu. 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 sportovní halu na 

Březenecké, kde je i sídlo klubu. Předsedou Sportclubu 80 Chomutov byl v roce 2021 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 patří mezi nejlepší 

v republice, zastřešuje sedm závodních družstev rychlostní kanoistiky a 

pořádá závody dračích lodí Chomutovský Dragon Cup či Velkou cenu 

Chomutova, závody v rychlostní kanoistice. Oddíl kanoistiky má loděnici 

v Scheinerově ulici u Kamencového jezera, kde také trénuje, v roce 2021 měl 130 členů a jeho 

předsedou byl pan Petr Doležal.  

 V roce 2021 slavil klub úspěch na Mistrovství České republiky v rychlostní kanoistice 

v Račicích (27. července až 1. srpna), odkud chomutovští kanoisté přivezli řadu medailí a 

především nominaci Kateřiny Vrbenské na mistrovství světa. Magdalena Petráčková a 

Veronika Hajná se nominovaly na Závod olympijských nadějí, kde obě vybojovaly třetí místo. 

Petráčková ve věkové kategorii 17 let na trati dlouhé 500 metrů, Hajná ve věkové kategorii 16 

let na trati dlouhé 200 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, včetně nezávodní i závodní přípravy. 
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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 a v roce 2021 měl 60 členů. 

 První závod po roční pauze absolvovaly moderní gymnastky SC 80 v srpnu 2021 v Plzni 

na čtvrtém ročníku Hobit Cupu, kde nejlepšího výsledku dosáhla Monika Trejbalová, jež 

zvítězila v kategorii starších gymnastek. 5. září uspořádal oddíl ve sportovní hale na 

Březenecké 35. ročník Chomutovského poháru, na němž chomutovské gymnastky vybojovaly 

11 medailí. Ze závodů pořádaných v rámci mistrovství České republiky vyšly nejlépe Veronika 

Linhartová (kategorie mladších závodnic, šesté místo za sestavu s libovolným náčiním) a Adéla 

Poláchová (seniorky, čtvrté místo za sestavu s libovolným náčiním), které závodily 2. a 3. října 

v Hradci Králové.  

 

 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.  

Softbalový rok 2021 opět částečně poznamenala pandemie nemoci covid-19, 

chomutovští softbalisté ale stihli i tak nakonec odehrát celou sezónu a posbírat medaile. Muži 

už tradičně bojovali o medaile v Extralize, kde obhájili loňské druhé místo, a navíc ještě v 

evropském Superpoháru získali bronzovou medaili, což je první cenný kov pro Chomutov 

z evropské soutěže po 10 letech. Dařilo se i mládežnickým kategoriím. Bronz si vybojovali 

juniorky a kadeti, juniorům se podařilo postoupit do nejvyšší soutěže. Zástupci chomutovských 

Beavers také figurovali v různých reprezentačních týmech, které vítězily na mezinárodních 

turnajích všech reprezentačních kategorií. 

 

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 2021 pan Vladimír Kousal. 

  Střelecký klub pořádal v roce 2021 na své střelnici mimo jiné 

následující závody a akce: Covidligu 2021, Středoevropský pohár 

2020/2021, Chomutovskou sportku, Chomutovskou rychlopalkovou tour 

2021 I. až VII. Kolo, Krajský přebor Ústeckého kraje a I. kolo Českého poháru mládeže Bricostav 

Cup, Soustředění mládeže Ústeckého kraje a následně Chomutovskou Juniorku 2021, 

Chomutovskou extraligu 2021/2022 I. až IV. Kolo či I. a III. kolo Středoevropského poháru 
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2021/2022. Mezi nejvýraznější úspěchy členů klubu v sezóně 2021 patří: dvě první místa 

Jakuba Rotenberga na Středoevropském poháru (ve dvojboji kategorii muži, junioři, senioři a 

ve střelbě rychlopalnou vzduchovou pistolí v kategorii muži, junioři, senioři), první místo 

Vladimíra Kousala ve Středoevropském poháru (ve střelbě standardní vzduchovou pistolí 

v kategorii muži, junioři, senioři) a první místa Matěje Petrů ve finále Českého poháru mládeže 

(ve střelbě rychlopalnou pistolí 2x30) a na mistrovství České republiky (ve střelbě rychlopalnou 

pistolí 2x30 v kategorii dorost).  

 

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 2021 pan Rostislav Vošický.  

 Spolek Street Hard Workers v roce 2021 pokračoval ve spolupráci s firmou Alpine Pro 

a Českým olympijským svazem, v jejímž rámci vystoupil se svou exhibicí, během které 

prezentoval olympijskou kolekci pro hry v Pekingu. Mezi úspěšné reprezentanty spolku v roce 

2021 patřili Adam Paluba (druhý na říjnovém parkourovém turnaji Imacon 2021 v juniorské 

kategorii Style contest), Jan Kundrát (první na červencovém workoutovém klání v Habartově 

v chlapecké kategorii 15 až 18 let) a Vladimír Kalousek (druhý na červencovém workoutovém 

klání v Habartově v chlapecké kategorii 15 až 18 let). Spolek také v říjnu 2021 uspořádal 

zajímavý projekt Historie Chomutova v terénu, kdy pomocí parkouru a freerunningu 

prezentoval nejstarší chomutovské památky.   

 

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 2021 pan Ondřej Roman. 

 Škola boje Chomutov se v roce 2021 účastnila Severočeské oblastní 

ligy v boxu, Národní RockNet ligy v boxu, jejíž páté kolo v chomutovském 

divadle klub organizoval (27. listopadu), a svého zástupce, Vadima 

Hryhoryaka, měl také na mezinárodním boxerském galavečeru Pohár pěti zemí, který se 

uskutečnil 4. září v Duchcově.  
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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 

2021 paní Jana Zelenková.  

 Na jaře roku 2021, kdy nebylo možné pořádat taneční soutěže kvůli covidu-19, se 

tanečnice ze Stardance účastnily alespoň online soutěže. V květnové soutěži jednotlivců získal 

klub tři první, sedm druhých a čtyři třetí místa, v červnové soutěži dvojic pak pět prvních, čtyři 

druhé a dvě třetí místa. Na podzim 2021 se tanečnice Stardance vydaly na mistrovství světa 

v současném tanci (contemporary) ve Varšavě, kde v konkurenci 22 států a dvou tisíc 

tanečníků  vybojovaly v kategorii skupin v sestavě Natálie Moskvitinová, Lucie Metličková, 

Sylvie Hégrová, Valerie Dvořáková, Markéta Urbánková, Dominika Musilová a Vanessa 

Skořepová třetí místo. Chomutované se mohli s tanečnicemi a tanečníky klubu setkat 11. 

července na tanečním odpoledni v městském parku v rámci projektu Chomutov žije! 

 

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 

2021 pan Ivo Šlosar. 

Klub každoročně pořádá Memoriál Lubora Smetany, turnaj čtyřher, jehož 21. ročník 

proběhl 14. září 2021. V roce 2021 také tým chomutovských babytenistů Kristýna Bardovcy, 

Vojtěch Riegl, Václav Červený, Jakub Čihák a František Jedlička zvítězili v krajském přeboru 

družstev a postoupili na mistrovství České republiky.   

 

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 
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profesní sebeobrany. Škola Allkampf-jitsu Česká republika vyučuje a sídlí v ulici Pod Břízami a 

jejím prezidentem byl v roce 2021 pan Martin Matouš.  

 Provoz sportovního střediska byl v roce 2021 na čtyři měsíce zcela zastaven, což klubu 

způsobilo nejen ekonomické problémy, ale také pokles členské základny zhruba o 40 procent. 

V září proto klub vypsal nábor, čímž se mu podařilo vrátit počet členů na téměř původní 

úroveň. Jakmile byly možné alespoň venkovní tréninky, zaměřil se klub na přípravu na 

mistrovství světa bojových umění. Světové hry bojových umění World Games 2021 se konaly 

v rakouském Wagrianu od 24. do 26. září a zúčastnilo se jich 1 200 závodníků ze 47 zemí. 

Soutěžilo se v Kicboxu, Sport Jiu Jitsu, Grapplingu, MMA, Orientálním boxu, Karate, 

Taekwondo a Kung Fu. Bojovníci Tiger Fight Clubu získali v této konkurenci 13 zlatých, devět 

stříbrných a 12 bronzových medailí a klub se tak umístil v celkovém hodnocení na prvním místě 

ze všech 140 zúčastněných klubů. Tohoto fantastického úspěchu dosáhli: Patrik Poc, 

trojnásobný mistr světa, dvojnásobnými mistry světa jsou Jan Michanek, Petra Cinová, Jan 

Michanek starší a František Rajčan a po jednom mistrovském titulu vybojovali Dominik Jan 

Ilkov a Antonie Chytrová. V listopadu se reprezentanti klubu vydali ještě na Světový pohár 

organizací World Martial Arts Committee a World Kickboxing and Karate Union v Bregenz (6. 

až 7. listopadu), odkud přivezli dalších sedm zlatých, osm stříbrných a tři bronzové medaile. 

 

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 roce 2021 skupinu B 

okresního přeboru Ústeckého kraje. Oddíl stolního tenisu byl v roce 2021 

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 2021 pan Jan Špilar. 
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 Závodníci lyžařského oddílu TJ Klínovec se 14. prosince 2021 zúčastnili prvního závodu 

po roce a půl dlouhé covidové pauze. Ze závodu v super obřím slalomu v Říčkách si odvezl dvě 

zlaté medaile Jáchym Novák. 

 

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 2021 pan Miroslav Kotík.  

 

 Oddíl MIKA Chomutov  

 Gymnastky MIKA Chomutov se na jaře roku 2021, kdy kvůli 

lockdownu neprobíhaly tréninky ani soutěže, účastnily alespoň oddílových 

online velikonočních a čarodějnických gymnastických závodů. Po společné 

letní přípravě začala na podzim závodní sezóna. Za zmínku stojí druhé místo 

chomutovských gymnastek na Českém poháru společných skladeb 

v Mariánských Lázních (17. října) a šesté místo Terezy Kubinové na mistrovství České republiky 

v základním programu v Dubňanech (21. listopadu). Předsedkyní a hlavní trenérkou oddílu 

byla v roce 2021 paní Michaela Petříková. 

 

 Oddíl Warriors Chomutov  

 V roce 2021 obsadil oddíl druhé místo v letní lize o Pohár předsedy 

Chomutovské ligy malého fotbalu. Nikolas Polák z Warriors Chomutov byl 

opět vyhlášen nejlepším střelcem letní ligy. 

 

 

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 2021 pan Jiří Rytíř.  

 V roce 2021 byly, i přes příznivé sněhové podmínky, lyžařské areály kvůli epidemii 

covidu-19 pro sjezdové lyžování zavřené. Tělovýchovná jednota Mezihoří se proto zaměřila na 

tvorbu a údržbu běžeckých tras v okolí Mezihoří a Zákoutí a nově navázala v této oblasti 

spolupráci s obcí Blatno, kterou propojila s Mezihořím nová běžecká trasa přes Radenov. 26. 

července uspořádala jednota v areálu dětský den. 
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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 v roce 

2021 pan Martin Doksanský. 

 První polovina roku 2021 byla ještě významně poznamenána covidovými restrikcemi, 

proto je většina úspěchů klubu spojena především s druhou polovinou roku. Nejúspěšnější 

chomutovská plavkyně Simona Kubová reprezentovala v roce 2021 Českou republiku na 

olympijských hrách v Tokiu, kde se nejlépe umístila na patnácté pozici na trati 200 metrů 

znakem. Kubová byla také členkou plaveckého týmu, který se stal vítězem International 

Swimming League. Na mistrovství Evropy v Kazani zaznamenal úspěch Tomáš Franta, který se 

ve všech třech závodech na znak (50, 100 a 200 metrů) umístil v první desítce a na trati 50 

metrů zaplaval s výsledkem 23,51 vteřiny nový český rekord. Nový český rekord (50,59 vteřiny) 

vytvořil Franta také na mistrovství světa ve znaku na 100 metrů, kde obsadil 12. místo. Novou 

nadějí chomutovského plavání se v roce 2021 ukázala být také Valentýna Studenová, která na 

ukrajinském Multination swim meet Brovary vybojovala stříbro a bronz v závodech na 200 a 

na 100 metrů prsa a následně v týchž disciplínách dvě zlaté medaile na Závodu olympijských 

nadějí v Popradu. Tamtéž uspěla také Anežka Doksanská s jedním třetím (400 metrů volný 

způsob) a třemi čtvrtými místy (100 a 200 metrů znak, 800 metrů volný způsob). 

 

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 

2021 pan Libor Suchenstein. 

 Chomutovští sokolové se začali scházet po dlouhé pauze až s uvolněním 

protiepidemických opatření v polovině května 2021. Chomutovský Sokol realizoval o 

prázdninách dva příměstské tábory na téma olympijské hry, zapojil se do celorepublikové 

sokolské akce Noc sokoloven (25. června), jeho členové se účastnili různých doškolovacích 

seminářů a závodů (přebory župy v plavání, atletice a šplhu na tyči), odkud cvičenci zpravidla 

přivezli několik cenných kovů. Chomutovští sokolové se také pravidelně účastní pietních aktů 

k výročí narození T. G. Masaryka (5. března) a konci druhé světové války (8. května), k výročí 

úmrtí armádního generála Karla Kutlvašra, k výročí vzniku samostatného Československa (28. 
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října), ke Dni válečných veteránů (11. listopadu) a ke Dni boje za svobodu a demokracii (17. 

listopadu). 

 

TJ VEROS Chomutov 

 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 a 

dětské hřiště. Jednota v roce 2021 zastřešovala volejbalový oddíl s týmy 

přípravky a žaček. TJ VEROS sídlí v Mýtné ulici a jeho předsedou byl v roce 

2021 pan Miroslav Karel.  

 Volejbalistky TJ Veros Chomutov se na tréninky začaly scházet v případě příznivého 

počasí v průběhu dubna 2021. Po úspěšné kvalifikaci se volejbalistky TJ Veros zúčastnily 

republikového Letního poháru ve volejbalu pro šest hráčů v Mělníku (12. až 13. června), 19. 

června pak v Žatci vyhrály Pohár Severu (v kategoriích pro tři i pro šest hráčů). O prázdninách 

uspořádal klub soustředění v Loučné pod Klínovcem (14. až 21. srpna) a na podzim turnaj 

krajské soutěže Pohár nových nadějí ve sportovní hale ve Spořicích (9. až 10. srpna). 

Volejbalistky TJ Veros se účastnily zhruba dvakrát do měsíce zápasů krajských soutěží a turnajů 

v trojkovém, čtyřkovém a šestkovém volejbale. 

 

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 2021 pan 

Jindřich Stádník. 

 

 Oddíl atletiky TJ VTŽ  

 Oddíl atletiky TJ VTŽ Chomutov má více než 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 2021 paní 

Jana Hyjánková.  

 V létě 2021 vystřídal dlouhé období bez soutěžních zápolení maraton atletických 

závodů. Nejvýraznějším úspěchem klubu v letní venkovní sezóně 2021 je účast družstva žen 

v první lize, tedy druhé nejvyšší atletické soutěži. Svými časy také překvapila Klára Bittmanová, 

která se věnuje především basketbalu, a přesto se jí podařilo získat na mistrovství České 

republiky starších žáků stříbrnou medaili v běhu na 1 500 metrů. Svůj první republikový 
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mistrovský titul získal v roce 2021 v disciplíně hod diskem také chomutovský paraatlet Marek 

Douda, který před tím asbsolvoval také mistrovství Evropy, na němž obsadil 11. místo v hodu 

oštěpem a 12. místo ve vrhu koulí. Atletický oddíl uspořádal v roce 2021, mimo jiné, také 42. 

ročník Chomutovské hodinovky (10. července) či Krajský přebor Ústeckého kraje v přespolním 

běhu (13. listopadu), na němž členové oddílu vybojovali děvet medailí, z toho čtyři zlaté. 

 

 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 2021 pan Václav Šimek. 

 Oddíl juda v roce 2021 neuspořádal kvůli epidemickým opatřením ani jeden ze svých 

tradičních turnajů, Memoriál Helmuta Tauda ani Velkou cenu Chomutova. Na podzim však 

chomutovští judisté absolvovali několik závodů a turnajů, na nichž dosáhl nejvýznamnějšího 

úspěchu David Opat, který vybojoval ve váhové kategorii do 73 kilogramů bronz na mistrovství 

České republiky mužů.  

 

 Oddíl kuželek TJ VTŽ  

 zastřešoval v roce 2021 týmy A, B a tým žactva. Kuželna TJ VTŽ se nachází ve 

Sportovním domě TJ VTŽ, vedoucím oddílu byl v roce 2021 pan Stanislav Šmíd. A tým 

kuželkářského oddílu TJ VTŽ  Chomutov hrál v roce 2021 Severočekou divizi, tým B hrál Krajský 

přebor Ústeckého kraje.  

 

 Oddíl stolního tenisu TJ VTŽ 

 Oddíl stolního tenisu zastřešoval v roce 2021 dva týmy. Tým A hrál v roce 2021 Okresní 

soutěž první třídy, v níž se umístil na druhém místě, a Český pohár, první stupeň oblasti 

Ústeckého kraje, kde skončil dvanáctý. Tým B hrál Okresní přebor druhé třídy, v němž skončil 

na druhém místě. Vedoucím oddílu stolního tenisu TJ VTŽ byl v roce 2021 pan Ladislav Starý.  

 

 Oddíl vzpírání TJ VTŽ  

 Oddíl vzpírání byl v Chomutově založen roku 1952. Vzpěrači TJ VTŽ trénují ve 

Sportovním domě TJ VTŽ. O činnosti oddílu v roce 2021 se nepodařilo zjistit žádné informace.  
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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, spinningu a volejbalu. Cvičenci se věnují také 

pohybovým skladbám. Spolek sídlí a cvičí na Základní škole Kadaňská, jeho předsedou byl 

v roce 2021 pan Jaroslav Sauer. 

 První velkou akcí chomutovského Sportu pro všechny po květnovém zahájení cvičení 

byla účast na Letní slavnosti mládeže ve Zbraslavicích. Poté klub pro své členy zorganizoval 

tradiční Léto cvičitelů v Kožlanech, kam se vypravilo na 60 cvičitelů a bývalých táborníků a na 

něž navázal 47. ročník letního stanového tábora v Kožlanech. Tábora se zúčastnilo 45 dětí a 

probíhal v duchu celotáborové hry Vontové. Významnou událostí byla reprezentace České 

republiky na seniorské gymnastické akci Golden Age na Krétě, které se zúčastnilo šest členů 

klubu. TJ ZŠ Sport pro všechny měla v roce 2021 252 členů, rozdělených do 12 oddílů.  

 

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 2021 pan Libor Kundrát. 

 Významným počinem klubu byla v roce 2021 organizace prvního 

ročníku turnaje mládeže O pohár primátora města Chomutova. Turnaj proběhl 30. října 

v městské sportovní hale a pozvání na něj přijalo celkem 13 klubů. I přes konkurenci vybojovali 

pohár reprezentanti chomutovského boxu. 

 

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 2021 byl ve WakeParku zahájen provoz nového malého mobilního 

vodního vleku.  
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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 2021 pan Marcel Holl. V roce 2021 hrál tým mužů 

Wolves Chomutov Regionální ligu Čechy sever, žáci Ligu starších žáků. 
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14. VZDĚLÁVÁNÍ A VÝCHOVA 

 V roce 2021 stále ovlivňovala školní docházku pokračující epidemie covidu-19. Vládní 

protiepidemická opatření zakázala od 7. ledna prezenční výuku žáků a studentů všech škol 

s výjimkou mateřských, speciálních a prvních a druhých ročníků základních škol. Výuka na 

zavřených školách byla převedena do online prostředí. Od 1. března byla přerušena výuka také 

na zbývajících do té doby otevřených školách. Základní školy, včetně přípravných stupňů, 

speciálních škol a praktických škol, přešly na distanční výuku. Předškoláci a žáci prvního stupně 

základních škol se do tříd vrátili 12. dubna. Školáci museli během docházky absolvovat 

pravidelné testování a výuka probíhala tzv. rotačním způsobem, jednotlivé třídy se ve škole po 

týdnu střídaly. Od 10. května se ve formě rotační výuky vrátili do škol také žáci druhého stupně 

základních škol a nižších stupňů šestiletých a osmiletých středních škol. Otevřela se střediska 

volného času pro děti a bez omezení začaly fungovat mateřské školy, dětské skupiny a 

sportovní oddíly. 24. května se k prezenční výuce vrátili vysokoškoláci a zbývající středoškoláci 

a skončil rotační způsob výuky. Od 8. června už žáci a studenti nemuseli mít při výuce nasazeny 

do té doby povinné roušky či respirátory. 1. září po návratu dětí z prázdnin proběhlo na všech 

základních a středních školách hromadné antigenní testování. Z přibližně 967 100 žáků 

základních a 422 300 studentů středních škol v celé České republice mělo pozitivní výsledek 

111 školáků. Hromadné testování se opakovalo ještě 6. a 9. září. Od 6. prosince pak začalo 

probíhat každé pondělí pravidelné plošné testování ve školách. 

 Opatření se také projevila v zápisech dětí do škol a v podobě slavnostního prvního 

školního dne. Zápisy jak do prvních tříd základních škol (1. až 30. dubna), tak do mateřských 

školek (3. až 14. května) probíhaly opět na dálku, bez přítomnosti dětí pomocí formulářů. Na 

první školní den pak mohli děti doprovodit jen rodiče, kteří mohli být přítomni jen na 

slavnostní zahájení a uvnitř školy museli mít nasazeny roušky. 

 

 

14.1 Předškolní výchova 

 V České republice v roce 2021 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. V Chomutově působila v oblasti předškolní výchovy nejmladších dětí 

následující zařízení. 

 

Mikrojesle Montessori RMS 

 jsou provozovány společností Montessori, rodinná mateřská škola. Provoz mikrojeslí je 

podpořen dotací Evropského sociální fondu v rámci Operačního programu zaměstnanost. 

Mikrojesle mají kapacitu čtyř dětí ve věku od půl roku do tří let. Aby dítě bylo přijato, musejí 
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oba rodiče pracovat, studovat nebo být evidováni na úřadu práce. Mikrojesle Montessori RMS 

sídlí v ulici Kochova, jednatelkou mikrojeslí byla v roce 2021 paní Pavlína Kratochvílová. 

 

Dětská skupina Evička  

 je provozována v rámci Vzdělávacího a kulturního centra Svět Chomutov ve Školní ulici. 

Kapacita zařízení je 12 dětí ve věku od jednoho do tří let. Jednatelkou této dětské skupiny byla 

v roce 2021 paní Eva Anna Popíková. 

 

Dětská skupina Jitřenka  

 je v provozu pod hlavičkou spolku Sedmikráska Žatec. 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 2021 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. Skupina také zajišťuje mimoškolní aktivity, jako 

je kurz plavání, bruslení a lyžování. Jednatelkou této skupiny byla v roce 2021 paní Hana 

Kořínková. 

 

Dětská skupina Montessori RMS  

 funguje v rámci společnosti Montessori, rodinná mateřská škola v Čelakovského ulici č. 

p. 1017. 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. Ředitelkou Montessori, 

rodinné mateřské školy byla v roce 2021 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. Jednatelkou této skupiny 

byla v roce 2021 paní Denisa Albrechtová. 

 

Dětské skupiny Vilík a Mája 

 fungují pod hlavičkou Sociálních služeb Chomutov, jejichž zřizovatelem je město 

Chomutov. Mají kapacitu 22 a 15 dětí ve věku od jednoho do tří let. Děti jsou do dětských 
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skupin přijímány v průběhu celého roku dle volné kapacity. Skupiny sídlí v areálu Sociálního 

centra Kamenná, jednatelkou obou skupin byla v roce 2021 paní Alena Tölgová.  

 

 Vzdělávání a výchovu starších předškolních dětí, nejčastěji od tří let, nabízelo v roce 

2021 v Chomutově 13 veřejných mateřských škol sdružených pod Mateřskou školou 

Chomutov. Dále pak probíhala výuka při Základní škole 17. listopadu v Mateřské škole pro děti 

a žáky zdravotně či sociálně znevýhodněné s kapacitou 15 dětí 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 městskou 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 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 vycházejí 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, bruslařský či lyžařský výcvik. Probíhají 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 2021 organizaci vedla paní Eliška Smetanová. 

V lednu 2021 informovala Mateřská škola Chomutov o ocenění, které získala 

prostřednictvím svého IT technika Tomáše Poláka od Národního pedagogického institutu 

České republiky za projekt, který byl prezentován v rámci soutěže Domino. Jejím cílem je 

motivovat učitele a podporovat školy při využívání digitálních nástrojů k obohacení 

didaktických aktivit. Mateřská škola Chomutov získala první místo s projektem, během 

kterého děti pomocí digitálních technologií společně s pedagogy vytvářely své vlastní hry.  

 

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 2021 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 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 2021 byla ředitelkou paní Eva Anna Popíková.  

 

Montessori – rodinná mateřská škola  

 je soukromým předškolním vzdělávacím zařízením s kapacitou 47 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. Školka nabízí různé zájmové kroužky, děti 

mají také možnost navštěvovat kurz plavání, lyžařský kurz či bruslení. Montessori – rodinná 

mateřská škola sídlí v ulici Čelakovského č. p. 1017 a její ředitelkou byla v roce 2021 paní 

Denisa Hanzlíková. 

 

 

14.2 Základní školy 

Základní školní docházku zajišťovalo v roce 2021 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. Do základních škol zřizovaných městem nastoupilo v roce 

2021 celkem 494 prvňáčků.  

 

Základní škola Zahradní 

 je obcí zřízená veřejná škola zaměřená na výuku cizích jazyků s kapacitou 810 žáků. 

Vzdělává žáky ze stejnojmenného sídliště, jež lze považovat převážně za děti ze sociálně 

znevýhodněného prostředí. Škola disponuje přípravnou třídou, kterou v roce 2021 
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navštěvovalo 15 žáků. V roce 2021 nastoupilo do Základní školy Zahradní 631 žáků, ředitelkou 

školy byla paní Libuše Slavíková.   

Základní škola Zahradní zaujala v roce 2021 neobvyklou formou zápisu. Prvňáčkům, 

poté co epidemická opatření neumožnila jejich osobní účast ve škole, nabídla možnost online 

zápisu. Budoucí prvňáčci měli možnost zúčastnit se interaktivní online prezentace, během 

které si mohli spolu s maskotem školy projít různá místa školy a plnit cestou úkoly, jak tomu 

běžně u zápisu bývá.  

 

Základní škola Na Příkopech  

 je obcí zřízená veřejná škola zaměřená na rozšířenou výuku informatiky s kapacitou 

690 žáků. V roce 2021 nastoupilo do Základní školy Na Příkopech 642 žáků, tedy nejvíce ze 

všech chomutovských škol. Ředitelem školy byl pan Miloslav Hons. 

 Základní škola Na Příkopech zaznamenala v roce 2021 výrazný úspěch na poli fyziky. I 

přes uzavření škol uspořádalo Středisko volného času Domeček v Chomutově okresní kolo 

fyzikální olympiády, ze kterého postoupilo do krajského kola pět soutěžících. Všech pět 

vítězů bylo ze Základní školy Na Příkopech.  

 

Základní škola Kadaňská  

 je obcí zřízená veřejná škola zaměřená na podporu zdraví s kapacitou 540 žáků. V roce 

2021 nastoupilo do Základní školy Kadaňská 534 žáků, její ředitelkou školy byla paní Ilona 

Zahálková. 

 Mezi úspěchy Základní školy Kadaňská v roce 2021 patřil zisk poháru z fotbalového 

turnaje v Březně, kde se družstvu mladších žáků podařilo po roční koronavirové fotbalové 

pauze vybojovat v konkurenci dalších 10 základních škol třetí místo. Úspěch zaznamenali 

také žáci třetí třídy, kteří patřili mezi trojici nejlepších ve výtvarné soutěži státního 

zdravotnického ústavu pořádané v rámci kampaně Ruku v ruce ke správné hygieně rukou. 

  

Základní škola Písečná  

 je obcí zřízená veřejná škola zaměřená na tělesnou výchovu a sport s kapacitou 600 

žáků. Školu navštěvují ve třetině případů žáci jiných národností a minorit a více než polovinu 

tvoří žáci ze sociálně znevýhodněných prostředí. Škola disponuje přípravnou třídou, kterou 

v roce 2021 navštěvovalo 28 žáků. V roce 2021 nastoupilo do Základní školy Písečná 456 

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 

Medou připravuje škola žáky ke zkouškám Cambridge English, spolupracuje také s 

organizací Člověk v tísni v oblasti promítání dokumentárních filmů a žákovských náslechů 
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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 s kapacitou 600 žáků. V roce 2021 nastoupilo do Základní školy Hornická 529 žáků, 

z nichž 15 navštěvovalo přípravnou třídu. Ředitelkou školy byla v roce 2021 paní Ivana 

Dudková. Škola patří mezi 20 katedrových škol Katedry školského managementu 

Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy v Praze.  

 Základní škola Hornická realizovala v roce 2021 zajímavý projekt, díky kterému mohli 

žáci obejít Zemi po 50. rovnoběžce. Jeho cílem bylo motivovat účastníky k pohybu, protože 

každý krok, který ušli, byl odečten od celkové délky trasy 25 731 kilometrů. Významnou 

událostí byla také rekonstrukce školního bazénu, který žákům doposud sloužil ve své 

původní podobě z roku 1973.    

 

Základní škola Školní  

 je obcí zřízená veřejná škola zaměřená na rozšířenou výuku matematiky s kapacitou 

680 žáků. V roce 2021 nastoupilo do Základní školy Školní 531 žáků, ředitelkou školy byla 

paní Vlasta Marková.  

 Základní škola Školní v roce 2021 v době nouzového stavu a uzavření škol opět 

zajišťovala 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. Pozoruhodná byla spolupráce školy s oddílem kanoistiky 

SC 80, díky níž si mohli žáci devátých tříd vyzkoušet, nakolik je náročné spolupracovat při 

pádlování na dračí lodi nebo udržet rovnováhu na kajaku.  

 

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. Škola má 

kapacitu 520 žáků, v roce 2021 do ní nastoupilo celkem 504 žáků. Ředitelem školy byl pan 

Miloš Zelenka. 

  Žáci Základní školy Akademika Heyrovského zaznamenali v roce 2021 značný úspěch 

v Logické olympiádě, když se jim podařilo probojovat až do celostátního kola, kde 

z celkových 16 tisíc soutěžících obsadili místa ve třetí a šesté desítce. Svou recitací pak 

zaujala žákyně Kateřina Michanková, která zaujala porotu v okresním i krajském kole 

recitační přehlídky a získala cenu lektorského sboru s přímým postupem na národní 

přehlídku Dětská scéna Svitavy 2021. Úspěšný byl také tým školních sportovců, který se na 
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republikovém finále Sazka olympijského víceboje umístil na devátém místě z celkových 

třiasedmdesáti a stal se nejúspěšnějším reprezentantem z Ústeckého kraje. Hezké gesto 

udělali členové školního keramického kroužku, kteří se po návratu do školy na jaře 2021 

rozhodli vyrobit malá keramická srdíčka, která poté předali personálu covidového oddělení 

chomutovské nemocnice. 

 

Základní škola Březenecká  

 je obcí zřízená veřejná škola, jež zaměřuje svou výuku na harmonický rozvoj všech 

vývojových oblastí žáků, s kapacitou 660 žáků. V roce 2021 nastoupilo do Základní školy 

Březenecká 602 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.  

 Výjimečnou událostí roku 2021 byl na Základní škole Březenecká projektový den 

s názvem Hoď se do gala! Žáci z prvního i druhého stupně přišli patřičně oblečeni a zabývali 

se tématem etikety a slušného chování. Výsledkem projektového dne bylo divadelní 

představení, zkouška správného stolování či speciální menu ze školní jídelny v podobě 

pečené kachny a štrůdlu. 

 

Základní škola Duhová cesta  

 je soukromou vzdělávací společností s kapacitou 400 žáků, jež zahájila úplnou 

devítiletou výuku v roce 2017. Základní škola Duhová cesta sídlí v Havlíčkově ulici, 

ředitelkou této školy byla v roce 2021 paní Petra Jandová.  

 Základní škola Duhová cesta zaznamenala v roce 2021 výrazný úspěch na 

matematické soutěži Pangea. Tereza Vraná, která na soutěži školu reprezentovala, zvítězila 

v celorepublikovém finále a stala se absolutní vítězkou České republiky v kategorii šestých 

ročníků. Tereza vyhrála v uvedeném roce také okresní kolo šachového přeboru v kategorii 

dívek z druhého stupně. Účast na přeboru znamenala velký úspěch také pro týmy. Družstva 

prvního i druhého stupně obsadila první místo.   

 

Základní škola Svět  

 je soukromou vzdělávací společností s kapacitou 150 žáků, 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 2021 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, 
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metody kritického myšlení, problémové vyučování či experiment. Pracuje také s koncepcí 

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. Kapacita základní školy je 430 žáků, v roce 2021 

nastoupilo 197 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 vzdělávání 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, v roce 2021 se tak například 

škola na jeden den proměnila v čarodějnou školu v Bradavicích. 

 

Základní škola speciální v Palachově ulici  

 je obcí zřízená škola s kapacitou 40 žáků, 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 2021 nastoupilo do Základní školy speciální 

v Palachově ulici 30 žáků, ředitelkou školy byla paní Jana Sejnová. 

 Hlavní zásadou školy je usilovat u žáků o otevřenost v komunikaci, slušnost, 

pravdomluvnost, pracovitost, spolupráci a sounáležitost se třídou a školou. Cílem je 

spokojenost žáků a maximální využití potenciálu každého z nich. Výuka probíhá podle 

školního vzdělávacího programu Pomoz mi, abych to dokázal sám 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 2021 se škola například připojila ke Světovému dni Downova syndromu 

(21. března), když žáci přišli do školy s každou ponožkou jinou, nebo uspořádala společnou 

oslavu Filipojakubské noci. Škola také v uvedeném roce obdržela od sponzorů výjimečný 

dar v podobě sedmimístného školního auta Dacia Lodgy.  

 

 

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 
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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 2021 pan Jiří 

Mladý.  

 Škola nabízí 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. Vyučování 

probíhalo v roce 2021 na několika školních střediscích v Chomutově, v Jirkově a Kadani. 

Odborný výcvik byl uskutečňován především na vlastních pracovištích školy, zčásti pak na 

pracovištích soukromých firem. Výuka byla doplňována odbornými exkurzemi na 

pracoviště partnerů, se kterými škola spolupracuje. V uvedeném roce došlo také k 

rekonstrukcím ve středisku výuky v Kadani. Byla rekonstruována odborná učebna oboru 

prodavač a otevřen nový školní kadeřnický salón. Účast na soutěžích a projektech byla 

v roce 2021 kvůli špatné epidemické soutěži omezená. 

 

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 2021 byl pan Jan Mareš.  

 Škola má uzavřeny smlouvy o spolupráci s řadou významných podnikatelských 

subjektů, vzdělávání doplňuje také projektová činnost a mezinárodní spolupráce, v jejímž 

rámci probíhají zahraniční stáže studentů s partnerskými školami a organizacemi 

v Německu, Finsku, Dánsku, Holandsku, Norsku, Litvě či Španělsku. Díky této spolupráci 

dosahuje škola vynikajících výsledků v mezinárodních programech Leonardo da Vinci, 

Sokrates a Erasmus, za což byla už několikrát oceněna. Škola také nabízí svým studentům 

řadu volnočasových aktivit. V roce 2021 navázala ESOZ spolupráci s Fakultou 

zdravotnických studií Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem a stala se tak jednou z jejích 
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prvních fakultních škol. Účast na soutěžích a projektech byla v roce 2021 kvůli špatné 

epidemické soutěži omezená. 

 

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 2021 pan Jaroslav Zahrádka. 

 V roce 2021 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 přijímáni na vysoké školy s 

úspěšností 95,3 procenta, absolventů přijatých na jakékoliv pomaturitní studium bylo 97,2 

procenta. Zhruba padesát procent maturantů zamířilo na školy přírodovědného a 

technického zaměření. V roce 2021 byly v důsledku epidemie covidu-19 výrazně omezeny 

mimoškolní aktivity studentů, soutěže, kroužky, projekty či odborné exkurze. Přesto škola 

zaznamenala jeden významný úspěch v podobě celorepublikového prvenství, kterého na 

olympiádě v anglickém jazyce dosáhl gymnazista Roman Fiala. Škola také po obnovení 

prezenční výuky v červnu 2021 uspořádala třídní výlety a v srpnu pak na Vltavě vodácký 

kurz budoucích čtvrtých ročníků. 

 

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. 

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 má kapacitu 560 žáků na středoškolském studiu a 500 na odborném vyšším. 

Ředitelem v roce 2021 byl pan Jan Lacina.  

 Průmyslová škola byla, stejně jako ostatní, nucena přesunou se kvůli epidemickým 

opatřením na část školního roku do online prostoru. Jelikož je studentům i učitelům toto 

téma a prostředí blízké, neprobíhala online pouze výuka, ale také jednání školního 

parlamentu či prohlídka školy. Studenti také takto na dálku organizovali fotosoutěže nebo 

vydávali školní časopis. V prosinci 2021 se pak, i přes ne zcela příznivou epidemickou situaci, 

otevřela průmyslová škola veřejnosti i mimo virtuální prostor. 
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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 

sídlí na náměstí T. G. Masaryka, jejím zřizovatelem je město Chomutov. Kapacita školy je 

1 020 žáků, jejím ředitelem byl v roce 2021 pan Karel Žižka.  Základní umělecká škola 

v Chomutov byla, tak jako ostatní umělecké školy, po většinu roku 2021 uzavřena, 

přinejlepším probíhala individuální výuka. V roce 2021 se tedy uskutečnilo jen několik 

koncertů, mezi nimi například houslový recitál Milana Al Ashhaba, jednoho z nejlepších 

světových houslistů, který v chomutovské hudebce začínal (11. listopadu), či Koncert Big 

Bandů, na němž zahrály Tequila band ze Základní umělecké školy Chomutov a Back Side Big 

Band z Prahy (25. listopadu). Proběhl také XII. Minisalon výtvarného oboru či Workshop 

s profesionálními tanečníky pro žáky tanečního oboru. 

 

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 kroužků 

probíhá 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 2021 pan Radoslav 

Malarik. 

 Činnost Domečku v roce 2021 byla značně omezena epidemickou situací. V rámci 

možností probíhaly nabízené (hudební, jazykové, počítačové, technické, přírodovědné, 

taneční, sportovní, rukodělné či výtvarné) kroužky, a bylo-li to možné, okresní předmětové 

a umělecké soutěže a olympiády.  

 

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. 
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Snaží se z dětí a mladých lidí vychovat dospělé, kteří mají pevné hodnotové zakotvení a nebojí 

se aktivně vstupovat do společenského dění. Vedoucím skautského střediska Český lev 

Chomutov byl v roce 2021 pan Jiří Gärtner. 

 Ve středisku Český lev Chomutov bylo v roce 2021 registrováno 162 členů, z toho 106 

dětí a mladistvých do 26 let a 56 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 byly v roce 2021 některé skautské schůzky přesunuty 

do online prostředí, některé akce a výpravy byly zrušeny. Přesto však proběhly tradiční akce, 

jež skauti pořádají pro veřejnost za podpory města Chomutova, a sice úklid Bezručova údolí 

(22. května), dálkový pochod Krušnohorské šlápoty (18. září) a Betlémský autobus (23. 

prosince). Silvestrovský výšlap na Kočičák byl zrušen, skauti se ale účastnili programu 

organizovaného Muzeem Na Kočičáku a vyhráli fotbalový turnaj, k němuž hráči nastoupili 

v dobových dresech. 

 V rámci neveřejných skautských akcí uskutečnili skauti 27. celostřediskový letní 

stanový tábor ve Frančině Huti nedaleko Bělé nad Radbuzou (17. až 31. července), jemuž od 

10. do 17. července předcházel tábor roverů a rangers. 14. až 20. srpna pak proběhl na stejném 

místě třetí minitábor pro oddíl rodinného skautingu a oddíl dospělých. 9. října proběhl noční 

výsadek, tentokrát pouze pro skauty z chomutovského okresu. Cílem byl Krásný Dvůr. 

 

Pionýr 

 je zapsaný spolek, demokratické, dobrovolné, samostatné a nezávislé sdružení dětí, 

mládeže a dospělých, jenž je v Chomutově zastoupen Pionýrskou skupinou Chomutov. 

Vedoucím Pionýrské skupiny Chomutov byl v roce 2021 pan Jiří Perkner. 

 V Pionýrské skupině Chomutov bylo v roce 2021 registrováno 120 členů, z toho 79 

dětí a mladistvých do 26 let a 41 dospělých. Středisko je členěno do tří oddílů: Rolničky, 

Čtyřlístek a Ještěrky. 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 2021 opět zasáhla protikoronavirová 

opatření. První aktivitou po uvolnění opatření a obnovení pravidelné oddílové činnosti byla 

účast na akci Ukliďme Chomutov (22. května). O prázdninách proběhla pětidenní vodácká akce 

Splutí Ohře (2. až 6. července) a dva čtrnáctidenní letní tábory na táborové základně v Bernově 

(10. července až 7. srpna). Chomutovští pionýři se v roce 2021 zúčastnili 37 akcí a víkendových 

výprav. 
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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. 

Činnost jednotlivých skupin byla v roce 2021 navíc ještě stále výrazně omezena opatřeními 

proti koronavirové epidemii.  

   

 

Astronomická společnost Chomutov 

Astronomická společnost Chomutov byla založena 15. října 2017 v chomutovském 

oblastním muzeu. 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 2021 pan Jaroslav Landa. 

 V roce 2021 astronomická společnost Chomutov realizovala 

několik akcí určených pro nejširší veřejnost, například pozorování částečného zatmění Slunce 

(10. června) či pozorování meteorického roje Perseid (8. až 14. srpna). 14. srpna byla také 

realizována praktická část 4. ročníku astronomického praktika. Lidé měli možnost si sami 

vyzkoušet a porovnat jednotlivé astronomické dalekohledy při nočním pozorování.  

Významným úspěchem byla pro spolek účast ve čtvrtém ročníku participativního rozpočtu 

města Chomutova, kam přihlásil svůj projekt malé veřejné hvězdárny F. J. Gerstnera. Ve 

veřejném hlasování, které probíhalo od 1. do 15. června 2021, se projekt malé veřejné 

hvězdárny umístil na 1. místě. V Chomutově tak vznikne malá veřejná hvězdárna, ve které se 

budou moci setkávat lidé se společným zájmem o astronomii, kosmonautiku, vesmír, přírodu, 

vědu a techniku. Objekt poslouží i jako pracoviště pro praktickou výuku astronomie pro mládež 

z kroužku astronomie. Hvězdárna bude stát na travnatém prostoru u bývalého kina Oko v 

Lipské ulici naproti kostelu sv. Barbory, kde astronomická společnost realizuje veřejná 

pozorování.   

 

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 
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spolku se věnují badatelské činnosti a o výsledcích své práce publikují odborné články, 

samostatné práce, populárně naučené příspěvky v tisku a pořádají přednášky pro veřejnost. 

Sídlo chomutovské pobočky České numismatické společnosti je na Kamenném vrchu, jejím 

předsedou byl v roce 2021 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 2021 pan Rostislav 

Lysoněk. 3. září 2021 oslavila Československá obec legionářská 100 let od svého 

založení. Chomutov v rámci oslav tohoto výročí nechal nasvítit barvami 

trikolory městskou věž, u které stáli čestnou stráž členové Muzea Na Kočičáku. Chomutovští 

legionáři se také pravidelně účastní vzpomínkových setkání u pamětní desky armádního 

generála in memoriam Karla Kutlvašra ve Škroupově ulici a 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 2021 pan Jan Lavrinec.  

 

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 účastní vzpomínkových setkání u pamětní desky armádního 
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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 odborné konzultace 

k dotazům, v podzimním období je možné využít pro zpracování ovoce místní 

moštárnu. Sdružení také provozuje prodejnu zahrádkářských potřeb a přebytků 

v Nerudově ulici. Sídlo územního sdružení Chomutov je v Mostecké ulici, jeho 

předsedou byl v roce 2021 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 

2021 uváděl soubor autorské i převzaté divadelní hry a jeho předsedou a principálem byl pan 

Jakub Kubík. 

Divadlo NaOko se v roce 2021 po dlouhé pauze způsobené protiepidemickými 

opatřeními představilo publiku během projektu Chomutov žije!, kde v městském parku 

sehrálo 31. července hru Popelka. Na konci srpna pak oznámil soubor nábor nových členů. 

V předvečer sv. Mikuláše vyrazili opět 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 2021. 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 taneční hry a 

pásma. Folklorní soubor Krušnohor zkouší v kulturním domě KASS na 

Zahradní, sídlí v ulici Písečná, jeho uměleckou vedoucí byla v roce 2021 paní 

Jaroslava Macháčková. 
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 V roce 2021 byla činnost spolku díky covidu-19 až do konce května pozastavena. 

Přesto, že pravidelné zkoušky začaly probíhat až v srpnu, vystoupil Krušnohor  do konce roku 

na následujících vystoupeních: na Folklorika Festu ve Starém Hrozenkově (21. až 22. srpna), v 

Oberwiesenthalu (11. září), v Teplé na krajské soutěžní přehlídce dětských folklorních souborů 

(16. října), kde s pásmem Naše polky zvítězil a postoupil na celostátní přehlídku, jež proběhne 

v roce 2022, na akci Šlapání zelí na Lesné (23. října) a na vánočních vystoupeních ve Spořicích 

(5. prosince) a na Lesné (12. prosince).  

 

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 2021 paní Kateřina Romaňáková. 

 Folklorní soubor Skejušan vystoupil v roce 2021 na 14 akcích, které se dají rozdělit na 

spolkové akce (Tříkrálové vystoupení 6. ledna, Masopustní vystoupení 14. února či 

Mezinárodní den Rusínů 23. března), městské akce pořádané Výborem pro národnostní 

menšiny v Chomutově (kvůli epidemické situaci se v roce 2021 žádná nekonala) a na folklórní 

festivaly a společenské akce pořádané na různých místech České republiky. V roce 2021 se 

Skejušan zúčastnil následujících folklorních festivalů: festivalu Jánošíkov dukát v Rožnově pod 

Radhoštěm (6. až 8. srpna), Vavřineckých hodů národnostních menšin v Chodově (14. srpna), 

Mezinárodního folklorního festivalu Folklor bez hranic v Ostravě Porubě (18. až 20. srpna), 

dožínek ve Vrskmani (28. srpna), Mezinárodního folkového festivalu v Karlových Varech (3. až 

5. září) a festivalu Barevná planeta v Ústí nad Labem (11. září). Mezi významné události roku 

2021 patřila účast a vystoupení členů spolku na setkání Rusínů v Knihovně Václava Havla v 

Praze (7. října) a  dva roky odkládané setkání Skejušanů a jejich příznivců k 30. výročí založení 

souboru (25. září). Spolek dlouhodobě spolupracuje s Českomoravským slovanským svazem. 

Ke dni 31. prosince 2021 měl soubor Skejušan 19 členů. 

 

Happy smile Chomutov 

Spolek 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 s názvem Happy smile, který byl v roce 2010 použit pro 
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nově založený spolek zastřešující přípravný pěvecký sbor Sluníčka a dospělý smíšený sbor Na-

hlas! Sídlo spolku je v Roháčově ulici. Sbory spolku se v roce 2021 scházely ve škole 

v Havlíčkově ulici a pracovaly pod vedením předsedkyně spolku a sbormistryně paní Aleny 

Grée. Sbory se podílejí na kulturních akcích města Chomutova (Adventní koncerty, Noc 

kostelů) 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 chtějí sdílet své 

fotky a podělit se o zkušenosti jak s fotografováním, tak s pózováním 

před objektivem. V roce 2021 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 2021 pan Pavel Škorpil. V roce 

2021 se spolek, mimo jiné, podílel na organizaci série koncertů, které se 

v areálu Rekreačního centra Hřebíkárna uskutečnily v rámci městského 

festivalu Otevřeno 18. června a 30. července. 

 

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 2021 pan Miroslav Vyhnis.  

Rok 2021 byl kvůli protiepidemickým opatřením na spolkové akce 

zejména v první polovině roku chudší. V květnu se uskutečnily Královské 

střelby, z nichž vzešel vítěz a Král Chomutovského ostrostřeleckého sboru 

Miroslav Růžek. V srpnu proběhly za účasti delegace ze spřáteleného spolku z Německa 

vzpomínkové střelby k památce všech zesnulých členů sboru. V září se Chomutovský 

ostrostřelecký sbor ujal pořádání celostátního střeleckého klání ostrostřeleckých sborů, vlastní 

střelecká soutěž i doprovodný program probíhaly v Kadani. Ostrostřelci se také účastnili 

žehnání nově zrekonstruované kapličky v Droužkovicích (19. září) a muzejní noci v Mostě (24. 

září) spojené s vernisáží výstavy střeleckých terčů. V říjnových Mistrovských střelbách nejlépe 
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uspěl Luděk Vyhlas a získal titul Mistr střeleb 2021. K 31. prosinci 2021 měl sbor 15 řádných 

členů, jednoho čekatele, pět čestných členů 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 

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 2021 paní Kateřina Krellerová.   

 V roce 2021 se spolek Klubíčko rozrostl a postaral se přímo či externě o 68 svěřenců. 

Spolupracoval také s mnoha dárci, kteří svými příspěvky pomohli ke zlepšení péče kočky. 

Spolek pokračoval v osvětě obyvatel města a mládeže, která spolku pomáhá se o kočky starat, 

vydal nový kalendář a řadu dalších propagačních a reklamních předmětů. 

 

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, kdy 

vedl orchestr Jan Provazník, došlo k postupnému doplnění tělesa mladými 

členy a těžiště repertoáru se z baroka přesunulo do období romantismu. 

V roce 2021 byl uměleckým vedoucím orchestru pan Zdeněk Hasil. Spolek Komorní orchestr 

města Chomutova sídlí v ulici Hraničářská, v roce 2021 byl předsedou pan Jan Svejkovský. 

Komorní orchestr města Chomutova vystupuje každoročně na adventních koncertech 

v kostele sv. Ignáce. V roce 2021 doprovázel na druhém adventním koncertu pěveckých sbor 

Hlahol (5. prosince), s tímtéž sborem pak v kostele sv. Ignáce na Štědrý den společně 

vystoupily s Českou mší vánoční Jakuba Jana Ryby.  
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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 pan Zdeněk Březina, 

paní Markéta Fridrichová, pan Petr Karásek a pan Miroslav Koranda. 

V roce 2021 uspořádal spolek následující akce: Konzert XX v Café Rouge, na němž 

zahráli Dokruhu, Out Of Silence a DJ Ichbin (18. června), 15. Cyklojízdu zaměřenou na historii 

a funkci Podkrušnohorského přivaděče (25. září), Konzert XXI, na němž v kostele sv. Kateřiny 

vystoupila Amelie Siba a následně v Café Rouge kapela Dukla (25. září), díky Kuprospěchu 

vystoupili v kostele sv. Kateřiny Tiburtina Ensemble & David Dorůžka Trio s programem 

Apokalypsis (14. října) a proběhla komentovaná procházka po architektuře Palackého ulice 

s následnou výstavou v Galerii Město věnovanou historii výstavby ulice v 70. létech 20. století 

(26. prosince).   

 

Loko-motiv  

 Společnost Loko-motiv Chomutov vznikla oficiálně v roce 1994. Jejím cílem je přispět 

k zachování železniční historie, a tak se zabývá především opravami starých 

kolejových vozidel a pořádá jízdy historických vlaků a podobné osvětové 

akce pro veřejnost. Společnost Loko-motiv sídlí na Kamenném vrchu, jejím 

předsedou byl v roce 2021 pan Petr Boťanský.  

I přes pokračující komplikace spojené s epidemií koronaviru 

realizoval spolek devátý ročník vyhledávaných jízd historického prázdninového cyklovlaku 

vedeného motorovým vozem M 131.1513. Vlak byl vypravován z Klášterce nad Ohří, odkud 

dále pokračoval přes Chomutov do Křimova a Vejprt. Jelikož jízdy nebyly v roce 2021 

podpořeny dotací z Ústeckého kraje, proběhlo jich méně než v předešlých letech (10., 17., 24. 

července a 7. a 21. srpna). Motorový vůz M 131.1513 se účastnil i dalších akcí pořádaných 

spřátelenými spolky železničních nadšenců. Loko-motiv také pokračoval v obnově exponátů 

železničního muzea Křimov.  

 

Loutna česká 

 Smíšený pěvecký sbor Loutna česká byl založen roku 1981. Spolek sídlí v Palackého 

ulici, jeho sbormistrem byl v roce 2021 pan Miroslav Šulc. Činnost sboru byla v roce 2021 díky 

restrikcím omezena, a tak se zúčastnil jen tradičního červencového koncertního týdne v 

Rytířském sále na zámku Orlík, během něhož ještě stihl odzpívat koncert v kostele sv. Prokopa 

v Orlíku nad Vltavou. V Chomutově vystoupila Loutna česká s hostem hercem Františkem 

Kreuzmanem na adventním koncertě 19. prosince, kdy proběhla dvě vystoupení, odpoledne 

ve velkém sále Chomutovské knihovny a večer v kostele sv. Ignáce. 
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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 2021 paní Lenka Kaftanová. 

V roce 2021 se počet uskutečněných slavností a společenských událostí oproti 

předešlému roku mírně zvýšil, což se odrazilo také na činnosti spolku. Vlajková skupina se 

v doprovodu bubenické sekce zúčastnila v roce 2021 šesti slavností. Z nejvýznamnějších lze 

zmínit Historické slavnosti Jakuba Krčína v Třeboni (16. až 17. července), Historické slavnosti 

Zachariáše z Hradce a Kateřiny z Valdštejna v Telči (21. srpna) nebo účast na jarmarku 

v Dubnici nad Váhom (14. srpna). Bubeníci Milites pak samostatně vystoupili na 

Chomutovském půlmaratonu (28. srpna). Šermířská skupina působí převážně v zahraničí, a tak 

byla její činnost kvůli covidu-19 stále omezena. Šermíři se v roce 2021 vypravili do rakouského 

Hochosterwitzu (7. až 15. srpna) a dokreslili také dobovou atmosféru chomutovské Muzejní 

noci gotiky (19. 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 2021 pan Jiří Piramovský. 

V roce 2021 pokračoval spolek v rozšiřování naučné stezky o předválečném opevnění 

na Chomutovsku, v jehož rámci v dubnu dokončil úklid a nátěr bunkru V.b/103/B na 

Kamenném vrchu, ke kterému umístil další naučnou tabuli, a začal obnovovat bunkr starého 

typu číslo 99 mezi Chomutovem a Březencem, v září pak další objekt u Černovic. 23. května při 

oficiálním zahájení muzejní sezóny odhalil spolek na naučné stezce další novou tabuli Věrni 

zůstali věnovanou osobnostem chomutovského pěšího pluku číslo 46. 10. července a 7. srpna 

se bunkráci v městském parku zapojili do projektu Chomutov žije!, kde pro Chomutovany 

připravili střelby ze vzduchovky, ukázky branné výchovy a další aktivity. V říjnu se dočkalo 

muzeum Na Kočičáku významné pocty, když jej navštívila brigádní generálka české armády 

Zuzana Kročová, která byla loni prezidentem jmenovaná jako historicky první rektorka 

Univerzity obrany v Brně, a vojenský historik Eduard Stehlík. 4. prosince pak muzeum odhalilo 

další pamětí tabuli přibližně 300 metrů pod vrchem Strážiště. Je věnována lounskému staviteli 
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Františku Hiekemu, který přežil věznění v koncentračním táboře Mauthausen, kam byl 

odvlečen za pomoc v odboji. Slavnostního odhalení tabule se zúčastnila také Hiekeho rodina.  

 

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 propojovat Chomutov s 

většími scénami v oboru a přesáhnout tak obzor regionu. Spolek Obnaženi 

sídlí v ulici Šafaříkova, jeho ředitelkami byly v roce 2021 paní Klára Alexová a Jana 

Nuslauerová. 

 Vrcholem aktivit spolku Obnaženi je každoročně multižánrový festival Obnaženi, který 

patří přinejmenším na krajské úrovni k nejvýznamnějším událostem na poli performance, 

tance, alternativní hudby, literárního či výtvarného umění. Jde o týdenní přehlídku různých 

uměleckých přístupů (tanec, divadlo, výtvarné umění, literatura, film a zvuk/hudba), jež 

dohromady vytváří jakousi divákovu krajinu zážitků. Pro akci spolek vyhledává především 

nedivadelní prostory. 18. ročník multižánrového festivalu Obnaženi měl podtitul Zrání a 

probíhal od 18. června do 9. října, hlavní program se uskutečnil mezi 6. a 14. srpnem. Kromě 

děl Josefa Šporgyho, Dana Černého, Jany Nuslauerové, Jiřího Němce a Terezy Zemanové, kteří 

se na festivalu každoročně podílejí, byla od 11. června ve Škroupově ulici k vidění instalace 

šesti zrezivělých stromů s názvem Rekultivace od výtvarnice a kurátorky Dagmar Šubrtové. 

Dalším výtvarným hostem byl Jan Křapek, který kromě své autorské výstavy zrealizoval 

malířskou proměnu části podchodu v Cihlářské ulici u vlakové zastávky Chomutov-město. Na 

závěr festivalu 9. října byly vysázeny stromy na různých místech městského veřejného 

prostoru. Kromě výtvarného umění představil festival několik tanečních představení, taneční 

filmy, slam poetry, autorské čtení s hudbou a další.  

 

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 2021 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 
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teoretické výuky z oblasti kynologie, genetiky, zoologie, chovu zvěře a práva. Organizuje také 

ve spolupráci s chomutovským Domečkem myslivecké kroužky a letní prázdninové myslivecké 

tábory pro děti. V roce 2021 uspořádal finále nejvyšší národní soutěže pro ohaře Memoriál 

Richarda Knolla, jehož 47. ročník se konal 28. srpna na Červeném Hrádku. 

 

Pěvecký sbor Anonym  

je desetičlenný 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. V roce 2021 vystoupil pěvecký sbor 

Anonym během chomutovské Noci kostelů v kostele sv. Kateřiny. 

 

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 2021 paní Jitka Deutscherová. 

Pěvecký sbor Hlahol odzpíval v roce 2021 celkem 11 koncertů. V Chomutově se 

představil během Noci kostelů v kostele sv. Ignáce (28. května), ve spolupráci s Komorním 

orchestrem města Chomutova při adventním koncertě v kostele sv. Ignáce (5. prosince) a 

společně pak znovu tamtéž na Štědrý večer při provedení České mše vánoční Jakuba Jana 

Ryby. Zvláštní kapitolou pak byla vystoupení pro sportovní kluby: 29. srpna zazpíval Hlahol 

českou státní hymnu na hřišti v Cihlářské ulici při ukončení Mistrovství České republiky 

dorostenců v národní házené a 21. prosince vystoupil sbor společně s chomutovským 

krasobruslařským oddílem před zahájením zápasu Rytíři Kladno – Mountfield Hradec Králové. 
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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. Přátelé hradu Hasištejna uspořádali v roce 

2021 pro veřejnost akce Hledání pokladu hradu Hasištejna a Malá 

procházka středověkem. 

 

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 2021 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 2021 paní Eva Benháková. 

Pěvecký sbor Aurum se v roce 2021 zúčastnil Festivalu pěveckých 

sborů České středohoří v Lounech (15. až 17. října), vystoupil na prvním 

adventním koncertě v Chomutově v kostele sv. Ignáce (28. listopadu) a na 

druhém adventním koncertě v kostele sv. Michaela Archanděla v Blatně (5. prosince). 

 

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. 

Skupina každoročně vystupuje na Country Festu v Chomutovské knihovně 

(29. srpna 2021). Spolek Medovina sídlí v Čechově ulici, jeho předsedkyní 

byla v roce 2021 paní Marcela Janotová. 
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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 2021 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 2021 stále značně omezená, a tak se připravované plány a 

projekty (například návštěva výstavy Naši Němci v ústeckém muzeu) neuskutečnily. Pokud to 

situace dovolila, probíhala alespoň komorní setkání členů spolku. Spolek v roce 2021 podpořil 

vydání českého překladu knihy Chomutovana Gerta Schröttera Klíč – Příběh chlapce 

z gymnázia ve městě pod Krušnými horami. 

 

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 2021 se však kvůli 

epidemiologické situaci neuskutečnily. Spolek Vietnamců Chomutov sídlí v Puchmayerově ulici 

a jeho předsedou byl v roce 2021 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 2021 pan Milan Říha. 

 Veteran car club v Chomutově každoročně pořádá Sraz 

historických vozidel Chomutov. Jeho 26. ročník, který se měl uskutečnit 

25. dubna 2020, byl zrušen kvůli epidemické situaci. Ze stejného důvodu 

nebylo možné jej v plné šíři se zahraničními hosty uspořádat ani v roce 2021, a tak klub 
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zorganizoval alespoň alternativní Setkání veteránů v Chomutově (18. září). Zúčastnilo se jej 

přibližně 60 českých posádek, které následně vyjely na předváděcí nesoutěžní jízdu.   

 

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 formou zprostředkovat výuku první pomoci. Z důvodu 

koronavirové epidemie však byla výuka v roce 2021 značně omezena. Spolek záchranáři 

Chomutova a Jirkova sídlí v Mostecké ulici v Jirkově a jeho předsedou byl v roce 2021 pan Jiří 

Jetenský. 

 

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 2021 paní 

Jarmila Machulková. 

 Významných úspěchů dosáhl chomutovský kynologický spolek prostřednictvím 

retrievra Jerryho a psovoda Karla Špíchala, kterému se v roce 2021 podařilo obhájit 

záchranářskou specializaci pro plochy a sutiny a vybojovat třetí místo na Mistrovství České 

republiky záchranných psů a psovodů složek integrovaného záchranného sboru.  

 

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 2021 nevykazoval kvůli protiepidemickým 

opatřením žádnou aktivitu. 
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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 spravuje a pořádá výstavy v Galerii Město 

v pochodu kruhového objezdu v Palackého ulici, sídlí v ulici Politických vězňů, 

jeho předsedkyní byla v roce 2021 paní Tereza Dvořáková. V roce 2021 se 

Ženský spolek podílel také na průběhu chomutovského multižánrového 

festivalu Obnaženi (13. června až 9. října) a realizaci komentované prohlídky a výstavy o 

Palackého ulici v Chomutově (26. prosince). 
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16. 600 LET DOBYTÍ CHOMUTOVA HUSITY 

V roce 2021 uplynulo 600 let od dobytí Chomutova husity. Došlo k němu 16. března 

1421 a proběhlo nezvykle tvrdě a krvavě. Událost podrobněji přibližují historici Petr Rak v 

článku Chomutov 1421 a Jiří Kopica v rozhovoru zveřejněném v dubnu 2021 v Chomutovských 

novinách. 

 

Petr Rak: Chomutov 1421 

 Na počátku roku 1421 byla střední část podkrušnohorské oblasti pevně v katolických 

rukách. Věrnost králi Zikmundu Lucemburskému zachovávala dvě velká podkrušnohorská 

královská města Most a Kadaň. V katolických rukou byla i řada menších poddanských měst 

jako byl Chomutov, Duchcov a Bílina. 

V lednu 1421 vytáhlo táborské vojsko pod vedením Jana Žižky z Trocnova na Plzeňsko. 

Odtud zamířilo nejpozději 13. března směrem do Podkrušnohoří. Prvním městem, kterého se 

zde zmocnilo, byla Kadaň. O jejím násilném obsazení však nejsou ani historické záznamy, ani 

archeologické doklady a město zřejmě otevřelo svoje brány husitskému vojsku dobrovolně.  

Následně spojené vojsko pražanů a táborských přitáhlo k Chomutovu. Ještě téhož dne 

odrazili Chomutovští první útok husitských vojsk na městské hradby. Obránci spoléhali na 

městské opevnění, opravené a zesílené v roce 1404. Odvahu jim dodávala i silná posádka, 

tvořená kromě městské hotovosti i německými žoldnéři, kteří byli posláni jako posila z Míšně, 

a husitský útok byl neúspěšný. 

Druhý den husité zahájili nový útok, při kterém nečekaně překonali hradby. Následně 

útočníci pobili všechny ozbrojené muže i neozbrojené obyvatele (ve městě se podle dobových 

pramenů nacházelo před útokem přes dva tisíce lidí). Ženám a dívkám byl slíben volný odchod, 

šlo však pouze o léčku. Táborské ženy je nejdříve okradly o peníze a oděvy, a poté je zavřely 

do dřevěné boudy na vinici, kterou zapálily. Odstrašující příklad dobytí Chomutova způsobil, 

že Slaný a Louny se ze strachu ihned přidaly na stranu husitů. 

 Často frekventovanou otázkou je přítomnost Jana Žižky z Trocnova při vpádu husitů do 

Chomutova, ale o jeho účasti při dobytí Chomutova už dnes – až na výjimky – historici 

nepochybují, protože se o ní zmiňují mnohé historické prameny. V dobytém Chomutově 

zanechali husité svou posádku, dlouho však vypleněné město neudrželi. Počátkem září 1421 

se husité z města stáhli do Žatce a Chomutov pak krátce nato obsadil míšeňský markrabě 

Vilém, který město postoupil Anargovi a Heinrichu z Waldenburgu.  

V roce 1424 dal král Zikmund Lucemburský město Chomutov společně s hradem v 

Blatně do zástavy Mikuláši Chudému z Lobkovic. V té době již zřejmě započalo znovuosídlování 

města, které utrpělo následkem husitského útoku těžké škody, téměř kompletně vyhořelo a 

bylo prakticky neobydlené a neobyvatelné. Úplné překonání důsledků dobytí Chomutova 

v březnu 1421 trvalo dalších několik desítek let. 
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Jiří Kopica: Nechtěl bych vidět, jak to v Chomutově vypadalo týden po útoku husitů 

V roce 1421 došlo v Chomutově k takzvanému husitskému masakru, který podle kronik 

přežilo jen pár desítek mužů, aby pochovali mrtvé. Zabité byly i ženy a děti, přestože zvykem 

husitů bylo vždy obě tyto skupiny smrti ušetřit. Možná se jednalo o souběh různých událostí, 

které vyvrcholily upálením žen a dětí, možná však i o psychologickou válku, protože po tomto 

masakru se husitům města, která měla být cílem dalších bojů, raději sama vzdala. K tomuto 

tématu připravilo oblastní muzeum sérii videospotů, které jsou k vidění na muzejním webu 

nebo Facebooku. Událostí i souvislostmi se také zabýval historik chomutovského muzea Jiří 

Kopica. 

K dobytí Chomutova a následnému masakru došlo 16. března roku 1421. Co této události 

předcházelo a proč se husité k Chomutovu dostali, i když původně táhli jiným směrem? 

Této události předcházelo vypuknutí husitského hnutí, od čehož se vše odvíjelo, ale 

pokud se zaměříme konkrétně na počátek roku 1421, tak husitům šlo o další upevnění svého 

postavení v zemi. Proto Jan Žižka se svými tábority vytáhl do pole. U kladrubského kláštera se 

chtěl utkat s vojsky krále Zikmunda, ten ale před ním a ještě pražským vojskem, které Žižkovi 

přitáhlo na pomoc, utekl. Proto spojená vojska oblehla Plzeň, hlavní katolickou baštu v kraji. 

Po měsíčním obléhání husité s Plzeňskými uzavřeli příměří do konce roku. Co však s vojáky, 

když už jsou takto pohromadě? Ať už to rozhodnul Žižka nebo velení pražanů, od Plzně se 

během dvou, tří dnů toto vojsko přesunulo do našeho regionu, aby pomohlo husitům ze Žatce 

proti místním katolíkům. 

Co bylo cílem této husitské výpravy? 

Jak jsem již uvedl, do našeho regionu přitáhli husité na pomoc Žatečanům, kteří je sem 

pozvali. Proti nim se zde totiž utvořil landfrýd, tedy bojový spolek, jehož cílem bylo porazit 

místní husity. Mezi nejvýznamnější členy landfrýdu patřila Kadaň, Most, Chomutov či Mašťov. 

V jeho čele stál Mikuláš Chudý z Lobkovic, který sídlil na Hasištejně. Tento spolek počátkem 

roku 1421 porazil žatecké husity, a právě proto Žatečtí nechali vzkázat pro pomoc. Cílem 

táboritů a pražanů bylo dobýt jednotlivá města hlásící se k landfrýdu a následně zajistit, ať 

přejdou do pražského husitského svazu. A to se v případě Kadaně, Chomutova a Mašťova stalo. 

Po dobytí se města přičlenila, byť ne na dlouho, k husitům. 

První útok na Chomutov 15. března byl neúspěšný, o den později již bylo město dobyto. Proč 

nakonec podlehlo a neubránilo se ani podruhé? 

 Dle Husitské kroniky Vavřince z Březové, ze které především čerpáme informace o této 

události, v sobotu zaútočili husité jen na jednom místě. Obránci se proto mohli soustředit na 

ohrožený úsek hradeb a útočníky odrazit. Následující den se však útočící husité rozdělili a 

udeřili ze dvou směrů, předpokládá se, že Pražané a Táborští odděleně. To byla již pro obránce 

neřešitelná situace, a proto podlehli. 
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Přežil někdo tento útok? 

 Ano, kroniky zaznamenaly třicet mužů, některé psaly o starcích, kteří měli pochovat 

mrtvé. Když se nad tím zamyslíme, těl bylo zajisté několik stovek naproti tomu třicet mužů, ba 

možná starců. Nechtěl bych vidět, jak to v Chomutově vypadalo týden po útoku. Co bylo dále 

s těmi muži? Nevíme. Pokud přestoupili na husitskou víru, možná zůstali ve městě, pokud ne, 

tak nejspíš jen splnili svůj úkol a... 

Útok původně měly přežít ženy a děti, nestalo se tak. Po útoku byly upálené, a to se prý stalo 

pro Žižku ostudným. Historik Jiří Šlajsna ale zmiňuje i možnost, že vyvraždění žen mohl být 

prostředek psychologické války. Jak tuto událost vidíte vy? 

 Kolega Šlajsna citoval teorii Petra Čorneje, kterou uvedl ve své knize o Žižkovi. A já 

musím říci, že možné to je. Totiž o době tak vzdálené, s tak málo prameny, s tak mnoha 

událostmi je dle mého možno uvést mnoho teorií a každá může být správná, anebo také žádná. 

Je možné, že se jednalo o akt psychologické války, ale v tom případě se je nutno ptát, proč 

nejprve dostaly ženy a děti šanci odejít. Což se skutečně stalo, opustily hradby města a husitské 

ženy se na ně vrhly až ve vinicích, kde je okradly a upálily ve viniční boudě. To neukazuje na od 

počátku promyšlený psychologický počin. To odkazuje spíše na nějakou náhodnou věc, hádku, 

spor, která se ve vinicích stala a která měla poté tragické následky. Já osobně bych spíše 

poukázal na Květnou neděli a na myšlenku chilialismu, neboli víru v druhý příchod Ježíše Krista, 

která je s dobou počátku husitských válek spojena. Jako by husité přinesli do Chomutova v ten 

den správnou víru, a kdo ji nebyl hoden přijmout, musel za to pykat. Nebo se můžeme bavit o 

nacionální zášti. Město bylo vnímáno jako německé, podle zpráv ho měli bránit také míšeňští 

vojáci a Bůh ví, co se dělo na hradbách, jaké tu zazněly urážky, jelikož bojovat na Květnou 

neděli nebylo právě nanejvýš křesťanské. 

Kým se město znovu oživilo, kdo ho znovu budoval? 

 Až do podzimu byla v Chomutově husitská posádka a lidé, kteří se zde usadili, nejspíše 

museli předem přistoupit na správnou víru. V září 1421 se tu však objevila vojska II. křížové 

výpravy a dobyla Mašťov i Kadaň. Chomutov ani dobývat nemusela, protože před křižáky 

místní posádka prchla do Žatce. Z toho je patrné, že město bylo prakticky stále prázdné, jelikož 

tu nebyl nikdo, kdo by ho s hradní posádkou bránil. Obnova města úzce souvisí s jeho 

majitelem. Chomutov během krátké doby vystřídal několik vlastníků, z čehož lze usuzovat, že 

město opět začalo fungovat, jelikož byl o něj zájem. Ovšem kdo ho osídlil, to je zase spekulace. 

Nejspíše to byli lidé pocházející z okolních vesnic, kteří šli za lepším, případně poddaní 

konkrétního majitele, kterému záleželo na tom, aby se město opět rozvíjelo. Roku 1426 nebo 

1427 se Chomutova zmocnil husitský hejtman Jakoubek z Vřesovic působící na severozápadě 

Čech. Ten se spíše než o víru staral o rozmnožení svých statků, takže v jeho zájmu pak byl 

rozvoj města. 
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