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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 

2019 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 2019 

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 

Šťastná 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 15 kapitol. Po úvodních kapitolách, pojednávajících zakotvení a 

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

katastrálním území města Chomutova.  

 Výběrová kapitola Kalendárium je chronologicky řazený zápis významných a tradičních 

událostí v obci. Kalendárium je pojednáno jako přehled ojedinělých události roku 2019, ale 

zároveň i pravidelně se opakujících chomutovských událostí. Zaznamenává také iniciativu 

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

témata jednotlivých zápisů.  

 Následují čtyři kapitoly zaměřené na správu města Chomutova. Kapitola Veřejná 

správa mapuje činnost městské rady a zastupitelstva a jednotlivých odborů chomutovského 

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

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

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

pak věnována Organizacím zajišťujícím veřejný pořádek.  

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

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

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

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

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

 Poslední kapitola připomene průběh Sametové revoluce v Chomutově, od níž v roce 

2019 uplynulo 30 let. Úplný závěr kroniky je tradičně věnován přílohám a rejstříku. 

 

 

2.2 Zdroje dat a informací 

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

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

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

případně nasbírané během osobní účasti na některé z událostí.  

 Pravidelným tištěným zdrojem informací byla celostátní platforma mapující dění 

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

měsíčník Chomutovské noviny2; částečně bylo čerpáno také z šířeji zaměřeného regionálního 

týdeníku Nástup3.  

 
1 Chomutovský deník. České Budějovice: VLTAVA-LABE-PRESS. 
2 Chomutovské noviny. Chomutov: MAGISTRÁT MĚSTA CHOMUTOVA. 
3 Nástup. Žatec: OHŘE-MEDIA. 
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 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. 

  

 

 

 

  

 

 
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 a z Bavorska do Polska, na jejichž křižovatce 

Chomutov ležel. Od roku 2006 je Chomutov statutárním městem a z hlediska veřejné správy 

obcí s rozšířenou působností. K 1. lednu 2019 měl Chomutov 48 720 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.  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

těžby a energetického průmyslu na Chomutovsku.  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

s průmyslovou nížinou. Rostoucí popularita industriální krajiny a technických památek láká 

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

k rozvoji cestovního ruchu.  

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

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

České vysoké učení technické). Reinhard a Max Mannesmannovi v Chomutově ve 20. letech 

19. století vyvinuli a použili novou technologii výroby bezešvých trub.
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4. KALENDÁRIUM  

 V kapitole Kalendárium jsou uvedeny chronologicky řazené významné a ojedinělé 

události roku 2019 které se odehrály na území města Chomutova nebo se k němu vztahují, ale 

také tradiční, pravidelně se opakující chomutovské 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.   

 

4.1 Leden 

Podle dat Českého statistického úřadu8 měl Chomutov k 1. lednu 2019 

48 720 obyvatel, což je o 54 obyvatel více, než tomu bylo před rokem.  

Obyvatelstvo 

Počet obyvatel 

1. ledna proběhl 46. ročník tradičního Novoročního pochodu, 

pořádaného chomutovským odborem Klubu českých turistů. Účastníci 

se vypravili z Bezručovy ulice od domu Merkur na První mlýn v 

Bezručově údolí, kde zhodnotili předešlý turistický rok a přivítali rok 

nový. 

Sport 

Turistika 

KČT Chomutov 

Bezručovo údolí 

1. ledna došlo ke změně názvu chomutovské knihovny. Ze Střediska 

knihovnických a kulturních služeb Chomutov, označení, pod kterým 

knihovna vystupovala posledních 22 let, se nově stala Chomutovská 

knihovna.  

Kultura 

Knihovna 

Názvy 

 

K 1. lednu 2019 byl rozhodnutím chomutovského městského 

zastupitelstva obnoven poplatek za svoz a likvidaci odpadu, který byl 

pro rok 2018 zrušen. Výše poplatku na rok 2019 byla stanovena na 500 

korun za osobu. Důvodem k obnovení poplatku byl fakt, že odpady 

zdarma nebyly větší motivací k třídění a neubylo ani černých skládek.  

Odpadové 
hospodářství 

Poplatky 

Prvním miminkem narozeným v Chomutově v roce 2019 byla Laura 

Ferencová. Narodila se 1. ledna ve 13 hodin 26 minut s mírami 2 850 

gramů a 48 centimetrů. První chomutovskou občanku roku 2019 přišel 

do chomutovské porodnice přivítat primátor Marek Hrabáč, který malé 

Lauře popřál pevné zdraví a spokojené dětství. Její rodina pak získala 

od města Chomutova dar pět tisíc korun. 

Obyvatelstvo 

První občánek 

4. ledna odpoledne byl v Chomutově na náměstí 1. máje prodejem 

tříkrálového guláše a požehnáním koledníků zahájen 19. ročník 

Tříkrálové sbírky. Podle ředitelky Oblastní charity Chomutov a 

koordinátorky sbírky Denisy Albrechtové se letos v Chomutově opět 

vybralo více než v roce předešlém, a sice 132 734 korun. Na koledu 

v roce 2019 vyrazili kromě dětí z chomutovské římskokatolické farnosti 

Veřejný život 

Tři králové 

Dobročinnost 

Průvody 

Koncerty 

 
8 Dostupné zde: https://www.czso.cz/csu/czso/pocet-obyvatel-v-obcich-za0wri436p 
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také žáci Základní školy Duhová cesta a chomutovští skauti. Kromě 

vybírání peněz koledníci zpívali písničky a psali na domy požehnanou 

křídou tříkrálové znamení K+M+B 2019, mající dům ochránit od všeho 

zlého. Během odpoledního zahájení sbírky dorazil ze zooparku na 

náměstí 1. máje také průvod Tří králů. V chomutovské knihovně pak 

v rámci sbírky 6. ledna proběhl Tříkrálový koncert pěveckého sboru Na-

Hlas. Finanční částka vybraná během sbírky byla použita na 

rehabilitační pobyty pro postižené děti, na nákup kompenzačních 

pomůcek, jako příspěvek na obědy pro děti rodičů-samoživitelů či pro 

materiální pomoc matkám v nouzi.   

Sbírky 

Oblastní charita 
Chomutov 

Zoopark Chomutov 

Na-Hlas 

Římskokatolická 
farnost 

ZŠ Duhová cesta 

Skauti 

 

Spolek Chomutovská liga malého fotbalu uspořádal 5. ledna v městské 

sportovní hale jubilejní 20. ročník Memoriálu Jaroslava Svobody9. 

Zúčastnilo se jej opět 12 týmů z Chomutovska, mezi nimiž byli i obhájci 

loňského prvenství, hráči týmu LoKo Chomutov. Do finále letošního 

ročníku se opět probojovaly týmy FC Viet Chomutov a LoKo Chomutov. 

Tentokrát však FC Viet Chomutov oplatil loňskému vítězi porážku a stal 

se vítězem turnaje.  

Sport 

Futsal 

Memoriály 

Liga malého fotbalu 

 

5. ledna se uskutečnil 43. ročník běžeckého závodu na 10 kilometrů 

Desítka v Bezručáku. Závod je součástí Ligy běžců Karlovarského kraje 

a pořádá jej spolek Běžecký klub Spořice. Letošního ročníku se 

zúčastnilo více než 230 běžců od dorostenců po seniory starší 70 let, 

kteří se na výše položených místech trasy museli vypořádat i s ledovou 

nadílkou. 

Sport 

Běh 

Běžecký klub Spořice 

Bezručovo údolí 

Představitelé města Chomutova – Marek Hrabáč, David Dinda a Milan 

Märc – se společně se zástupci Kadaně, Klášterce nad Ohří a Jirkova 

sešli 11. ledna v Kadani, aby iniciovali změnu zákona, který umožňuje 

vyplácení na regionální poměry neúměrně vysokých příspěvků na 

bydlení. Dávky se pak stávají předmětem spekulace a tzv. obchodu 

s chudobou. Představitelé čtyř měst z Chomutovska se proto písemně 

obrátili přímo na premiéra Andreje Babiše. Ve svém dopise navrhují 

upravit vyplácení příspěvků na bydlení do výše, která odpovídá výši 

skutečného nájemného v dané obci. 

Politika 

Sociální poměry 

Legislativa 

Iniciativa 

Bydlení 

Spekulace 

 

13. ledna se během zápasu chomutovského hokejového klubu Piráti 

s Mladou Boleslaví uskutečnil 3. ročník charitativního projektu Piráti 

pro nemocnici. Finanční prostředky z charitativního utkání, do něhož 

hokejisté nastoupili v dresech s motivy rehabilitačních nalepovacích 

Sport 

Dobročinnost 

Piráti Chomutov 

Zdravotnictví 

 
9 Turnaj se hraje od roku 1996, ale v roce 2000 byl přejmenován na počest Jaroslava Svobody, jenž nečekaně v 

25 letech zemřel. Byl hráčem futsalových týmů Sparta Chomutov, Atlantik Chomutov, AC Rose Kadaň, velký fotbal 

hrál za tým VČSA Ervěnice.   
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tejpů, byly věnovány rehabilitačnímu oddělení chomutovské 

nemocnice. Dresy bylo následně možno získat v dražbě. Celkem Piráti 

získali pro chomutovskou nemocnici 120 663 koruny.  

14. ledna byla městskou radou s účinností od 1. února jmenována do 

funkce nová ředitelka Základní školy speciální a Mateřské školy v 

Palachově ulici. Stala se jí Jana Perknerová, jež vystřídala předchozí 

dlouholetou ředitelku Marii Grimlovou.  

Školství 

Jmenování 

Ředitelé 

ZŠ a MŠ Palachova 

V polovině ledna byl v chomutovské nemocnici otevřen nový denní 

stacionář pro onkologicky nemocné. Stacionář se 14 aplikačními místy 

vznikl rekonstrukcí prostor celého podlaží v pavilonu E. Vybudována 

byla čekárna se šatními skříňkami a sociálním zázemím včetně 

bezbariérových toalet. Přibyly také dvě moderně vybavené ambulance 

klinické onkologie, paliativní ambulance a ambulance klinického 

psychologa a zázemí pro zdravotnický personál. Rekonstrukce prostor 

a vznik nového pracoviště si vyžádaly více než 11 milionů korun. 

Zdravotnictví 

Onkologie 

Nemocnice 
Chomutov 

 

30. ledna se v městském divadle uskutečnilo finále druhého ročníku 

soutěže Chomutov má talent. Vítězství opět vybojovaly reprezentantky 

skupiny Polexx art pod vedením Petry Šafaříkové. Dvě tanečnice, které 

loni zvítězily s pole dance, tancem s vertikální tyčí, letos vystoupily 

s početnější taneční skupinou v sestavě bez tyče a vítězství obhájily. 

Oproti loňskému ročníku se soutěže v roce 2019 zúčastnilo více 

dospělých členů a prezentovaná vystoupení byla, dle hodnocení 

poroty, celkově na vyšší úrovni. Soutěž opět organizačně zajistilo 

Středisko volného času – Domeček Chomutov.  

Veřejný život 

Soutěže 

SVČ Domeček 

Městské divadlo 

 

 

4.2 Únor 

2. února přivítala chomutovská vietnamská komunita v Městském 

divadle nový lunární rok zemitého Vepře. Ten oficiálně začal 5. února 

2019, tedy v den, kdy se měsíc dostal do novoluní fáze. Kromě většiny 

z přibližně šesti set Vietnamců žijících v Chomutově byli přítomni také 

zástupci ostatních menšin i vybraní hosté české většiny. Oslava 

příchodu nového roku je příležitostí nejen k setkávání vietnamské 

komunity, ale také možností prezentovat její kulturu. Během večera 

proto bylo možné vidět a slyšet tradiční vietnamské tance a zpěvy či 

ochutnat vietnamské jídlo. 

Kultura 

Menšiny 

Vietnamci 

Slavnosti 

Městské divadlo 

5. února zveřejnil Magistrát města Chomutova informaci o spuštění 

nových webových stránek sociální pomoci www.socpom.cz. Stránky 

Služby 

Magistrát 
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nabízejí přehled sociální služeb v Chomutově a jeho okolí a kontakty na 

jednotlivé instituce, jež jsou schopny poskytnout pomoc osobám 

v krizové situaci, rodinám s dětmi, lidem se zdravotním postižením či 

seniorům.  

Sociální pomoc 

 

8. února se v sále Chomutovské knihovny uskutečnil maškarní ples 2. 

patra, tedy neziskových organizací Masopust, Křesťanského centra pro 

rodinu Horizont a Dobrovolnického centra ADRA. Program plesu byl 

přizpůsoben především rodinám s dětmi a lidem se zdravotním 

postižením či duševním onemocněním. Na plese nechyběla tombola, 

nejrůznější soutěže či taneční vystoupení. 

Sociální služby 

Plesy 

Masopust 

Horizont 

ADRA 

9. února vyrazil od Městského divadla na náměstí 1. máje Masopustní 

průvod, jenž byl tentokráte posílen o účastníky Rodinného zápolení a 

dobrovolníky z řad veřejnosti. Po zastavení u radnice, kde byli koledníci 

obdarováni malým občerstvením z rukou představitelů města 

Chomutova, kteří jim při té příležitosti předali klíč od města a s ním 

svolení k masopustní veselici, se průvod odebral do skanzenu Stará Ves, 

kde bylo připraveno divadlo, hudba a zabijačkové hody. 

 

Foto: Magistrát města Chomutova / Roman Dušek 

Veřejný život 

Průvody 

Masopust 

Zoopark 

16. února byla vernisáží výstavy Cesty Terezy Zemanové slavnostně 

otevřena Galerie Město, netradiční nádražní galerie. Díky Ženskému 

spolku se ve vestibulu železniční stanice Chomutov město proměnily 

otáčecí bubny s jízdními řády ve výstavní prostor.  

Kultura 

Umění 

Galerie 

Veřejný prostor 

18. února se v Městském divadle Chomutov uskutečnilo slavnostní 

vyhlášení výsledků ankety Nejúspěšnější sportovec okresu Chomutov 

za rok 2018. Mezi jednotlivci získala již podesáté první místo plavkyně 

Sport 

Ankety 

Osobnosti 
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TJ Slávie Chomutov Simona Kubová, druhé místo obsadil její kolega, 

nejlepší český znakař Tomáš Franta, třetí místo připadlo Barboře 

Procházkové z Lyžařského klubu Jirkov. Prvenství mezi týmy dospělých 

získal ženský tým basketbalového klubu Levharti Chomutov. 

V mládežnické kategorii jednotlivců zvítězil vzpěrač TJ VTŽ Chomutov 

Jakub Drnec.  

Městské divadlo 

19. února proběhl v Městské sportovní hale Veletrh práce, během 

něhož se mohli zájemci o práci osobně setkat s řadou zaměstnavatelů 

Chomutovska a získat informace o pracovních pozicích. V rámci 

doprovodného programu bylo možno vyslechnout přednášky o tom, 

jak napsat motivační dopis, jak úspěšně absolvovat pracovní pohovor, 

nebo třeba absolvovat jazykový test či počítačový kurz. Veletrhem 

v roce 2019 provázel sportovec Petr Koukal.  

Veletrhy 

Zaměstnanost 

Hospodářství 

23. února uvedl soubor chomutovského Divadla NaOko premiéru 

adaptace hry Popelka. Událost se do historie souboru zdejších 

ochotníků zapsala také nebývalým zájmem diváků, poprvé v historii 

divadla bylo vyprodáno. 

 

Foto: Divadlo NaOko 

Kultura 

Premiéry 

Divadlo NaOko 

V první polovině února došlo k zahájení výstavby obchvatu 

Chomutova, který odkloní silniční provoz z obce Otvice a propojí Zadní 

Vinohrady se silnicí I/13 u areálu Dopravního podniku měst Chomutova 

a Jirkova. Stavba nové komunikace je rozdělena do tří etap, přičemž 

poslední by měla být dokončena nejpozději v březnu roku 2022. 

Doprava 

Komunikace 

Výstavba 

Obchvat Otvic 
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4.3 Březen 

6. března proběhl v Městském divadle v Chomutově 21. ročník 

Mateřinky, akademie mateřských škol chomutovského regionu. Během 

nesoutěžní přehlídky dovedností dětí předškolního věku vystoupily tři 

stovky účastníků, kteří se sjeli například z Chomutova, Jirkova, Kadaně, 

Klášterce nad Ohří, ale i z Prahy či Německa. Dvě vystoupení pak byla 

doporučena do celostátního kola v Nymburku, kde byl před 24 lety 

festival Mateřinka založen.   

 

Foto: Magistrát města Chomutova / Roman Dušek 

Vzdělávání 

Školství 

Mateřská škola 

Přehlídky 

Městské divadlo 

6. března přinesla Česká televize informaci o potvrzení rozsudku 

v kauze chomutovských fotovoltaických elektráren Saša-Sun a Zdeněk-

Sun. Nejvyšší soud potvrdil trest za podvod v délce šest let a devět 

měsíců pro majitele fotovoltaických elektráren v areálu bývalých 

Válcoven trub Alexandra a Zdeňka Zemkovy. Majitelé získali podle 

obžaloby licenci od Energetického regulačního úřadu poslední den roku 

2010 nezákonně, protože elektrárny nebyly dokončené a v provozu. 

Díky licenci byli podnikatelé oprávněni inkasovat velmi výhodnou 

výkupní cenu za solární elektřinu, která platila jen pro elektrárny s 

licencí do konce roku 2010, a státu tak mohla vzniknout škoda ve výši 

dvě miliardy korun. 

Kriminalita 

Hospodářství 

Energetika 

Fotovoltaika 

7. března uctili zástupci vedení města, místních spolků, politických 

stran a hnutí, studenti a veřejnost v parku u sochy T. G. Masaryka na 

stejnojmenném náměstí památku 169 let od narození prvního 

československého prezidenta Tomáše Garrigua Masaryka. S průběhem 

aktu vzpomínkového setkání pomohli členové Muzea 

Veřejný život 

Výročí 

Pieta 

T. G. Masaryk 
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československého opevnění z let 1936–1938 Na Kočičáku a členové 41. 

mechanizovaného praporu Žatec. 

9. března uspořádal v městské sportovní hale judistický oddíl TJ VTŽ10 

28. ročník Memoriálu Helmuta Tauda11. V mládežnickém turnaji pro 

děvčata a chlapce věkových kategorií do devíti a do 11 let se utkalo 126 

mladých judistů. Reprezentanti domácího oddílu získali v kategorii do 

devíti let celkem osm cenných kovů, z toho dvě zlaté medaile. 

V kategorii do 11 let vybojovali chomutovští judisté osm medailí, 

včetně dvou zlatých. 

Sport 

Judo 

Memoriály 

TJ VTŽ Chomutov 

10. března, na mezinárodní den Tibetu, se z iniciativy výtvarníka Josefa 

Šporgyho uskutečnil třetí ročník pouti za svobodný Tibet z Orasína, 

přes Květnov, Blatno, Bečov a Bezručovo údolí do Chomutova.  

Veřejný život 

Poutě 

 

15. března přinesl Chomutovský deník zprávu o úspěchu chomutovské 

rodačky žijící v Severním Irsku, Věry McCullough. Šperkařka, která 

začínala svou výtvarnou dráhu v chomutovské umělecké škole pod 

vedením Kamila Sopka, byla oslovena, aby vytvořila šperky pro vévodu 

a vévodkyni z Cambridge, prince Williama a jeho choť Kate.  

Osobnosti 

Rodáci 

Umění 

Řemeslo 

Od 15. do 16. března proběhl městské sportovní hale v Chomutově 

turnaj v řeckořímském zápase kadetů a juniorů. Mezinárodní Grand 

Prix Chomutov pořádá oddíl zápasu klubu Czech Wrestling Chomutov. 

V roce 2019 se turnaje zúčastnilo 280 zápasníků z 18 zemí. Zástupcům 

Chomutova se podařilo obsadit několik pozic, včetně medailových, do 

desátého místa. 

Sport 

Zápas 

Czech Wrestling 
Chomutov 

20. března odzpíval v kostele svatého Ignáce smíšený pěvecký sbor 

Hlahol koncert Zpíváme pro UNICEF, kterým se přidal ke stejnojmenné 

celorepublikové charitativní akci. Jako hosté na koncertu vystoupily 

také pěvecký sbor Happy Smile a orchestr Základní školy Duhová cesta 

Rainbow Band. Výtěžek z akce byl věnován organizaci UNICEF, která se 

celosvětově zabývá ochranou a zlepšováním životních podmínek dětí a 

podporou jejich všestranného rozvoje.   

Veřejný život 

Koncerty 

Dobročinnost 

Zpěv 

Hlahol 

23. března uspořádal Klub českých turistů Chomutov třetí ročník 

jarního turistického pochodu Vítání jara na Blatně. Pochod začínal 

v Bezručově ulici u Domu s pečovatelskou službou Merkur, od nějž bylo 

možné zvolit tři různě dlouhé trasy směřující na Blatno. Pro děti byly 

připraveny hry, pro dospělé kvízy a pro všechny, kteří došli do cíle, 

opékání špekáčků.  

Sport 

Turistika 

Pochody 

KČT Chomutov 

 
10 TJ VTŽ: Tělovýchovná jednota Válcovny trub a železárny Chomutov, založena roku 1958. 
11 Helmut Taud: bývalý funkcionář a úspěšný trenér oddílu juda TJ VTŽ Chomutov. 
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23. března se v městském divadle uskutečnil Reprezentační ples města 

Chomutova. Večerem slovem provázel Radek Jirgl, hudbou pak Big 

Band Bonit. Hlavním hostem večera byla zpěvačka a písničkářka Lenny. 

 

Foto: Magistrát města Chomutova / Roman Dušek 

Veřejný život 

Plesy 

28. března zemřel v Baden-Badenu v nedožitých šestadevadesáti 

letech chomutovský rodák, hudební skladatel Anton Enders. 

Osobnosti 

Úmrtí 

28. března, na Den učitelů, bylo na chomutovské radnici oceněno 21 

pedagogů z mateřských, základních i středních škol a jiných 

vzdělávacích zařízení. Pro jejich schopnosti a způsob práce s žáky a 

studenty je navrhli na vyznamenání ředitelé vzdělávacích institucí. 

Ocenění si z rukou primátora Marka Hrabáče převzali pamětní medaili 

s Janem Amosem Komenským.  

Školství 

Ocenění  

Učitelé 

30. března se Chomutov opět připojil k symbolické mezinárodní akci 

Hodina Země, během níž se vypíná osvětlení historických památek a 

dominant měst jako projev sounáležitosti s ochranou klimatického 

systému Země. V Chomutově tak od půl deváté do půl desáté večerní 

zhaslo osvětlení historických památek na náměstí 1. máje: budova 

radnice, městská věž, kostel sv. Kateřiny a kostel sv. Ignáce.  

Veřejný prostor 

Památky  

Životní prostředí 

V březnu také započaly práce na stavbě obchvatu Chomutova a Otvic, 

propojujícím sídliště Zadní Vinohrady se silnicí I/13 u areálu dopravního 

podniku. Po odstranění náletových dřevin začali stavbaři s přípravou 

mostní konstrukce u Otvic. Obchvat by měl být dokončen za čtyři roky. 

Doprava 

Komunikace 

Obchvat 
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4.4 Duben 

1. dubna jmenovala městská rada na základě výsledků výběrového 

řízení s účinností od 1. dubna Radoslava Malarika ředitelem Střediska 

volného času Domeček Chomutov. Radoslav Malarik vystřídal na 

ředitelském postu Milana Märce, který byl jmenován druhým 

náměstkem primátora města Chomutova. 

Školství 

Jmenování 

Ředitelé 

SVČ Domeček 

6. dubna se Chomutov opět připojil k celostátní dobrovolnické akci 

Ukliďme Česko. Organizovaný úklid probíhal především v okolí 

cyklostezky kolem Zooparku Chomutov, kde se kromě dobrovolníků 

sešli představitelé a příznivci hnutí ANO a Mladých konzervativců 

Chomutov. Bezručovo údolí v úseku od Povodí Ohře k Prvnímu mlýnu 

uklízeli tradičně s pomocí veřejnosti chomutovští skauti. Město svolalo 

zájemce o úklid k zadnímu vchodu do zooparku, do městského parku a 

k benzinové stanici u železniční zastávky Chomutov město. Výše 

uvedené i další nejmenované úklidové skupiny materiálně podpořilo 

město Chomutov, které dodalo rukavice a pytle pro sběr odpadu a 

zařídilo jeho odvoz. Celkem byly zásluhou škol a přibližně 200 

dobrovolníků v Chomutově sesbírány více než čtyři tuny odpadků.  

 

Foto: Magistrát města Chomutova / Roman Dušek 

Veřejný prostor 

Životní prostředí 

Dobrovolnictví 

Magistrát 

Skauti 

Školy 

8. dubna ocenil na radnici primátor Marek Hrabáč trojici občanů, kteří 

včasnou reakcí zachránili život řidiči, jehož během jízdy postihla srdeční 

příhoda.  

Ocenění 

Záchrana života 



Kronika města Chomutova 2019    4. Kalendárium 

27 

 

10. dubna proběhl ve sportovní hale ve Spořicích osmý ročník 

Sportovních her přátelství. Sportovní klání pro děti s mentálním 

handicapem, kterého se zúčastnilo více než 160 dětí z Chomutovska, 

uspořádala speciální škola v Palachově ulici.  

Sociální péče 

Handicapovaní 

Sport 

Školy 

10. dubna byla v Chomutově v Příční ulici otevřena indická restaurace 

Jaipur. Po čínské a vietnamské restauraci tak rozšířila gastronomické 

spektrum v Chomutově dostupných asijských kuchyní. 

Služby 

Gastronomie 

Restaurace 

15. dubna schválilo městské zastupitelstvo záměr Správy železniční a 

dopravní cesty přestěhovat v souvislosti s rekonstrukcí trati 

chomutovské hlavní nádraží blíže centru města. Nové nádraží by se 

mělo nacházet nedaleko autobusového nádraží a k jeho stavbě by mělo 

dojít v horizontu pěti let. 

Doprava 

Komunikace 

Železnice 

Hlavní nádraží 

17. dubna zahájily tradičně tancem a zpěvem děti z mateřských škol na 

vyzdobeném náměstí 1. máje Chomutovské Velikonoce. Mezi diváky 

nechyběli náměstci primátora David Dinda a Milan Märc, kteří dětem 

za jejich vystoupení předali čokoládovou odměnu a pro paní učitelky 

měli přichystané květiny. 

 

Foto: Magistrát města Chomutova / Roman Dušek 

Veřejný život 

Mateřská škola 

Velikonoce 

 

 

Ve dnech 17. a 18. dubna připutoval do chomutovského Kina Svět 

filmový festival Febiofest. Ten nabízí převážně premiérová uvedení 

hraných, většinou celovečerních titulů. Ve výběru filmů promítaných 

v Chomutově převažovala tvorba pro děti a mládež a dokumenty či 

biograficky laděné snímky.   

Kultura 

Filmy 

Festivaly 

Kino Svět 
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19. dubna bylo v desátém kole baráže o Tipsport extraligu rozhodnuto 

o sestupu Pirátů Chomutov z extraligy do první hokejové ligy. Přestože 

chomutovští hokejisté udělali pro záchranu svého působení v nejvyšší 

soutěži, co mohli, výhra nad Pardubicemi nestačila. V prolínací soutěži 

nakonec získali více bodů Rytíři Kladno a rozhodli tak po čtyřech letech 

o vyřazení Pirátů z hokejové extraligy.   

Sport 

Lední hokej 

Baráž 

Piráti Chomutov 

19. a 20. dubna proběhla v KASSu12 na Zahradní charitativní burza 

oblečení. Výtěžek z prodeje vynesl prostředky na nákup 30 

bezpečnostních náramků s alarmem pro seniory, kteří žijí sami 

v domácnosti. Organizátorkou akce byla paní Elvíra Hahnová. 

Dobročinnost 

Bezpečnost 

Senioři 

20. dubna proběhlo v Bezručově údolí Otvírání studánky, 37. ročník 

akce zaměřené na úklid tamní modré turistické trasy a „otevření“ 

Studánky Bohumíra Pokorného13 ležící nedaleko zmíněné stezky. 

Turistický pochod organizovaný chomutovským odborem Klubu 

českých turistů směřoval od Domu s pečovatelskou službou Merkur 

v Bezručově ulici k Prvnímu mlýnu. 

Turistika 

Dobrovolnictví 

KČT Chomutov 

 

Na 20. dubna přichystal Zoopark Chomutov oslavy Dne Země, zábavné 

a poučné odpoledne s komentovaným krmením zvířat, jízdami na 

ponících a s dalšími atrakcemi a hrami pro děti. Vrcholem programu pak 

bylo vystoupení skladatele a zpěváka Jaroslava Uhlíře. Svátkem se 

původně v den jarní rovnodennosti vítal příchod jara. V současné době 

bývá jeho obsahem především varování před dopady civilizace na 

životní prostředí. 

Veřejný život 

Osvěta 

Životní prostředí 

Zoopark 

 

20. dubna se v rámci oslavy druhých narozenin kavárny a pražírny 

uskutečnil další ročník benefice pro dětské oddělení chomutovské 

nemocnice. V roli číšníků se v Jacques Café v Táboritské ulici opět 

vystřídaly známé chomutovské osobnosti. Tentokrát jimi byli ředitel 

zoologické zahrady, senátor Přemysl Rabas, herečka Ha Thanh 

Šetlíková, ředitelka dětského domova Jitka Pojmanová, primář 

dětského oddělení chomutovské nemocnice Jiří Kroh, hasič Josef 

Mládek a ředitel Základní školy Akademika Heyrovského Miloš Zelenka.  

Veřejný život 

Dobročinnost 

Zdravotnictví 

Osobnosti 

Jacques Café 

21. dubna zahájil kulturní sezónu 2019 atria Chomutovské knihovny 

April open air, festival regionálních hudebních skupin. Zahráli zde 

Noční klid, Martin Jáchym & The Common Sense, Dokruhu, Hot pants a 

jako hosté pražští High Five a chomutovský rodák Kuba Alexa. 

Kultura 

Hudba 

Festivaly 

Knihovna 

 
12 KASS: objekt bývalého Kulturního a společenského střediska na Zahradní, od roku 2018 zde působí chomutovští 

ochotníci, spolek Divadlo NaOko Chomutov.  
13 Bohumír Pokorný: průvodce, dlouholetý vedoucí turistického oddílu při TJ VTŽ Chomutov. 
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25. až 27. dubna proběhl v prostorách zimního stadionu na Zadních 

Vinohradech sedmý ročník veletrhu Technodays. Prezentovaly se zde 

odborné střední školy a technologicky zaměřené firmy s cílem seznámit 

studenty s možnostmi dalšího studia či uplatnění na trhu práce. 

Program veletrhu zahrnoval také odborné přednášky a možnost 

vyzkoušet nejrůznější trenažery.  

 

Foto: Chomutovský deník / Roman Dušek 

Hospodářství 

Veletrhy 

Vzdělávání 

Zaměstnanost 

 

26. dubna hostil Chomutov 130. ročník tradičního hornického rituálu 

Skok přes kůži. Tímto iniciačním rituálem jsou do hornického cechu 

přijati noví členové, fuxové a fuxie, z řad absolventů vysoké školy 

báňské. Před přijímacím ceremoniálem, který se uskutečnil 

v Městském divadle, prošel průvod mladých adeptů na přijetí do cechu 

městem, kde u sochy sv. Prokopa obdržel od primátora Marka Hrabáče 

klíč a povolení k slavnosti. 

Veřejný život 

Slavnosti 

Průvody 

Horníci 

 

27. dubna se Chomutov opět připojil k mezinárodnímu Dni památek a 

sídel14. Zpřístupněny proto byly následující, veřejnosti ne vždy běžně 

přístupné památky: budova starobylé radnice, kostel sv. Kateřiny, 

městská věž, kostel Nanebevzetí Panny Marie, jezuitský areál, chrám 

sv. Ducha, kostel sv. Barbory, železniční depozitář Národního 

technického muzea, vodní dílo Kamenička, První občanský pivovar 

v Chomutově a Muzeum československého opevnění z let 1936–1938 

Na Kočičáku.    

Kultura 

Památky 

Radnice 

Pivovar 

Kostely 

Muzea 

 
14 Program Dne památek a sídel je uveden v příloze číslo 12. 



Kronika města Chomutova 2019    4. Kalendárium 

30 

 

27. dubna se v plaveckém bazénu chomutovského Aquasvěta 

uskutečnil 32. ročník Memoriálu Jaroslava Jezbery15. Na tradičním 

plaveckém žákovském závodu startovalo celkem 315 plavců. Závod 

pořádala TJ Slávie Chomutov.  

Sport 

Plavání 

Memoriály 

TJ Slávie 

27. dubna se na parkovišti Severočeských dolů uskutečnil 25. ročník 

srazu historických vozidel. Sjelo se na něj přes sto účastníků, kteří 

nejprve dopoledne prezentovali své vozy veřejnosti a po poledni se pak 

vydali na předváděcí okružní jízdu se soutěžními úkoly. Její trať vedla 

z Chomutova přes Málkov, Klášterec nad Ohří, Kadaň, Račetice, Březno 

a Droužkovice zpět do Chomutova. Sraz uspořádal spolek Veteran car 

club Chomutov. 

Sport 

Auto-moto 

Veteráni 

Veteran car club 

27. dubna proběhl ve sportovním areálu Cihla první ročník Pálení 

čarodějnic a dobrodružné cesty za pokladem. Na zájemce čekala 

stanoviště s úkoly, táborák a opékání buřtů či soutěž o nejpovedenější 

masku.  

Veřejný život 

Děti a mládež 

Pálení čarodějnic 

Sportovní areál Cihla 

28. dubna se v Bezručově údolí po 42. běžel závod Patnáctka 

v Bezručáku. Běžci vybíhali na 15 kilometrů dlouhou silniční 

obrátkovou trať od Základní školy Heyrovského. Nově se v rámci 

závodu běžel Bezručovým údolím terénní kros na 10 kilometrů. Akci 

zorganizoval Běžecký klub Spořice.  

Sport 

Běh 

Běžecký klub Spořice 

Bezručovo údolí 

29. a 30. dubna zavítal na chomutovské hlavní nádraží Revolution 

train, vlaková souprava šesti vagonů zaměřená na protidrogovou 

prevenci. Multimediální vybavení vagonů návštěvníky zapojilo do 

devadesát minut trvajícího příběhu o příčinách, vývoji a důsledcích 

drogové závislosti. Díky podpoře města Chomutova byl vlak zájemcům 

po celou dobu přístupný zdarma.  

Osvěta 

Drogy 

Železnice 

30. dubna přinesl Chomutovský deník informaci o zařazení týmu žen 

BK Levharti Chomutov v sezóně 2019/2020 do nejvyšší basketbalové 

soutěže žen, Ženské basketbalové ligy. Vedení klubu, kterému se 

v sezóně 2018/2019 podařilo probojovat do první ligy, se rozhodlo 

přijmout nabídku na převedení licence od nymburských basketbalistek, 

které účast v nejvyšší soutěži ukončily.  

Sport 

Basketbal 

Ženská basketbalová 
liga 

BK Levharti 
Chomutov 

30. dubna, Filipojakubská noc, bývá spojena s Pálením čarodějnic. 

V Chomutově se pálily hned na třech tradičních místech. Od 16 hodin 

ve skanzenu Stará Ves u chomutovského zooparku, kde k tomu zahrála 

kapela Makovec a divadlo Kapsa, a ve stejný čas také ve volnočasovém 

areálu Domovinka (akci s opékáním buřtů, soutěží o nejlepší masku a 

Veřejný život 

Děti a mládež 

Pálení čarodějnic 

Stará Ves 

Domovinka 

 
15 Jaroslav Jezbera: cvičitel a trenér, jehož jméno je spojeno s historií chomutovského plaveckého oddílu. 
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muzikou přichystal spolek Domovina). Od 17 hodin pak připravilo 

čarodějnický rej i Středisko volného času Domeček. Zde byla kromě 

dovádění v maskách a opékání buřtů přichystána také vystoupení 

kroužků, jejichž činnost Domeček zajišťuje.     

SVČ Domeček 

 

 

4.5 Květen 

1. května se veřejnosti po zimní pauze otevřel areál Kamencového 

jezera, kde se při té příležitosti odehrál Chomutovský Dragon Cup. 

Devátého ročníku tradičního závodu dračích lodí se zúčastnilo 19 

posádek, které poměřily síly na 200 a 1 000 metrů dlouhých tratích. 

Organizátorem závodu byl oddíl kanoistiky SC 80 Chomutov.    

 

Foto: Kanoistika Chomutov 

Sport 

Dračí lodě 

SC 80 Chomutov 

Kamencové jezero 

3. května se v Městském divadle uskutečnil mini May fest, jarní 

bluesovo-bluegrassový festiválek skupin Petr Kalandra Memory Band, 

Album a Patrik Bartko Experience.  

Kultura 

Hudba 

Festivaly 

3. května oznámil chomutovský magistrát záměr vykoupit v 

problémových lokalitách byty z osobního vlastnictví do městského 

bytového fondu. Město by tak rádo předešlo dalším případům tzv. 

obchodu s chudobou a zároveň pomohlo lidem v nelehké životní 

situaci. Jednak těm, kteří by chtěli byt odprodat, ale především 

seniorům, matkám samoživitelkám či mladistvým z dětského domova, 

kterým by vykoupené byty byly primárně určeny.  

Sociální situace 

Magistrát 

Bydlení 

Obchod s chudobou 

Sociální péče 

4. května se v Chomutově uskutečnil první ročník studentského 

hudebního festivalu Květenles, který měl za cíl obnovit přerušenou 

tradici dřívějších chomutovských studentských majálesů. Dopoledne 

prošel městem studentský průvod, do nějž se zapojily všechny 

chomutovské střední školy, a proběhla volba královny a krále 

Veřejný život 

Kultura 

Hudba 

Festivaly 
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Květenlesu. Odpoledne se Květenles proměnil v hudební festival 

s dvěma scénami. Pódium umístěné v parku u bývalých městských lázní 

bylo určeno vystoupením mladých regionálních umělců, scéna na 

bývalém letním stadionu patřila kapelám a umělcům zvučných jmen, 

mezi nimiž figurovali například Tomáš Klus, Support Lesbiens či 

Mandrage. Jediným nezdarem, který akci poznamenal, byly dešťové 

přeháňky a na květen nezvykle nízké teploty kolem 5°C. Iniciátory 

obnovy chomutovských majálesů a hlavními organizátory Květenlesu 

byli studenti Filip Šlampa, Alexandr Vostrý a Simona Šlapáková.   

Průvody 

Studenti 

Majáles 

6. května dorazil do Chomutova ruský motorkářský klub Noční vlci, 

který město navštívil v rámci jízdy po střední Evropě u příležitosti konce 

druhé světové války. Jízdy Nočních vlků Evropou jsou vnímány velmi 

kontroverzně, především v souvislosti s vazbami členů klubu na ruské 

vládní orgány.   

Veřejný prostor 

Mezinárodní vztahy 

Auto-moto 

 

8. května proběhl pietní akt k 74. výročí osvobození republiky. 

Představitelé města a spolků si konec druhé světové války připomněli 

od 9 hodin na městském hřbitově a v 10 hodin v městském parku u 

pomníku obětem válek a totalit. 

 

Foto: Magistrát města Chomutova / Roman Dušek 

Veřejný život 

Pieta 

Osvobození 

10. května proběhla ve Sklepení osudu v Revoluční ulici vernisáž 

pátého ročníku Chomutovského výtvarného salonu. Do letošního 

ročníku přispělo svými díly 15 regionálních umělců: Jan Nebeský, Mirka 

Beranová, David Jasný, Miloš Štáfek, Jana Nuslauerová, Miroslav 

Javůrek, Sylva Prchlíková, Klára Marešová, Jitka Kůsová Valevská, Miloš 

Žihla, Dan Černý, Patrik Adamec, Jiří Němec, Zdenka Tomášová a Josef 

Kultura 

Výtvarné umění 

Výstavy 

Koncerty 

Autorská čtení 
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Šporgy. Hostem salonu byl Jiří Hanuš. V rámci doprovodného programu 

zahrál 31. května na didgeridoo a fujary Lukáš Pilnaj a 7. června 

proběhlo první veřejné setkání Chomutovské literární kavárny neboli 

autorská čtení na otevřené scéně. Výstava probíhala do 8. června. Salon 

pořádá regionální sochař a grafik Josef Šporgy. Je určen pro umělce 

z chomutovského regionu a pro jejich nejnovější díla, bez ohledu na 

téma, techniku či materiál uměleckých předmětů. 

15. května proběhla na náměstí 1. máje Krajská soutěž ve 

vyprošťování osob z havarovaných vozidel Hasičských záchranných 

sborů. Pořádal ji Hasičský záchranný sbor Ústeckého kraje a zapojilo se 

celkem osm družstev profesionálních hasičů a čtyři dobrovolné 

jednotky. V kategorii profesionálních hasičů zvítězili reprezentanti 

územního odboru Hasičského záchranného sboru Most, chomutovští 

hasiči obsadili páté místo.  

Bezpečnost 

Hasiči 

Soutěže 

 

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

v roce 2019 se k němu poprvé připojilo také Oblastní muzeum 

Chomutov a zpřístupnilo veřejnosti při této příležitosti veškeré 

expozice a výstavy zdarma.   

Kultura 

Muzea 

 

 

18. května zorganizoval smíšený pěvecký sbor Aurum Setkání 

pěveckých sborů. Do areálu rekreačního centra Hřebíkárna si přišly 

zazpívat dětský pěvecký sbor Berušky II ze základní školy na Písečné, 

smíšený pěvecký sbor Melodie Libochovice a smíšený pěvecký sbor 

Kvítek Louny. Na závěr se uskutečnil koncert litvínovské kapely 

Coffeebreak.  

 

Foto: Archiv Smíšeného pěveckého sboru Aurum 

Kultura 

Zpěv 

Sešlosti 

Pěvecké sbory 

Hřebíkárna 
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22. května ocenil náměstek primátora Milan Märc společně 

s primářkou hematologicko-transfuzního oddělení Vladimírou 

Kaškovou na radnici dobrovolné dárce krve. Zlatý kříž třetí třídy 

Českého červeného kříže za 80 odběrů obdrželo 33 dárců.  

Dobrovolnictví 

Zdravotnictví 

Ocenění 

24. května proběhla v Chomutově v rámci celorepublikové akce Noc 

kostelů. Veřejnosti byly i v nočních hodinách zpřístupněny kostely 

sv. Ignáce, sv. Kateřiny, Nanebevzetí Panny Marie a modlitebna v ulici 

28. října. Jejich prohlídky byly zpestřeny svíčkami, komentáři 

odborných průvodců a koncerty pěveckých sborů. 

Kultura 

Kostely 

Pěvecké sbory 

Na přelomu května a června, 24., 25., 31. května a 7. a 8. června, 

v Chomutově proběhl již 16. ročník multižánrového festivalu 

Otevřeno.16 Akce začala sérií koncertů převážně punkových kapel 24. a 

25. května na nádvoří rekreačního centra Hřebíkárna a pokračovala 

v pátek 31. května hudební produkcí v hudebním baru Huháč. První 

červnový týden hostilo Městské divadlo dvě komorní divadelní 

představení, v pátek 7. června pak proběhl velký koncert několika kapel 

v areálu Letního kina. 8. června ukončily Otevřeno tři žánrově odlišné 

akce v Kulisárně a na náměstí 1. máje. 

Kultura 

Hudba 

Divadlo 

Tanec 

Performance 

Festivaly 

Veřejný prostor 

25. května se na prknech Divadla NaOko v sále bývalého Kulturního a 

společenského střediska na Zahradní uskutečnila premiéra autorské 

komedie chomutovských ochotníků, hry Když blesk udeří. 

 

Foto: Divadlo NaOko 

Kultura 

Premiéry 

Divadlo NaOko 

Závody v rychlostní kanoistice o Velkou cenu Chomutova zorganizoval 

ve dnech 25. až 26. května na Kamencovém jezeře kanoistický oddíl 

Sport 

Kanoistika 

 
16 Program festivalu Otevřeno je uveden v příloze číslo 14.   
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Sportclub 80 Chomutov. Na 300 závodníků poměřilo své síly na 200, 

500 a 2 000 metrů dlouhých tratích. Na stupně vítězů dosáhlo 11 

posádek chomutovského oddílu. 

SC 80 Chomutov 

Kamencové jezero 

25. a 26. května se v městském parku odehrávaly Chomutovské 

slavnosti.17 Byly koncipovány jako rodinný festival a v tomto duchu 

rozděleny na několik zón, zacílených na různé věkové skupiny. U 

Rodinného centra Rozmarýn byly připraveny atrakce pro nejmenší, u 

altánu poblíž Městského divadla se pohybovali roboti či poníci, na 

pódiu u bývalých městských lázní probíhal další doprovodný program a 

na travnaté ploše u divadla pak sobotní večerní vystoupení kapel UDG 

a Retrosexuals.   

 

Foto: Magistrát města Chomutova / Roman Dušek 

Veřejný život 

Slavnosti 

Koncerty 

Magistrát 

Městský park 

30. května zaplnil chomutovské náměstí 1. máje třetí ročník 

Krušnohorského regiofestu, přehlídka regionálních produktů a jejich 

výrobců. Prohlídku nabídky 50 stánků zpestřoval doprovodný hudební 

program regionálních kapel.     

Veřejný život 

Trhy 

Koncerty 

 

31. května proběhlo v Senátorské kanceláři Přemysla Rabase v Ruské 

ulici pásmo přednášek k tématu kultivace panelových sídlišť. Hovořilo 

se mimo jiné o spojitosti podoby veřejného prostoru s kvalitou 

sousedských vztahů, inspirativních příkladech přeměn sídlišť či o vlivu 

komunitních center.    

Veřejný prostor 

Osvěta 

Věda 

Senátor 

 
17 Program Chomutovských slavností je uveden v příloze číslo devět.   
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V květnu byl na chomutovské poliklinice otevřen obchod, který jako 

první v Chomutově umožňuje zákazníkům nakupovat zboží do jejich 

vlastních obalů, tzv. bezobalák. Jeho cílem je nabízet potraviny a 

drogerii v biokvalitě a zároveň předcházet vzniku odpadu.  

Služby 

Prodejny 

Životní prostředí 

 

 

4.6 Červen 

1. června se Chomutov připojil k řadě evropských měst, v nichž je 

možno použít tzv. euroklíč. Město nechalo toalety na 12 veřejnosti 

dostupných místech osadit eurozámky. Klíč k nim, který je použitelný 

pro eurozámky v celé Evropě, je určen držitelům průkazů TP, ZTP a 

ZTP/P, držitelům WC karty, diabetikům, stomikům, onkologickým 

pacientům, lidem trpícím roztroušenou sklerózou, Parkinsonovou 

chorobou nebo nespecifickými střevními a močovými dysfunkcemi. 

Projekt zajišťuje výše uvedeným handicapovaným skupinám rychle 

dostupné a čisté toalety.   

Veřejný prostor 

Sociální péče 

Handicapovaní 

1. červen je Den dětí. Oslavy jejich dne připravil malým návštěvním 

tradičně Zoopark Chomutov, když ve skanzenu Stará Ves přichystal 

program v rámci projektu Atletika pro celou rodinu zábavné sportovní 

odpoledne s doprovodem kapely Úlet a Sváťovým divadlem. O den 

později, 2. června, uspořádal první ročník Pohádkového dne dětí také 

sportovní areál Cihla. 

Veřejný život 

Děti a mládež 

Den dětí 

Stará Ves 

Sportovní areál Cihla 

2. června proběhlo ve volnočasovém areálu Domovinka otevření 

nového street workout parku neboli veřejně přístupného hřiště pro 

cvičení s vahou vlastního těla. Slavnostní otevření zahrnovalo soutěž v 

počtech kliků, shybů, dipů a dřepů na jedné noze. Doprovodný program 

nabídl lekce akrojógy a ukázky freestyle street workoutu v provedení 

chomutovských Street Hard Workers.   

Veřejný prostor 

Sport 

Street workout 

Domovinka 

8. června se Oblastní muzeum v Chomutově připojilo k projektu 

Muzejní noci a přichystalo návštěvníkům netradiční večerní prohlídku. 

Letošní ročník byl věnován tématu věda a kouzla, programem proto 

provázeli Magistr Edward Kelley, Rudolf II., pán z Lobkovic a další 

historické postavy. Návštěvníci s nimi rozplétali příběh jednoho z 

nejvýznamnějších alchymistů rudolfinské doby a na závěr prohlídky se 

přemístili do sklepení radnice na světelnou show. 

Kultura 

Oblastní muzeum 

 

8. června také uspořádala Astronomická společnost Chomutov od 21 

hodin na louce u bývalého kina Oko veřejné pozorování vybraných 

objektů jarního nebe. Astronomické praktikum pro veřejnost 

Osvěta 

Astronomie 

Pozorování 
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zahrnovalo také teoretickou část o možnostech současné amatérské 

astronomie, která proběhla 6. června v budově Oblastního muzea 

Chomutov v Palackého ulici.   

Astronomická 
společnost Chomutov 

11. června v podvečer se na náměstí v Chomutově sešlo na 200 lidí, aby 

vyjádřili nespokojenost s trestně stíhaným premiérem Andrejem 

Babišem a se jmenováním Marie Benešové ministryní spravedlnosti. 

Chomutov se tak již potřetí připojil k protestům proti vládní situaci, 

které v rozmezí několika týdnů probíhaly po celé republice. První 

demonstrace se v Chomutově za účasti zhruba 70 lidí uskutečnila 13. 

května, na druhý protest 28. května přišlo kolem 150 občanů. 

 

Foto: Chomutovský deník / Miroslava Šebestová 

Politika 

Vláda ČR 

Veřejný prostor 

Demonstrace 

Protesty 

14. a 17. června hostil chomutovský fotbalový stadion na Zadních 

Vinohradech dvě přátelská fotbalová utkání ženského týmu české 

fotbalové reprezentace. Ženský reprezentační výběr sehrál dvě 

přípravná utkání s Ruskem, obě vítězně. 

Sport 

Fotbal 

Reprezentace  

15. června se Chomutované mohli připojit k 13. Cyklojízdě v režii spolku 

Kuprospěchu. V roce 2019 vyjížděl peloton od chomutovského 

Aquasvěta, jeho cílem byla návštěva památných stromů a sázení 

stromů nových. Poté následovala afterparty v Café Rouge v Chelčického 

ulici za doprovodu jazzové a avantgardní hudební produkce. Cyklojízdy 

mají propagovat svobodný pohyb po městě a cyklistiku jako způsob 

dopravy, který je prospěšný zdraví a zároveň šetrný přírodě. 

Veřejný život 

Kuprospěchu 

Veřejný prostor 

Cyklistika 

Životní prostředí 

15. června proběhl u Rodinného centra Rozmarýn v městském parku 

čtvrtý DobroFest, festival dobrovolníků pro dobrovolníky, rodiny 

Veřejný život 

Dobrovolnictví 



Kronika města Chomutova 2019    4. Kalendárium 

38 

 

s dětmi či zájemce o dobrovolnictví. Letošní ročník nesl podtitul O 

neplýtvání. Návštěvníci se mohli zeptat na zkušenosti přímo 

dobrovolníků a případně se přihlásit k některé z organizací, 

zastřešujících dobrovolnickou činnost.  

Festivaly 

Městský park 

ADRA 

17. června schválilo zastupitelstvo města Chomutova novou obecně 

závaznou vyhlášku, kterou se změní základní koeficient pro výpočet 

daně z nemovitosti. Chomutované tak od ledna roku 2020 budou platit 

na této dani o několik set korun méně. 

Zastupitelstvo 

Vyhlášky 

Daně 

18. června proběhl ve sklepení kostela sv. Kateřiny 15. ročník udílení 

ceny Jiřího Popela z Lobkovic18. Cenu, která je udělována významným 

Chomutovanům za přínos v různých oblastech veřejného života, získaly 

dlouholetá ředitelka speciální základní a mateřské školy Palachova 

Marie Grimlová a taneční mistryně, jež 45 let vede chomutovské 

taneční kurzy, Dagmar Knížetová. Ocenění laureátkám předali primátor 

Marek Hrabáč a náměstci David Dinda a Milan Märc. 

 

Foto: Magistrát města Chomutova / Roman Dušek 

Veřejný život 

Ocenění 

Osobnosti 

Školství 

Tanec 

20. června se na zahradě Základní umělecké školy T. G. Masaryka 

uskutečnil Koncert tří big bandů. Akce měla charakter jazzového 

festivalu, na němž zahráli Milan Svoboda a Big Band Konzervatoře a 

vyšší odborná škola Jaroslava Ježka v Praze, Big Band Česká Lípa a 

Tequila Band z chomutovské základní umělecké školy. Koncert 

podpořilo město Chomutov.   

Kultura 

Hudba 

Festivaly 

Jazz 

ZUŠ Chomutov 

 
18 Podrobněji v kapitole 5.5.9.3 Cena Jiřího Popela z Lobkovic.  
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20. až 23. června se v chomutovské Rocknet aréně konalo19 Mistrovství 

světa v disco dance a disco freestyle. Událost, které se zúčastnilo na 2 

000 tanečnic a tanečníků z 19 států, organizačně zajišťovala 

chomutovská taneční společnost Beethoven DC a Czech Dance 

Organization. Taneční klub Beethoven D.C. si zásluhou Víta Lukavce z 

šampionátu odnesl bronzovou medaili. 

Sport 

Tanec 

Disco dance 

Beethoven D.C. 

25. června jmenovala městská rada do funkce novou ředitelku Základní 

školy Kadaňská. Školu od 1. srpna vede Ilona Zahálková. Na postu 

ředitelky nahradila Radmilu Zítkovou, jejíž rezignaci radní přijali 11. 

února. 

Školství 

Jmenování 

Ředitelé 

ZŠ Kadaňská 

28. června došlo na náměstí 1. máje k loupežnému přepadení 

klenotnictví Zlatý klenot. K loupeži došlo odpoledne, před 15. hodinou. 

Provedli ji tři rusky hovořící muži. Při přepadení nebyl nikdo zraněn.  

Kriminalita 

Přepadení 

Loupeže 

29. června uspořádal jezdecký klub Zooparku Chomutov třetí ročník 

Chomutovského derby. Nejprve dopoledne proběhly u jízdárny dvě 

skokové soutěže, odpoledne se pak jelo derby ve skanzenu Stará Ves. 

Tři ze čtyř udělených cen si odnesly členky domácí stáje. 

Sport 

Jezdectví 

Závody 

Jezdecký klub ZOO 

29. června zahájily svůj tradiční prázdninový provoz historické 

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

Vejprt a zpět s přestávkou na nádraží v Křimově absolvovaly vlaky 5., 6., 

14., 27. a 28. července a 3., 4., 24., 25. a 31. srpna. Poslední jízda 

proběhla 1. září. Vlaky již posedmé vypravila společnost Loko-motiv 

Chomutov.    

Osvěta 

Doprava 

Historické vlaky 

Cyklovlaky 

Loko-motiv 
Chomutov  

V červnu také padl třetí verdikt nad střelcem z chomutovského sídliště 

Písečná Petrem Bendou, který v květnu 2017 usmrtil Roma. Původní 

trest 12,5 roku vazby mu byl nejprve snížen na sedm let a v červnu 

Vrchním soudem v Praze upraven na 10 let odnětí svobody. Rozsudek 

je pravomocný s možností odvolání. 

Kriminalita 

Menšiny 

Zabití 

 

 

4.7 Červenec 

Na začátku července mělo město Chomutov vyjednány první čtyři 

smlouvy o výkupu bytu v sociálně problematických lokalitách do 

městského bytového fondu. S nabídkou odprodeje bytu se na město od 

května obrátilo téměř 30 vlastníků. Město chce touto cestou předejít 

Sociální situace 

Magistrát 

Bydlení 

Obchod s chudobou 

 
19 Rocknet aréna: dočasný název zimního stadionu na Zadních Vinohradech podle aktuální smlouvy o pronájmu 

názvu.   
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dalším případům tzv. obchodu s chudobou a zároveň pomoci lidem 

v nelehké životní situaci. 

Sociální péče 

3. července byla v městském parku zahájena prázdninová série 

promenádních koncertů dechové hudby. V altánu u Městského 

divadla zahráli ve dnech 3., 10., 17., 24. a 31. července a 7., 14., 21. a 

28. srpna hudebníci Hornického dechového orchestru Severočeských 

dolů, Staročeské dechovky J. Zástavy, Veselé krušnohorské muziky a 

Veselých muzikantů. 

Veřejný prostor 

Koncerty 

Dechovka 

Městský park 

3. července se atrium Chomutovské knihovny poprvé přeměnilo na 

letní kino. Na boční zeď kostela sv. Ignáce zde byl od 22 hodin promítán 

snímek Je mi jedno, že se zapíšeme do dějin jako barbaři, nositel 

Křišťálového glóbu 2018. Promítání v atriu pokračovalo dalšími dvěma 

tituly ještě 1. a 30. srpna. 

Kultura 

Filmy 

Chomutovská 
knihovna 

6. července se na atletickém stadionu na Zadních Vinohradech 

uskutečnil 40. 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. Jubilejního ročníku se 

zúčastnilo 22 běžců ve věku od 10 do 76 let. Nejrychlejší běžcem byl 

Jakub Patúc, který za hodinu uběhl 16 116 metrů, nejrychlejší běžkyní 

s výkonem 12 670 metrů za 60 minut Libuše Křížová. 

 
Foto: Chomutovský deník / Roman Dušek 

Sport 

Běh 

Atletika 

TJ VTŽ 

Atletický stadion 

 

8. července informovalo město Chomutov o dokončení nové stezky pro 

pěší a pro cyklisty, která propojila rekreační areál Domovinka se 

Veřejný prostor 

Komunikace 

Cyklostezky 
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sportovním areálem VEROS, s kurty Tenisového klubu a s Bezručovým 

údolím.   

9. července si na chomutovském hřbitově připomněli vojáci ze 

žateckého 41. mechanizovaného praporu památku Davida Beneše, 

který se stal roku 2014 obětí teroristického sebevražedného útoku 

v Afghánistánu. Vzpomínky se zúčastnila rodina Davida, kamarádi z řad 

vojáků, primátor Chomutova Marek Hrabáč, velitel praporu Stanislav 

Kočica a také jeho bývalý velitel Zdeněk Mikula. 

Obyvatelstvo 

Pieta 

Úmrtí 

Výročí 

Armáda ČR 

11. července se odehrálo první ze série prázdninových divadelních 

představení pro děti v letním kině. Vystoupilo zde Sváťovo dividlo 

s loutkovým přdstavením Povídání ovčí babičky. 25. července proběhl 

pohádkový kabaret divadla Hnedle Vedle, 8. srpna se představil 

Divadelní spolek Pruhované panenky se Třemi prasátky a 22. srpna 

Skřítek Třešnička s Letní pohádkou. 

Kultura 

Divadlo 

Děti a mládež 

Letní kino 

 

11. července informoval Chomutovský deník o přemnožení mývala 

severního v severozápadních Čechách, který se na Chomutovsku začal 

objevovat už i ve městech. V sousedním Jirkově byli mývalové 

spatřováni už v polovině června. Mýval severní se do České republiky 

dostal pravděpodobně ze Saska. V bývalém východním Německu byl 

totiž uměle vysazován do přírody jako kožešinové zvíře. 

Životní prostředí 

Fauna 

Šelmy 

Mýval severní 

13. července bylo kvůli anonymnímu oznámení o výskytu bomby 

evakuováno Obchodní centrum Chomutovka. Obchodní dům a jeho 

okolí muselo opustit zhruba 700 lidí. Poté, co policisté prostor 

prohledali, vyšlo najevo, že se jedná o šíření poplašné zprávy. Pachatel 

byl policií zadržen na konci července.  

Bezpečnost 

Evakuace 

Poplašná zpráva 

OC Chomutovka 

16. července uspořádala Astronomická společnost Chomutov první 

z prázdninových veřejných pozorování. Zájemci o astronomii měli 

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

ulici u bývalého kina Oko, a zúčastnit se pozorování částečného 

zatmění měsíce.  

Osvěta 

Astronomie 

Pozorování 

Astronomická 
společnost Chomutov 

17. července byla s podporou města Chomutova otevřena 

rekonvalescenční místnost pro kočky v domě č. p. 5461 sousedícím se 

sportovní halou na Březenecké v ulici 17. listopadu. Jedná se stanici pro 

toulavé kočky, které jsou po kastraci. Cílem je, aby nemusely 

bezprostředně po operaci na ulici. Rekonvalescenční místnost pro 

kočky provozují dobrovolníci ze spolku Klubíčko Chomutov.   

Dobročinnost 

Ochrana zvířat 

Kočky 

Rekonvalescence 

Klubíčko Chomutov 

19. července zemřel pedagog, lektor a dlouholetý ředitel chomutovské 

knihovny Zdeněk Hejna. Organizaci vedl 33 let a i poté spolupořádal 

literární přednášky, porotcoval v nejrůznějších soutěžích, oraganzioval 

Kultura 

Osobnosti 

Úmrtí 
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kulturní kinovečery v kině Svět či Chomutovský kalamář. Za svůj přínos 

Chomutovsku v kulturní oblasti obdržel v roce 2006 Cenu Jiřího popela 

z Lobkovic.   

20. července proběhla první z prázdninových jízd historického 

železničního parního vozu Komarek. Akci přichystal Železniční 

depozitář Národního technického muzea v Chomutově, odkud bylo 

možno se svézt do železničního muzea v Lužné u Rakovníka a zpět. Další 

jízdy se uskutečnily 3., 10. a 24. srpna. 

Osvěta 

Doprava 

Historické vlaky 

Železniční depozitář 
NTM v Chomutově 

20. července se na chomutovském letním kině uskutečnil druhý ročník 

Romského festivalu. Během dne se na pódiu vytřídala řada 

účinkujících, byli mezi nimi i bývalý finalista soutěže Superstar Jan 

Bendig a hvězda slovenského rapu Rytmus. Celým dnem provázel 

redaktor a moderátor České televize Richard Samko. Akce se zúčastnilo 

na 1 400 návštěvníků.   

 

Foto: Chomutovský deník / Roman Dušek 

Kultura 

Menšiny 

Festivaly 

Romové 

Hudba 

26. července byla v Café Atrium slavnostně pokřtěna kniha 

regionálního autora Petra Himmela Jak popravdě to bylo20. Kniha 

zachycuje staré krušnohorské příběhy, pověsti a mýty vztahující se k 

chomutovskému regionu.  

Kultura 

Knihy 

Křest 

31. července bylo v Chomutovské knihovně zahájeno výtvarné 

symposium Dočteno, jehož cílem bylo přeměnit knihy vyřazené 

Kultura 

Výtvarné umění 

 
20 HIMMEL, Petr. Jak popravdě to bylo. Strážky: vlastním nákladem autora, 2019. 128 stran. ISBN 978-80-270-

5848-8. 
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z knihovního fondu na výtvarné objekty. Sympozium 

probíhalo převážně v galerii Lurago a po celou dobu, do 4. srpna, bylo 

volně přístupné veřejnosti. Výsledné artefakty byly následně 

instalovány do prostor Chomutovské knihovny. Z místních výtvarníků 

se do projektu zapojili Jitka Kůsová–Valevská, Josef Šporgy, Mirka 

Beranová a Miroslav Rovenský, z Prahy přijal pozvání sochař a zvukový 

umělec Martin Janíček.  

Sympozia 

Chomutovská 
knihovna 

 

V průběhu července došlo po 10 letech ke změně ve vedení 

hokejového klubu Piráti Chomutov. Po sestupu klubu z extraligy a 

odchodu trenéra Vladimíra Růžičky převzala hokejový klub od bývalého 

majitele Jaroslava Veverky skupina místních podnikatelů, 

dlouhodobých podporovatelů hokeje: Radek Frydrych, Václav Kordulík, 

Milan a Michal Mizunovi, Petr Prokeš, Jiří Sadílek, Jaroslav Štochl a 

Miroslav a Adam Zwettlerovi. 

Sport 

Hokej 

Management 

Piráti Chomutov 

 

 

4.8 Srpen 

2. srpna po setmění proběhlo na louce u bývalého kina Oko v Lipské 

ulici veřejné pozorování meteorického roje Perseidy. Chomutované se 

zájmem o astronomii měli možnost si podívanou zopakovat ještě 6., 7. 

a 8. srpna. Pozorování proběhlo díky iniciativě Astronomické 

společnosti Chomutov. 

Osvěta 

Astronomie 

Pozorování 

Astronomická 
společnost Chomutov 

Od 12. do 23. srpna pobývala v Chomutově vzpěračská reprezentace 

České republiky. Nejlepší vzpěrači, vzpěračky a junioři republiky přijeli 

do staré sportovní haly ladit formu před mistrovstvím světa. 

Vzpěračská reprezentace si starou chomutovskou sportovní halu 

nevybrala poprvé. Objekt z roku 1933 jí totiž skýtá příjemné klima i 

v horkým letních měsících a také možnost neomezeného trénování.     

Sport 

Vzpírání 

Reprezentace 

Sportovní dům 
Chomutov 

Ve dnech 21. až 24. srpna proběhl na různých místech v centru 

Chomutova 16. ročník alternativního multižánrového festivalu 

Obnaženi.21 Festival uměleckých představení a aktivit, který od jeho 

počátků organizují výtvarnice Jana Nuslauerová a tanečnice a 

performerka Klára Alexová, byl v roce 2019 provázán heslem Sami 

sebou. Součástí festivalu, ještě před jeho samotným zahájením, byla 

vernisáž výstavy Sami sebou od Josefa Šporgyho, která proběhla 9. 

srpna v Galerii Město na železniční stanici Chomutov město. 

Kultura 

Hudba 

Divadlo 

Tanec 

Performance 

Festivaly 

Veřejný prostor 

 
21 Program festivalu Obnaženi je uveden v příloze číslo 15.   
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25. srpna se v atriu Chomutovské knihovny uskutečnil 12. ročník 

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

trampské muziky s regionálními hudebními skupinami i jednotlivci. 

Posluchačům tento rok zahráli písničkář Karel Malcovský a skupiny 

Navoko, Bodlo, Makovec, Album a Kvinta. Během přestávek zatančila 

taneční skupina Medovina. 

Kultura 

Hudba 

Festivaly 

Chomutovská 
knihovna 

31. srpna uspořádalo město Chomutov třetí ročník Chomutovského 

půlmaratonu. Třetí ročník běžeckého závodu doprovázelo horké letní 

počasí, přesto si jej nenechalo ujít o 50 závodníků více než v loňském 

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

Bezručovo údolí, Kamencové jezero či historické centrum Chomutova 

se vydalo celkem 750 běžců. Zastoupení v závodu měly například i 

Japonsko, Kongo nebo Španělsko. Nejrychlejším běžcem byl Jakub 

Stejskal z Kadaně, nejrychlejší z žen Hana Chylová z Jirkova. 

 

Foto: Magistrát města Chomutova / Roman Dušek 

Veřejný život 

Sport 

Běh 

V srpnu dokončilo město Chomutov tři roky trvající projekt 

modernizace infrastruktury základních škol v Chomutově. V rámci 

projektu byly zmodernizované odborné učebny ve všech základních 

školách ve městě a přístupy do škol i učeben jsou nyní zcela 

bezbariérové. Přípravy projektové dokumentace byly zahájeny v září 

2016, se samotnou rekonstrukcí se začalo v květnu minulého roku. 

Celkem bylo zrekonstruováno 16 učeben a šest poradenských 

pracovišť. 13 toalet získalo kromě oprav i bezbariérový přístup, přístup 

do škol a pohyb po školách usnadní handicapovaným šest nových ramp, 
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šest plošin a schodolezy s invalidními vozíky. Na školách byl také 

zmodernizován přístup k internetu, obnovena kompletní datová síť a 

instalované aktivní bezpečnostní prvky pro užívání internetu. Celkové 

náklady se vyšplhaly do výše necelých 99 milionů, dotace z 

Integrovaného regionálního operačního programu Evropské unie činila 

přes 89 milionů. Město se tedy podílelo necelými 10 miliony korun. 

 

 

4.9 Září 

1. září proběhla v areálu akce Dopravního podniku měst Chomutova a 

Jirkova Den otevřených dveří aneb bezpečně do školy. Návštěvníci 

měli možnost prohlédnout si zázemí městské hromadné dopravy, 

historická vozidla či vozidla Policie České republiky, Městské policie 

Chomutov a černovických hasičů. Připraven byl doprovodný program 

pro děti a projížďky historickými vozy.  

Doprava 

Osvěta 

Autobusy 

DPCHJ 

2. září začal školní rok 2019/2020. Některé z nových školáků přišli 

přivítat také zástupci města. Úspěšný start do nové životní etapy popřál 

prvňáčkům v základní škole na Zahradní druhý náměstek primátora 

Milan Märc. David Dinda, první náměstek primátora, přivítal spolu 

s botanikem Jiřím Rothem žáky prvních tříd na Základní škole 

Akademika Heyrovského. Celkem nastoupilo do prvních tříd 442 

prvňáků, tedy o 74 dětí méně než v předešlém školním roce. Začátek 

školního roku přinesl také změnu v sídle gastronomických oborů AGT 

Chomutov. Výuka teoretické části gastronomie integrované střední 

školy se přesunula z Údlic do bývalého technologického parku 

v Cihlářské ulici, nedaleko střediska praktické výuky ve Václavské ulici. 

Vzdělávání 

Školství 

AGT Chomutov 

Vítání prvňáčků 

 

5. září uspořádalo v městském parku Rodinné centrum Rozmarýn 

zábavné odpoledne pro děti Pohádkový park s Pipi a Pepe. 

Děti a mládež 

RC Rozmarýn 

Od 5. září si mohli zájemci na Odboru sociálních věcí chomutovského 

magistrátu vyzvednout tzv. Seniorskou obálku. Obálka s magnetickým 

a lepícím pruhem a formulářem s aktuálními informacemi o zdravotním 

stavu seniora umístěná na viditelném místě může záchranářům výrazně 

usnadnit rozhodování v otázce potřebné péče.  

Sociální péče 

Magistrát 

Senioři 

7. září se v areálu Kamencového jezera uskutečnil druhý ročník 

Chomutovského festivalu sportu22. Prezentovala se zde většina 

sportovních klubů a oddílů působících v Chomutově a okolí. Návštěvníci 

Sport 

Festivaly 

Kluby a oddíly 

 
22 Plakát se soupisem zúčastněných klubů a oddílů je uveden v příloze číslo 10. 
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tak měli možnost vyzkoušet různé sporty během jednoho dne a kluby 

šanci najít nové talenty. V rámci doprovodného programu proběhly 

autogramiády úspěšných sportovců, florbalitsté a basketbalisté 

představili nové maskoty a odehrála se i bonusová akce Rodinného 

zápolení.    

 

Foto: Magistrát města Chomutova / Roman Dušek 

Rodinné zápolení 

Kamencové jezero 

7. září byly v rámci Dne evropského dědictví zdarma zpřístupněny 

historické památky v Chomutově. Zájemci měli možnost prohlédnout si 

také prostory běžně nepřístupné, mezi nimi například radniční 

klenotnici či kanceláře primátora a náměstků. Největší popularitě se 

těšil železniční depozitář Národního technického muzea, kostel sv. 

Kateřiny či budova oblastního muzea. Celkem tyto a další chomutovské 

památky navštívilo přes 2 500 lidí.  

Kultura 

Památky 

Zpřístupnění 

7. září proběhl v atriu Chomutovské knihovny Festival Mezi městy. 

Zúčastnili se ho desítky účinkujících s tělesným či mentálním 

postižením, ale také senioři či Středisko volného času Domeček. Třetím 

rokem událost doprovodil také festival dobrého jídla Kredenc fest. 

Letošní ročník byl začleněn do oslav 10 let existence Café Atrium, 

kavárny s nácvikovým pracovištěm pro handicapované, jejíž provoz 

zaštiťuje spolek Masopust, organizátor Festivalu Mezi městy.   

Kultura 

Sociální péče 

Festivaly 

Handicapovaní 

Chomutovská 
knihovna 

Masopust 

8. září proběhlo v bývalých městských lázních natáčení seriálu Zrádci, 

který v režii Viktora Tauše a Matěje Chlupáčka zachycuje příběh o 

Kultura 

Seriály 

Natáčení 

Městské lázně 
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drogové mafii v Česku podle scénáře Miro Šifra. Hlavní postavy ztvárnili 

Cyril Dobrý a Lenka Krobotová.  

12. září informovalo Oblastní muzeum Chomutov o publikaci knihy 

Staré cesty v krajině Doupovských hor23, kterou vydalo ve spolupráci 

s Jaroslavem Pachnerem. Kniha seznamuje čtenáře s historickým 

využitím jednotlivých cest různých oblastí Doupovska. Cest, které 

sloužily buď k regionálnímu, ale i dálkovému obchodu, jenž spojoval 

oblast německých knížectví a království s českou kotlinou. Součástí 

knihy je obrazová dokumentace Doupovských hor fotografa 

chomutovského muzea Huga Sedláčka. 

Věda 

Historie 

Krajina 

Knihy 

Křest 

12. září uspořádaly Sociální služby Chomutov v Městském divadle 

diskotéku pro handicapované. Návštěvníky čekala nejen zábava a 

občerstvení, ale také například soutěže v aktivním či kreativním tanci.    

Sociální péče 

Veřejný život 

Městské divadlo 

13. a 14. září proběhl v plaveckém bazénu chomutovského Aquasvěta 

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

pořadatelem je TJ Slávie Chomutov, nabídla například tradiční exhibici 

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

elitní čeští plavci a dva zástupci sponzorských firem. V roce 2019 se 

závodu zúčastnilo 290 plavců. Svými výkony zaujala především Simona 

Kubová, která již pojedenácté vyhrála velkou cenu v ženské kategorii, 

vítězem mužské kategorie se stal další chomutovský reprezentant 

Jakub Štemberk. 

Sport 

Plavání 

Závody 

TJ Slávie 

Aquasvět 

14. září se v atriu Chomutovské knihovny konal tradiční festival 

regionálních rockových, punkových a hardcorových kapel Indian 

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

Potěr, Martin Jáchym & The Common Sense a D o k r u h u. Na poslední 

open air roku 2019 konaný v atriu přijal pozvání také vítěz letošního 

ročníku soutěže Objevy United Islands of Prague 2019, berounská 

indie-rocková kapela Save The Emotion. 

Kultura 

Hudba 

Festivaly 

Chomutovská 
knihovna 

14. září dosáhl významného úspěchu pěvecký sbor Comodo z 

chomutovského gymnázia, když si na mezinárodním pěveckém klání ve 

Španělsku vyzpíval tři zlatá pásma a zařadil se tak mezi nejlepší pěvecké 

sbory v Evropě.  

Vzdělávání 

Gymnázium 
Chomutov 

Comodo 

16. září rozhodlo zastupitelstvo města o zřízení pracovní skupiny 

složené za zástupců politických stran a hnutí, odborů magistrátu města 

Životní prostředí 

Zastupitelstvo 

Koncepce 

 
23 PACHNER, Jaroslav. Staré cesty v krajině Doupovských hor. Chomutov: Oblastní muzeum v Chomutově, 2019. 

80 stran. ISBN 978-80-87898-19-2. 
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a odborné veřejnosti za účelem vypracování koncepce přizpůsobení 

Chomutova změnám klimatu a extrémním projevům počasí. 

Změny klimatu 

19. září byl v kině Svět k vidění putovní mezinárodní festival krátkých 

animovaných filmů AniShort. Výběr snímků ukázal 20 nejlepších 

z 1 800 přihlášených filmů. Diváci měli možnost hlasovat pro jeden 

z uvedených snímků a podpořit svého favorita v boji o Cenu diváků za 

nejlepší film. 

Kultura 

Film 

Festivaly 

Kino Svět 

20. září proběhlo v kostele sv. Ignáce vzpomínkové setkání na Zdeňka 

Hejnu, dlouholetého ředitele chomutovské knihovny a držitele Ceny 

Jiřího Popela z Lobkovic. Akci uspořádala Chomutovská knihovna a 

vystoupila na ní například hudební skupina Loutna česká, s níž Hejna 

spolupracoval.  

Kultura 

Koncerty 

Pieta 

 

21. září uspořádali chomutovští skauti 12. ročník dálkového pochodu 

Krušnohorské šlápoty. Na trasy dlouhé 10, 16 a24 kilometrů účastníky 

odvezl od skautské klubovny v Havlíčkově ulici autobus. Zpět do 

Chomutova se vraceli z Hory Sv. Kateřiny, Svahové či Boleboře přes 

Květnov a Hrádečnou. 

Turistika 

Pochody 

Skauti 

21. září uspořádalo rekreační centrum Hřebíkárna pátý ročník 

hudebního festivalu Bezručák. Zahrát přijela uskupení Vanua2, Martin 

Jáchym & The Common Sense, Gingerhead, Schodiště a Pio Squad. 

Hlavním hostem večera byla kapela UDG.  

Kultura 

Hudba 

Festivaly 

Hřebíkárna 

21. září mohli návštěvníci zažít Všeobecnou mobilisaci na Kočičáku. 

Vzpomínkovou akci na mobilizaci v září 1938, s ukázkami obsazení 

pevnosti československou armádou, prohlídkami pevnostní linie či 

hranými scénkami přichystalo Muzeum československého opevnění 

z let 1936–1938 Na Kočičáku.  

 

Foto: Archiv Muzea Na Kočičáku 

Osvěta 

Historie 

Armáda 

Muzeum Na Kočičáku 
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Tenisový klub uspořádal 22. září 19. ročník Memoriálu Lubora 

Smetany, tenisového klání čtyřher k uctění památky bývalého člena 

tenisového klubu. 

Sport 

Tenis 

Memoriály 

23. až 27. září proběhl celostátní Týden nízkoprahových zařízení,24 

během něhož se 24. září představil veřejnosti i chomutovský klub 

Kámen na Kamenné s programem zaměřeným na téma komiksy a 

superhrdinové. 26. září se konal den otevřených dveří v klubu Molo na 

Březenecké, který během tohoto týdne nabídl také seminář o volném 

čase či klání ve fotbálku. Provoz nízkoprahových klubů Molo a Kámen 

zajišťuje za podpory Ústeckého kraje a města Chomutov spolek Světlo 

Kadaň.     

Sociální péče 

Nízkoprahové kluby 

Světlo Kadaň 

26. září byla ve velkém sále Oblastního muzea v Chomutově v budově 

radnice pokřtěna kniha českého numismatika, zakladatele a bývalého 

dlouholetého předsedy pobočky České numismatické společnosti 

v Chomutově Václava Pinty Kremsiger Gebirge, Historie rudného 

dolování v přísečnickém revíru Krušných hor25. U příležitosti křtu 

proběhlo také slavnostní předávání pamětních listů zasloužilým členům 

České numismatické společnosti z chomutovské pobočky.  

Věda 

Historie 

Hornictví 

Knihy 

Křest 

 

26. září skončilo hlasování třetího ročníku chomutovského 

participativního rozpočtu. Chomutované nakonec vybrali 11 návrhů, 

jejichž realizace započne v příští roce. Byly jimi: instalace přístřešku pro 

dojíždějící děti u Základní školy Kadaňská, rekonstrukce psího útulku, 

osazení ineraktivních dětských prvků do městského parku, zkulturnění 

podchodů v kruhovém objezdu na Palackého ulici, nový plot pro 

Základní školu Kadaňská, tvorba parkovacích míst v Bezručově ulici, 

zakoupení mlhovišť pro mateřské školy otevřené přes prázdniny, 

oprava chodníku v Kostnické ulici, upravení hřiště pro mateřskou školu 

na Zahradní, rekonstrukce zastávky Chomutovka a umístění sportovní 

dráhy pro cyklisty na ovál bývalého fotbalového stadionu u městského 

parku.  

Magistrát 

Hospodaření 

Rozpočet 

Veřejný prostor 

28. září uspořádal oddíl juda TJ VTŽ Chomutov v městské sportovní hale 

kvalifikační soutěž Velkou cenu Chomutova. Ze závodů pro mladší a 

starší žáky a žákyně (do 13 a 15 let) si chomutovští reprezentanti 

odnesli čtyři medailová umístění.    

Sport 

Judo  

TJ VTŽ 

 
24 Nízkoprahové zařízení: je snadno dostupné a klientům zpravidla bezplatně nabízí potřebnou službu bez 

administrativních a jiných překážek. Výraz "nízkoprahovost" značí snadnou dostupnost pro všechny klienty. 
25 PINTA, Václav. Kremsiger Gebirge, historie rudného dolování v přísečnickém revíru Krušných hor. Chomutov: 

Oblastní muzeum, 2019. 79 stran. ISBN 978-80-87898-20-8. 
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Poslední zářiový víkend 28. a 29. září proběhl ve sportovním areálu 

Cihla v Cihlářské ulici fotbalový turnaj školních týmů Chomutovska, 

Memoriál Václava Čecha26. Vítězným týmem šestého ročníku 

pořádaného okresní radou Asociace školních sportovních klubů 

Chomutov a spolkem Chomutovská liga malého fotbalu se opět stali 

reprezentanti Základní školy Na Příkopech.  

Školství 

Sport 

Fotbal 

Memoriály 

ZŠ Na Příkopech 

V září došlo k navázání spolupráce mezi chomutovskou společností Life 

is Skill s Destinační agenturou Dolní Poohří a Dobrovolným svazkem 

obcí Chomutovsko. Místní projekt Life is Skill motivuje děti k aktivitám 

pomocí mobilních telefonů a virtuálního světa. Skrze technologie je 

přivádí do světa skutečného, na sportoviště, do přírody, do společnosti. 

Projekt se nově rozšíří do dalších obcí Chomutovska a zároveň pomůže 

jejich propagaci. 

Cestovní ruch 

Chomutovsko 

Propagace 

Děti a mládež 

S koncem září po necelých dvou letech odstoupila z funkce ředitelka 

chomutovské knihovny Andrea Löblová. Během jejího působení se 

změnil název instituce ze Střediska knihovnických a kulturních služeb 

na Chomutovskou knihovnu, došlo k rozšíření výpůjční doby, 

prohloubení propagace služeb knihovny či částečné obměně interiéru.  

Kultura 

Rezignace 

Ředitelé 

Chomutovská 
knihovna  

 

 

4.10 Říjen 

Říjen byl v Chomutově měsícem neziskovek, a tak se od 3. do 31. října 

bylo možné seznámit s činností i prostředím organizací, které 

v Chomutově pomáhají zlepšit situaci v sociální sféře. Do akce se 

zapojily: Armáda spásy Jirkov, Asociace pracovní rehabilitace České 

republiky, Centrum duševního zdraví, Centrum pomoci pro zdravotně 

postižené a seniory, Člověk v tísni, Domov harmonie a klidu, Fond 

ohrožených dětí Klokánek, K srdci klíč, Mateřské centrum a Mikrojesle 

Archa 777, Městský ústav sociálních služeb Jirkov, Oblastní charita 

Most, Probační a mediační služba České republiky, Sociální služby 

Chomutov, Spolek Masopust, Světlo Kadaň a Zdravotní sestry a 

pečovatelky. 

Sociální péče 

Neziskovky 

Spolky 

Přehlídky 

Festivaly 

5. října se v chomutovském softbalovém areálu poprvé uskutečnilo 

Mistrovství republiky softbalových kadetek. I přes deštivé počasí se 

Sport 

Softball 

Mistrovství ČR 

 
26 Václav Čech: dlouholetý ředitel Základní školy Písečná, předseda Komise pro mládež, člen a předseda 

Fotbalového svazu, okresní metodik pro tělesnou výchovu, vedoucí okresní rady Asociace školních sportovních 

klubů, mentor fotbalových trenérů mládeže, držitel Ceny Jiřího Popela z Lobkovic. 
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domácím hráčkám Beavers Chomutov podařilo porazit soupeřky a 

počtvrté v řadě obhájit mistrovský titul.  

SC 80 Chomutov 

5. října proběhl v Zooparku Chomutov zábavný a poučný program ke 

Dni zvířat. K vidění byly ukázky sokolnictví, ale také hudební či divadelní 

vystoupení. Den zvířat také symbolicky ukončil sezónu komentovaného 

krmení a jízd do safari. 

Osvěta 

Fauna 

Zoopark 

Děti a mládež 

12. října proběhl ve sportovní hale na Březenecké 17. ročník tradičního 

chomutovského závodu společných skladeb v moderní gymnastice 

Cena města Chomutova. Závod uspořádal oddíl moderní gymnastiky SC 

80 Chomutov, jehož reprezentantky osmkrát stanuly na stupních 

vítězů, přičemž třikrát získaly zlato. Dva cenné kovy získaly také další 

chomutovské oddíly moderní gymnastiky. Oddíl SK GYM Chomutov 

vybojoval zlatou a oddíl MIKA Chomutov stříbrnou medaili v soutěži 

společných skladeb. 

Sport 

Gymnastika 

Závody 

SC 80 Chomutov 

Sportovní hala 
Březenecká 

12. října zorganizoval chomutovský Klub českých turistů šestý ročník 

Memoriálu Bohumíra Pokorného27. Trasa turistického pochodu vedla 

tradičně z Výsluní, kde účastníci navštívili kostel sv. Václava, na Jelení 

horu k pomníčku a turistické schránce Bohumíra Pokorného. Odtud se 

turisté vydali zpět přes přehradu Přísečnice do Kryštofových Hamrů. 

Turistika 

Pochody 

Memoriály 

KČT Chomutov 

16. října byli v kostele sv. Ignáce oceněni dobrovolní dárci krve. Zlatou 

plaketu profesora Janského za 40 odběrů obdrželo od primátora města 

Marka Hrabáče a primářky hematologicko-transfuzního oddělení 

Vladimíry Kaškové 49 Chomutovanů.  

 

Foto: Magistrát města Chomutova / Roman Dušek 

Dobrovolnictví 

Zdravotnictví 

Ocenění 

 
27 Bohumír Pokorný: průvodce a dlouholetý vedoucí turistického oddílu při TJ VTŽ Chomutov. 
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Na 17. října přichystaly město Chomutov a Sociální služby Chomutov 

v Městském divadle celodenní akci pod názvem Chomutov svým 

seniorům. Dopolední program byl zaměřen na zdraví a zdravý životní 

styl, péči o pleť, ezoteriku či ruční práce. K dispozici také byly například 

informace o zdravé výživě nebo o využití bylinek a prezentoval se zde 

také Klub českých turistů či středisko volného času. Program doplnila 

taneční a hudební vystoupení. Druhá část programu byla především pro 

zábavu. Zahráli Veselí muzikanti a Chilli band, velký úspěch sklidilo 

vystoupení Vladimíra Hrona. Došlo také na vyhodnocení soutěže Art 

Senior Chomutov 2019. Soutěž proběhla ve spolupráci 

s Chomutovskou knihovnou a Střediskem volného času Domeček 

v kategoriích kresba či malba, keramika, paličkování a krajka či výšivka.    

Veřejný život 

Sociální péče 

Senioři 

Workshopy 

Městské divadlo 

Od 17. do 18. října bylo možné navštívit v kině Svět na Zadních 

Vinohradech Mezinárodní festival outdoorových filmů, soutěžní 

putovní přehlídku zaměřenou na dobrodružné, extrémní, adrenalinové, 

ale také cestopisné snímky. 

Kultura 

Filmy 

Festival 

Kino Svět 

18. října proběhla v Senátorské kanceláři Přemysla Rabase vernisáž 

výstavy Samet a uhlí. Výstava představila velkoformátové reportážní 

fotografie z ekologických demonstrací na přelomu 80. a 90. let 20. 

století a tehdejší podobu krajiny Chomutovska. Autorem vystavených 

snímků je chomutovský fotograf Miroslav Rada. 

Kultura 

Výstavy 

Fotografie 

21. října zorganizoval Výbor pro národnostní menšiny města 

Chomutova v Chomutovské knihovně Setkání národnostních menšin. 

Akce byla určena pro veřejnost, ale jejím cílem bylo také sdílení tradic, 

zkušeností či informací o akcích mezi menšinami navzájem. 

Prezentovat tradiční tance, zvyky či pokrmy přišlo sedm menšin: 

ukrajinská, vietnamská, rusínská, německá, romská, maďarská a 

židovská.     

Veřejný život 

Menšiny 

Sešlosti 

Tradice 

Chomutovská 
knihovna 

23. října se uskutečnilo další z veřejných pozorování pořádaných 

Astronomickou společností Chomutov. Setkání chomutovských 

astronomů proběhlo tradičně na louce v Lipské ulici u bývalého kina 

Oko a bylo zaměřeno na pozorování objektů podzimní oblohy.  

Osvěta 

Astronomie 

Astronomická 
společnost Chomutov 

24. října uspořádala Okresní hospodářská komora Chomutov 

v Městském divadle čtvrtý ročník v kraji ojedinělého veletrhu 

obchodních příležitostí Krušnohorský Byznys Day. Letošní ročník 

veletrhu byl zaměřený na spolupráci s arabskými zeměmi. Součástí byl 

také tzv. kulatý stůl, u něhož se probírala například problematika 

interkulturních rozdílů či zaměstnávání cizinců.   

Hospodářství 

Obchod 

Veletrhy 

Okresní hospodářská 
komora 

Městské divadlo 
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26. října došlo k přepadení parního vlaku z Chomutova do Vejprt. Spoj, 

který vypravil chomutovský spolek Loko-motiv za účelem oslavy 25 let 

své existence, zastavili v lesích nad Chomutovem, v místě, kde trať 

přetíná žlutá turistická trasa směřující z Černovic na vrch Hradiště, 

vojáci prvorepublikové československé armády. Přepadení bylo spíše 

překvapení, které si pro spolek Loko-motiv připravili členové muzea Na 

Kočičáku.    

Osvěta 

Doprava 

Historické vlaky 

Přepadení 

Loko-motiv 

Muzeum Na Kočičáku 

28. října si zástupci vedení města, místních spolků a politických stran, 

žáci, studenti a další Chomutované připomněli v parku T. G. Masaryka 

101. výročí vzniku samostatného československého státu.  

Veřejný život 

Pieta 

Československo 

28. října pokřtili členové muzea Na Kočičáku svou první publikaci 

s názvem Obrana města Chomutova v roce 1938 – Průvodce Muzeem 

čs. opevnění z let 1936–1938 „Na Kočičáku“28. Křest knihy Ivana Fuksy 

a Jiřího Piramovského, jejímž cílem je seznámit čtenáře s tím, proč a 

jakým způsobem vznikalo opevnění na Chomutovsku, jak původně 

vypadalo a také s historií chomutovského Pěšího pluku 46, proběhl 

v rekreačním centru Hřebíkárna.  

Kultura 

Historie 

Knihy 

Křest 

Muzeum Na Kočičáku 

 

 

4.11 Listopad 

1. listopadu uspořádali Mladí konzervativci Chomutov ve spolupráci 

s městem Chomutov v budově historické radnice veřejnou besedu na 

téma Jak udržet média svobodná. O aktuální pozici médií ve společnosti 

a svobodě slova redaktorů debatovali Tibor Macák, Radek Bartoníček a 

Kamila Minaříková.   

Žurnalistika 

Besedy 

Mladí konzervativci 
Chomutov 

2. listopadu, v den Památky zesnulých, uspořádali v pražírně a 

kavárně Jacques Café v Táboritské ulici Halloween. Na děti z dětského 

domova, které na místo přivezl starý dvoupatrový londýnský autobus, 

čekal na místě bezhlavý rytíř a další strašidelné i kreativní zážitky. 

Největším překvapením byl oživlý nebožtík, kterého před kavárnu, díky 

vstřícnosti Zoopakru Chomutov, dopravil v rakvi historický pohřební 

vůz tažený dvěma bělouši.     

Veřejný život 

Dobročinnost 

Halloween 

Jacques Café 

Zoopark Chomutov 

2. listopadu proměnilo Rodinné centrum Rozmarýn chomutovský 

městský park ve Strašidelný park. A tak se chomutovské děti mohly 

opět za pomoci lampiónů setkat s čarodějnicemi, vodníky, vílami 

Veřejný život 

Děti a mládež 

RC Rozmarýn 

 
28 FUKSA, Ivan; PIRAMOVSKÝ, Jiří. Obrana Chomutova v roce 1938 - průvodce Muzeem čs. opevnění z let 1936-

1938 "Na Kočičáku". Červený Kostelec: Fortbooks, 2019. 63 stran. ISBN 978-80-904463-8-0. 
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a dalšími pohádkovými bytostmi a při dobrodružné, svíčkami osvětlené 

cestě parkem plnit různé úkoly a sbírat odměny.   

Městský park 

5. listopadu se v zasedací místnosti historické radnice uskutečnil 11. 

ročník konference Comotovia 2019. Konferenci historiků věnovanou 

150. výročí železniční dopravy v Chomutově uspořádal ve spolupráci 

s městem Chomutov Státní okresní archiv Chomutov se sídlem 

v Kadani. 

 

Foto: Magistrát města Chomutova / Roman Dušek 

Věda 

Historie 

Konference 

Doprava 

Železnice 

5. listopadu oslavilo město Chomutov 20. výročí českoněmecké 

spolupráce s městem Annaberg-Buchholz. Pracovníci městských úřadů 

obou měst proto mohou sdílet zkušenosti a občané například tradice. 

Zástupci obou měst se sešli na chomutovské radnici a po zhodnocení 

uplynulé spolupráce primátoři obou měst stvrdili svými podpisy 

pokračování partnerské smlouvy. 

Mezinárodní vztahy 

Partnerství 

Spolupráce 

5. a 6. listopadu uspořádaly Hospodářská a sociální rada Chomutovska 

a Okresní hospodářská komora Chomutov v městské sportovní hale 18. 

ročník prezentační výstavy středních škol a dalších vzdělávacích 

institucí Vzdělávání 2020. 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. Žáci mají na výstavě možnost seznámit se s jejich 

podmínkami přijetí, průběhem výuky či uplatněním. 

Vzdělávání 

Školství 

Veletrhy 

6. listopadu se v Městském divadle odehrálo benefiční předstvení u 

příležitosti 50. výročí Společnosti pro podporu lidí s mentálním 

postižením v České republice, kterým účinkující poděkovali svým 

Veřejný život 

Dobročinnost 

Handicapovaní 
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sponzorům a dobrovolníkům. Svá vystoupení zde předvedly děti 

z Asociace Pro Handicap, mateřské školy v Palackého ulici, mateřské 

školy z ulice 17. listopadu, Konzervatoře Jana Deyla, Střední školy 

technické, gastronomické a automobilní Chomutov či z chomutovského 

Domečku, zatímco v předsálí probíhal prodej výrobků z dílen Asociace 

Pro Handicap. Výtěžek z celé akce byl použit na činnost asociace. 

Asociace Pro 
Handicap 

Městské divadlo 

6. listopadu se uskutečnila celorepubliková stávka učitelů, kte které se 

připojila více než polovina školských zařízení v České republice. Některé 

školy zůstaly zavřené, jiné se k protestu připojily omezením výuky nebo 

pouze symbolickou formou. Důvodem bylo schválení růstu tarifní 

složky učitelských platů o osm procent, zatímco původní návrh 

zmiňoval 15 procent. V Chomutově se k protestu připojily základní 

školy na Písečné, na Zahradní a v ulici 17. listopadu. 

Školství 

Politika 

Protesty 

Stávky 

Platy 

8. listopadu se po delší přestávce v Chomutově odehrál další z koncertů 

v rámci projektu Jazz pod horami. Organizátoři tohoto chomutovského 

projektu tentokrát pozvali česko-norské jazzové trio Kiap, které zahrálo 

ve Sklepení osudu v Revoluční ulici. 

Kultura 

Hudba 

Jazz 

10. listopadu uspořádal ve skanzenu Stará Ves Jezdecký klub Zooparku 

tradiční zakončení jezdecké sezóny, Hubertovu jízdu. Slavnostní 

rozloučení bylo poznamenáno deštivým počasím, přesto na něj dorazilo 

několik desítek jezdců. 

 

Foto: Chomutovský deník / Miroslav Rada 

Sport 

Jezdectví 

Jezdecký klub ZOO 

11. listopadu schválilo městské zastupitelstvo rozpočet města 

Chomutova na rok 2020. Příjmy pro rok 2020 tvoří 1 miliardu 158 

milionů korun, výdaje 1 miliardu 213 milionů korun. Město tak bude 

hospodařit s vyšším rozpočtem než v předešlém roce, z něhož má být 

proinvestováno 214 milionů korun, tedy o 73 milionů méně než v roce 

Hospodářství 

Samospráva 

Rozpočet 

Zastupitelstvo 
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2019. Důvodem nižších investic jsou rostoucí výdaje, snaha o co 

nejmenší schodek či poklesy příjmů z vrácených částek z realizovaných 

dotací.   

11. listopadu proběhlo další z veřejných pozorování oblohy pod 

záštitou Astronomické společnosti Chomutov. Tentokrát se 

pozorovatelé sešli netradičně už v odpoledních hodinách u základní 

školy v Havlíčkově ulici a sledovali přechod planety Merkur přes Slunce. 

Osvěta 

Astronomie 

Astronomická 
společnost Chomutov 

11. listopadu se za účasti představitelů města, místních spolků, 

studentů a příslušníků Armády České republiky uskutečnil u pomníku 

Obětem první světové války u kostela sv. Barbory pietní akt k uctění 

Památky válečných veteránů. 

 

Foto: Magistrát města Chomutova / Roman Dušek 

Veřejný život 

Pieta 

Váleční veteráni 

13. listopadu hostil chomutovský fotbalový stadion na Zadních 

Vinohradech zápas české juniorské reprezentace se San Marinem. 

Čeští fotbalisté do 21 let vyhráli kvalifikační utkání na mistrovství 

Evropy vysoko 6:0. 

Sport 

Fotbal 

Reprezentace 

13. listopadu padly nové rozsudky v kauze chomutovských solárních 

elektráren. Krajský soud v Brně zprostil obžaloby bývalou předsedkyni 

Energetického regulačního úřadu Alenu Vitáskovou a bývalou vedoucí 

odboru licencí Energetického regulačního úřadu Michaelu 

Schneidrovou. Majitelům elektráren, Alexandru a Zdeňku Zemkovým, 

byly potvrzeny tresty ve výši šest let a devět měsíců vazby. 

Kriminalita 

Hospodářství 

Energetika 

Fotovoltaika 
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17. listopadu, v Den boje za svobodu a demokracii a Mezinárodní den 

studentstva, si Česká republika připomněla výročí 30 let od sametové 

revoluce29. V Chomutově byl při této příležitosti k vidění v kostele sv. 

Kateřiny Obelisk Pravdy a lásky s otiskem dlaně Václava Havla od 

sochaře Karla Melouna. V Oblastním muzeu proběhla přednáška 

historika Jiřího Kopici o listopadu 1989 na Chomutovsku a také bylo 

možné navštívit expozici s únikovou hrou Únik z totality aneb Listopad 

´89 na Chomutovsku. Představitelé města, spolků a veřejnosti, studenti 

a příslušníci Armády České republiky položili věnce k památníku Obětí 

válek a totalit v městském parku. V závěru svátečního dne se v kostele 

sv. Ignáce, v kapli Božího hrobu, uskutečnil koncert karlovarského 

Riccio Quartetta. Výročí sametové revoluce připomínala také výstava 

fotografií Huga Sedláčka v předsálí chomutovského Kina Svět.  

Veřejný život 

Pieta 

Výročí 

Sametová revoluce 

17. listopadu se v Městském divadle odehrál 34. ročník Velké 

ceny města Chomutova v tanečním gala. Soutěžící opět přijeli z mnoha 

evropských zemí. Vítězství v kategorii standardních tanců putovalo do 

Polska díky výkonům tanečního páru Dagmara Milek a Jakub Sawicki. 

Latinsko-americké tance opanoval český taneční pár Jiří Kejzar a 

Barbora Košková. Na závěr večera zazněla píseň symbolická pro 

listopadové události, Modlitba pro Martu. 

 

Foto: Magistrát města Chomutova / Roman Dušek 

Sport 

Tanec 

Soutěže 

Městské divadlo 

 
29 Plakát s programem 30. výročí sametové revoluce je uveden v příloze číslo 13. 
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22. listopadu hostilo chomutovské Kino Svět na Zadních Vinohradech 

putovní filmový festival o zimních sportech Snow film fest. Celovečerní 

pásmo filmů z celého světa i z domácí produkce probíhá v České 

republice od roku 2011 a letos nabídlo návštěvníkům snímky Queen 

Maud Land, Onekotan, Ice and Palms, Surfer Dan, Střípky ze života 

horolezce a Můj Svět. 

Kultura 

Filmy  

Festivaly 

Kino Svět 

23. listopadu proběhla po celé České republice Sbírka potravin (dříve 

Národní potravinová sbírka), během níž bylo možné v určitých 

prodejnách potravin věnovat část nákupu na pomoc lidem v nouzi. Do 

7. ročníku sbírky se v Chomutově bylo možné zapojit v řetězcích Billa, 

DM Drogerie Markt, Kaufland, Lidl, Globus či Tesco. Sedmá sbírka 

přinesla rekordní množství darovaných produktů, v celé republice se 

vybralo přes 40 tun potravin a 4,5 tuny drogistického zboží. Zboží 

z charitativní akce bylo dále rozděleno mezi seniory, matky 

samoživitelky, děti z dětských domovů, handicapované a lidi bez 

domova.  

Sociální péče 

Dobročinnost 

Sbírky 

24. listopadu zveřejnil Český šermířský svaz informaci o úspěchu 

Karolíny Bechyňové na Evropském poháru kadetů v Bukurešti. 

Chomutovská reprezentantka obsadila páté místo a jako první v historii 

českého šermu se dostala do čela průběžného světového žebříčku v 

šermu šavlí kadetek. 

Sport 

Šerm 

Reprezentace 

SVČ Domeček 

25. listopadu jmenovala městská rada do funkce nového ředitele 

Chomutovské knihovny. Na základě rozhodnutí výběrové komise se jím 

stal Bedřich Fryč, bývalý ředitel Kulturního, vzdělávacího a 

informačního zařízení Jirkov. Ve své nové funkci se chce zaměřit na 

spolupráci s ostatními městskými organizacemi, které lidem poskytují 

kulturní vyžití.     

Kultura 

Jmenování 

Ředitelé 

Chomutovská 
knihovna 

27. listopadu proběhlo v Kině Svět veřejné projednání koncepce 

rozvoje Kamencového jezera. Účastníci byli seznámeni s úvodní fází 

revitalizace areálu, která byla zaměřena na podobu hlavního vstupu. 

Velkým tématem projednání byly zásahy do dubové aleje v Přemyslově 

ulici a podoba dopravní situace v obnovené zóně.  

Veřejný prostor 

Koncepce 

Projednání 

Kamencové jezero 

30. listopadu uspořádal Krasobruslařský klub Chomutov za podpory 

města Chomutova na zimním stadionu na Zadních Vinohradech 19. 

ročník soutěže v krasobruslení Chomutovská brusle. Domácí závodnice 

si ze soutěže odnesly šest medailových umístění. 

Sport 

Krasobruslení 

Krasobruslařský klub 
Chomutov 

V listopadu byla v Chomutově otevřena pobočka Centra 

psychosomatické medicíny. Nová ambulance psychiatrie a adiktologie 

sídlí na Husově náměstí 38 a jejím cílem je pomáhat pacientům 

Zdravotní péče 

Sociální péče 

Psychologie 



Kronika města Chomutova 2019    4. Kalendárium 

59 

 

v oblastech následné péče a v případech závislosti nejen na alkoholu či 

prášcích, ale také při nelátkových závislostech na sociálních sítích či 

například hráčství.     

Psychiatrie 

Adiktologie 

 

 

4.12 Prosinec 

1. prosince, na první adventní neděli, začaly rozsvícením vánočního 

stromu na náměstí 1. máje Chomutovské Vánoce 201930. O dokreslení 

vánoční atmosféry se postaral pěvecký sbor Comodo z chomutovského 

gymnázia, s nímž si zazpíval hlavní host večera Josef Vojtek. Poté byl 

rozsvícen vánoční strom a odpálen velký ohňostroj. Od 2. do 24. 

prosince probíhaly na náměstí vánoční trhy, na Štědrý den byl pak 

k vidění i živý betlém. Během vánočních slavností mohli Chomutované 

také navštívit Vánoční kapříkování, rybí trh v parčíku u radnice, umělý 

bobovací svah na náměstí a doprovodné kulturní akce. Ani letos také 

nechyběl již loni osvědčený zpívající strom, ozdobený množstvím 

barevných světýlek, jejichž barva a intenzita reagovala na hlasy. Poprvé 

naopak chyběl na náměstí prodej živých kaprů, zájem bohužel 

neprojevil žádný prodejce.  

 

Foto: Magistrát města Chomutova / Roman Dušek 

Veřejný život 

Slavnosti 

Trhy 

Koncerty 

Vánoce 

4. prosince získalo atrium Chomutovské knihovny svou novou vánoční 

podobu. Děti z chomutovských mateřských škol zde svými výtvory 

Školství 

Mateřská škola 

 
30 Program Chomutovských Vánoc je uveden v příloze číslo 11.   
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ozdobily vánoční stromky. V činnosti je přišli podpořit i představitelé 

města Chomutova, Marek Hrabáč, David Dinda a Milan Märc, kteří je 

následně odměnili předmikulášskou nadílkou. 

Chomutovská 
knihovna 

5. prosince, v předvečer svátku sv. Mikuláše, připravilo město 

Chomutov spolu s Dopravním podnikem měst Chomutova a Jirkova 

dětem netradiční mikulášskou. Kdo chtěl, mohl si pro svou nadílku zajet 

ve společnosti čertů a andělů na konečnou zastávku U Mikuláše 

historickým, mikulášským trolejbusem. Další neobvyklou mikulášskou 

bylo možné prožít v režii chomutovského Domečku, který se postaral o 

to, že na děti čekal Mikuláš v chomutovské městské věži. Mikuláš 

navštívil také Jacques Café, kde si s čerty a anděly zazpíval koledy 

s pomocí zpěváků chomutovské základní umělecké školy, či Rodinné 

centrum Rozmarýn. 

Veřejný život 

Děti a mládež 

Mikuláš 

Trolejbusy 

Dopravní podnik 

SVČ Domeček 

ZUŠ Chomutov 

RC Rozmarýn 

Jacques Café 

11. prosince se uskutečnil devátý ročník akce Česko zpívá koledy. Jejím 

organizátorem byla tradičně celostátní informační platforma Deník, 

který ve svých výtiscích publikoval texty zpívaných koled. V Chomutově 

se centrem zpěvu letos stal kostel sv. Ignáce, kde si lidé zazpívali za 

doprovodu padesátičlenného dětského sboru z chomutovské 

mateřinky a za doprovodu zpěvačky Adély Radimcové a jejích svěřenců. 

Veřejný život 

Zpěv 

Mateřská škola 

15. prosince odpoledne bylo v Městském divadle ukončeno Rodinné 

zápolení31 roku 2019. Slavnostní slosování, které určilo vítěze letošního 

ročníku, bylo zpestřeno bublinkovou diskotékou. 

Veřejný život 

Děti a mládež 

Městské divadlo 

17. prosince založili chomutovští zastupitelé novou vánoční tradici, 

když před městskou věží na náměstí 1. máje rozdávali kolemjdoucím 

rybí polévku a přáli hezké Vánoce. Kdo chtěl, mohl se zahřát nebo si jen 

popovídat se zástupci radnice.  

Veřejný život 

Zastupitelstvo 

Dobročinnost 

Tradice 

23. prosince projížděl Chomutovem tradiční Betlémský autobus. Za 

pomoci chomutovských skautů přivezl Chomutovanům Betlémské 

světlo. O předávání plamínku z Betléma se starají skauti po celé České 

republice, chomutovští skauti si však jeho rozvoz zpestřují historickým 

autobusem Škoda 706 RTO, jenž zpřístupňuje betlémské světlo i 

obyvatelům sídlišť. Ani letos samozřejmě nechybělo i stálé stanoviště 

na vyzdobeném náměstí 1. máje.    

Veřejný život 

Skauti 

Tradice 

24. prosince, na Štědrý den, mohli Chomutované vyrazit na vánoční trh 

na náměstí 1. máje a potěšit se zde také živým betlémem a legendou o 

narození Ježíška. Konaly se také bohoslužby, římskokatolická v kostele 

Nanebevzetí Panny Marie a řeckokatolická v kostele sv. Barbory. Na 

Veřejný život 

Náboženství 

Divadlo 

Koncerty 

 
31 Podrobněji v kapitole 5.5.9.1 Rodinné zápolení. 
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závěr Štědrého dne zazněla tradičně o půlnoci v kostele sv. Ignáce 

Česká mše vánoční Jakuba Jana Ryby v podání smíšeného pěveckého 

sboru Hlahol za doprovodu Komorního orchestru města Chomutova.   

Bohoslužby 

27. prosince proběhla v Café Rouge vernisáž věnovaná chomutovským 

tzv. experimentům, třem výškovým mezonetovým domům na 

Březenecké, postaveným po vzoru architekta Le Corbusiera. K vidění 

byly dobové fotografie, výkresy i aktuální fotky budov od Miloše Štáfka. 

V rámci doprovodného programu se také uskutečnila komentovaná 

procházka po těchto domech s městským architektem Jaroslavem 

Pachnerem. O připomenutí této chomutovské dominanty se zasloužil 

spolek Kuprospěchu. 

 

Foto: Archiv Rudolfa Bergera 

Veřejný prostor 

Architektura 

Osvěta 

Výstavy 

Kuprospěchu 

Café Rouge 

 

31. prosinec patřil kromě večerního veselí dvěma tradičním 

chomutovským silvestrovským akcím. Dopoledne bylo možno zúčastnit 

se Silvestrovského výšlapu na Kočičák, jehož 11. ročník uspořádalo 

chomutovské Skautské středisko Český lev s Muzeem 

československého opevnění z let 1936–1938 Na Kočičáku. Aktivní 

silvestrovské odpoledne pak nabídl Silvestr na ledě, zábavné 

odpoledne s hudbou a občerstvením na chomutovském zimním 

stadionu na Zadních Vinohradech.   

Veřejný život 

Turistika 

Pochody 

Sešlosti 

Sport 

Bruslení 

Prosinec přinesl také adventní neděle, během nichž dokreslovaly 

předvánoční atmosféru adventní koncerty pořádané Chomutovskou 

knihovnou v kostele sv. Ignáce či tvůrčí setkání ve skanzenu Stará Ves, 

věnovaná pečení perníčků či výrobě vánočních ozdob.  

Veřejný život 

Koncerty 

Workshopy 
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5. VEŘEJNÁ SPRÁVA 

5.1 Rada města Chomutova 2019 

 

JUDr. Marek Hrabáč 
primátor 
ANO 2011 
 

 
 

 
David Dinda 
první náměstek primátora 
Nový Sever 
 

 

 

Mgr. Milan Märc 
druhý náměstek primátora 
Nový Sever 

 

 

 

Ing. Ladislav Drlý 

člen rady města 
Komunistická strana Čech 
a Moravy 
 

 

Jaroslav Komínek 
člen rady města 
Komunistická strana Čech 
a Moravy 
 

 

 

 

Karel Lipmann 
člen rady města 
Nový Sever 
 

 

 

Stanislav Mikšovic 
člen rady města 
Nový Sever 
 
 
 
 

 
Mgr. Milan Petrilák 
člen rady města 
ANO 2011 
 
 
 
 
Jiří Touška, MBA 
člen rady města 
ANO 2011 
 
 
 
 

 
Ing. Pavel Tůma 
člen rady města 
ANO 2011 
 
 
 
 
Jiří Weber 
člen rady města 
ANO 2011 
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 Primátor města Chomutova pan JUDr. Marek Hrabáč má pro volební období 2018–

2022 v oblasti veřejné správy v kompetenci řízení odboru životního prostředí, odboru 

ekonomiky, odboru majetku města a odboru interní audit, je velitelem Městské policie 

Chomutov a vedoucím Jednotky sboru dobrovolných hasičů. Primátor také vykonává dohled 

nad těmito 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), pan Ing. Pavel Tůma (předseda Komise pro cestovní ruch), pan Jiří Weber 

(předseda Komise životního prostředí), pan Karel Lipmann (člen Finančního výboru), pan 

Stanislav Mikšovic (předseda Komise pro sportovní a volnočasové aktivity) a pan Jaroslav 

Komínek (předseda Dopravní komise).  

 

5.2 Činnost rady města v roce 2019 

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 2019 třiadvacetkrát, a to ve dnech 14. ledna, 

29. ledna, 11. února, 18. února, 18. března, 1. dubna, 30. dubna, 13. května, 27. května, 3. 

června, 25. června, 8. července, 15. července, 5. srpna, 26. srpna, 2. září, 30. září, 14. října, 29. 

října, 4. listopadu, 25. listopadu, 2. prosince a 18. prosince. Níže uvádím některá usnesení a 

témata projednávaná na zasedáních městské rady.  

14. ledna odvolala rada města z dozorčí rady Technických služeb města Chomutova 

členy pana Bc. Martina Kloudu a pana JUDr. Marka Hrabáče a místo nich jmenovala pana Ing. 

Milana Štefanova a pana Ing. Pavla Tůmu. Rada také na základě výsledků výběrového řízení 

jmenovala do funkce s účinností od 1. února 2019 novou ředitelku Základní školy speciální a 

Mateřské školy v Palachově ulici paní Mgr. Janu Perknerovou a schválila vyhlášení výběrového 

řízení na pozici ředitele Střediska volného času Domeček Chomutov. V závěru zasedání pak 

radní jmenovali členy následujících komisí: bezpečnostní komise, dopravní komise, investiční 
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komise, majetkové a likvidační komise, komise pro cestovní ruch, komise pro kulturu, kreativní 

a komunitní rozvoj, komise pro sportovní a volnočasové aktivity, sociální komise a komise pro 

životní prostředí. Byli také jmenováni dva předsedové: předsedou majetkové a likvidační 

komise se stal pan Ing. Vladimír Koten a předsedou bezpečnostní komise pan Lukáš Šeršeň. 

11. února jmenovala městská rada do funkce vedoucí odboru životního prostředí 

s účinností od 1. března 2019 paní Ing. Dagmar Mutinskou a přijala rezignaci dosavadní 

ředitelky základní školy v Kadaňské ulici paní Mgr. Radmily Zítkové. Radní také jmenovali do 

funkce členy sociální komise a bezpečnostní komise. 

18. února schvalovala rada města odpisové plány městských organizací a jejich plány 

čerpání fondů investic. Dále bylo schváleno poskytnutí dotací z dotačního programu Podpora 

vrcholového sportu ve městě Chomutově sportovním klubům a jednotám: BK Levharti 

Chomutov, Czech wrestling Chomutov, FC Chomutov, Florbal Chomutov, Piráti Chomutov, 

Sportclub 80 Chomutov, TJ Slávie Chomutov a TJ VTŽ Chomutov.  

18. března schválila městská rada záměr prodeje vleku na vodní lyžování na Velkém 

otvickém rybníku a doporučila zastupitelstvu města schválit vydání souhlasného stanoviska 

pro přesun nádraží dle záměru projektu Rekonstrukce ŽST Chomutov. Rada města také 

jmenovala členy do školských rad a schválila žádosti o dotace z programů Kultura a kreativita, 

Regionální historie, Komunitní rozvoj, Podpora aktivit v sociální oblasti, Podpora podávání 

projektových žádostí, Podpora stávajících sociálních a ostatních služeb a Podpora nových 

subjektů poskytujících sociální a ostatní služby.    

1. dubna udělila rada města výjimky z vyhlášky o regulaci hlučných činností a 

výjimečném zkrácení doby nočního klidu pro hudební festivaly Bezručák (21. září 2019) a 

Květenles (4. května 2019) a doporučila zastupitelstvu poskytnutí finančního příspěvku 

tanečnímu klubu Beethoven D.C. na uspořádání Mistrovství světa v disco dance Dance fever 

2019 (20. až 23. června 2020). Městská rada také na základě výsledků výběrového řízení 

jmenovala s účinností od 1. dubna 2019 Bc. Radoslava Malarika ředitelem Střediska volného 

času Domeček Chomutov a rozdělila dotace z dotačních programů Sport a volný čas, Podpora 

sportovních akcí a talentovaných sportovců, Podpora stávajících sociálních a ostatních služeb 

a z Dotačního programu na poskytnutí účelového příspěvku na projekt v oblasti výchovy a 

vzdělávání.   

30. dubna udělila rada města další výjimku z vyhlášky o regulaci hlučných činností a 

výjimečném zkrácení doby nočního klidu, tentokrát pro Multižánrový festival Otevřeno (24. 

května až 9. června 2019). Odsouhlasila také zřízení petičního místa v městském informačním 

centru v ulici U Městských mlýnů a rozdělila dotace z dotačních programů Ochrana přírody, 

Environmentální výchova a vzdělávání, Kultura a kreativita, Regionální historie a Komunitní 

rozvoj.  

13. května se městská rada opět zabývala udělováním výjimek z vyhlášky o regulaci 

hlučných činností a výjimečném zkrácení doby nočního klidu, které udělila akcím Konzert 16 

(24. května 2019) a Letňák v Atriu (3. července, 1. a 30. srpna 2019). Radní také odsouhlasili 
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výpůjčku bývalých městských lázní v Mánesově ulici pro účely natáčení detektivního seriálu 

Zrádci pro Českou televizi a schválili udělení Ceny Jiřího Popela z Lobkovic paní Marii Grimlové 

a paní Dagmar Knížetové.    

27. května městská rada projednávala, mimo jiné, výroční rozbor hospodaření 

Chomutovské knihovny, Městských lesů Chomutov, Sociálních služeb Chomutov, Technických 

služeb města Chomutova a některých dalších městských organizací. Rada také schválila 

zapojení města Chomutova do projektu Seniorská obálka a zahájila přípravy pro snížení daně 

z nemovitosti.  

3. června se městská rada zabývala například závěrečným účtem Statutárního města 

Chomutova za rok 2019 či úpravou ceníku jízdného pro rekreační dopravu cyklobusu 

z Chomutova na Lesnou. Na tomto zasedání bylo také schváleno vyhlášení dotačních titulů na 

druhé pololetí v programech Kultura a kreativita a Regionální historie či vyhlášení soutěže 

Rozkvetlý Chomutov.  

25. června městská rada schválila na 10 let zapůjčení mozaiky Žena Květ od Jaroslava 

Bejčka, jež před restaurováním zdobila objekt Luna v Jiráskově ulici, nejmenovanému zájemci 

do Krásné Lípy. Dále rada rozhodla o zapůjčení nebytových prostor v ulici 17. listopadu č. p. 

5461 zapsanému spolku Klubíčko za účelem vytvoření rekonvalescenční místnosti pro kočky. 

Rada města také jmenovala s účinností od 1. srpna 2019 paní Mgr. Ilonu Zahálkovou ředitelkou 

základní školy v Kadaňské ulici. 

5. srpna rada města, mimo jiné, schválila nominace do komisí Svazu měst a obcí České 

republiky. Udělila také další výjimku z vyhlášky o regulaci hlučných činností a o výjimečném 

zkrácení doby nočního klidu pro Letní ozvěny filmového festivalu Febiofest (16. a 17. srpna 

2019).  

26. srpna udělila městská rada výjimku z vyhlášky o regulaci hlučných činností a 

výjimečném zkrácení doby nočního klidu pro akci Konzert 17 (6. září 2019). Dále se zabývala 

například rozdělováním dotací z dotačního programu Kultura, kreativita a regionální historie 

či změnami v rozpočtech chomutovských škol a školských zařízeních. 

30. září se rada města zabývala prodejem a pronájmem nemovitostí, rozdělovala 

dotace z první etapy dotačního programu Obnova městské památkové zóny a schválila 

smlouvu o finanční spolupráci při zajišťování příměstské hromadné dopravy městskou 

trolejbusovou dopravou s městem Jirkov. Na tomto zasedání rada také přijala rezignaci 

ředitelky Chomutovské knihovny paní Mgr. Andrey Löblové a rozdělovala dotace z programů 

Podpora sociálních a ostatních služeb a Ochrana přírody. 

14. října doporučila rada zastupitelstvu schválit vytvoření spádové základní školy v ulici 

Na Příkopech pro děti s trvalým pobytem v obci Málkov a Černovice. 

29. října jmenovala městská rada s účinností od 1. ledna do funkce vedoucí odboru 

školství paní Ing. Martinu Kalovou a odsouhlasila vyhlášení dotačních programů Mikrogranty 

a Obnova městské památkové zóny pro rok 2020. 
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25. listopadu schválila rada města, mimo jiné, výjimku z metodického pokynu pro 

zadávání veřejných zakázek malého rozsahu spočívající v přímém zadání zakázky Koncepce 

Smart city Chomutov – Chytrý Chomutov Českému vysokému učení technickému v Praze. Rada 

také jmenovala s účinností od 1. ledna 2020 do funkce ředitele Chomutovské knihovny pana 

Mgr. Bedřicha Fryče. 

2. prosince se městská rada zabývala například rozborem hospodaření statutárního 

města Chomutova, rozdělením dotace z programu Obnova městské památkové zóny, 

prodejem nemovitostí či rozpočtovými opatřeními.   

 

5.3 Zastupitelstvo města Chomutova 2019 

JUDr. Marek Hrabáč, primátor, ANO 2011 

David Dinda, první náměstek primátora, Nový Sever 

Mgr. Milan Märc, druhý náměstek primátora, Nový Sever 

Renata Adamová, členka zastupitelstva města, ANO 2011 

Ing. Martin Bocian, člen zastupitelstva města, Nový Sever 

MUDr. Marian Bystroň, člen zastupitelstva města, PRO Chomutov 

Ing. Daniel Černý, člen zastupitelstva města, PRO Chomutov 

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

Bc. Elvíra Hahnová, členka zastupitelstva města, Svoboda a přímá demokracie – Tomio 

Okamura 

Petr Kaiser, člen zastupitelstva města, ANO 2011 

Mgr. Valentína Klimešová, členka zastupitelstva města, ANO 2011 

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

Ing. Vladimír Koten, člen zastupitelstva města, PRO Chomutov 

MUDr. Martin Krákora, člen zastupitelstva města, Česká strana sociálně demokratická 

Karel Lipmann, člen rady města, Nový Sever 

Mgr. Andrea Löblová, členka zastupitelstva města, PRO Chomutov 

JUDr. PhDr. Josef Marcel, člen zastupitelstva města, Občanská demokratická strana 

Mgr. Jan Mareš, MBA, člen zastupitelstva města, Česká strana sociálně demokratická 

Ing. Petra Matlachová Koníčková, člen zastupitelstva města, Komunistická strana Čech a 

Moravy 

PaedDr. Jan Micka, člen zastupitelstva města, Nový Sever 

Stanislav Mikšovic, člen rady města, Nový Sever 
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Ing. Bc. Jan Novotný, člen zastupitelstva města, Svoboda a přímá demokracie – Tomio 

Okamura 

David Palán, člen zastupitelstva města, PRO Chomutov 

Mgr. Milan Petrilák, člen rady města, ANO 2011 

Vlastimil Polívka, člen zastupitelstva města, PRO Chomutov 

Mgr. Jan Rödling, člen zastupitelstva města, PRO Chomutov 

Karel Spour, člen zastupitelstva města, ANO 2011 

Mgr. Karel Straka, člen zastupitelstva města, PRO Chomutov 

Filip Šimek, diplomovaný technik, člen zastupitelstva města, ANO 2011 

Ing. Milan Štefanov, člen zastupitelstva města, Nový Sever 

Jiří Touška, MBA, člen rady města, ANO 2011 

Ing. Pavel Tůma, člen rady města, ANO 2011 

Mgr. Michal Vlach, člen zastupitelstva města, PRO Chomutov 

Jiří Weber, člen rady města, ANO 2011 

Mgr. Jaroslav Zahrádka, člen zastupitelstva města, Občanská demokratická strana 

 

5.4 Činnost zastupitelstva města v roce 2019 

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 2019 sedmkrát, a to v termínech 6. 

března, 15. dubna, 17. června, 16. září, 24. října, 11. listopadu a 10. prosince. Níže jsou 

uvedena některá z jeho usnesení. 

6. března se zastupitelé zabývali prodejem nemovitých věcí, rozpočtovými opatřeními 

či rozdělením dotací z programu Podpora vrcholového sportu ve městě Chomutově. Podporu 

získaly sportovní kluby BK Levharti Chomutov, Czech wrestling, FC Chomutov, Florbal 

Chomutov, Piráti Chomutov, Sportclub 80 Chomutov, TJ Slávie Chomutov a TJ VTŽ Chomutov. 

Zastupitelstvo také schválilo záměr výkupu a rekonstrukce bytů za finanční podpory z 

Integrovaného regionálního operačního programu.  

15. dubna zahájilo zastupitelstvo svou schůzi projednáváním prodeje nemovitostí. Dále 

během zasedání zastupitelstvo schválilo podání žádosti o dotaci na druhou etapu demolice 

bývalé základní školy na Kamenném vrchu, vydání souhlasného stanoviska pro přesun 

chomutovského hlavního nádraží či uzavření spolupráce s městem Jirkov při budování 
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cyklostezky spojující obě města.  Zastupitelé také schvalovali rozpočtová opatření a žádosti o 

dotace z městských dotačních programů.  

17. června se městské zastupitelstvo shodlo na výkupu čtyř bytových jednotek 

v sociálně problematických lokalitách do městského bytového fondu. Členové městského 

zastupitelstva dále schválili hospodářský výsledek Statutárního města Chomutova za rok 2018 

ve výši -68 028 025,40 koruny (jako rozdíl mezi příjmy a výdaji) a účetní výsledek hospodaření 

(po zdanění) Statutárního města Chomutova za rok 2018 ve výši 88 890 646,23 koruny (jako 

rozdíl mezi náklady a výnosy). Na tomto zasedání byla také s účinností od 1. ledna 2020 vydána 

Obecně závazná vyhláška o stanovení koeficientů pro výpočet daně z nemovitých věcí32 a 

proběhlo dodatečné schvalování žádostí o dotace z městských dotačních programů. Ke konci 

zasedání se zastupitelé zabývali problematikou dotace poskytnuté hokejovému klubu Piráti 

Chomutov na účast v nejvyšší hokejové soutěži.   

16. září uložilo městské zastupitelstvo primátorovi Chomutova panu JUDr. Marku 

Hrabáčovi ustavit nejpozději do 1. října 2019 pracovní skupinu k tématu Přizpůsobení města 

Chomutova na změnu klimatu. Zastupitelstvo také schválilo výkup dalších bytů do městského 

bytového fondu a v rámci druhého kola kulturních grantů poskytlo dotace z programu Kultura, 

kreativita a regionální historie. 

24. října se městské zastupitelstvo sešlo proto, aby schválilo finanční podporu spolku 

Junior Chomutov na rekonstrukci a přístavbu zázemí pro hráče a spolku Sportclub 80 

Chomutov na rekonstrukci hřiště a provozní budovy oddílu softbalu. 

11. listopadu schválilo zastupitelstvo rozpočet Chomutova pro rok 2020 a střednědobý 

výhled rozpočtu města pro období 2020 až 2024. Rozpočet statutárního města Chomutova na 

rok 2020 byl schválen s vyrovnanými příjmy a výdaji ve výši 1 213 556 200 korun. Během 

jednání se také řešilo rozdělení dotací z programu Obnova městské památkové zóny a 

rozpočtová opatření či prodej nemovitých věcí. 

10. prosince schválili městští zastupitelé návrh časového a obsahového plánu svých 

zasedání v prvním pololetí roku 2020 či závěrečnou zpráv o průběhu likvidace zapsaného 

ústavu (re:kult), jehož zakladatelem bylo Statutární město Chomutov. Na posledním zasedání 

roku 2019 byly vydány čtyři obecně závazné vyhlášky33, a sice: o místním poplatku z pobytu, o 

místním poplatku ze psů, o místním poplatku za užívání veřejného prostranství a vyhláška, 

kterou se stanovily školské obvody spádových základních škol zřízených městem 

Chomutovem. Zastupitelstvo také rozhodlo o vypracování změny Územního plánu Chomutov 

a schválilo podání žádosti o dotaci pro projekt Tvorba studie pro nové využití brownfieldu, 

objektu bývalých Městských lázní v Chomutově.  

 
32 Dokument je uveden v příloze číslo jedna. 
33 Dokumenty jsou uvedeny v přílohách číslo dva až šest. 
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 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.

 

5.5 Činnost Magistrátu města Chomutova v roce 2019 

Rok 2019 přinesl městu Chomutov ocenění v soutěži Cena hejtmana za společenskou 

odpovědnost. Soutěž pořádá Ústecký kraj společně s Hospodářskou a sociální radou 

Ústeckého kraje a Radou kvality České republiky. Chomutov obsadil první místo v kategorii 

obec s rozšířenou působností. Tuto cenu vyhrálo město již podruhé, tentokráte především za 

roli odpovědného zaměstnavatele a dobrého hospodáře v ekonomické i ekologické oblasti. 

Bez povšimnutí ovšem nezůstala ani činnost magistrátu zaměřená na obyvatele města, jako je 

jejich zapojení do směřování městských investic pomocí participativního rozpočtu, jehož třetí 

ročník proběhl v roce 2019, či nejednou oceněné Rodinné zápolení. V únoru pak magistrát na 

svých webových stránkách zveřejnil odkaz na web, jenž na jednom místě sdružuje odkazy a 

informace týkající se sociální pomoci a odkazuje lidi v nouzi na instituce, jež jim mohou 

nabídnout pomoc.  

V oblasti ekologie, vyzdvižené ve výše uvedeném ocenění, učinilo město Chomutov 

v roce 2019 dva významné kroky. Poté, co se již před časem zúčastnilo iniciativy Bez papíru, 

zapojilo se v uvedeném roce do projektu Ministerstva životního prostředí České republiky Dost 

bylo plastu. Za účelem omezit jednorázové používání plastu a motivovat své zaměstnance a 

občany města k třídění přijal magistrát řadu opatření. Mezi nimi například zavedení textilních 

víceúčelových tašek pro zaměstnance a návštěvníky úřadu, podporu a propagaci bezobalových 

prodejen ve městě či omezení používání plastových desek na spisy, což je možné především 

díky pokračující elektronizaci úřadu.  

Druhou významnou událostí ve prospěch životního prostředí bylo pořízení dvou 

nových elektromobilů pro pracovní účely zaměstnanců chomutovského magistrátu. Jelikož je 

před budovou magistrátu ve Zborovské ulici dobíjecí stanice pro elektromobily, bylo jejich 

pořízení logickým krokem. Pro město navíc představuje jejich provoz, oproti benzinovým či 

dieselovým automobilům, úsporu. Chomutovští úředníci již mají s elektromobilitou zkušenost, 

magistrát totiž disponuje šesti elektrokoly. Do budoucna by město rádo také pořídilo užitkové 

elektromobily také pro obsluhu například městského hřbitova či Kamencového jezera.  

V roce 2019 si město Chomutov také připomnělo 20. výročí spolupráce s městem 

Annaberg-Buchholz. Partnerství zahrnuje nejen oboustrannou inspiraci, ale také sdílení praxe 

mezi úředníky obou měst. V současné době města spolupracují na projektu Otevřené a 

moderní úřady, během něhož zaměstnanci magistrátu optimalizují úřední procesy, nastavují 

ochranu dat či konzultují možnosti propagace měst v cestovním ruchu či způsoby, jak úřady 

více otevřít veřejnosti.     

V roce 2019 došlo k následujícím změnám v organizační struktuře Magistrátu města 

Chomutova. 14. ledna byl vyčleněn speciální stavební úřad a silniční správní úřad z odboru 
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dopravních a správních činností ve Zborovské ulici a přesunut pod odbor stavební úřad na 

Husovo náměstí. Od 1. března začal platit nový organizační řád Magistrátu města Chomutova. 

30. dubna schválila Rada statutárního města Chomutova zřízení petičního místa v městském 

informačním centru. Celkový počet zaměstnanců magistrátu vzrostl v roce 2019 z 261 na 272. 

Deset míst bylo vytvořeno dočasně po dobu realizace projektu Podpora sociálního začleňování 

obyvatel v Chomutově pro oblast sociálního bydlení, dluhové problematiky a podpory 

ohrožených rodin. Tajemníkem Magistrátu statutárního města Chomutova byl v roce 2019 pan 

Ing. Robert Plechatý. 

 

 

5.5.1 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 2019 pan Ing. Bohuslav 

Peroutka. 

Oddělení dopravních a přestupkových agend vede na území obce s rozšířenou 

působností evidenci řidičů a registr vozidel a zaštiťuje výkon státní správy na úseku přestupků 

v dopravě a úseku obecných přestupků.  

Oddělení správních činností má ve své kompetenci evidenci obyvatel obecního úřadu 

obce s rozšířenou působností, agendu spojenou s vydáváním občanských průkazů a cestovních 

dokladů, matriku a zajištění všech typů voleb a referenda. 

 

5.5.1.1 Oddělení správních činností 

 Oddělení správních činností zaštiťuje evidenci obyvatel, v jejímž rámci například vede 

běžnou a odkládací evidenci přihlašovacích karet, přihlašuje občany k trvalému pobytu a 

vydává potvrzení o změně trvalého pobytu, na písemnou žádost občana ukončuje trvalý pobyt 

na území České republiky, vybírá správní poplatky, řeší přestupky na úseku evidence obyvatel, 

vede evidenci správního řízení či rozhoduje o zrušení údaje o místu trvalého pobytu, ale také 

zajišťuje volby, referendum, sčítání lidu, domů, bytů. 

 Oddělení správních činností je také zpracovatelem údajů vedených v evidenci 

občanských průkazů pro Ministerstvo vnitra České republiky. Vede tedy například běžnou 

evidenci žádostí o vydání občanských průkazů, pořizuje žádosti o vydání občanského průkazu 

se strojově čitelnými údaji a s kontaktním elektronickým čipem, při zpracování žádosti o 

občanský průkaz pořizuje digitální podobu občana a jeho podpis, přijímá žádosti a vyhotovuje 

občanské průkazy bez strojově čitelných údajů, vydává potvrzení o občanském průkazu při 

ohlášení ztráty či o změně údajů zapisovaných do občanského průkazu a další. 
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 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. 

Díky využívání aktuálních výstupů vyvolávacího systému v budově, kdy vedoucí 

oddělení operativně zasahuje do vytíženosti úřednic v jednotlivých kabinkách a přerozděluje 

koncentraci čekajících do méně vytížených kabinek, mohlo oddělení správních činností za rok 

2019 obsloužit celkem 48 450 občanů. Efektivního řízení procesu obsluhy klientů by nebylo 

dosaženo, nebýt zastupitelnosti napříč vykonávanými agendami na oddělení. Oddělení 

vybralo v roce 2019 celkem 3 780 200 korun na pokutách a správních poplatcích.  
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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 2019 50 063 obyvatel, 3 114 z nich byli cizinci. K 1. lednu 

2020 to bylo celkem 50 018, z toho bylo 3 395 cizinců s přechodným a trvalým pobytem. 

Úřední adresu na Magistrátu města Chomutov mělo 1. ledna 2020 hlášeno 1 968 občanů. 

Celkem bylo na evidenci obyvatel odbaveno 5 415 občanů a prostřednictvím správních 

poplatků bylo vybráno 128 320 korun. 

 

Přehled vybraných úkonů za rok 2019 (2018) 

Počet osob přihlášených k trvalému pobytu  1 261 (1 450)  
Počet osob odstěhovaných 1 488 (1 464) 

Narození 410 (478) 

Úmrtí 521 (484) 

 

 

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 Zpětné vyrozumění o zhotovení dokladu 

a Objednání na agendu cestovních dokladů. Celkem bylo na přepážce cestovních dokladů 

odbaveno 13 140 občanů a na správních poplatcích bylo vybráno celkem 2 478 700 korun, 

výše uložených pokut dosáhla celkové částky 35 900 korun. 

 

Přehled vybraných úkonů za rok 2019 (2018) 

Celkem vydáno cestovních dokladů     4 931 (5 379) 
Skartováno                                            3 751 (1 427) 

   

 

Občanské průkazy 

 Oddělení správních činností vydává občanské průkazy státním občanům České 

republiky, a to ve třech typech: elektronický občanský průkaz se strojově čitelnými údaji a s 

kontaktním elektronickým čipem, elektronický občanský průkaz se strojově čitelnými údaji a 
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elektronický občanský průkaz bez strojově čitelných údajů. Vlastnit občanský průkaz má 

povinnost občan, který dosáhl 15 let a má trvalý pobyt na území České republiky. Může ho mít 

i občan, jehož svéprávnost byla omezena, a je možné ho na žádost vydat i občanovi mladšímu 

15 let nebo občanovi, který nemá trvalý pobyt na území České republiky. 

 Pracovnice oddělení vyjíždějí za imobilními občany, a to obvykle v pátek, kdy nabírají 

žádosti, a následně těmto občanům nový doklad předávají. Výjezdní pracoviště dojíždí také do 

věznice Všehrdy, domovů důchodců a podobně. V rámci této služby bylo v roce 2019 

obsloužených 945 klientů. Obdobně jako u cestovních dokladů byla klientům k dispozici e-

služba Zpětné vyrozumění o zhotovení dokladu a Objednání na agendu občanských průkazů.  

Celkem bylo na přepážce občanských průkazů odbaveno 24 495 občanů, správními poplatky 

bylo vybráno 486 200 korun a sankce prostřednictvím pokut byly nařízené v celkové částce 

390 800 korun. 

 

Přehled vybraných úkonů za rok 2019 (2018) 

Vydáno občanských průkazů celkem  10 667 (12 355) 
Výjezdní pracoviště (imobilní občané, věznice apod.) 945 (421) 

 

 

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 2019 v matrice provedeno 3 837 úkonů (zápis narozených 

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

matričních knihách) a správními poplatky bylo vybráno celkem 260 280 korun. 

 

Přehled vybraných úkonů za rok 2019 (2018) 

Zápis narozených dětí 702 (753) 
Zápis uzavřených manželství 229 (247) 
Zápis úmrtí 773 (740) 

Slavnostní obřady v roce 2019 na úseku matriky (2018) 

Vítání občánků  32 (24) 
Zlaté svatby, diamantové svatby 4 (6) 
Předání maturitních vysvědčení, výučních listů, diplomů (v obřadní síni) 32 (25) 
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5.5.1.2 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 povinnosti 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. 

 Prostřednictvím odboru dopravních a správních činností byly v průběhu roku 2019 

zajištěny podpůrné aktivity, komunikace a distribuce letáků směrem k občanům v rámci 

celorepublikové kampaně projektu na zvýšení bezpečnosti seniorů v dopravě s názvem Senior 

bez nehod. V květnu se na dopravním hřišti v Kadani uskutečnila pravidelná Dopravní soutěž 

mladých cyklistů, na které odbor dopravních a správních činností spolupracoval a od roku 2020 

bude mít tuto akci zcela na starosti.  

 

 

Registr silničních vozidel 

 V oddělení registru vozidel bylo v roce 2019 odbaveno celkem 11 758 klientů, 

zaregistrovalo 1 341 nových a 1 862 dovezených vozidel. Uskutečnilo se 6 015 přepisů a 1 343 

zániků vozidel v počtu 58 917 změn v centrálním registru vozidel. V grafu níže je celkový 
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přehled sledovaných údajů. Registr vozidel nabízí klientům elektronickou službu Objednání na 

úřad pomocí SMS. 

 

Přehled vybraných změn za rok 2019 (2018)    

První zaevidování vozidla v ČR                                      3 203 (3 220)  
Vyřazení vozidla z provozu                                               690 (664) 
Změna vlastníka, provozovatele     6 015 (5 375)  

        

 

Registr řidičů 

 Registr řidičů zajišťoval v průběhu roku 2019 agendu spjatou s vyřizováním žádostí o 

vydání řidičských průkazů, 

jejich pozastavováním či 

odjímáním. Podrobně viz 

níže uvedená tabulka se 

statistickým přehledem. 

Registr řidičů nabízí klientům 

elektronické služby Info limit 

bodů a Zpětné vyrozumění o 

zhotovení řidičského 

průkazu. 
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Registr řidičů, statistika za rok 2019 (2018)                                                  

Vydané řidičské průkazy      5 619 (7 318)  
Počet odňatých řidičských oprávnění  579 (539) 
Počet zaevidovaných přestupků   2 841 (3 667) 
Počet nově „vybodovaných“ řidičů  82 (65) 

 

 

Registr autoškol 

V roce 2019 bylo ve správním území magistrátu registrováno 13 aktivních autoškol. 

Do působnosti oddělení dopravních a přestupkových agend také spadají dvě školící střediska 

profesní způsobilosti řidičů. V uvedeném roce bylo zkušebními komisaři provedeno celkem 3 

061 zkoušek ze získání nebo rozšíření řidičského oprávnění, z toho 1 579 bylo prvožadatelů. 

 

Dopravní a obecné přestupky 

 V oblasti agend dopravních a obecných přestupků bylo v průběhu roku 2019 oznámeno 

celkem 43 614 přestupků, z nichž se týkalo 3 703 dopravních, 1 835 civilních a 38 076 

radarových překročení rychlosti. Částka uložená za přestupky činila 33 627 951 Kč. I nadále 

zůstává poměrně vysoký výběr sankčních plateb za nepojištěná vozidla, kdy částka dosáhla 

hodnoty 413 tisíc korun, tedy o 65 procent více než v roce 2018. 

 Ve spolupráci s Policií ČR byla určena čtyři místa pro měření rychlosti prostřednictvím 

radarů a od března 2019 bylo zahájeno ostré měření v ulicích Písečná a Blatenská. Vývoj počtu 

přestupků za období od března do prosince 2019 je uveden v grafu níže. Za uvedené období 

byla rychlost překročena v 38 076 případech, což průměrně odpovídá 124 přestupkům za den 
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5.5.2 ODBOR EKONOMIKY 

 Odbor ekonomiky sídlí v budově magistrátu města Chomutov ve Zborovské ulici. Odbor 

je rozčleněn na úsek rozpočtu města a všeobecné účtárny a na úsek místních příjmů a grantové 

politiky. Odbor souhrnem zajišťuje v podstatě veškerý finanční servis pro město, jím zřízené 

příspěvkové organizace a samotný chod úřadu. Odbor ekonomiky vedl v roce 2019 pan Ing. 

Jan Mareš. 

 

5.5.2.1 Úsek rozpočtu města 

 Úsek rozpočtu města a všeobecné účtárny zpracovává návrh rozpočtu města a 

zabezpečuje přehled hospodaření města podle schváleného rozpočtu. Shromažďuje a 

zpracovává podklady pro závěrečný účet města za uplynulý rok a eviduje a metodicky 

kontroluje rozpočtové změny města. Také proplácí platební příkazy dotací a příspěvků 

organizacím, sleduje návratnost půjček či zajišťuje agendu přiznání k dani z příjmů právnických 

osob za obce a k dani z přidané hodnoty. Všeobecná účtárna vede účetnictví města, odpovídá 

za včasnou úhradu plateb dle platebních poukazů jednotlivých odborů a vede účetní evidenci 

majetku města a cenných papírů. 

 Úsek také zabezpečuje informovanost veřejnosti o hospodaření města a na webu 

města Chomutova pravidelně zveřejňuje všechny povinné informace ze zákona, tedy 

schválený rozpočet a jeho změny během roku, průběžné plnění rozpočtu během roku, 

rozpočtový výhled a závěrečné úcty za jednotlivé roky. Pracovníci úseku zajišťují také provoz 

hlavní pokladny ve Zborovské ulici. Ta zabezpečuje agendu hotovostních plateb pro veřejnost 

a v rámci úřadu a o jejím provozu jsou občané informováni prostřednictvím webu v sekci 

Potřebuji vyřídit. 

 V roce 2019 provedl úsek aktualizaci Střednědobého výhledu rozpočtu města na 

období 2019–2024 s ohledem na aktuálně připravované projekty a s vazbou na strategický 

plán města. 

 

5.5.2.2 Úsek místních příjmů a grantové politiky 

 Úsek místních příjmů a grantové politiky zpracovává v rámci místní samosprávy návrhy 

obecně závazných vyhlášek o místních poplatcích, o regulaci provozu výherních hracích 

automatů a obecně závazné vyhlášky k omezení propagace heren a o stanovení koeficientu 

pro výpočet daně z nemovitosti. Sleduje a vymáhá občanskoprávní cestou neinvestiční půjčky 

obyvatelstvu a ručitelství a administruje agendu poskytování dotací a návratných finančních 

výpomocí. V rámci státní správy pak rozhoduje o snížení, prominutí nebo odpisu místního 

poplatku, provádí správu místních poplatků, povoluje tomboly a provozování výherních 

hracích přístrojů a spravuje všechny pokuty uložené jednotlivými odbory Magistrátu města 

Chomutova.   
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 Úsek informuje veřejnost o výše zmíněných agendách dvěma cestami. Formální cestou, 

pravidelným zveřejňováním obecně závazných vyhlášek k jednotlivým místním poplatkům, 

v nichž jsou uvedeny základní informace (výše poplatku, splatnost a tak dále). Neformální 

cestou je pak webová sekce Potřebuji vyřídit, kde jsou zveřejněny tytéž základní informace 

zjednodušenou formou. 

 V roce 2019 došlo ke snížení koeficientu pro výpočet daně z nemovitých věcí, 

konkrétně ke snížení základního koeficientu u daně ze staveb ze 4,5 na 3,5, čímž daň ze staveb 

sloužících k bydlení poklesla o 33 procent. Na základě změny zákona o místních poplatcích 

došlo také k úpravě obecně závazných vyhlášek o místních poplatcích. 

  

Dotační a grantové podpory udělené v roce 2019 

 

 

5.5.2.3 Příjmy a výdaje rozpočtu roku 2019 

V roce 2019 dosáhly celkové příjmy rozpočtu města 1 297,2 milionů korun, celkové 

výdaje 1 231,3 milionů korun, čímž hospodaření města skončilo s přebytkem ve výši 65,9 

milionů korun. V průběhu roku se tak podařilo nejen zcela vymazat deficit schváleného 

rozpočtu ve výši 60 milionů korun, ale i naspořit poměrně velký objem volných prostředků pro 

budoucí využití. Dosažený výsledek tak představuje o plných 126 milionů lepší hospodaření 

Popisky řádků Součet z Schváleno Počet z ČJ

KKKR 2 198 500 54

Kultura a kreativita 2019 1 237 000 28

Komunitní rozvoj 2019 234 700 9

Regionální historie 2019 376 000 9

Kultura, kreativita a regionální historie (II. kolo kulturních grantů) 350 800 8

KSVA 31 230 000 46

Dotační fond rady statutárního města Chomutova 2019 35 000 1

Sport a volný čas 2019 15 206 000 24

Podpora sportovních akcí a talentovaných sportovců v roce 2019 489 000 15

Podpora vrcholového sportu ve městě Chomutově 2019 15 500 000 6

KŽP 215 990 9

Podpora akcí a aktivit environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty 2019 150 000 5

Ochrana přírody 2019 (oblast 1-4) 20 000 1

Ochrana přírody 2019 (oblast 5) 45 990 3

OE 15 944 121 36

Dotační fond rady statutárního města Chomutova 2019 252 000 9

Individuální neprogramové dotace 2019 610 000 3

Mikrogranty 2019 77 121 17

Podpora vrcholového sportu ve městě Chomutově 2020 15 000 000 6

Mikrogranty 2020 5 000 1

SK 2 400 580 60

Podpora stávajících sociálních a ostatních služeb 2019 1 973 080 43

Podpora aktivit v sociální oblasti 2019 227 500 10

Podpora podávání projektových žádostí 2019 25 000 1

Podpora sociálních a ostatních služeb 2019 (II. kolo sociálních grantů) 105 000 4

Podpora nových subjektů poskytujících sociální a ostatní služby 2019 70 000 2

OŠ 205 000 6

Poskytování účelového příspěvku v oblasti výchovy a vzdělávání 2019 205 000 6

PS MPZ 642 499 4

Program obnovy městské památkové zóny Chomutov 2019 642 499 4

Celkový součet 52 836 690 215
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než plán, se kterým do roku 2019 město vstupovalo. Rámce stanovené zastupitelstvem města 

tak byly naplněny a významně překonány. Výsledek lze hodnotit jako jeden z nejlepších v 

historii města, protože není zkreslený velkými dotačními transfery.  

V roce 2019 nedošlo k úplnému naplnění příjmové stránky rozpočtu města, kde příjmy 

byly o dvě procenta nižší než upravený rozpočet, naopak na výdajové stránce rozpočtu města 

se městu podařilo uspořit přes 11 procent svých pánovaných výdajů. Samotné provozní 

hospodaření města skončilo dokonce s přebytkem 217,8 milionů korun, který se postaral o 

dokrytí deficitu kapitálového rozpočtu, umazal plánovaný deficit a ještě vytvořil velmi slušný 

výsledek hospodaření. V roce 2019 vydalo město na investiční akce a rozvojové projekty 

plných 285 milionů korun. Investiční rozpočet byl splněn na 91,8 procenta a do roku 2020 

přešly pouze čtyři nedokončené investiční akce. Toto je rovněž v dlouhodobé historii zcela 

nevídanou věcí, kdy čerpání investičního zpravidla nedosahovalo 60 procent plánu.  

Současně došlo v roce 2019 ke snížení dluhové zátěže, kdy město z běžných příjmů 

splatilo dalších 49,2 milionů korun. Nemuselo tak v rámci třídy financování zapojovat 

prostředky z let minulých, se kterými na splátky úvěru počítalo, a tyto mohou být i dále 

zhodnocovány a v budoucnu využity na jiné rozvojové priority města. Celková splatnost úvěru 

je v roce 2023. Pokud by tedy úvěr nebyl hrazen z provozních úspor, ale z prostředků z let 

minulých, které má město na splátky úvěru alokovány, byl by výsledek hospodaření o 49,2 

milionu lepší a hospodaření města v roce 2019 by předčilo očekávání o plných 173,1 milionů 

korun. Správa aktiv vydělala městu dalších 8,9 milionů korun. 

Příjmy a výdaje rozpočtu a jejich saldo za rok 2019 
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Rozpočtový výsledek hospodaření 2019  

 Provozní rozpočet skončil s přebytkem ve výši 217,8 milionu korun (zatímco v roce 

2018 166,2 milionu korun).  

 Kapitálový rozpočet skončil s deficitem ve výši -151,9 milionu korun (zatímco v roce 

2018 -230,2 milionu korun).  

 Hodnota zapojeného financování dosáhla 55,5 milionu korun (zatímco v roce 2018 

48,1 milionu korun).  

 Stav finančních prostředků na účtech města se zvýšil o 8,0 milionů korun. Zůstatek na 

běžných účtech činil 169,0 milionů korun. Úvěr byl v roce 2019 snížen o 49,2 milionu korun. 

Zůstatek úvěru k 31. prosinci 2019 činí 155,2 milionu korun. Správa aktivy v roce 2019 vydělala 

8,9 milionů korun (zatímco v roce 2018 7,6 milionu korun), zůstatek správy aktiv představuje 

353,2 milionu korun, z nichž 155,2 milionu korun je vázáno na úhradu úvěru. Volných 238 

milionu korun je určeno pro rozvoj města. 
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Hodnocení hospodaření města 

 

 

 

 

 

 

Audit a přezkum 

 Podle auditora hospodaří město v souladu s právními předpisy. Účetní závěrka podává 

přesný obraz aktiv a pasiv, nákladů a výnosů, výsledku hospodaření a stavu peněžních toků k 

31. prosinci 2019. Při přezkoumání hospodaření nebyly zjištěny chyby a nedostatky a zjištěna 

žádná rizika. Auditor ověřil i závěrečný účet města. 
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Řádek Název
Schválený 

rozpočet

Upravený   

rozpočet
Skutečnost

Procetno 

plnění/čerpání

1 Daňové příjmy 839 191 000,00 875 475 800,00 857 094 294,98 97,90%

2 DPFO ze závislé činnosti 201 050 000,00 201 050 000,00 195 024 631,90 97,00%

3 DPFO OSVČ 4 640 000,00 4 640 000,00 5 083 190,48 109,55%

4 DPFO vybíraná srážkou 14 970 000,00 14 970 000,00 17 144 047,76 114,52%

5 DP právnických osob 155 200 000,00 155 200 000,00 159 686 492,57 102,89%

6 DP právnických osob za obce 0,00 12 351 800,00 12 351 710,00 100,00%

7 Daň z přidané hodnoty 371 650 000,00 371 650 000,00 359 488 840,48 96,73%

8 Poplatky 4 430 000,00 25 610 000,00 21 235 063,28 82,92%

9 Správní poplatky 13 251 000,00 14 804 000,00 15 298 685,00 103,34%

10 Daň z nemovitostí a z majetku 69 000 000,00 69 000 000,00 65 478 543,94 94,90%

11 Ostatní daňové příjmy 5 000 000,00 6 200 000,00 6 303 089,57 101,66%

12 Nedaňové příjmy celkem 206 875 000,00 140 860 800,00 134 261 049,69 95,31%

13 Příjmy z poskyt.služeb a výrobků, zboží 28 088 000,00 29 235 000,00 30 961 522,35 105,91%

14 Příjmy z pronájmu 24 752 000,00 23 304 000,00 23 652 594,56 101,50%

15 Výnosy z finančního majetku 10 900 000,00 12 500 000,00 8 896 840,05 71,17%

16 Odvody přebytků org.s přím.vztahem, přij.sankční platby 18 803 000,00 60 972 900,00 62 355 980,87 102,27%

17 Příjmy z prodeje nekapitál.maj. a ost.ned.př. 122 067 000,00 12 583 900,00 6 197 008,35 49,25%

18 Přijaté splátky půjček 2 265 000,00 2 265 000,00 2 197 103,51 97,00%

19 Daňové a nedaňové příjmy 1 046 066 000,00 1 016 336 600,00 991 355 344,67 97,54%

20 Neinvestiční dotace (transfery) 74 350 000,00 172 923 200,00 171 418 810,34 99,13%

21 Převody z vlastních fondů (HČ) 0,00 0,00 1 428 539,00

22 BĚŽNÉ PŘÍJMY 1 120 416 000,00 1 189 259 800,00 1 164 202 694,01 97,89%

23 Prodej inv. majetku, akcií a majetkových práv 23 000 000,00 34 083 300,00 29 752 702,63 87,29%

24 Investiční dotace (transfery) 0,00 103 271 500,00 103 271 000,65 100,00%

25 PŘÍJMY CELKEM 1 143 416 000,00 1 326 614 600,00 1 297 226 397,29 97,78%

26 Platy zaměstnanců vč.odvodů 213 812 000,00 246 774 700,00 218 553 210,95 88,56%

27 Nákupy DHM, materiálu, ostatní 19 392 000,00 19 579 000,00 16 113 202,02 82,30%

28 Úroky, leasing a ostatní finanční výdaje 6 682 000,00 6 746 000,00 5 214 111,85 77,29%

29 Nákup energíí 20 844 000,00 20 754 000,00 18 496 281,74 89,12%

30 Nákup služeb 194 606 000,00 190 380 000,00 158 805 410,00 83,41%

31 Opravy a udržování 38 503 000,00 48 580 900,00 44 133 361,41 90,85%

32 Ostatní nákupy, příspěvky, náhrady a věcné dary 6 426 000,00 6 548 200,00 3 607 631,63 55,09%

33 Neinv.transfery podnikatel.sub. a nezisk.org. 92 210 000,00 93 149 200,00 92 340 532,00 99,13%

34 Neinvestiční příspěvky PO 279 231 000,00 362 794 900,00 362 792 508,50 100,00%

35 Neinvestiční příspěvky ostatním rozpočtům 6 544 000,00 24 895 600,00 22 290 457,26 89,54%

36 Neinvestiční transfery obyvatelstvu 5 755 000,00 4 846 800,00 3 244 909,10 66,95%

37 Ostatní neinvestiční výdaje a transfery 32 425 000,00 50 328 800,00 787 798,98 1,57%

38 BĚŽNÉ VÝDAJE 916 430 000,00 1 075 378 100,00 946 379 415,44 88,00%

39 Kapitálové výdaje 287 011 000,00 310 235 800,00 284 907 557,18 91,84%

40 VÝDAJE CELKEM 1 203 441 000,00 1 385 613 900,00 1 231 286 972,62 88,86%

41 SALDO v rozpočtové skladbě (bez financování) -60 025 000,00 -58 999 300,00 65 939 424,67

42 Uhrazené splátky jistin a dluhopisů 49 170 000,00 49 170 000,00 49 170 000,00

43 Přijaté půjčky 0,00 0,00 0,00

44 Změna stavu na bankovních účtech 109 195 000,00 108 169 300,00 0,00

45 Řízení l ikvidity 0,00 0,00 -6 364 785,50

46 FINANCOVÁNÍ 60 025 000,00 58 999 300,00 -55 534 785,50

47 PŘÍJMY všechny 1 252 611 000,00 1 434 783 900,00 1 297 226 397,29

48 VÝDAJE všechny 1 252 611 000,00 1 434 783 900,00 1 286 821 758,12

49 SALDO úplné 0,00 0,00 10 404 639,17

50 Provozní přebytek 203 986 000,00 113 881 700,00 217 823 278,57

51 Rozdíl provozního přebytku a spl. jistiny 154 816 000,00 64 711 700,00 168 653 278,57

52 Index provozních úspor (v %) 18,21 9,58 18,71

53 Dluhová základna 1 143 416 000,00 1 326 614 600,00 1 297 226 397,29

54 Dluhová služba 52 170 000,00 53 070 000,00 52 802 561,03

55 Dluhová služba / dluhová základna (v %) 4,56 4,00 4,07
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5.5.3 ODBOR INTERNÍ AUDIT  

 Odbor interní audit sídlí v budově historické radnice na náměstí 1. máje a je členěn na 

interní audit, kontrolu a právní úsek. Odbor interní audit vedla v roce 2019 paní Ing. Jarmila 

Mravcová. 

Interní audit přezkoumává a hodnotí dodržování právních předpisů při hospodaření s 

veřejnými prostředky a zjišťuje, zda jsou opatření přijatá vedením města Chomutov v mezích 

těchto předpisů. Kontroluje také systém rozpoznávání možných rizik vůči veřejné správě a 

adekvátnost přijatých opatření a dohlíží, zda je zavedený vnitřní kontrolní systém dostatečně 

účinný, a včas reaguje na změny ekonomických, právních, provozních a jiných podmínek. 

Úkolem interního auditu je také hodnotit hospodárnost, účelnost a efektivnost nakládání se 

zdroji a identifikovat šance na zdokonalení provozního výkonu, případně pak doporučit řešení 

problémů. Úsek kontroly je zaměřen především na kontrolu hospodaření s veřejnými 

prostředky na Magistrátu města Chomutova, na školách, ostatních městských příspěvkových 

organizacích a u příjemců finančních dotací a příspěvků. Právní úsek pak dohlíží na dodržování 

právních předpisů při činnosti magistrátu, jak v rámci samostatné působnosti, tak působnosti 

přenesené. 

 

5.5.3.1 Stížnosti 

V roce 2019 bylo na odboru interní audit zaevidováno celkem 26 stížností – z toho čtyři 

oprávněné, 16 neoprávněných, šest částečně oprávněných. Nejvíce si obyvatelé Chomutova, 

především na sídlištích, stěžovali na hluk, nepořádek a problematické soužití 

s nepřizpůsobivými občany (celkem čtyřikrát). 

Stížnosti na zaměstnance jednotlivých odborů Magistrátu města Chomutova zaslalo 

osm občanů. Nejčastěji šlo o stížnosti na pracovníky odboru dopravních a správních činností, 

(celkem čtyři), kteří zasílali oznámení o přestupcích týkajících se překročení povolené rychlosti.   

Stížnosti zařazené pod téma ostatní byly celkem tři a poukazovaly na nedostatečnou 

údržbu zeleně, problémy se zastávkou městské hromadné dopravy a na jednání zástupců 

společenství vlastníků jednotek. Jeden občan si stěžoval na nevhodné chování strážníků 

městské policie.     

 

5.5.3.2 Podněty 

Zaměstnanci odboru interní audit evidovali během roku 2019 od občanů města 

Chomutova celkem 309 podnětů, tedy o 91 podnětů méně než v předcházejícím roce. Sedm 

podnětů bylo podáno telefonicky, celkem 36 podnětů, v nichž lidé nejčastěji požadovali úklid 

nepořádku z chodníků a komunikací a instalaci odpadkových košů podél cyklostezky, bylo 

podáno prostřednictvím sociální platformy Facebook. Pro 13 podnětů byla využita internetová 

podatelna „Vaše témata“. Občané zde opět poukazovali na nepořádek ve městě, ale také na 

chování nepřizpůsobivých či špatné parkování.  
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 Témata obsažená v podaných podnětech lze rozčlenit do několika oblastí. Mezi hojně 

se opakující témata patří dopravní komunikace, konkrétně vybudování a opravy chodníků, a 

dotazy na nové investice ve městě. Lidé se také zajímali o stav komunikací, poptávali parkovací 

karty a nová parkovacích místa či vyznačení míst stávajících. Každoročně se pak opakují žádosti 

o změnu dopravního značení na komunikacích, vyznačení nových přechodů a opravu 

stávajících. Dalším častým tématem byla veřejná zeleň a návrhy v oblasti sekání trávníků, 

prořezávky stromů, keřů i výsadby nové zeleně za pokácené stromy. Především občany na 

sídlištích pak trápí otázka zhoršující se bezpečnostní situace. Lidé často poukazují také na 

nepořádek, černé skládky, psí exkrementy a bezdomovce dělající nepořádek. V roce 2019 

několik občanů nesouhlasilo se znovuzavedením poplatku za odpady.  

 

5.5.3.3 Petice 

 V roce 2019 byly podány tři petice. V první občané žádali vybudování nové zastávky 

městské hromadné dopravy v ulici Výletní, ve druhé žádali zrušení parkovacích míst pro 

taxislužbu na Žižkově náměstní a třetí petice požadovala odstranění nahlášených závad po 

rekonstrukci náměstí Dr. Beneše. 

 

   

  

5.5.4 ODBOR MAJETKU MĚSTA 

 Odbor majetku města sídlí v Chelčického ulici. Je rozčleněn na majetkoprávní úsek a 

úsek provozu budov. Jeho úkolem 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 2019 paní Ing. 

Pavlína Kolářová.   

Majetkoprávní úsek 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. Úsek provozu budov, jak již název 

napovídá, obstarává opravářské práce a údržbu budov, ale také nákup veškeré výpočetní 

techniky a všech počítačových programů. Je zodpovědný například za nákup a recyklace pásek 

a tonerů do tiskáren, kontrolu řádného nakládání, skladování a odvoz nebezpečného odpadu 

a zajištění    potřebných materiálů k dodržování zásad požární ochrany a bezpečnosti práce. 

Úsek provozu budov také vyvěšuje o státních svátcích státní vlajku.  

Bližší informace o činnosti odboru majetku města v roce 2019 se nepodařilo získat. 
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5.5.5 ODBOR ROZVOJE A INVESTIC 

Odbor rozvoje a investic sídlí v historické budově radnice na náměstí 1. máje. Odbor je 

rozčleněn na ekonomicko-organizační úsek, úsek územního plánování, úsek dotací a 

strategického plánování a úsek přípravy a realizace investic. Vedením odboru rozvoje a investic 

byla v roce 2019 nejprve pověřena paní Ing. Jana Tröglová, v průběhu roku se pak vrátila do 

funkce vedoucí odboru paní Mgr. Hana Nováková. 

 Odbor každoročně zpracovává základní rámec akcí (investičních, neinvestičních, 

dotačních). Investiční akce, mnohdy dost rozdílné, jsou připravovány a realizovány i v průběhu 

několika let. Úkolem odboru je zajištění smysluplného plánování investičních akcích v souladu 

se strategickým a územním plánem města. Rozsah a náplň připravovaných akcí vychází nejen 

z aktuálních potřeb města Chomutova, ale zároveň účelně navazuje na dlouhodobé 

strategické plánování města. Každá akce v přípravě je předem projednána v příslušném výboru 

(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 a vychází z dlouhodobé databáze 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 rozvoje a investic 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 obratem, jak vyžaduje situace. 

Úsek územního plánování pořizuje územně plánovací dokumentaci, včetně jejích změn, 

a územně plánovací podklady města. Shromažďuje informace o území města a o možnostech 

funkčního využití pozemků a staveb. Zajišťuje zapracování dlouhodobých strategických cílů 

rozvoje města do územně plánovací dokumentace a podkladů, například budování dopravních 

a inženýrských sítí, veřejně prospěšné stavby či systému ekonomické stability. Pořizuje a 

případně mění územní plán města jako základní urbanistický dokument pro řešení územního 

rozvoje města. Úsek dotací a strategického plánování koordinuje a zajišťuje přípravu a 

zpracování žádostí o dotace z programů Evropské unie a České republiky, metodicky řídí 

odbory při realizaci projektů financovaných z dotací a kontroluje a koordinuje finanční toky 

čerpané v rámci těchto projektů. Zajišťuje soulad zadávacích podmínek veřejných soutěží s 

pravidly poskytovatelů dotací, odpovídá za závěrečné finanční vyúčtování projektů a spravuje 

organizační složku Centrum komunitního plánování. V oblasti strategie rozvoje města pak, 

mimo jiné, koordinuje a zajišťuje zpracování komplexních strategických rozvojových 

dokumentů pro účely čerpání dotací, vyhodnocuje a aktualizuje strategii rozvoje města a další 

strategické rozvojové dokumenty a spolupracuje s regionálními partnery v oblasti rozvoje 

města. Úsek přípravy a realizace investic vypisuje urbanistické a architektonické soutěže pro 
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řešení zvlášť významných úkolů v rámci stavebního rozvoje města, vyjadřuje se k umísťování 

reklamních a propagačních zařízení a k záměrům zvláštního užívání veřejných prostranství 

nebo také řeší problematiku obecné strategie rozvoje města a problematiku jednotlivých 

konkrétních rozvojových potřeb, příležitostí a investičních záměrů. 

 

5.5.5.1 Dotace a rozvoj města 

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 průběžně realizují projekty přecházející z minulých období a 

současně připravují nové projekty. V roce 2019 se úspěšně podařilo zaregistrovat a podat 

celou řadu žádostí o dotační podporu a zároveň úspěšně dokončit realizaci přecházejících 

projektů včetně jejich kontroly a vyúčtování. 

 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 na přípravu a realizaci projektů 

(tabulka se sloupcem Výdaje) a současně i přehled příjmů dotací (tabulka se sloupcem Název 

projektu) v roce 2019. 

 

 

Celkový příjem z dotačních prostředků za rok 2019 dosáhl částky 113 159 891 korun, z 

původně naplánovaných 117 619 tisíc korun. Podařilo se tedy z 97 procent naplnit 

rozpočtovou stránku příjmů odboru rozvoje a investic. Tyto příjmy zahrnují i doplatky projektů 

z minulých období i z projektů zrealizovaných v roce 2019 a jen z části, nebo zcela 

projekt Výdaje RU v Kč  Čerpání v Kč RU/Č %

31607 OPVVK - Inkluzivní vzdělávání v Chomutově 1 500 000,00 1 435 146,70 95,68

31709 IROP - Územní studie krajiny a veřejných prostranství 1 335 000,00 1 331 000,00 99,70

31703

IROP - Digitální,jazykové, přírodní a řemeslné kompetence v oborech na 

ZŠ
61 800 000,00 61 797 020,33 100,00

31729 Cíl 3 - Otevřené a moderní úřady 500 000,00 268 292,82 53,66

31747 OPZ - Prostupné zaměstnávání 3 500 000,00 2 995 130,82 85,58

31810 SFDI - Lipská - Mýtná cyklo/chodník 2 730 000,00 2 723 466,64 99,76

31835 MK - Střecha koste Sv. Ignáce 500 000,00 430 671,05 86,13

31838 OPZ - Tvorba komunitního plánování 200 000,00 50 920,00 25,46

31839 OPZ - Chytrý Chomutov 2 080 000,00 2 064 120,39 99,24

31840 IROP - Infrastruktura volnočasových zařízení - výzva č. 57 13 500 000,00 13 417 742,86 99,39

31844 OPŽP - ZŠ Kadaňská energetická opatření 13 000 000,00 12 982 585,23 99,87

31901 IROP - Nízkoprahové denní centrum a noclehátna pro ženy 2 800 000,00 2 738 983,38 97,82

31713

MPSV - Písečná - domov pro osoby se zdravotním postižením - 

modernizace
970 000,00 946 330,82 97,56

31916 SFDI - Rekonstrukcwe lávky  přes I/13 k nádraží ČD 100 000,00 52 225,00 52,23

31915 SFDI - Rekonstrukce a modernizace podchodů u PZOO a Kauflandu 8 000 000,00 7 472 125,76 93,40

112 515 000,00 110 705 761,80 98,39

112 515 000,00 110 705 761,80 98,39



Kronika města Chomutova 2019    5. Veřejná správa 

 

88 

 

proplacených v roce 2019. Převážně se jedná o víceetapové projekty, jejichž realizace trvá i 

několik let. Celkové náklady na přípravu a realizaci projektů Evropské unie dosáhly výše téměř 

110 705 761 korun z rozpočtovaných 112 515 tisíc korun. Plnění čerpání je tedy 96,21 

procenta. 

 

Odbor rozvoje a investic v roce 2019 dokončil dva projekty podpořené ze Státního 

fondu dopravní infrastruktur, a sice 

Lipská – Mýtná cyklochodník a 

projekt Podchod pod silnicí I/13 na 

Písečné a podchod u Zooparku 

Chomutov. Oba projekty již byly 

městu proplaceny a nyní probíhá 

hodnocení jejich udržitelnosti, tedy 

fáze, kdy je třeba v monitorovacích 

zprávách jednou ročně hodnotit 

cíle, výsledky a indikátory projektů. 

Z výše uvedeného fondu zajistil 

v roce 2019 odbor také schválení 

žádosti na dotaci pro realizaci 

projektu Lávka k nádraží nad silnicí 

I/13. Předpokládané náklady této akce jsou odhadovány přibližně na 12 milionů korun, 

přičemž dotace by mohla dosáhnout výše až 11 110 387 korun. 

V rámci Operačního programu vývoj, vzdělávání, konkurenceschopnost sekce dotací 

v roce 2019 třetím rokem realizovala projekt s názvem Inkluzivní vzdělávání v Chomutově. 

Tento projekt je podpořen z ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy a jeho celkové 

náklady dosahují výše zhruba 29 milionů korun. Jedná se o víceetapový projekt, probíhal od 1. 

července 2016 do 31. června 2019. Byl zaměřen na aktivity podporující začleňování v oblasti 

předškolního vzdělávání. Jeho specifickým cílem bylo zkvalitnění vzdělávání zejména v 

sociálně vyloučených lokalitách a řešení specifických situací v inkluzivním vzdělávání romských 

Org Název projektu  RU v Kč Čerpání v Kč RS v Kč

0031702000000 OPŽP Městské lesy Šebík 832 800,00 832 781,25 100,00

0031703000000 IROP Digitální, jazykové, přírodní a řemeslné kompetence v oborech na ZŠ 79 446 100,00 79 445 920,66 100,00

0031713000000 DOZP dotace 2 028 400,00 2 028 306,56 100,00

0031747000000 OPZ - Prostupné zaměstnávání 2 893 200,00 2 893 050,40 99,99

0031729000000 Cíl - Otevřené a moderní úřady 92 400,00 92 247,57 99,84

0031810000000 SFDI - Cyklistická stezka ul. Mýtná 1 071 100,00 1 071 051,51 100,00

0031835000000 MK -  Kostel Sv. Ignác 342 000,00 342 000,00 100,00

0031837000000 MMR - Demolice objektu Riegrova 1 518 000,00 1 517 612,00 99,97

0031838000000 OPZ - Komunitní plán 118 200,00 118 149,63 99,96

0031839000000 OPZ - Chytrý Chomutov 157 000,00 156 906,75 99,94

0031841000000 IROP - Informační systémy výzva č. 28 1 726 800,00 1 726 705,75 99,99

0031842000000 IROP - Azylový dům pro rodiny s dětmi 2 926 900,00 2 926 839,20 100,00

0031844000000 OPŽP - ZŠ Kadaňská 13 022 900,00 13 022 843,97 100,00

0031915000000 SFDI - Podchody pod I/13 6 985 500,00 6 985 475,39 100,00

CELKEM  PŘÍJMY 117 619 000,00 113 159 890,64 96,21

Foto: Odbor rozvoje a investic 
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dětí a ostatních dětí a žáků, kteří čelí podobným překážkám ve vzdělávání v běžných školách 

hlavního vzdělávacího proudu. Realizace projektu byla řádně ukončena a vyúčtována v druhé 

polovině roku 2019, kontrola ze strany poskytovatele dotace byla ukončena v únoru 2020. 

V roce 2019 probíhala realizace několika projektů z Operačního programu 

zaměstnanost. Projekt Prostupné zaměstnávání v Chomutově probíhá od roku 2017 a bude 

pokračovat do roku 2020. V lednu 2019 byla podána žádost o platbu a závěrečné vyúčtování 

projektu Tvorba Komunitního plánu rozvoje sociálních a souvisejících služeb obce s rozšířenou 

působností Chomutov, jenž byl ukončen v prosinci 2018. A od roku 2018 pokračovala realizace 

dvouletého projektu Chytrý Chomutov. 

Dále pokračovala v roce 2019 realizace projektu Otevřené a moderní úřady, který čerpá 

podporu z Programu spolupráce Saska a České republiky. V první fázi v roce 2018 byla 

rekonstruována zasedací místnost v budově magistrátu ve Zborovské ulici včetně vybavení 

nábytkem a informační technikou, v roce 2019 probíhá, v rámci druhé fáze, výuka německého 

jazyka zaměstnanců úřadu Statutárního města Chomutova. 

Během roku 2019 byla také úspěšně dokončena realizace projektu Modernizace 

pobytových zařízení ve správě Sociálních služeb Chomutov, která proběhla na Písečné v 

domově pro osoby se zdravotním postižením. Tento projekt byl podpořen z programu 

Ministerstva práce a sociálních věcí. Město na něj obdrželo dotaci ve výši 2 028 306 korun z 

celkových 2 704 408 korun. 

Díky prostředkům, které 

se odboru rozvoje a investic 

podařilo získat z Integrovaného 

operačního programu, byl v roce 

2019 dokončen projekt Digitální, 

jazykové, přírodní a řemeslné 

kompetence v oborech na 

základních školách. Celkové 

výdaje projektu dosáhly výše 

98 953 553 korun, zatímco 

dotace byla poskytnuta ve výši 

84 110 521 korun. 

 

Historické památky dotačně podporuje Ministerstvo kultury, které v roce 2019 

poskytlo městu dotaci ve výši 342 tisíc korun na opravu fasády kostela sv. Ignáce a jezuitské 

koleje. Z celkových výdajů projektu 830 671 korun činila dotace 41 procent. K postupným 

opravám celého objektu kostela a jezuitské koleje dochází systematicky několik let a vzájemně 

na sebe navazují. 

 

Foto: Odbor rozvoje a investic 
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5.5.5.2 Investiční akce a opravy 

Plánované a zrealizované investiční akce roku 2019 svou strukturou směřovaly ke 

zlepšení života ve městě s odkazem na životní prostředí, dopravní a technickou infrastrukturu, 

bydlení, sport a kulturu. V roce 2019 pokračoval také osvědčený Participativní rozpočet34, 

jehož podstatou je příjem námětů od občanů k vylepšení bydlení nebo okolí v místě bydliště v 

Chomutově. Město každoročně vyčleňuje prostředky ve výši pět milionů korun, které jsou 

využity na základě hlasování občanů města na samostatných webových stránkách 

naschomutov.cz. Součástí rozvoje města je i zpracování důležitých strategických dokumentů, 

koncepcí, studií a architektonických soutěží. Stěžejní koncepcí pro rok 2017–2020 je koncepce 

rozvoje Kamencového jezera, které město převzalo do správy pod Zoopark Chomutov. 

V počátku je nová, dlouhodobě plánovaná koncepce přesunu hlavního vlakového nádraží do 

středu města. V roce 2019 probíhala jednání o předběžném schválení této budoucí rozsáhlé 

investiční akce. 

 Pro rok 2019 bylo orgány města schváleno celkem 65 investičních akcí.35 V uvedeném 

počtu je zahrnuta také obnova historických památek, participativní rozpočet či fond rozvoje 

města. Rozpočet odboru rozvoje a investic byl pro uvedený rok naplánován ve výši 308 165 

tisíc korun, které poskytlo ze svého rozpočtu město Chomutov. Skutečné čerpání v roce 2019 

dosáhlo částky 285 161 827 korun a 83 haléřů, což je 92,54 procenta z celkového objemu 

rozpočtu odboru. Na čerpání rozpočtu působí celá řada aspektů, příprava akcí, opakování a 

posuny termínů u výběrových řízení či vícepráce nebo počasí ovlivňující realizaci investičních 

akcí. 

 Přípravu jednotlivých investičních akcí zajišťoval v plném rozsahu odbor rozvoje a 

investic: tedy předprojektovou a projektovou přípravu, zadání a zpracování projektových 

dokumentací a v neposlední řadě vydání potřebných správních rozhodnutí dle platných 

zákonných norem. Odbor dále připravoval a zajišťoval zadávání veřejných zakázek a následnou 

realizaci staveb, včetně uzavírání smluv o dílo a uvedení do provozu. 

 Investiční akce realizované v roce 2019 lze hodnotit v kvalitě provedení jako velmi 

dobré, čerpání rozpočtu odboru rozvoje a investic dosáhlo téměř 93 procent. V rámci realizací 

samotných stavebních akcí nevznikly žádné výrazné problémy, průběžné realizační problémy 

jsou zpravidla řešeny souběžně s akcí. 

 

 
34 26. září 2019 skončilo hlasování třetího ročníku chomutovského participativního rozpočtu. Vybráno bylo 

následujících 11 návrhů: instalace přístřešku pro dojíždějící děti u Základní školy Kadaňská, rekonstrukce psího 

útulku, osazení interaktivních dětských prvků do městského parku, zkulturnění podchodů v kruhovém objezdu 

na Palackého ulici, nový plot pro Základní školu Kadaňská, tvorba parkovacích míst v Bezručově ulici, zakoupení 

mlhovišť pro mateřské školy otevřené přes prázdniny, oprava chodníku v Kostnické ulici, upravení hřiště pro 

mateřskou školu na Zahradní, rekonstrukce zastávky Chomutovka a umístění sportovní dráhy pro cyklisty na ovál 

bývalého fotbalového stadionu u městského parku. 
35 Souhrnná tabulka realizovaných investičních akcí za rok 2019 je uvedena v příloze číslo sedm. 
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5.5.6 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. 

Pověřenou vedoucí odboru sociálních věcí byla v roce 2019 paní Bc. Dagmar Mikovcová. 

 Oddělení terénní sociální práce zabezpečuje v rámci samosprávy například evidenci 

žadatelů a provádí umístění do 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 nezletilého 

dítěte 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 dítěte do péče budoucích osvojitelů 

a pěstounů. 

 

5.5.6.1 Oddělení terénní sociální práce 

Oddělení terénní sociální práce je oddělením, jehož hlavní náplní byla pomoc osobám 

v nepříznivé sociální situaci v prostředí, kde žijí, pomocí metod sociální práce, jakými jsou 

poradenství, zprostředkování pomoci, asistence, šetření, dohled, motivační rozhovor či 

doprovod. Na oddělení v roce 2019 probíhaly současně také tři níže uvedené projekty. 

Terénní sociální práci vykonávalo v roce 2019 10 pracovnic, které provedly celkem 1 

195 šetření a pomáhaly řešit situaci 861 klientům, jednotlivcům a, ve spolupráci s oddělením 

sociálně-právní ochrany dětí, také rodinám. Pracovnice zajišťovaly také agendu kurátora pro 

dospělé, 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 2019 počet veřejných opatrovanců vzrostl. Zvýšil se také 

zájem o byty v pečovatelském domě Merkur, kdy si žádost podalo 36 seniorů. 284 občanům 

byl vydán parkovací průkaz pro osoby těžce zdravotně postižené a 28 zemřelým byl vypraven 

sociální pohřeb.  
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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 2019 jich bylo vydáno 239. 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 

a které mohou v případě potřeby využít jako zdroj důležitých informací záchranáři.  

Pracovnice oddělení se v průběhu roku 2019 zúčastnily také dvou potravinových 

sbírek, které proběhly 18. května a 23. listopadu souběžně s celostátní Sbírkou potravin (dříve 

Národní potravinovou sbírkou). Zaměstnankyně oddělení terénní sociální práce s kolegyněmi 

z oddělení sociálně-právní ochrany dětí ve spolupráci s Oblastní charitou Chomutov vybraly 

v určených prodejnách řetězců Kaufland, Penny a Tesco dohromady přes 2 313 kilogramů 

potravin a 120 kilogramů drogistického zboží. Pomohly tak rozšířit informace o této akci a 

vybrat potraviny a hygienické potřeby od lidí, kteří je dobrovolně darovali na dobročinné účely. 

 17. října 2019 vyslalo oddělení terénní sociální práce své zástupkyně na akci Chomutov 

svým seniorům, pořádanou městem Chomutov a Sociálními službami Chomutov. Ty zde 

seniorům nabízely služby, jež jim oddělení může poskytnout, odpovídaly na dotazy a rozdávaly 

výše zmíněné seniorské obálky.   

 

 1. listopadu 2019 započalo oddělení terénní sociální práce ve spolupráci se Sociálními 

službami Chomutov osmý ročník výdeje polévek, čaje a pečiva pro lidi bez přístřeší. Výdej 

probíhal, jako každý rok, v budově Magistrátu města Chomutova ve Zborovské ulici od 12 do 

15 hodin. Jelikož od ledna 2020 zahájilo svůj provoz denní centrum pro osoby bez přístřeší, 

distribuující rovněž tyto potraviny, byl výdej v budově magistrátu k 31. prosinci 2019 ukončen. 

Za tyto dva měsíce provozu se vydalo celkem 564 polévek. Od listopadu 2012, kdy byl poprvé 

výdej polévek zahájen, bylo vydáno celkem 8 603 polévek. Zaměstnanci oddělení během 

výdeje rozdávali také oblečení, boty, deky či nádobí, které darovali zaměstnanci magistrátu a 

humanitární organizace ADRA. Lidem bez přístřeší bylo zároveň poskytnuto i základní sociální 

poradenství týkající se například vyřízení dávek hmotné nouze, občanského průkazu či předání 

kontaktů na ubytovací zařízení.  

 V rámci tříletého projektu Pilotní ověření implementace systému sociálního bydlení 

na lokální úrovni v Chomutově, který započal 1. března 2017 a jehož cílem je ověření 

praktického uplatnění místního systému sociálního bydlení, byla dokončena metodika pro 

podporu sociálního bydlení a následně provedena aktualizace lokální Koncepce sociálního 

bydlení v Chomutově. Proběhl také odborný workshop zaměřený na sociální bydlení a 

přednáška pro studenty vysokých škol. Sociální pracovnice spolupracovaly v rámci tohoto 

projektu s klienty ve 12 sociálních bytech. Většina klientů si dokázala bydlení udržet a dochází 

k jejich postupné stabilizaci. Realizační tým se skládá ze čtyř pracovníků. 

 Od 1. července 2019 byl spuštěn další projekt Podpora sociálního začleňování 

obyvatel v Chomutově pro oblast sociálního bydlení, dluhové problematiky a podpory 

ohrožených rodin, který navázal na výše uvedený projekt Pilotní ověření implementace 
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systému sociálního bydlení na lokální úrovni v Chomutově. Jak už ze samotného názvu vyplývá, 

nový projekt byl rozšířen o dluhovou problematiku a o podporu ohroženým rodinám. Projekt 

tedy zahrnuje tři oblasti. První je oblast podpory osob v přístupu k bydlení, v níž město 

disponuje celkem 28 sociálními byty, které obstarávají tři sociální pracovníci. Druhou oblastí 

je podpora ohrožených rodin a jednotlivců, v jejímž rámci spolupracují dvě sociální pracovnice 

se základními školami 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. Třetí oblast zahrnuje prevenci a řešení zadluženosti a je realizována od září 2019.  

Doposud byla rozpracována Koncepce protidluhové politiky Statutárního města Chomutova a 

vytvořena brožura Finance obsahující tipy, rady, informace, příklady dobré praxe a kontakty 

na sociální pracovníky zabývající se dluhovou problematikou. Začalo se také s realizací 

odborných kurzů v oblasti finanční gramotnosti. 

 Třetí projekt, který probíhal v roce 2019 na oddělení terénní sociální práce, byl Terénní 

práce. V tomto jednoletém projektu působili čtyři terénní pracovníci, jejichž činnost se týkala 

aktivního vyhledávání převážně romských sociálně vyloučených či vyloučením ohrožených 

klientů. Pracovníci poskytli celkem 2 165 intervencí. Nejčastěji byly zaměřeny na chudobu, 

bydlení, zaměstnanost a vzdělávání. Proběhla také dvě komunitní setkání romské menšiny. 

Setkání měla příznivý ohlas a byl dokonce vznesen požadavek na vybudování romského 

komunitního centra.  

 

5.5.6.2 Oddělení sociálně-právní ochrany dětí  

Toto oddělení evidovalo v roce 2019 celkem 2 868 rodin, na které se zaměřuje 

sociálně-právní ochrana dětí. Zaměstnanci odboru pracovali s 244 dětmi, o které pečuje 

celkem 279 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 2019 pomáhalo 57 pěstounským rodinám na základě uzavřených 

dohod o výkonu pěstounské péče, v 888 případech bylo oddělení určeno soudem jako kolizní 

opatrovník k nezletilým dětem. Sociální pracovnice oddělení se účastnily celkem 1 196 

soudních jednání a v 564 případech zastupovaly nezletilé děti při výslechu na policii, u 

přestupkové komise, notáře a jiných institucí.  

Sociální pracovnice poskytovaly sociálně-právní ochranu celkem 274 dětem, které jsou 

umístěné v náhradní péči v zařízení pro péči o děti. Jsou to děti s nařízenou ústavní nebo 

ochrannou výchovou a děti umístěné v zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc. V 

průběhu roku 2019 provedly pracovnice u těchto dětí celkem 950 návštěv a sledovaly péči o 

152 dětí, u kterých byl nařízen soudní dohled nad výchovou dítěte. 

Oddělení evidovalo také v průměru 287 sledovaných rodin, v nichž dohlíželo na péči 

rodičů o děti. Jednalo se zejména o rodiny, ve kterých sociální pracovnice řešily ztrátu bydlení, 
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zajišťování základních potřeb při péči o děti (potraviny, absence preventivních prohlídek dětí 

u pediatrů, záškoláctví, zadlužení rodiny, hygienické návyky) a kde zatím nebylo uloženo žádné 

výchovné opatření (nařízení soudního dohledu, nařízená ústavní nebo ochranná výchova a 

podobně). 

Dále byla zajištěna ochrana u 511 týraných, zneužívaných a zanedbávaných 

nezletilých dětí, 249 chlapců a 262 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 93 případů týkalo týrání tělesného či psychického, sexuálního zneužívání a dětské 

pornografie. V 49 případech bylo řešeno domácí násilí mezi rodiči či partnery, kterého byly 

přítomny nezletilé děti, a v 17 případech bylo Policií České republiky rozhodnuto o vykázání 

agresora ze společného obydlí. 

Pracovnice vykonávající činnost sociální kurately pro děti a mládež v roce 2019 

komunikovaly se 444 klienty, řešily 67 případů trestné činnosti nezletilých a mladistvých 

pachatelů, 68 přestupků mladistvých a 246 výchovných problémů nezletilých a mladistvých. 

Jednalo se například o záškoláctví, experimenty s drogami a alkoholem, útěky z domova či 

agresivitu.  

Sociální pracovnice a kurátoři pro děti a mládež provedli v rodinách s nezletilými dětmi 

celkem 4 309 sociálních šetření, uspořádali 23 případových konferencí a v rámci pohotovosti 

zasahovali v 58 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). 

Oddělení sociálně-právní ochrany dětí se věnovalo také přednáškové činnosti, když 

uspořádalo pět přednášek pro veřejnost. Také v roce 2019 byla díky spolupráci s 

opatrovnickými soudci chomutovského soudu uspořádána dvě společná pracovní setkání, na 

nichž se, společně se zástupci Oddělení sociálně-právní ochrany dětí Kadaň, řešily zákonné 

změny a stanoviska Ministerstva práce a sociálních věcí.  

Magistrát města Chomutova každoročně zajišťuje dva víkendové pobyty pro 20 dětí 

spolupracujících s oddělením sociálně-právní ochrany dětí. Jedná se především o děti, které 

pocházejí ze sociálně vyloučených lokalit, které jsou ohrožené sociálně patologickými jevy, a 

děti, u nichž se vyskytují výchovné problémy. Akce jsou financovány z prostředků projektu 

Prevence kriminality Městské policie Chomutov, organizačně a personálně jsou pobyty 

zajištěny pracovníky oddělení sociálně-právní ochrany dětí chomutovského magistrátu. V 

rámci pobytu děti vykonávají volnočasové, sportovní a pohybové aktivity, které napomáhají 

dětem v jejich osobním rozvoji a efektivním využívání volného času, zároveň jsou připraveny i 

odborné přednášky psychologů a podobně. Víkendové pobyty proběhly v roce 2019 

v termínech od 14. do 16. června a od 20. do 22. září. Proběhly opět v Rekreačním a školicím 

středisku Pod Kempem v Jesenici a kromě her, sportovních klání, koupání, posezení u táboráku 

či řádění na diskotéce a na čtyřkolkách vyrazily děti na turisticko-naučnou stezku, kterou 
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připravili pracovníci Střediska výchovné péče Buškovice. Děti si na ní zasoutěžily a dozvěděly 

se spoustu zajímavých věcí z práce střediska. Před odjezdem proběhlo krátké zhodnocení 

pobytu, předání diplomů a drobných cen. Dětem se pobyty opět velmi líbily. 

Sociální pracovnice oddělení sociálně-právní ochrany dětí zorganizovaly v roce 2019 již 

pátý ročník vzdělávacích víkendových pobytů pro pěstounské rodiny. První se konal v termínu 

od 1. do 2. června a druhý od 15. do 16. června. Obě akce tentokrát probíhaly na stejném 

místě, v areálu hotelu Svahová nedaleko Chomutova. Prvního víkendu se zúčastnilo celkem 11 

náhradních rodin, druhého 10 rodin. Pro dospělé účastníky bylo připraveno vzdělávání v rámci 

dohody o výkonu pěstounské péče a dvě šestihodinové přednášky na téma Síla slova. Po dobu 

vzdělávání byl pro děti připraven program se zaměřením na pohybové, logické a jiné hry, 

výtvarné tvoření. Nechyběly prvky zaměřené na týmovou spolupráci, podporu sebepoznání, 

vcítění se do druhého, získání společné zodpovědnosti za rozhodování. Děti se rozdělily do 

týmů a v průběhu celého víkendu hrály bodované hry a soutěže. 

Oddělní sociálně-právní ochrany dětí spolupracuje také na víkendových 

seznamovacích pobytech žáků, které jsou realizovány v rámci Programu prevence kriminality 

Městské policie Jirkov. Pobyty jsou určené pro žáky jirkovských škol a jsou zaměřené na 

prevenci sociálně-patologických jevů, jako je záškoláctví, agresivita či šikana. V rámci pobytu 

děti vykonávají sportovní a pohybové aktivity s cílem vzájemného poznání, empatie a respektu 

jeden k druhému. Program je zajištěn pedagogy základních škol, pracovnicí oddělení sociálně-

právní ochrany dětí, zástupci městské policie, hasičů a dalších. Plánované aktivity pomáhají 

dětem v jejich osobním rozvoji, efektivnímu využívání volného času a nepochybně i při 

stmelování kolektivu. Seznamovací pobyt se roku 2019 konal ve dnech 16. až 18. září v 

horském středisku Svahová a zúčastnilo se ho 25 dětí ze 3. základní školy Jirkov. Dětem byla 

předvedena práce dobrovolných hasičů Jirkov zahrnující přednášku o poskytnutí první pomoci. 

Vyslechly si také výklad zaměřený na téma šikany a agrese ve třídách, nebezpečí sociálních sítí 

a společenské morálky.  

 Dne 29. listopadu 2019 proběhlo předvánoční setkání pěstounských rodin. Společné 

rodinné vánoční tvoření se uskutečnilo v prostorách Sociálního centra Kamínek. Zajistily jej 

pracovnice oddělení sociálně-právní ochrany dětí, které pro akci připravily prostory a zajistily 

drobné občerstvení a výrobní materiál. Odpovídaly také na otázky související s výkonem 

pěstounské péče a poručnictví a také se všemi zúčastněnými individuálně projednaly aktuální 

změny v rozsahu čerpání respitní péče a možnostech čerpání státního příspěvku na výkon 

pěstounské péče.  

 

             

5.5.7 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 
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péče v rozsahu svěřeném Radou města Chomutova. Odbor stavební úřad vedla v roce 2019 

paní Mgr. Ivana Mekyňová. 

 V rámci územního plánování vydává stavební úřad územní rozhodnutí například k 

umístění staveb, využití území a rozhoduje o ochranných pásmech či dělení nebo scelování 

pozemků. U stavebních řízení pak, mimo jiné, přijímá ohlášení drobných staveb, stavebních 

úprav a udržovacích prací, vydává stavební povolení na stavby, povoluje změny staveb před 

jejich dokončením nebo rozhoduje o prodloužení platnosti stavebních povolení. Při výkonu 

památkové péče odbor zabezpečuje předpoklady pro komplexní péči o kulturní památky, 

usměrňuje péči o kulturní památky zajišťovanou obcemi či vykonává státní stavební dohled při 

obnově kulturních památek z hlediska památkové péče.  

 V roce 2019 došlo na odboru k organizační změně a opět k některým personálním 

změnám. Odbor byl rozšířen o silniční správní úřad, který byl původně součástí odboru 

dopravních a správních činností a částečně o vodoprávní úřad, původně začleněný pod 

odborem životního prostředí. Na odbor stavební úřad tak přibylo pět zaměstnanců, kteří 

zastávají agendu silničního správního úřadu, a to speciálního stavebního úřadu pro dopravní 

stavby, silničního hospodářství, dopravního a drážního úřadu, a jeden zaměstnanec 

vodoprávního úřadu v oblasti speciálního stavebního úřadu pro vodní díla. Nově tak vzniklo z 

hlediska vykonávané činnosti rozdělení na obecný stavební úřad, silniční správní úřad, včetně 

speciálního stavebního úřadu pro dopravní stavby a vodoprávní úřad jako speciální stavební 

úřad pro vodní díla a orgán památkové péče.  

 

5.5.7.1 Obecný stavební úřad 

V rámci územního rozhodování a stavebního řízení bylo stavebním úřadem v roce 2019 

vydáno 2004 opatření a rozhodnutí a během dozorové činnosti stavebního úřadu provedeno 

169 kontrolních prohlídek. Sledované stavby na území města Chomutova kontrolovali 

zaměstnanci úseku každé tři měsíce. Jednalo se o 35 staveb (o dvě více než v roce 2018), z 

nichž 5 bylo v památkové zóně. 

Obsahem činnosti stavebního úřadu je také kolaudace staveb a prostor sloužících 

veřejnosti. V roce 2019 bylo zkolaudováno a uvedeno do provozu v ulici Pod Břízami 

nízkoprahové zařízení pro děti a mládež Zahrada. Dokončeny byly také stavební úpravy v 

projektu Rozšíření úřadu práce, který probíhal od roku 2011 a spočíval ve zřízení nových 

prostor v prvním nadzemním podlaží rekonstruované budovy a odstranění celého druhého 

nadzemního podlaží. Stavební úřad dále vydal souhlas s užíváním modernizovaných učeben 

základní školy v Havlíčkově ulici. V objektu byly provedeny vnitřní úpravy odborných učeben a 

vybudováno sociální zázemí, výtahová plošina a schodolez pro osoby s omezenou schopností 

pohybu a orientace. 

 Zaměstnanci stavebního úřadu uložili v roce 2019 13 pokut za porušení stavebního 

zákona v celkové výši 229 tisíc korun. Na správních poplatcích bylo vybráno 1 741 tisíc korun. 
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5.5.7.2 Silniční správní úřad 

 Silniční správní úřad vydal v oblasti silničního hospodářství v roce 2019 celkem 1611 

opatření a stanovisek, z nichž bylo 462 rozhodnutí a 287 stanovení dopravního značení.  Mimo 

to vydal úřad 22 povolení k dopravním stavbám a udělil 16 kolaudačních souhlasů. V rámci 

dopravního úřadu bylo v agendách městské hromadné dopravy a taxislužeb vydáno 208 

opatření.  

 Počátkem roku 2019 

byly zahájeny práce na 

stavbě Nová obchva-

tová komunikace 

Chomutov. Pro 

staveniště musel být 

uzavřen provoz na 

cyklotrasách spojující 

Zoopark Chomutov s 

Obchodní zónou Otvice 

a Kamencové jezero s 

Otvicemi. Otevřením 

komunikace dojde k 

potřebnému snížení 

průjezdu vozidel 

Otvicemi a významně se 

zkrátí jízdní doba od 

centra Chomutova směrem na sídliště Písečná, Zahradní a Obchodní zónu Otvice. Předpokládá 

se i zklidnění dopravy v chomutovské Mostecké ulici. Na obrázku z 29. dubna 2019 jsou 

realizovány výkopové práce na šachtách pilířů, v místě nájezdu na most přes silnici I/13 u 

areálu dopravního podniku. 

 V roce 2019 bylo vybráno na pokutách za porušení zákona celkem 96 500 korun, na 

správních poplatcích 225 900 korun. 

 

5.5.7.3 Vodoprávní úřad 

 V rámci stavebního a vodoprávního řízení bylo v roce 2019 vydáno 120 stavebních 

povolení a povolení nakládání s vodami. V dozorové činnosti uskutečnil vodoprávní úřad 40 

kontrolních prohlídek. 

 V roce 2019 vodoprávní úřad neuložil žádnou pokutu, na správních poplatcích bylo 

vybráno 57 600 korun. 

 

 

Foto: Odbor stavební úřad 
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5.5.7.4 Památková péče 

 V roce 2019 bylo vydáno v rámci památkové péče 36 závazných stanovisek a 613 

koordinovaných závazných stanovisek a ostatních písemných úkonů. Zaměstnanci odboru 

stavebního úřadu také prováděli kontroly zaměřené na dodržování zákona č. 20/1987 Sb., o 

státní památkové péči, díky kterým orgán památkové péče uložil v roce 2019 pět pokut. 

V uvedeném roce byly na odbor stavební úřad podány čtyři žádosti o finanční podporu z 

dotačního programu obnovy městské památkové zóny Chomutov, kterým bylo ve všech 

případech vyhověno, a příspěvek na obnovu domu v městské památkové zóně byl žadatelům 

přidělen. 

V roce 2019 opět Ministerstvo kultury České republiky vyhlásilo dotační program na 

obnovu kulturních památek, které jsou umístěny mimo památkové rezervace a zóny, nejsou 

národními kulturními památkami a nejsou ve vlastnictví České republiky. Chomutov pro 

objekty na území obce s rozšířenou působností získal od ministerstva kultury částku ve výši 

350 tisíc korun. Příspěvek byl využit na obnovu dvou kulturních památek zapsaných v 

Ústředním seznamu nemovitých kulturních památek České republiky, a sice na restaurování 

nástěnných maleb v kostele sv. Petra a Pavla ve Volyni a instalaci nové okenní žaluzie ve věži 

kostela Povýšení sv. Kříže v Údlicích. Práce na obnově uvedených kulturních památek byly 

dokončeny do konce roku 2019. 

 

 

5.5.8 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 

2019 paní Bc. Dagmar Mikovcová. 

 

5.5.8.1 Investice, personální a organizační změny 

 Město Chomutov se rozhodlo vybudovat v roce 2019 ve Středisku volného času 

Domeček a v Základní umělecké škole T. G. Masaryka nové moderní učebny a bezbariérové 

toalety. Město na tyto stavební úpravy získalo dotace z Integrovaného regionálního 

operačního programu. Rekonstrukce a modernizace obou těchto organizací vyšla na 10 

milionů korun. U základní umělecké školy vznikla bezbariérová rampa a pohodlnější pohyb 

mají vozíčkáři i uvnitř budovy. Upravena je také jedna třída pro hudební výuku. V Domečku 
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jsou realizovány vnitřní úpravy ve třech odborných volnočasových učebnách pro jazyky, výuku 

dílen a pro počítačové kroužky. Do rekonstruovaných tříd v obou organizacích byl dodán také 

nový nábytek a vybavení počítačovou a audiovizuální technikou, včetně vysokorychlostního 

připojení k internetu a potřebných kabeláží. 

 K 31. lednu 2019 ukončila odchodem na zasloužený odpočinek své působení ve funkci 

ředitelky Základní školy speciální a Mateřské školy v Palachově ulici paní Marie Grimlová. Za 

dlouhá léta práce ve školství se stala uznávaným odborníkem v oblasti předškolního vzdělávání 

a speciálního školství. Pod jejím vedením proběhlo velké množství akcí, například Divadýlko, 

které pozitivně ovlivňovaly životy handicapovaných dětí i jejich rodičů.  

 1. dubna 2019 byl na základě výsledku konkursního řízení jmenován do funkce ředitele 

Střediska volného času Domeček na dobu uvolnění stávajícího ředitele pana Mgr. Milana 

Märce pro výkon veřejné funkce pan Bc. Radoslav Malarik. 

 Do kompetence odboru školství spadá také hodnocení ředitelů škol a školského 

zařízení zřizovaných statutárním městem Chomutovem. S ohledem na pravidlo jmenování 

ředitelů do pracovního poměru na funkční období v délce šest let byl hodnocený rok již šestým 

rokem funkčního období pro ředitelku Základní školy Kadaňská. Vzhledem k její rezignaci na 

funkci ředitelky školy bylo vyhlášeno konkursní řízení. S každým hodnoceným ředitelem či 

ředitelkou byl veden hodnotící rozhovor a informativní zpráva o provedeném hodnocení byla 

předložena Radě statutárního města Chomutova dne 30. 4. 2019. 

 V červnu byl ukončen projekt Investice do infrastruktury základních škol. 

Modernizace si vyžádala téměř 99 milionů korun, přes 89 milionů činila dotace. 

Rekonstruováno a modernizováno bylo celkem 16 odborných učeben v osmi základních 

školách. Jednalo se o učebny zaměřené na výuku fyziky, chemie a pracovních činností. Dále 

bylo vybaveno šest školních poradenských pracovišť, zajištěna bezbariérovost prostřednictvím 

venkovních i vnitřních ramp, plošin, výtahů a schodolezů. Opraveny byly také toalety. 

Zmodernizován byl i přístup k internetu a obnovena kompletní datová síť. Nejen ve výši 

investičních nákladů, ale i v počtu zúčastněných zhotovitelů a v komplexnosti zaměřené na 

všechny chomutovské základní školy byl tento projekt v republice unikátní. Velmi zajímavou 

novinkou je učebna jazyků s integrovaným televizním studiem v Základní škole Akademika 

Heyrovského. Televizní studio využívají kromě žáků školy také žáci z ostatních škol nebo 

předškoláci z mateřinek. 

 Dne 20. června 2019 proběhlo konkursní řízení na vedoucí pracovní místo ředitele 

Základní školy Kadaňská. Konkursní komise doporučila radě města jmenovat s účinností od 1. 

srpna 2019 do této funkce paní Mgr. Ilonu Zahálkovou. 

 Od září se začal chomutovský Domeček více přibližovat dětem, neboť se některé jeho 

kroužky začaly konat v tělocvičnách základních škol na Písečné a Zahradní.  

 V měsíci září Základní umělecká škola T. G. Masaryka nabídla chomutovským seniorům 

vzdělávání ve třech uměleckých oborech v rámci Akademie umění a kultury. Senioři se mohou 

věnovat studiu v hudebním, výtvarném a tanečním oboru. 
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 K 31. prosinci 2019 odešla do důchodu vedoucí odboru školství paní Bc. Dagmar 

Mikovcová, která tuto funkci vykonávala bezmála 25 let. 

 

5.5.8.2 Úspěchy a společenské události 

 V lednu 2019 se žáci Základní školy Školní zúčastnili vědomostně sportovní soutěže 

Litvínovský choroš. Soutěž je určena pro žáky osmých a devátých ročníků. Ač se základní škola 

účastní této soutěže pravidelně, první a třetí místo, které získala, bylo do té doby nejlepším 

umístěním. 

 Začátkem roku, 30. ledna 2019, proběhl druhý ročník soutěže Chomutov má talent, do 

kterého bylo přihlášeno celkem 16 vystoupení, během nichž se představilo 50 účinkujících. 

 Tři stovky dětí vystoupily 6. března 2019 v Městském divadle při 21. ročníku festivalu 

Mateřinka. Účinkující na jevišti tančili, zpívali, hráli pohádky, čímž ukázali, co se ve svých 

školkách naučili a hlavně co je baví. Již tradičně byla součástí festivalu i výtvarná výstava. V 

roce 2019 byla zaměřena na polytechniku, kdy děti výtvarně ztvárnily nejrůznější roboty. 

Významným hostem byla zakladatelka festivalu, který začal před 24 lety v Nymburku. 

 Den učitelů byl oslaven vyhodnocením nejlepších zaměstnanců ve školství. Dne 28. 

března 2019 se v obřadní síni starobylé radnice setkali s vedením města nominovaní pracovníci 

mateřských, základních a středních škol a dalších školských zařízení, aby obdrželi pamětní list 

a drobné předměty připomínající tento den. 

 17. dubna 2019 se uskutečnilo setkání učitelů v důchodu, přičemž odbor školství 

finančně přispívá na květiny a jubilejní listy těm, kteří slaví životní výročí. 

 Již podruhé přivítali na jaře 2019 žáci a učitelé v Základní škole Na Příkopech skupinu 

zahraničních studentů. Tentokrát to byli studenti a studentky z Tchaj-wanu, Indonésie, 

Ázerbájdžánu, Tuniska, Ukrajiny a Indie. Největší přínos takovýchto setkání je mimo jiné i 

přímé získávání nezprostředkovaných informací z jednotlivých zemí a možnost vidět studenty, 

kteří všichni mluví anglicky a nebojí se udělat chybu. 

 Oblastní kolo Dopravní soutěže mladých cyklistů se tentokrát konalo 9. května 2019, 

opět na dětském dopravním hřišti v Kadani. Chomutovské družstvo složené ze zástupců 

Základní školy Kadaňská obsadilo v I. kategorii druhé místo, družstvo Základní školy Školní 

obsadilo v téže kategorii osmé místo. Ve II. kategorii bylo družstvo Základní školy Kadaňská 

opět stříbrné a žáci ze Základní školy Školní skončili v této kategorii na 10. místě. 

 Se začátkem školního roku opět do školních lavic zasedli prvňáčci. Některé z nových 

školáků přišli přivítat také zástupci města. Úspěšný start do nové životní etapy popřál 

prvňáčkům v Základní škole Zahradní druhý náměstek primátora Milan Märc. David Dinda, 

první náměstek primátora, přivítal spolu s botanikem Jiřím Rothem žáky prvních tříd na 

Základní škole Akademika Heyrovského. V tabulce níže je uveden přehled počtu žáků, kteří 

nastoupili do jednotlivých škol v září 2019. 
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Základní škola Počet žáků z toho v I. ročníku Přípravná třída 
Přípravný stupeň 

ZŠ speciální 

Zahradní 657 59 15   

Na Příkopech 602 52     

Kadaňská 537 56     

Písečná 487 56 21   

Hornická 520 41     

Školní 641 60     

Ak.Heyrovského 512 52     

Březenecká 635 61     

Běžné základní školy celkem 4591 437 36 0 

17. listopadu  188 14 48   

Palachova 34 3     

Speciální základní školy celkem 222 17 48 0 

Základní školy Chomutov celkem 4813 454 84 0 

 

 Státní svátek Den vzniku samostatného československého státu 28. října inspiroval 

učitelky a děti z mateřské školy v Palachově ulici k zábavnému odpoledni, které nazvaly Po 

stopách země české. Společné zvládání úkolů se znaky české státnosti vedlo účastníky od 

stanoviště až do samotného cíle, kde si děti ozdobily korunu českou. Děti z mateřské školy 

v Jiráskově ulici se zapojily do celostátního happeningu Jsem laskavec. Společně vykonaly 

několik dobrých skutků a ve školce si povídaly o pomoci druhým. 

 Na Základní škole Hornická proběhla také v roce 2019 spolupráce se Zdravotním 

ústavem v Ústí nad Labem. V říjnu a listopadu se konalo 10 besed na různá témata. Deváté 

ročníky měly téma Reprodukční zdraví a páté ročníky Putování za zdravím a Hravě bez úrazu. 

Sedmé ročníky absolvovaly besedu Alkohol a kouření – pravdy a mýty. 

 Žáci Základní školy Zahradní v rámci projektu Abeceda sametové revoluce vymysleli 

seznam klíčových hesel a následně pro každé heslo vytvořili graficky poutavé informační 

tabule. Díky tomu vznikly k 30. výročí sametové revoluce dvě encyklopedie, které budou moci 

využívat učitelé i na dalších školách. 

 V prosinci děti ze třídy U Včeliček z mateřské školy v Palackého ulici vyhrály soutěž v 

programování s robotickou včelkou Bee-Bot. Prvotní impuls vzešel od IT technika mateřské 

školy Tomáše Poláka, který přišel s myšlenkou přihlásit děti do soutěže, vyhlášené e-shopem 

zaměřeným na výuku a vzdělávání. 
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5.5.9 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 2019 paní Ing. Zuzana Šťastná. 

Odbor má na starosti především organizaci akcí pro veřejnost pořádaných či 

spolupořádaných městem Chomutov36 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 Facebook37 a 

Instagram38, 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.  

 

5.5.9.1 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 2019 se uskutečnil devátý ročník rodinného zápolení, zkráceně RoZa. Zápolení s 

maskoty kozou Rózou a kozlíkem Rozmarýnkem probíhalo od 9. února do 15. prosince a mělo 

celkem 10 soutěžních etap, tři bonusové etapy a závěrečné slavností slosování. 9. února se 

soutěžící chomutovské rodiny vydaly na Masopustní průvod, který spolupořádal Zoopark 

Chomutov; 30. března proběhly v chomutovském Domečku, který s etapou pomáhal, Rodinné 

hry; třetí etapa Rodinného zápolení proběhla 13. dubna a měla podobou dobrodružného 

výcviku ve spolupráci s Muzeem československého opevnění z let 1936–1938 Na Kočičáku; 11. 

května pomohla s Hledáním bezhlavého mnicha v historickém centru Chomutova Agentura 

Modua; 1. června navštívila RoZa v rámci Dne dětí skanzen Stará Ves v Zooparku Chomutov; 

v rámci šesté etapy mohly 22. června soutěžící v Oblastním muzeu Chomutov objevovat 

Fascinující vynálezy; v červenci a srpnu mohly děti v bonusové etapě posílat prázdninové 

Pohlednice pro kozu Rózu a kozlíka Rozmarýnka; druhá bonusová etapa proběhla 7. září 

během chomutovského Festivalu sportu na Kamencovém jezeře; sedmá soutěžní etapa nesla 

název Kočkování s Levharty a nesla se za asistence Basketbalového klubu Levharti Chomutov 

v duchu košíkové; 5. října proběhla osmá etapa Harry Potter, když se pro účastníky zápolení 

 
36 V příloze číslo osm je uveden Program akcí města Chomutova pro rok 2019. 
37 Facebook: rozsáhlý společenský webový systém sloužící hlavně k tvorbě sociálních sítí, komunikaci mezi 

uživateli, sdílení multimediálních dat, udržování vztahů a zábavě. 
38 Instagram: sociální síť ve formě volně dostupné aplikace, která svým uživatelům umožňuje sdílení fotografií, 

videí a chatování s přáteli. 
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Chomutovská knihovna proměnila na knihovnu čar a kouzel v Bradavicích; devátou etapou 

bylo Dýňobraní, které proběhlo 26. října v rámci Strašidelné zoo pořádané Zooparkem 

Chomutov; poslední soutěžní etapa se uskutečnila 30. listopadu pod názvem Pohádkové 

Vánoce a soutěžící díky Oblastnímu muzeu Chomutov poznávali, jak vypadaly Vánoce za časů 

jejich babiček; poslední bonusová etapa pak probíhala od 25. listopadu do 6. prosince a měla 

podobu Vánočního pozdravu maskotům Rodinného zápolení; a 15. prosince se v Městském 

divadle uskutečnilo v rámci bublinkové diskotéky vyhlášení vítězů Rodinného zápolení 2019.    

 

5.5.9.2 Chomutovské slavnosti 

 Chomutovské slavnosti se v roce 2019 odehrávaly od 25. do 26. května v městském 

parku a byly koncipovány jako rodinný festival. Slavnosti se tak odpoutaly od středověku a 

prvorepublikových časů a zaměřily se především na děti, kterým nabídly hrdiny současnosti. 

V parku tak bylo možné potkat roboty Transformers či poníky a království jednorožců My Little 

Pony. Pro nejmenší děti byla připravena baby zóna u Rodinného centra Rozmarýn, pro ty 

odrostlejší a dospělé hlavní pódium, na němž vystoupily kapely UDG a Retrosexuals. Vše 

dokreslovaly skákací a pouťové atrakce a nezbytné stánky s drobnostmi, pamlsky, jídlem a 

pitím. 

  

5.5.9.3 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 2019 se předání ceny konalo 18. června ve 

sklepení kostela sv. Kateřiny. Byl to 15. ročník udílení této ceny, kterou si odnesly paní Marie 

Grimlová a paní Dagmar Knížetová. 

 

 Marie Grimlová, která vedla 45 let Základní školu speciální a Mateřskou školu 

v Palachově ulici, získala ocenění za dlouholetou práci ve školství. Marie Grimlová byla v roce 

1974 jmenovaná ředitelkou mateřské školy v horské obci Výsluní, kde působila 10 let. V roce 

1984 nastoupila do mateřské školy na Černém vrchu, která v roce 1989 přešla pod město 

Chomutov. Zřídila speciální mateřskou školu pro děti s mentálním postižením a 

kombinovanými vadami. Z této školky děti přecházely do speciální třídy, která se stala Základní 

školou speciální a Mateřskou školou v Palachově ulici. Pro práci s handicapovanými dětmi 

vytvořila několik speciálních projektů. Podle svých slov byla oceněním zaskočena, protože ač 

je práce s handicapovanými děti vnímána jako těžká a složitá, znamenala pro ni především 

velkou radost a obrovské uspokojení. 

 Dagmar Knížetová byla oceněna pro pětačtyřicet let trvající výuku společenského 

tance a chování. Dagmar Knížetová založila se svým manželem taneční kroužek v roce 1971 a 

začala se věnovat mládeži a trénovat soutěžní páry a formace. V roce 1975 nastoupila na 
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konzervatoř do Prahy a po skončení získala oprávnění učitele tanečních kurzů a společenské 

výchovy. Pod jejím vedením nejeden taneční pár dosáhl výborných výsledků. Založila vlastní 

taneční školu, později zahájila taneční kurzy pro dospělé. Je také porotkyní tanečních soutěží 

po republice. 

 

5.5.9.4 Chomutovský půlmaraton 

 Chomutovský půlmaraton se v roce 2019 uskutečnil s velkým úspěchem potřetí a stává 

se vyhledávanou a tradiční chomutovskou událostí. Třetí ročník se uskutečnil 31. srpna a 

navštívilo jej opět rekordní množství běžců, celkem 750, což je o 50 více než v předchozím 

roce. Trať dlouhá 21 kilometrů a 300 metrů byla zachována z předešlých ročníků, aby bylo 

možné porovnávat výkony účastníků. Vedla tedy z historického centra, na Zadní Vinohrady, 

okolo Kamencového jezera, přes chomutovský zoopark do Bezručova údolí. Cíl byl na náměstí 

1. máje. Zřejmě kvůli velkému vedru se nepodařilo pokořit rekord chomutovské tratě. Vítěz 

letošního ročníku doběhl v čase 1 hodina, 19 minut a 20 vteřin, což je o necelé čtyři minuty 

více, než je loňský, zatím nejlepší čas. Nejrychlejším běžcem byl Jakub Stejskal z Kadaně, 

nejrychlejší z žen Hana Chylová z Jirkova. Zastoupení v letošním ročníku závodu měly například 

i Japonsko, Kongo nebo Španělsko. Průběh půlmaratonu opět zpestřoval doprovodný 

program, jehož se zúčastnil také hráč NHL David Kämpf.  Za účastníky oceňovanou organizací 

stojí kromě odboru vnějších vztahů a jeho spolupracovníků také řada dobrovolníků.     

 

5.5.9.5 Další akce roku 2019 

 Kromě výše uvedených společenských událostí pořádal v roce 2019 odbor vnějších 

vztahů Vzpomínkové setkání u příležitosti 169. let od narození T. G. Masaryka (7. března), 

Reprezentační ples města Chomutova (23. března) či společenské setkání zástupců škol 

v obřadní síni radnice ke Dni učitelů (28. března). Spolu s Mateřskou školou Chomutov 

zajišťoval velikonoční pásmo dětí mateřských škol a výzdobu na náměstí 1. máje pod názvem 

Chomutovské Velikonoce (17. dubna). Organizoval také chomutovský Mezinárodní den 

památek a sídel (27. dubna), den, kdy jsou zdarma zpřístupněné památky města, zapojení 

Chomutova do celorepublikové akce Ukliďme Česko (6. dubna) či Pietní akt u příležitosti 74. 

výročí osvobození na městském hřbitově a v městském parku (8. května). Bez odboru vnějších 

vztahů by se neuskutečnila ani sezona letních Koncertů dechových hudeb tamtéž (červen až 

srpen), Ocenění dárců krve (22. května) či Festival sportu, na němž se Chomutovanům 

představily ve městě působící sportovní spolky a oddíly (7. září). Odbor vnějších vztahů 

zajišťoval také Dny evropského dědictví, během nichž bylo možné zdarma navštívit 

chomutovské památky (7. září), průběh historické konference Comotovia (5. listopadu) a 

setkání  zástupců partnerských měst Chomutov a Annaberg Buchholz v rámci oslav 20. výročí 

spolupráce (5. listopadu). Zásluhou pracovníků odboru proběhlo uctění památky Dne 

válečných veteránů (11. listopadu) a Dne boje za demokracii a Mezinárodního den studentstva 

(17. listopadu) a odborníky ceněné Chomutovské taneční gala, mezinárodní taneční soutěž o 

Velkou cenu města Chomutova (17. listopadu). Poslední uspořádanou akcí roku 2019 pro 
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Chomutovany byly Chomutovské Vánoce (1. až 24. prosince). Zmíněné akce jsou podrobněji 

zaznamenány v kapitole Kalendárium.  

 Mimo vlastních organizačních povinností spolupracovali zaměstnanci odboru vnějších 

vztahů na realizaci: Sportovce roku (18. února), Masopustu (9. února), Krušnohorského 

regiofestu (30. května), Severočeských farmářských trhů na náměstí 1. máje a multižánrového 

festivalu Otevřeno (24., 25., 31. května a 7. a 8. června); a reprezentovali město Chomutov 

na veletrzích Chemnitzer Reisemarkt (4. ledna), Reisemesse Drážďany (25. až 27. ledna), 

Holiday World Praha (21. až 24. února), ITEP Plzeň (19. až 21. září) a TUC Lipsko (20. až 24. 

listopadu). 

 

 

5.5.10 ODBOR ŽIVNOSTENSKÝ ÚŘAD 

 Odbor živnostenský úřad sídlí v budově bývalé měšťanské školy na Husově náměstí. Je 

rozčleněn na registrační úsek a úsek kontrolní a správní. Odbor živnostenský úřad vedla v roce 

2019 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 na žádost podnikatele. Vede také evidenci zemědělských podnikatelů 

a dohlíží na dodržování povinností týkajících se živnostenského podnikání v oblasti ochrany 

spotřebitele či spotřební daně.  

 Od 1. července 2019 vstoupilo v platnost nařízení vlády číslo 143/2019 Sb., které 

změnilo nařízení vlády z roku 2008 upravující obsahové náplně jednotlivých živností. Tímto 

nařízením byly upraveny živnosti Pekařství, cukrářství a Opravy silničních vozidel, přibyly 

živnosti Činnost samostatných likvidátorů pojistných událostí a Provozování cestovní 

kanceláře – pořádání zájezdů – zprostředkování spojených cestovních služeb včetně jejich 

obsahových náplní a byla zrušena obsahová náplň živnosti Zpracování návrhu katalogizačních 

dat. Ve spojení s výše uvedeným byly současně zapracovány změny obsahových náplní 

týkajících se některých oborů činnosti živnosti Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 

jedna až tři živnostenského zákona. 
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5.5.10.1 Úsek registrační 

K 31. prosinci 2019 odbor živnostenský úřad registroval v územním obvodu Chomutova 

jako obce s rozšířenou působností 13 473 fyzických a právnických osob s platným 

živnostenským oprávněním, a to k provozování 20 756 živností. V roce 2019 vzniklo těmto 

podnikatelům 806 nových živnostenských oprávnění a bylo vydáno 1 260 průkazů 

živnostenských oprávnění. V 494 případech odbor přistoupil k vydání rozhodnutí o zrušení 

živnostenského oprávnění, z nichž převážná většina sice byla na žádost podnikatele, nicméně 

163 rozhodnutí bylo vydáno ve správním řízení jako sankční opatření. Dále bylo vyřízeno 1 156 

přerušení a pokračování v provozování živnosti, zaznamenáno 1 183 údajů o provozovnách a 

na žádost podnikatelů bylo v 331 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 736 160 korun. Službou Na počkání na úseku registračním, díky 

které je především sledována spokojenost klientů s cílem vyřídit věc v rámci jedné návštěvy 

na úřadě, pokud to procesní podmínky umožňují, je také generována úspora na poštovném a 

obálkách. Tato úspora byla v roce 2019 54 437 korun, tedy o 3 210 korun vice než v roce 2018. 

 

 

Kromě obsluhy klientů registrační úsek pro účely zápisu do živnostenského rejstříku 

nadále zpracovával avíza o změnách údajů osob, o změnách údajů subjektů v návaznosti na 

změny provedené v základních registrech, informačním systému evidence obyvatel, 

informačním systému cizinců a například usnesení z veřejných rejstříků, jako je obchodní 

rejstřík a podobně. K tomu se úsek registrační v roce 2019 nadále podílel na řízeních vedených 

404

211
287 335 265 238 220 251 286 301 283 246

616

248
388

463
346 299 299 296 349 384 342 300

Vydané dokumenty

Dokumenty "na počkání" Dokumenty celkem



Kronika města Chomutova 2019    5. Veřejná správa 

 

108 

 

z důvodu neprokázání právního důvodu k sídlu, v důsledku čehož uložil úsek za náklady řízení 

poplatky ve výši 83 tisíc korun. 

Vstřícným krokem ze strany živnostenského úřadu vůči podnikatelům jsou od roku 

2019 neformální kroky, kterými registrační úsek ve stanovené lhůtě upozorňuje na oznámení 

změn (pomocí sms, e-mailem, korespondenčním lístkem a podobně) a pomáhá podnikatelům 

stihnout učinit oznámení v zákonem stanovené lhůtě, je-li to možné. Pokud podnikatelé této 

šance využijí a reagují včas na upozornění, nedojde z jejich strany ke spáchání přestupku 

spojeného s uložením správního trestu. 

 

 

 

5.5.10.2 Úsek kontrolní a správní 

 Odbor živnostenský úřad prostřednictvím kontrolního a správního úseku uložil v roce 

2019 323 pokut v celkové výši 902 950 korun. Dále při správních a přestupkových řízeních, 

včetně těch vedených úsekem registračním, uložil odbor náklady řízení v celkové výši 238 tisíc 

korun. Celkem tedy v sankčních řízeních uložil odbor živnostenský úřad pokuty a náklady 

řízení v částce 1 140 950 korun. V rámci kontrolní činnosti bylo provedeno 131 kontrol, jejichž 

výsledkem byl protokol o kontrole, a 665 úkonů před zahájením kontroly včetně záznamů z 

místních zjištění a úředních záznamů se zjištěním v terénu nebo na úřadu. 
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 V roce 2019 tedy počet kontrol a dalších kontrolních úkonů převýšil data z roku 2018, 

nicméně s nižším počtem pokut uložených v rámci přestupkových řízení včetně pokut 

příkazem na místě. K tomuto stavu přispěl i výše zmiňovaný vstřícný krok ze strany odboru 

vůči podnikatelům (neformální upozornění na splnění oznamovací povinnosti vůči 

živnostenskému úřadu v zákonem stanovené lhůtě).    

Úsek spolupracuje v rámci kontrolní činnosti s jinými orgány státní správy, v roce 2019 

byla nejčastější spolupráce s Českou obchodní inspekcí. V uvedeném roce obdržel kontrolní a 

správní úsek 65 podnětů, jejichž obsahy poukazovaly na nedodržování předpisů ze strany 

podnikatelů. Byly mezi nimi jak podněty z řad občanů, tak podněty jiných živnostenských 

úřadů, stavebního úřadu, České obchodní inspekce, Státní zemědělské a potravinářské 

inspekce, cizinecké policie, orgánu ochrany veřejného zdraví a dalších. 

 Odbor živnostenský úřad v roce 2019 nadále spolupracoval se Střední odbornou školou 

energetickou a stavební v Chomutově. Byl opět pozván k účasti na jednání poradního sboru 

ředitele pro obchodní akademii, na jehož základě přijala paní Ing. Helena Scherberová pozvání 

k členství v hodnotící komisi soutěže Mladý ekonom Chomutovska 2019, kterou výše uvedená 

škola organizuje pro žáky základních škol. V uvedeném roce také pokračovala spolupráce s 

Okresní hospodářskou komorou v Chomutově, a to formou nabízení formulářů zájemcům o 

její služby.  

  

 

5.5.11 ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 

 Odbor životního prostředí sídlí v budově bývalé měšťanské školy na Husově náměstí. 

Odbor má 14 zaměstnanců, jejichž agenda pokrývá nejen město Chomutov, ale celé území 

obce s rozšířenou působností, tedy severovýchodní polovinu chomutovského okresu. 

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. Od března 2019 

vedla odbor paní Ing. Dagmar Mutinská. 

 V rámci státní správy vykonává odbor činnost vodoprávního úřadu a speciálního 

stavebního úřadu podle vodního zákona, přičemž například vydává povolení k nakládání s 

povrchovými nebo podzemními vodami, povoluje nadlimitní vypouštění odpadních vod nebo 

schvaluje havarijní plány. Dohlíží také na odpadové hospodářství tím, že, mimo jiné, uděluje 

souhlas k nakládání s nebezpečnými odpady a vede jejich evidenci či kontroluje, jak jsou 

podnikateli a obcemi dodržovány předpisy a rozhodnutí úřadů. Odbor také zajišťuje ochranu 

ovzduší (vede například evidenci oznámení středních zdrojů a zpřístupňuje informace o stavu 

ovzduší), působí v oblasti rybářství, ochrany zvířat a ochrany přírody (mimo jiné povoluje 

kácení dřevin rostoucích mimo les, vydává závazná stanoviska k zásahům do významných 

krajinných prvků, registruje významné krajinné prvky, vyhlašuje památné stromy, jejich 
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ochranná pásma a zajišťuje jejich ochranu). Dále v rámci státní správy zajišťuje odbor životního 

prostředí agendu týkající se myslivosti, ochrany zemědělského půdního fondu, lesa a 

rostlinolékařskou péči. V oblasti samosprávy zodpovídá odbor životního prostředí za 

odpadové hospodářství města. Zajišťuje zpracovávání koncepčních dokumentů, smluvních 

vztahů s firmami zpětného odběru a elektrozařízení či koordinace rozmísťování a přidělování 

nádob na odpad a odpadních košů. Zaměstnanci odboru mají na starosti též správu městské 

veřejné zeleně, tedy agendu péče o dřeviny a travnaté plochy či květinové výsadby.  

 

5.5.11.1 Péče o zeleň 

 Úsek veřejné zeleně pokračoval v péči o zeleň ve městě. Kromě kontrolních a 

administrativních činností také spolupracoval s příslušnou provozovnou Technických služeb 

města Chomutova při zakládání, údržbě a zvelebování zelených ploch.  Nad rámec periodicky 

se opakujících činností byla provedena výsadba cibulovin na osmi místech ve městě s celkovou 

plochou přes 150 metrů čtverečních, konkrétně byly osázeny plochy u nemocnice (ulice 

Kochova a Edisonova), u Obchodního centra Chomutovka (ulice Farského), u železniční 

zastávky Chomutov město (ulice Čelakovského), v Blatenské ulici (naproti objektu Severka) a 

pod lesíkem u křižovatky ulic Zahradní a Písečná. 

 Pro větší informovanost návštěvníků parku byly ke zdejším hodnotným stromům 

vyrobeny cedule s názvy a charakteristikami druhů a tyto cedule pak v rámci hry rozmístili 

dětští účastníci kempu organizace ADRA. Pracovníci úseku pro ně také připravili výsadbu 

okrasných stromků v 

parku. V rámci péče o 

dřeviny v parku byla 

ke zdejšímu více než 

stoletému 

červenolistému buku 

lesnímu v prosinci 

nainstalována 

speciální dřevěná 

podpěra, která 

zajišťuje, že se jedna z 

jeho mohutných větví 

ještě více nerozlomí.  

 

 Při podzimní výsadbě, která se díky příznivému počasí protáhla do zimy, bylo na 

různých místech Chomutova vysázeno přes padesát stromů. Letní horka spojená s 

nedostatkem srážek pokračovala i v roce 2019, a tak úsek zeleně začal k mladým stromkům do 

tří let od výsadby prostřednictvím technických služeb umisťovat závlahové vaky o kapacitě 

Foto: Odbor životního prostředí 
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přes 50 litrů vody, kterou vaky poté pozvolna propouštějí pod sebe ke kořenům. Protože se 

tento způsob péče o stromky osvědčil, bylo na podzim zakoupeno dalších 70 vaků.  

 Zákon nedovoluje výsadbu stromů nad inženýrskými sítěmi uloženými v zemi i v jejich 

ochranných pásmech, čímž je výrazně omezena existence dřevin ve městě. Proto odbor 

životního prostředí v roce 2019 zahájil sérii jednání s vlastníky sítí, aby společně připravili 

memorandum, které by za určitých podmínek výsadbu v ochranných pásmech sítí 

umožňovalo. 

 

5.5.11.2 Odpadové hospodářství  

 Za účelem zlepšení sběru bioodpadu bylo na vytipovaných místech u bytových domů v 

Chomutově rozmístěno 30 nádob na biologický odpad (listí, trávu, drny se zeminou, kořeny, 

listy, květiny, rozsekané nebo rozdrcené kousky větví stromů a keřů, piliny, dřevěný popel, 

spadané ovoce či bioodpad z kuchyně). Nádoby byly pořízeny z dotace. Ze stejného zdroje bylo 

zakoupeno a zájemcům z řad zahrádkářů bezplatně zapůjčeno 195 zahradních kompostérů o 

objemu 650, 800 nebo 1 050 litrů. Bioodpad je odvážen do kompostárny Technických služeb 

města Chomutova. 

 Dále bylo v závěru roku 2019 ve městě 15 nádob na jedlé oleje a tuky. K původním 

čtyřem přibylo dalších 11 

míst, kam lze v Chomutově 

uložit použité oleje. 

Odpadní nádoby určené pro 

uložení tuků a olejů mají 

šedou barvu, jsou označeny 

dobře čitelným nápisem a 

olej se do nich vhazuje v 

uzavřených plastových 

lahvích, případně v jiných 

plastových nádobách, které 

projdou kruhovým otvorem 

o průměru 12 a půl 

centimetru. Systém sběru 

na základě smlouvy s městem provozuje externí firma.  

 Na úseku státní správy se nic mimořádného nedělo, a tak referenti prováděli 

standardní pracovní úkony, jako například vydávání závazných stanovisek, dílčích stanovisek 

pro koordinovaná závazná stanoviska. Dále kontrolovali podnikatelské subjekty a podnikali 

místní šetření v případě podání podnětů a stížností. Spolupracovali s Českou inspekcí životního 

prostředí a Krajským úřadem Ústeckého kraje, poskytovali metodickou pomoc starostům obcí 

nebo začínajícím podnikatelům.   
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5.5.11.3 Ochrana zemědělského půdního fondu 

 Pracovníci odboru životního prostředí, orgánu ochrany zemědělského půdního fondu, 

ve spolupráci s Katastrálním úřadem a příslušným stavebním úřadem provádějí předem 

ohlášené pochůzky v terénu za účelem vytvoření nové digitální mapy, tedy zjišťování průběhu 

hranic pozemků a prověření jejich souladu v katastru se stavem v terénu. V případě nalezení 

nesouladu (černé stavby, užívání pozemku v rozporu s jeho charakteristikou a podobně) jsou 

vlastníci pozemků vyzýváni k nápravě. V roce 2019 bylo prováděno mapování katastru 

nemovitostí v katastrálních územích Všestudy a Nezabylice. 

 

5.5.11.4 Ochrana ovzduší 

 Během roku 2019 přibylo několik dalších případů, kdy se společenství vlastníků 

jednotek z ekonomického důvodu odpojilo od centrálního zdroje vytápění a zřídilo si vlastní 

zdroj vytápění, čemuž však v souladu s platnou legislativou nelze zabránit. Většinou volilo 

tepelná čerpadla vzduch/voda nebo plynové kotle, případně kombinaci obojího. Bohužel 

takový přístup z dlouhodobého hlediska povede k určitému zhoršení kvality ovzduší ve městě, 

především v nejbližším okolí nového zdroje vytápění. 
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5.5.11.5 Ochrana přírody a krajiny 

 Referent ochrany přírody a krajiny se v roce 2019 podílel na zpracování Územní studie 

krajiny. V rámci nařízené náhradní výsadby byla vysázena dubová alej v počtu 26 dubů letních 

z Droužkovic do Chomutova na území Pražských polí. Vzhledem k plánované komplexní 

rekonstrukci prostoru pro vstup na Kamencové jezero byly objednány dva posudky na 

zdravotní stav dubů červených v Přemyslově ulici od dvou různých znaleckých arboristických 

ústavů. Byl také řešen zásah do krajinného rázu při výstavbě nového plynovodu Antilopa, který 

prochází v blízkosti hranic města Chomutova. 

 

Ochrana přírody a krajiny 2019  

Počet povolených kácení 35 

Počet zamítnutých kácení 3 

Počet kácených stromů 141 

Počet stromů k vysazení v rámci náhradní výsadby 161 

Počet stromů k vysazení v rámci náhradní výsadby 
samosprávou 

110 

Počet stromů k vysazení v rámci náhradní výsadby ostatními 51 

  

 

5.5.11.6 Státní správa lesa, myslivost 

 V roce 2019 bylo v rámci státní správy lesa vydáno 36 rozhodnutí a vyjmuta půda z 

ochrany lesa o celkové výměře 5 496 hektarů. Na úseku myslivosti bylo vydáno 37 loveckých 

lístků a 39 stanovisek k odlovu zvěře, včetně sedmi rozhodnutí. Na území obce s rozšířenou 

působností byla v roce 2019 registrováno 28 honiteb. 

 

5.5.11.7 Ochrana vody, vodoprávní úřad 

 Nastupující změna klimatu se projevuje zejména stále se prohlubujícím deficitem vody 

v krajině. Lidé projevují zvýšený zájem o vlastní zdroje vody, a tak úřad v roce 2019 řešil 

mnohem více žádostí o povolení vrtaných studní, průzkumných vrtů a revitalizací rybníků. Další 

suché léto snížilo hladiny vodních toků natolik, že v červnu na doporučení Povodí Ohře úřad 

zakázal odběr povrchových vod. Zákaz nebyl do konce roku odvolán. 

 Snižuje se i hladina Kamencového jezera. V posledních letech je úbytek vody 

markantní, ale až v roce 2019 začal správce areálu hladinu jezera měřit a údaje evidovat. Odbor 

životního prostředí objednal v září 2019 u Výzkumného ústavu vodohospodářského T. G. 

Masaryka v Praze posouzení příčin úbytku vody v Kamencovém jezeře. Výsledný posudek 

hydrogeologických a hydrologických poměrů Kamencového jezera za nejpravděpodobnější 

příčinu označuje zvýšený výpar z hladiny.  
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 Odbor také zadal vypracování Studie Pražské pole, analýzu na předpokládané budoucí 

využití území k nekomerčním účelům. První část poskytuje zevrubnou rešerši dostupných 

informačních zdrojů v oblasti historie území, přírodních poměrů, hydrologie a 

vodohospodářských poměrů a antropogenních poměrů. V druhé části jsou shromážděná data 

a informace podrobeny analýze a syntéze, která pro každou oblast poskytuje souhrn 

doporučení, které je vhodné vzít v úvahu při návazných aktivitách zamýšlených v zájmové 

lokalitě. Studie vyhodnotila nejvýznamnějším faktorem využití území pro ochranu přírody a 

podle toho doporučila přizpůsobit plány města. 

 

5.5.11.8 Rybářství 

 V roce 2019 bylo vydáno 450 rybářských lístků a v rámci přestupkového řízení byly 

řešeny jen drobné přestupky proti zákonu o rybářství. 

 

5.5.11.9 Ochrana zvířat proti týrání 

 V 2019 roce bylo v rámci přestupkového řízení řešeno 27 přestupků proti zákonu na 

ochranu zvířat proti týrání. Během těchto přestupků došlo k jednomu odebrání feny psa a šesti 

štěňat a jejich následnému umístění do náhradní péče.   
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6. ORGANIZACE ZŘÍZENÉ MĚSTEM 

 

6.1 Dopravní podnik měst Chomutova a Jirkova 

Hlavním předmětem činnosti Dopravního podniku měst Chomutova a Jirkova v roce 

2019 bylo provozování městské autobusové a trolejbusové dopravy na území města 

Chomutova a Jirkova a pro obce Černovice, Droužkovice, Spořice a Údlice. Kromě městské 

hromadné dopravy provozoval podnik linkovou a smluvní, pravidelnou a nepravidelnou 

autobusovou dopravu, mycí linku, plničku CNG39, 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 2019 podnik vedl pan Ing. Petr Maxa. 

Rok 2019 byl druhým 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 a 

Údlice. Městská hromadná doprava byla třetím rokem provozována v tarifu integrovaného 

dopravního systému Ústeckého kraje (Dopravy Ústeckého kraje), jehož je od 11. prosince 

2016 dopravní podnik součástí. V rámci tarifu a smluvních přepravních podmínek byly v 

tarifních zónách Chomutov a Jirkov k dispozici přestupní jízdenky pro jednotlivou jízdu s 

časovou platností 45 a 60 minut a bezplatná přeprava pro seniory a dárce krve. Samozřejmostí 

se stalo placení jízdného bezkontaktní bankovní kartou jak v přepravních kancelářích, tak ve 

vozidlech městské hromadné dopravy. Rostl také počet jízdenek zakoupených v e-shopu. 

V uvedeném roce pokračovala obnova vozového parku městské hromadné dopravy. 

Dopravní podnik převzal v prosinci 2019 další tři dvanáctimetrové autobusy Solaris Urbino 

CNG, které pořídil v rámci projektu Udržitelná veřejná doprava z Integrovaného regionálního 

operačního programu.  

Dále podnik investoval do technické základny provozu v dopravním areálu, výměny 

trolejbusových výhybek či opravy plnící stanice CNG a mycího rámu. Významná byla také 

oprava trolejbusu Škoda 15 Tr s číslem 008 a jeho restaurování do původního stavu z roku 

1994, který si podnik ponechal jako provozní zálohu a historické vozidlo pro speciální jízdy. Do 

roku 2020 vstupuje podnik s novým logem a novými uniformami řidičů. 

 

6.1.1 Hospodaření 

Bilanční suma dopravního podniku měst Chomutova a Jirkova byla k 31. prosinci 2019 na 

úrovni 212 504 tisíc korun, to je 86,95 procenta hodnoty předchozího roku. Dlouhodobý 

hmotný majetek klesl meziročně o 6,45 procenta na 133 760 tisíc korun. Přírůstky 

 
39 CNG: Compressed Natural Gas, stlačený zemní plyn. 
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dlouhodobého hmotného majetku v roce 2019 sice mírně převyšovaly úbytky, došlo však k 

nárůstu oprav u dopravních prostředků oproti loňskému roku.  

 

 

 

 



Kronika města Chomutova 2019    6. Organizace zřízené městem 

 

117 

 

6.1.2 Městská hromadná doprava 

Dopravní podnik měst Chomutov a Jirkova provozoval v roce 2019 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 36 autobusů a 18 

trolejbusů.  

 

Dopravní podnik v rámci provozu městské hromadné dopravy dodržel většinu 

parametrů standardů kvality služeb. Dodržel v minimálně 80 procentech ústrojovou kázeň 

řidičů, zajistil v minimálně 75 procentech spojů bezbariérový vstup a ve všech svých vozidlech 

provozoval systém sdělování informací osobám zrakově postiženým. Dále umožnil provádění 

plateb při nákupu časových jízdenek a dobíjení elektronické peněženky prostřednictvím čtyř 

dobíjecích terminálů, v přepravních kancelářích pak bylo možné uhradit platby pomocí 

bankovní karty. Ve všech vozech městské hromadné dopravy byla provozována wifi síť v 

systému 3G nebo LTE40. Normy standardů kvality služeb nebyly částečně naplněny pouze 

v oblastech přesnosti a pravidelnosti provozu a informovanosti cestujících.  

 

6.1.3 Linková a ostatní autobusová doprava 

Dopravní podnik vlastnil v uvedeném roce licence na provoz 11 autobusových linek. Na 

linkách a smluvních přepravách ujeli řidiči dopravního podniku celkem 305 tisíc kilometrů. 

Největší podíl na tom měla přeprava zaměstnanců pro významné regionální zaměstnavatele, 

menší pak provoz skibusů, cyklobusů či nepravidelná smluvní a zájezdová doprava. 

 
40 3G: zkratka označující mobilní zařízení a mobilní sítě, které nabízí možnost bezdrátového přenosu hlasu a dat, 

videotelefonii a mobilní televizi. 

LTE: Long Term Evolution, technologie určená pro vysokorychlostní internet v mobilních sítích. 
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6.1.4 Dopravní podnik a veřejnost 

 Dopravní podnik je významnou součástí života měst Chomutova a Jirkova, především 

pak městská hromadná doprava. Jedním z cílů podniku je proto prezentace aktualit veřejnosti 

prostřednictvím lokálních periodik a internetu a pořádání tzv. dnů otevřených dveří. S 

finančním přispěním Ústeckého kraje a s podporou měst Chomutova a Jirkova proběhl už 

počtvrté 1. září Den otevřených dveří v dopravním podniku aneb bezpečně do školy. 

Návštěvníci si mohli prohlédnout veřejnosti běžně nepřístupné prostory technického zázemí 

dílen, myčky a samozřejmě také vozidla městské hromadné dopravy. Lákadlem byly historické 

autobusy Škoda 706 RTO, Škoda 21-AB, Škoda ŠM-11, Karosa LC 735, Karosa B 732 a Ikarus 

280. Cílem této akce pro veřejnost bylo opět posílit správné návyky bezpečného chování 

zejména u dětí a mládeže. Téma „bezpečně do školy“ se prolínalo připraveným zábavným, 

hudebním a soutěžním programem, jenž byl realizován za účasti zástupců Městské policie 

Chomutov a Policie České republiky. S programem opět pomáhali také černovičtí hasiči, kteří 

trpělivě odpovídali na všechny zvídavé dětské otázky, poradili s prevencí a předvedli techniku 

a výstroj.  
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6.2 Chomutovská bytová 

 Obchodní společnost Chomutovská bytová v roce 2019 pokračovala ve své činnosti z 

předešlých let, kterou je pronajímaní bytů a nebytových prostor, opravy, údržba, správa, 

modernizace a investice do bytového fondu v rozsahu, kterou jí určuje jediný akcionář 

Statutární město Chomutov. Chomutovská bytová, akciová společnost, sídlí v Křižíkově ulici. 

Její provoz zajišťovalo v roce 2019 šest zaměstnanců včetně vedením pověřené paní Bc. Soni 

Skalické. 

Chomutovská bytová spravuje z větší části svůj vlastní bytový fond a současně zajišťuje 

správu bytového fondu ve vlastnictví města, jenž nebyl dosud zprivatizován. V roce 2019 měla 

společnost ve svém majetku 1 322 bytových jednotek a 57 nebytových prostor. Ve vlastnictví 

Statutárního města Chomutov společnost spravovala 283 bytových jednotek a 15 nebytových 

prostor, správa byla prováděna na základě mandátní smlouvy. 

 

6.2.1 Hospodaření  

Hlavní činností společnosti Chomutovská bytová byla správa a údržba bytového fondu. 

Pro tyto účely disponuje společnost finančními prostředky získanými z vybraného nájemného 

od nájemců bytů a nebytových prostor, dále za pronájmy reklamních ploch a umístění antén 

mobilních operátorů a antén k internetu. Další finanční prostředky společnost získává z tržeb 

za byty nabízené do nájmu prostřednictvím veřejných nabídek, z tržeb za schvalovací procesy 

spojené s přepisy nájemních vztahů k bytům, z pronájmů bytů, výměn bytů a podobně. 

Společnost vlastní 247 pozemků, 157 staveb, 56 bytových jednotek v rámci společenství 

vlastníků jednotek a devět movitých věcí. 

Výnosy společnosti v roce 2019 oproti předešlému roku, kdy výsledek hospodaření za 

celou organizaci činil 2 075 tisíc korun, poklesly. Příčinou této situace je skutečnost, že 

neproběhl žádný prodej nemovitosti. Došlo však k navýšení příjmu z výběru nájemného za 

byty a nebytové prostory a také k rozšíření nabídky bytů na opravy svépomocí. Plánované 

náklady byly překročeny, především kvůli neplánovaným opravám, mezi které patří například: 

opravy volných bytů, výměny plynových spotřebičů, sanace a opravy komínových těles či 

komínových lávek, opravy střech, okapů či hromosvodů. 

 

6.2.2 Chomutovská bytová a veřejnost 

Nabídka bytů veřejnosti probíhala formou veřejné nabídky, nabídka nebytových 

prostor byla rovněž realizována zveřejňováním na webových stránkách a v sídle společnosti. 

Kontrolu bytů, jejich užívání a komunikaci s nájemníky zajišťovali pracovníci provozního úseku. 

Probíhala také spolupráce se správcem nemovitostí společností Qark, a to v oblastech 

zajišťování oprav a údržby bytů a nebytových prostor, stanovení plánu oprav a údržby, 

předávání bytů nájemníkům a vrácení zpět při ukončení nájmu, zajištění kontrol objektů a 
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odstranění technických závad a provádění povinných revizí. Běžná údržba byla zajištěna 

odborným způsobem za přesně stanovených podmínek, přičemž činnost dodavatelů byla 

průběžně kontrolována. 

 

6.2.3 Činnost v roce 2019 

 V roce 2019 došlo v rámci investičních akcí k technickému zhodnocení 36 domů. 

Jednalo se převážně o výměnu vchodových dveří, zateplení a revitalizace u těchto domů: 

Jakoubka ze Stříbra č. p. 1000 (výměna vchodových dveří); Vršovců č. p. 1007 (výměna 

vchodových dveří); Poděbradova č. p. 1030 (výměna vchodových dveří); Smetanova č. p. 1918 

(výměna vchodových dveří); Spořická č. p. 3818–3819 (výměna vchodových dveří); 

Legionářská č. p. 3878–3879 (výměna vchodových dveří); Beethovenova č. p. 3884–3885 a 

3886–3889 (výměna vchodových dveří); Palackého č. p. 4445–4447 a 4449 (výměna 

vchodových dveří); Kadaňská č. p. 3687–89 (výměna vchodových dveří); Blatno č. p. 55 

(výměna vchodových dveří); Karolíny Světlé č. p. 3623–26 (rekonstrukce střechy); Palackého 

č. p. 3669–71 (rekonstrukce střechy); Zborovská č. p. 3672–73 (rekonstrukce střechy); 

Čechova č. p. 3836 (rekonstrukce střechy); Palackého č. p. 3993–95, 3997 a 4089–90 (zateplení 

střechy); objekt stánky jedna až šest v kruhovém objezdu na ulici Palackého (rekonstrukce 

střechy); Spořická č. p. 1666 (zateplení objektu); Za Zborovskou č. p. 3603–05, 3607–09 a 

3610–16 (zateplení objektu); Sokolská č. p. 3720–21 (zateplení objektu); Karolíny Světlé č. p. 

3627–29 (zateplení objektu); Riegrova č. p. 3653 a 3655–58 (revitalizace objektu); Palackého 

č. p. 3947–51 a 3961–62 (revitalizace objektu); Kadaňská 3679–82 a 3749–52 (výměna plynové 

karmy). 

 

 

6.3 Chomutovská knihovna 

 Chomutovská knihovna v roce 2019 plnila funkci informačního, kulturního, 

vzdělávacího a tvořivého komunitního centra. Jejím posláním bylo zajišťovat a poskytovat 

veřejné knihovnické a informační služby, stejně tak jako organizovat a nabízet kulturní, 

vzdělávací a volnočasové aktivity široké veřejnosti. Chomutovská knihovna, příspěvková 

organizace, sídlí v historických budovách bývalého jezuitského areálu v Palackého ulici. Do 30. 

září 2019 ji vedla paní Mgr. Andrea Löblová, poté byla pověřena vedením zástupkyně ředitele 

Mgr. Kamila Jonášová.  

 Rok 2019 byl v Chomutovské knihovně ve znamení modernizace prostorů. Došlo 

například k výměně podlahy v jedné z místností v oddělení beletrie, vytvoření malého 

studijního prostoru v oddělení naučné literatury, modernizaci skladů dětského oddělení, 

studovny, beletrie a spisovny. Studovna byla rozdělena na část studijní a část výpůjční. 

Návštěvníci, kteří potřebují studovat a nechtějí být rušeni hlukem, mohou využít nově zřízenou 

tichou studovnu. V průběhu roku bylo zrušeno samostatné hudební oddělení a jeho fond byl 
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rozdělen do ostatních oddělení knihovny podle žánru. Návštěvníci knihovny tak mají možnost 

vypůjčit si filmy, hudbu, mluvené slovo, noty a knihy s hudební tématikou po celou otevírací 

dobu knihovny. 

 

6.3.1 Hospodaření 

 V roce 2019 skončilo hospodaření s hospodářským výsledkem ve výši 640 tisíc korun. 

Provoz organizace byl zajišťován zejména z příspěvku od zřizovatele dle schváleného cash flow 

ve výši 25 324 400 korun. Vlastní výnosy organizace činily 3 471 tisíc korun. 

 Celkově Chomutovská knihovna obdržela dotace ve výši 1 292 400 korun, z toho 

1 235 tisíc korun na zajištění výkonu regionálních funkcí po knihovnách regionu, 35 600 korun 

od Statutárního města Chomutov k projektu EkoDen a 21 800 korun od obcí na zkvalitnění 

knihovního fondu obecních knihoven. 

 Náklady organizace představovaly částku 29 496 tisíc korun, z nichž největší část tvořily 

mzdové náklady a s nimi související odvody, spotřební materiál, platby za energie a také 

2 045 tisíc na nákup knih. 

 

 

6.3.2 Služby čtenářům a návštěvníkům 

 Od září 2019 se knihovna připojila k projektu Svazu českých spisovatelů Spisovatelé do 

knihoven, jehož cílem je představit mladou generaci spisovatelů a básníků veřejnosti a 

propagovat současnou českou literaturu.  

 Poprvé, ve dnech 3. až 7. června 2019, se Chomutovská knihovna připojila k projektu 

na podporu knih a čtení dětem pod názvem Chomutov čte! aneb knihovna pod širým nebem. 

Akce proběhla u pěti chomutovských základních škol, kde se dopoledne žáci seznamovali 

s dětským hrdinou v současné české literatuře, ilustrovanou knihou o Japonsku Japonský 

piknik, svou zručnost vyzkoušeli v tvůrčích dílnách a odvážní zkoušeli číst na mikrofon. 

Každodenní program zpestřili svým vyprávěním regionální autoři, a kdo chtěl, si mohl půjčit 

knihu, číst si na pohodlných polštářích a občerstvit se dobrotami z pojízdné kavárny.  

 Knihovna se opět zúčastnila Rodinného zápolení – akce pro rodiny s dětmi, které se 

konají pod záštitou Magistrátu města Chomutova. Tentokrát byla 5. října připravena hra na 

téma Harry Potter. 
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 Proběhl také čtvrtý ročník třídenního herního maratonu Chomutovské deskohrátky. 

Od 22. do 23. března si zájemci mohli vyzkoušet z nepřeberného množství společenských her, 

zúčastnit se některého z turnajů, omrknout novinky a také si je zakoupit. 

 Významnou část návštěvníků knihovny tvoří senioři, pro které byl v roce 2019 

připraven 19. ročník Akademie třetího věku. Novinkou byly v uvedeném roce kurzy jógy pro 

seniory a sebeobrana pro seniory pořádané ve spolupráci s Městkou policií Chomutov. Velký 

zájem v oblasti vzdělávání přetrvává o přípravné kurzy na střední školy a šestiletá gymnasia. 

V roce 2019 se uskutečnilo celkem pět kurzů s 95 účastníky. 

 Z nejúspěšnějších kulturních akcí, které byly v roce 2019 zrealizovány, připomeňme 

zejména Benefiční Dětský den (1. června). Celým programem provázelo divadlo Mazec, 

návštěvníci zhlédli komediální akrobatické představení Bratři v tričku – Malíři. Děti potěšilo 

loutkové divadlo Krab a vrcholem vydařeného odpoledne bylo vystoupení kapely Pískomil se 

vrací. Během celé akce probíhaly aktivity, jako např. knižní swap, obří bublifuk, tvořivá dílna 

pro děti, venkovní stavebnice. Akce přilákala veřejnost bohatým kulturním programem, ale 

také pomohla charitativním aktivitám v našem městě.  

 Obrovskému zájmu veřejnosti a základních škol se během měsíce června a července 

těšila také putovní interaktivní výstava Hry a klamy (1. června až 27. července) zapůjčená z 

liberecké iQLANDIE. Návštěvníci mohli vyzkoušet rychlost své reakce nebo jak provést kuličku 

složitým labyrintem, prolnout svůj obličej s obličejem svého partnera, číst Braillovým písmem, 

šeptat na dálku 20 metrů. Výstava probíhala v prostorech Chomutovské knihovny a Oblastního 

muzea v Chomutově.  

 Ojedinělou akcí bylo výtvarné symposium Dočteno, díky němuž se od 31. července do 

4. srpna přeměnily vyřazené knihy z knihovního fondu na výtvarné objekty. Sympozium 

probíhalo převážně v galerii Lurago a bylo volně přístupné veřejnosti. Výsledné artefakty byly 

následně instalovány do prostor Chomutovské knihovny.  

 Jedinečnou kulturní událostí pak byl koncert špičkového hudebního tělesa Riccio 

Quartetto, složeného ze sólistů Karlovarského symfonického orchestru, který zahrál v rámci 

oslav výročí svátku 17. listopadu v kapli Božího hrobu v kostele sv. Ignáce. 

 Tradicí se již staly adventní koncerty v kostele sv. Ignáce a štědrovečerní Česká mše 

vánoční Jakuba Jana Ryby v provedení Smíšeného pěveckého sboru Hlahol a Komorního 

orchestru města Chomutova, které jsou velice oblíbené a mají nadstandartní návštěvnost. Na 

vánoční svátky se v kostele představil také vokálně instrumentální soubor Madrigal, Smíšený 

pěvecký sbor Ventilky a vokálně instrumentální soubor Loutna česká s hostem, hercem 

Františkem Kreuzmannem. 

 Bohatá a pestrá byla nabídka výstav v galeriích Lurago a Špejchar, ve výstavních 

prostorách v interiéru Chomutovské knihovny či v kostele sv. Ignáce. Za zmínku stojí hned 

několik výstav prezentovaných v galerii Špejchar. Na začátku roku to byly dvě na sebe 

navazující výstavy – Preference nezřetelnosti, v jejímž rámci se chomutovské veřejnosti 

představili vyučující z Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem, a Preference jasnosti, která 
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představila práce jejich studentů. Dále si zasloužila pozornost i výstava obrazů, objektů, grafik 

a fotografií (R)evolution der Gruppe: Andersartig, která vznikla ve spolupráci s umělci z města 

Erlangen. V galerii Lurago pak veřejnost zaujala výstava Štěpána Jiráka Česká krajina, na které 

byly představeny obrazy vynikající svou barevností a nadsázkou, a výstava Grafické cesty v 

obrazech Hany Zimové, Zdenky Tučkové, Soni Filipové a Marie Herzingerové. 

 

  

6.3.3 Služby knihovnám 

 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.  

 Síť veřejných knihoven tvoří tři základní 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 jsou plně automatizované a jejich knihovní fond je uložen v automatizovaném 

knihovním systému Tritius Reks. 35 knihoven má vlastní webové stránky na internetu. Jejich 

výkony se každoročně srovnávají se Standardy pro dobrou knihovnu.  

 Všem aktivním knihovnám byla poskytnuta pomoc při sestavování statistických výkazů, 

obecním knihovnám pak veškerá pomoc při jejich činnostech vyplývajících z doporučených 

standardů pro výkon regionálních funkcí. Jednou ze základních služeb zacílených na obecní 

knihovny regionu Chomutov byly konzultace na různá témata. V roce 2019 jich bylo 

poskytnuto celkem 99, proběhlo také 64 metodických návštěv, při nichž byly řešeny otázky 

aktualizace a revize fondu obecních knihoven, přípravy výměnných souborů, přebalování knih 

vlastního fondu knihoven s názornou ukázkou, vzdělávání, práce se čtenáři, otázky aktuálního 

dění v oboru a byly prodiskutovány běžné činnosti těchto knihoven. Důležitým tématem byla 
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práce s novým automatizovaným knihovním systémem Tritius Reks. Také servis 

automatizovaného knihovního systému využívaného obsluhovanými knihovnami je jednou 

z dalších služeb, kterou v rámci své regionální funkce vykonává pověřená knihovna. 

 Další nezbytnou činností napomáhající rozvoji knihoven je tvorba výměnných 

knihovních fondů, jejich cirkulace a distribuce po knihovnách. Každá obsluhovaná knihovna 

obdržela knihy z regionálního fondu podle požadavku čtenářů. V roce 2019 bylo distribuováno 

35 knihovnám 254 souborů s celkovým počtem 12 756 svazků. Největší zájem přetrvává o 

historické, válečné a ženské romány. Do fondů obecních knihoven v regionu bylo zpracováno 

2 837 knihovních jednotek hrazených z prostředků obcí. 

 V rámci poznávání knihoven chomutovského regionu se knihovnice obecních knihoven 

zúčastnily čtvrtého ročníku zájezdu po obecních knihovnách. Měly možnost poznat knihovny 

a porovnat jejich činnost v obcích Chbany, Libědice, Račetice, Pětipsy, Vilémov, Veliká Ves, 

Mašťov a Radonice. Poctou bylo ocenění za dlouholetou a obětavou práci v knihovně paní 

Marcele Smolíkové z knihovny v Málkově v soutěži Knihovník Ústeckého kraje 2019, kterou 

každoročně pořádá krajská Severočeská vědecká knihovna v Ústí nad Labem. 

 

6.3.4 Doplňování, uchovávání a ochrana knihovního fondu 

 Celkový přírůstek knihovního fondu v roce 2019 činil 11 127 knihovních jednotek. Do 

fondu bylo doplněno o 885 knih méně než v předchozím roce. Důvodem nižšího nárůstu proti 

minulému roku je plynulá a vyrovnaná akvizice probíhající elektronickou formou přímo v 

nakladatelstvích a u knižního distributora. Akvizice probíhala za stejných podmínek 

vyjednaných v předešlém roce, přičemž došlo na podzim roku 2019 ke zvýšení cen knih. 

Celková cena knih pořízených do knihovního fondu v roce 2019 činí 3 268 660 koruny. 

 

  

 

 

 V roce 2019 docházelo do knihovny 175 titulů periodik, což je o 12 titulů méně než 

předchozí rok. Fond pro zrakově handicapované byl doplněn o 298 knihovních jednotek. Jedná 

se o zvukové dokumenty umístěné v čítárně, beletrii, dětském oddělení, naučném oddělení a 

na pobočce Březenecká. 
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 V roce 2019 byla provedena obsahová aktualizace knihovního fondu dětského 

oddělení, naučného oddělení, oddělení beletrie, hudebního oddělení, pobočky Březenecká 

včetně skladů a skladu pobočky v objektu kina Oko. Na jejím základě bylo z knihovního fondu 

vyřazeno 27 154 knihovních jednotek. 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 přednostně zpracována. 

 

 

6.4 Kultura a sport Chomutov 

 V roce 2019 potvrdila společnost Kultura a sport Chomutov svoji pozici dominantního 

poskytovatele služeb v oblasti sportovních i kulturních aktivit pro veřejnost. Nejvýznamnějším 

rysem uvedeného období byl rozvoj aktivit společnosti při současném zachování standardu 

nabízených služeb a rozšiřování spektra nabídky volnočasových aktivit pro obyvatele města i 

jeho návštěvníky. Kultura a sport Chomutov, společnost s ručením omezeným, sídlí 

v městském divadle. V roce 2019 společnost vedla paní Bc. Věra Fryčová. 

 Jednou z priorit vedení společnosti bylo dosažení kladného hospodářského výsledku. 

To se nejen podařilo splnit, ale nedošlo ani k úplnému čerpání schválené dotace na provoz 

jednotlivých středisek. Na hospodaření společnosti se kromě snížení nákladů na provoz jí 

podřízených, energeticky náročných celků pozitivně odrazila také vysoká vytíženost a 

návštěvnost jednotlivých zařízení a spolupráce s jednotlivými kluby, dlouhodobými nájemci 

spravovaných prostor či agenturami zajišťujícími sportovní soustředění a mimořádné kulturní 

programy.  

 Negativně působily na plnění cílů společnosti Kultura a sport Chomutov problémy s 

obsazením volných pracovních pozic kvalitními zaměstnanci. Nejenže pracovní trh 

nedisponuje dostatkem kvalifikovaných pracovních sil, jako jsou například plavčíci, instruktoři 

plavání a podobně, ale roste také tlak na zvýšení platového ohodnocení. Mezi další obtížně 

řešitelné situace patří dlouhodobě odstraňování závad na spravovaných objektech, zvláště 

v případě reklamací, jež dodavatelské firmy odmítají plnit. Statutární město Chomutov jako 

investor sice usiluje o nápravu tohoto stavu, ale z důvodu dlouhých lhůt právních úkonů je pro 

společnost velice náročné problematiku řešit. Mezi nejproblematičtější objekt patří v tomto 

ohledu Oddychové a relaxační centrum Aquasvět na Zadních Vinohradech. 

Rok 2019 byl, jak ze strany kontrolních orgánů, tak ze strany návštěvníků, opět 

mimořádný v důrazu na plnění zvyšujících se hygienických nároků v provozu sportovišť i 

oddychových zařízení a na vysoký komfort poskytovaných služeb. 

Významným organizačním počinem společnosti Kultura a sport Chomutov v roce 2019 

byla realizace 16. ročníku Multižánrového festivalu Otevřeno, který se za dobu své existence 

zařadil mezi významné kulturní události města Chomutova i širšího regionu. 
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Pozitivním jevem v roce 2019 byla vysoká návštěvnost kin, srovnatelná s rokem 1993. 

Chomutovské Kino Svět navštívil díky divácky atraktivním snímkům v uvedeném roce rekordní 

počet diváků. V rámci přehledu výsledků kin, který sleduje kritéria jako tržby či návštěvnost, 

se Kino Svět Chomutov umístilo na 35. místě v rámci celé České republiky, což představuje 

velmi uspokojivý výsledek. 

 

6.4.1 Centrum sportu a volného času 

Centrum volného času se nachází na Zadních Vinohradech 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. Dětské hřiště je osazeno dřevěnými herními prvky a je velmi oblíbeným místem 

rodičů s dětmi. In-line dráha pak nabízí veřejnosti možnost pravidelného tréninku či 

sportovního využití volného času v těsné blízkosti centra města. 

 

6.4.2 Kulturně společenské centrum 

Kulturně společenské centrum, Kino Svět na Zadních Vinohradech 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. 

Prostory byly v roce 2019 využívány společností Kultura a sport a na základně uzavřených 

smluv dalšími subjekty (například sportovními kluby I. Karambol club Chomutov či Piráti 

Chomutov a. s., přičemž smlouva s Piráty byla v uvedeném roce ukončena). 

Dramaturgická skladba filmových projekcí v Kině Svět byla do značné míry ovlivněna 

nabídkou jednotlivých distributorů. Společnost Kultura a sport přesto pravidelně uváděla 

dětské filmy, filmy pro seniory a pro návštěvníky preferující kvalitní filmovou produkci. V 

roce 2019 navštívilo kino Svět 98 002 diváků, kteří zhlédli 1 379 filmových představení. 

Kromě běžné filmové projekce přichystali zaměstnanci Kultury a sportu 

Chomutovanům přímé přenosy následujících titulů z Metropolitní opery New York: Adriana 

Lecouvreur – Francesco Cilea, Carmen – Georges Bizet, Dcera pluku – Gaetano Donizetti, 

Valkýra – Richard Wagner, Dialogy karmelitek – Francis Poulenc, Turandot – Giacomo Puccini, 

Manon – Jules Massenet, Madame Butterfly – Giacomo Puccini, Achnaton – Philip Glass. 

V kině Svět bylo také možno vidět záznamy přímých přenosů z koncertů: The Doors 

Live At The Bowl’68: 50th Anniversary Celebration; Metallica: Francie na jednu noc; The Cure 

– Anniversary 1978: 2018 Live in Hyde Park London; Roger Waters Us + Them; Metallica & San 

Francisco Symphony: S&M; Slayer: The Repentless Killogy; Depeche Mode: Spirits in the 

Forest.  

Promítána byla také předpremiéra seriálu Zkáza Dejvického divadla. 
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Společnost Kultura a sport Chomutov se v roce 2019 opětovně zapojila do projekcí 

v rámci těchto republikových přehlídek: Expediční kamera, Regionální ozvěny Febiofestu 

2019, XVII. Mezinárodní festival outdoorových filmů, Malé oči – dětský filmový festival, Vary 

ve vašem kině a Snow film fest. 

V roce 2019 pokračovala 

Kultura a sport Chomutov ve 

spolupráci se společností Puls 

investiční na komponovaném 

programu Skrytý potenciál ženy, 

ve vestibulu kina také 

probíhaly výstavy filmových 

plakátů, fotografií a výtvarných 

prací mladých talentovaných 

tvůrců. V uvedeném roce to byly 

výstavy: Malujeme pohádku 

s Kinem Svět a výstava 30 výročí 

sametové revoluce.   

 

 

6.4.3 Letní kino 

Areál letního kina v Přemyslově ulici byl využíván od června do září. Kromě filmových 

projekcí se zde odehrála divadelní představení, především pro malé diváky, a koncerty. V roce 

2019 se na letním kině uskutečnilo 

38 filmových projekcí, čtyři divadelní 

představení a tři hudební produkce. 

Mimořádnými akcemi roku 2019 

byly: Stanování na Letním kině 

v režii společnosti Kultura a sport 

Chomutov (22. června), Romský 

festival (20. července) a koncerty 

kapel Tata bojs (7. června) a 

Čechomor (13. a 4. června). 

 

6.4.4 Letní stadion s tréninkovým zázemím 

Letní stadion s tréninkovým zázemím na Zadních Vinohradech je tvořen fotbalovým 

hřištěm a atletickým stadionem s vlastními provozně oddělenými zázemími.  

Fotbalový stadion využívá především fotbalový klub FC Chomutov. Volné hodiny na 

hrací ploše jsou pak k dispozici dalším regionálním fotbalovým klubům. V roce 2019 na 

Foto: Kultura a sport Chomutov 

Foto: Kultura a sport Chomutov 
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fotbalovém stadionu došlo k poruše tepelného roštu u vyhřívání trávníku. V jejím důsledku 

unikla do půdy nemrznoucí směs a poničila část travnatého hřiště. Renovace travnaté plochy 

a oprava zařízení byla uskutečněna v nejkratší možné době, aby nebyla ohrožena organizace 

důležitých sportovních utkání. Fotbalový stadion hostil v roce 2019 následující sportovní 

události: Fotbalový turnaj Pohár mládeže Fotbalové asociace České republiky – Ondrášovka 

cup, pořádaný ve dnech 8. a 9. června fotbalovým klubem Junior Chomutov; Mezistátní utkání 

Česká republika – Rusko, pořádané ve dnech 13. až 17. června Fotbalová asociace České 

republiky; Mezistátní utkání do týmů do 21 let Česká republika – San Marino U21, pořádané 

ve dnech 13. až 15. listopadu akciovou společností Stes; a 16 fotbalových zápasů fotbalového 

klubu FC Chomutov. 

Na atletický stadion byl v roce 2019 položen nový povrch atletické dráhy. Obnova 

tartanu i nové značení tras a herních ploch zvýšilo celkovou atraktivitu areálu. Stadion byl v 

průběhu využíván veřejností, školskými zařízeními i sportovními kluby (Střední průmyslová 

škola a Vyšší odborná škola Chomutov, TJ VTŽ Chomutov, FC Chomutov, Piráti Chomutov, 

Krasobruslařský klub Chomutov, Florbal Chomutov, Junior Chomutov či Sdružení příznivců 

Gymnázia Chomutov). Kultura a sport Chomutov využila prostoru atletického stadionu v 

období letních prázdnin, během nichž uspořádala Prázdninovou miniškolu sportu pro děti, 

díky které mají možnost seznámit se možnostmi sportování a sportovišti v regionu. Záměrem 

tohoto programu je podpora zdravého způsobu života u dětí a motivace k pravidelným 

pohybovým aktivitám, týmové spolupráci a zásadám fair play.  

Na atletickém stadionu se v roce 2019 odehrály tyto sportovní události: první kolo 

vrhačského poháru mládeže 

uspořádala 20. dubna 

Tělovýchovná jednota VTŽ 

Chomutov; Štafetový pohár 

uspořádal 24. dubna Český 

atletický svaz; Krajské kolo 

Odznaku všestrannosti 

olympijských vítězů uspořádal 

10. května Český olympijský 

výbor; Pohár Rozhlasu třetí 

kategorie uspořádalo 15. až 

16. května Středisko volného 

času Domeček Chomutov; 

Den dětí plný sportu a pohybu 

2019 uspořádala 31. května 

Asociace sportu dětí a mládeže; Sportovní atletický den uspořádala 12. června Základní škola 

a Mateřská škola 17. listopadu; Středoškolský atletický pohár uspořádalo 17. září Středisko 

volného času Domeček Chomutov a Stimax cup uspořádal 21. září Ústecký kraj. 

 

Foto: Kultura a sport Chomutov 
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6.4.5 Městské divadlo 

Městské divadlo Chomutov bylo také v roce 2019 nejčastěji využíváno ke krátkodobým 

komerčním pronájmům prostor. Kultura prostředí a výhodná poloha v centru města zůstávají 

atraktivními pro zájemce z řad firemní klientely, školních zařízení, agentur i široké veřejnosti. 

Celkem se v Městském divadle v roce 2019 uskutečnilo 141 akcí na velkém sále a 80 

v salóncích. 

Společnost Kultura a sport Chomutov dovezla do Chomutova 13 divadelních 

představení pro abonentní předplatitele, mimo rámec předplatného se uskutečnila čtyři 

divadelní představení (Tanga 

pro Ježíška 4. června, Pokus o 

vytvoření osobnosti ze sebe 

sama 6. června, Dopisy Olze 

27. listopadu, Můžem i 

s mužem 3. prosince). 

Odehrálo se také osm pořadů 

pro děti a devět pořadů pod 

názvem Večerníček pro 

seniory. Zaměstnanci Kultury 

a sportu také zajistili, mimo 

jiné, koncerty následujících kapel a osobností: Hop Trop (31. ledna), Brutus (1. února), Radůza 

(28. března), Jiří Schmitzer (18. dubna), mini May fest (3. května), Duo Jamaha (14. května), 

Milan Svoboda quartet (25. září), Karel Plíhal (3. října), Slet bubeníků (11. října), Koncert 

skupiny Dunaj (21. listopadu), Michal Prokop & Framus Five (5. prosince). 

Komerční využití divadelních prostor přineslo Chomutovanům následující nájemní 

koncerty: Ondřej Havelka a Melody Makers (5. února), No name akustika tour 2019 (28. 

února), Recitál Lucie Bílé (5. března), Janek Ledecký: akustické turné 2019 (16. dubna). 

Významným obohacením kulturní nabídky města Chomutova byly aktivity agentury 

Petra Macka, který v roce 2019 uspořádal čtyři koncerty klasické hudby. Uskutečnily se také 

tradiční taneční kurzy pro mládež Dagmar Knížetové zakončené dvěma tanečními plesy 

absolventů. V rámci pronájmů se v divadle odehrálo 26 plesů a společenských akcí, z toho 12 

maturitních plesů. V průběhu roku se pak uskutečnilo mnoho dalších akcí, seminářů, 

vzdělávacích akcí a setkání. 

 

6.4.6 Městská sportovní hala 

 Městská sportovní hala je díky poloze v blízkosti centra Chomutova v Mánesově ulici 

optimálním objektem pro přípravu sportovních klubů i pro aktivity veřejnosti. Prostory malého 

a velkého sálu byly využívány zejména sportovními kluby, přičemž úměrně s jejich soutěžními 

úspěchy rostl i zájem veřejnosti o zhlédnutí jednotlivých utkání či závodů. Mezi 

Foto: Kultura a sport Chomutov 
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chomutovskými sportovní kluby, jejichž zápasy a turnaje probíhaly ve sportovní hale v roce 

2019, byly: Florbal Chomutov, Basketbalový klub Levharti Chomutov, Chomutovská liga 

malého fotbalu, Tělovýchovná jednota VTŽ Chomutov, FC Atletico Chomutov, Czech Wrestling 

Chomutov, FC Baník Chomutov, Handball klub Chomutov, FC Viet Chomutov, Fotbalový klub 

Junior Chomutov, Jezdecký klub Sapril a Basketbalový klub Chomutov. 

Městská sportovní hala hostila během roku 2019 také řadu sportovních a 

společenských akcí: 10. ledna a 

23. října proběhla v hale 

fotbalová utkání Mateřské školy 

Chomutov; od 3. do 5. května 

uspořádal taneční klub 

Beethoven D.C. Mistrovství Čech 

v tanečních formacích; 19. 

května se uskutečnila 

Danceshow 2019 taneční školy 

Stardance Chomutov; 25. května 

se v hale konal Společenský 

večer Advanced production; 14. 

září proběhla etapa Rodinného 

zápolení Kočkování s Levharty; 28. září uspořádal oddíl juda TJ VTŽ Chomutov Velkou cenu 

Chomutova v judu; ve dnech 27. září, 11. října, 25. října a 1. listopadu se v městské sportovní 

hale hrála Ženská basketbalová liga; 16. a 30. října pak Evropský pohár žen CEWL; 23. října 

připravil chomutovský Domeček Středoškolské hry; od 4. do 6. listopadu uspořádala 

Hospodářská a sociální rada Chomutovska veletrh Vzdělávání 2020; 10. listopadu se konaly 

v režii Statutárního města Chomutova Turnaje v malé kopané Fér play; ve dnech 23. až 24. 

listopadu hostila chomutovská hala díky tanečnímu klubu Beethoven D.C. Extraligu Disco 

Dance - Czech Dance Masters Podzim 2019 a Mistrovství České republiky v Disco Freestyle; 17. 

prosince zorganizoval oddíl juda TJ VTŽ Chomutov Vánoční turnaj v judu; 8. prosince 

přichystalo Statutární město Chomutov Vánoční vystoupení pro děti; a 15. prosince se v hale 

hrála futsalová Extraliga juniorů pod záštitou FC Baník Chomutov. 

 V roce 2019 byla v městské sportovní hale provedena rekonstrukce osvětlovací 

soustavy na malém sále a výměna podlahové konstrukce na velkém sále. Došlo také ke 

zvednutí basketbalových košů na velkém sále dle pravidel České basketbalové federace pro 

nejvyšší soutěž a výměně sítí na velkém sále. Vysoká míra obsazení haly dlouhodobými 

uživateli však bohužel ponechává jen minimální prostor pro využití objektu širokou veřejností.  

 

6.4.7 Oddychové a relaxační centrum 

Oddychové a relaxační centrum Aquasvět je využíváno především veřejností, školskými 

zařízeními a sportovními kluby (TJ Slavie Chomutov, Piráti Chomutov, Sportclub 80 Chomutov, 

Foto: Kultura a sport Chomutov 
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FC Chomutov, TJ VTŽ Chomutov, Florbal Chomutov, Klub potápěčů Chomutov, Junior 

Chomutov a jiné). Společnost Kultura a sport Chomutov zde realizuje pravidelné kurzy pro 

mateřské a základní školy v rámci plavecké školy, kojenecké plavání, aqua-aerobik, kondiční 

cvičení pro seniory, příměstské tábory a provozuje restaurační činnost. Areál v uvedeném 

roce navštívilo, po odečtení 

frekventantů plaveckých kurzů 

a nájemců, 212 799 osob, 

nejvytíženějšími pak byly 

prázdninové měsíce. Plavecké 

kurzy pro mateřské a základní 

školy navštívilo 14 366, 

kojenecké kurzy 5 658 batolat. 

Návštěvnost veřejnosti oproti 

roku 2018 mírně poklesla a 

nepřekročila plánované 

hodnoty, důvodem by mohlo 

být zlepšení ekonomických 

možností obyvatel a počasí.  

V roce 2019 komplikovala provoz Aquasvěta personální situace, konkrétně 

nedostatek kvalifikovaných pracovníků k obsazení zaměstnaneckých pozic na dobu určitou a 

odchod kvalifikovaných pracovníků na pozici instruktor plavání. Problémy byly také s 

reklamovanými závadami, které nelze opravit v krátkém časovém horizontu a je kvůli nim 

nutné plánovat uzavření provozu a opravy většího charakteru realizovat komplexně. 

V chomutovském Aquasvětě se roku 2019 uskutečnily tyto akce: 26. ledna uspořádala 

TJ Slávie Chomutov Mistrovství České republiky družstev; od 11. do 15. zorganizovala 

společnost kultura a sport Chomutov Jarní prázdniny v Aquasvětě; ve dnech 20. dubna, 20. 

května a 1. prosince zajistila společnost Life Dive v Aquasvětě Mermaiding, tedy plavání 

v kostýmu mořské panny; 27. dubna se konal 32. ročník Memoriál Jaroslava Jezbery v režii TJ 

Slávie Chomutov; od 18. do 25. května se konala akce Klubu potápěčů Chomutov Nebojte se 

vodníka aneb bezpečné prázdniny u vody; 20. května proběhl 12. ročník Dne ve fitness 

Sociálních služeb Chomutov; od 8. do 9. června zorganizovala TJ Slávie Chomutov Letní pohár 

České republiky pro  jedenáctileté žactvo; v termínech 8. až 12. a 15. až 19. července, a 12. až 

16. a 26. až 30 srpna uspořádala společnost Kultura a sport Chomutov Prázdniny v Aquasvětě; 

od 13. do 14. září se konal 36. ročník Velké ceny Chomutova zjištěný plaveckým klubem TJ 

Slávie Chomutov; TJ Slávie Chomutov organizovala také Krajský přebor staršího žactva a 

dorostu ve dnech 23. až 24. listopadu. 

  

Foto: Kultura a sport Chomutov 
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6.4.8 Rodinné centrum Rozmarýn 

Rodinné centrum Rozmarýn, které sídlí v městském parku u vchodu z Čelakovského 

ulice, je určeno volnočasovým aktivitám všech generací. Hlavní část centra tvoří prostor 

kavárny s plně vybavenou hernou pro děti. Součástí je i nadstandardně vybavené vzdělávací 

centrum, které svými programy vyplňuje volný čas rodinám. V roce 2019 přichystalo pro děti 

a jejich rodiče následující pravidelná tematická setkávání: Zpíváme, tančíme, hrajeme si; 

Výtvarná dílna; Šátkování; a Canisterapie. 

 Hernu rodinného centra navštívilo v roce 2019 5 415 dětí a jejich rodičů. Centrum také 

spoluorganizovalo a hostilo 

několik zajímavých akcí. Byly 

jimi: Pyžamová disco párty 29. 

března; Oslava čtvrtých 

narozenin Rodinného centra 

Rozmarýn 15. května; Dětský 

den 1. června; prezentace 

dobrovolnických aktivit 

Dobrofest 15. června; 

Pohádkový park s Pepe a Pipi 

5. září; Strašidelný park 2. 

listopadu; Dětské maškarní 

disco 14. listopadu a 

Mikulášská 5. prosince. 

 

6.4.9 Sauna 

Chomutovská sauna se nachází v Mostecké ulici poblíž Centra sportu a volného času. 

Je rozdělena na samostatné jednotky, které jsou částečně pronajaty jako tělocvična 

sportovního spolku Muay Thai Chomutov Zak´s Team, částečně pak Chomutovanům v rámci 

dlouhodobých pronájmů nabízejí služby v oblasti masáží a saunování. 

 

6.4.10 Víceúčelový areál Tomáše ze Štítného 

Víceúčelový sportovní areál v ulici Tomáše ze Štítného tvoří tři venkovní hřiště se 

širokým spektrem nabídky sportovních aktivit. V průběhu roku byl využíván veřejností, školami 

i sportovními kluby (například hokejbalovými kluby Dandy Chomutov a Wolves Chomutov či 

Foto: Kultura a sport Chomutov 
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hokejovým klubem Piráti 

Chomutov). Během roku 

2019 se v areálu odehrálo 

celkem 46 zápasů. 

Sportoviště byla v 

prázdninovém období 

využívána i účastníky 

Prázdninové miniškolky 

sportu. 

 

 

6.4.11 Zimní stadion s tréninkovou halou a šatnovacím blokem 

 Areál zimního stadionu na Zadních Vinohradech dlouhodobě využívají především 

Krasobruslařský klub Chomutov a hokejový klub Piráti Chomutov. Na ledových plochách 

probíhají také výukové hodiny bruslení mateřských, základních a středních škol a 

neorganizované sportovní aktivity veřejnosti. Společnost Kultura a sport Chomutov pořádala 

na stadionu v roce 2019 pravidelné veřejné bruslení, doplněné o mimořádné bruslení v 

období školních prázdnin s doprovodným kulturním programem. Veřejné bruslení navštívilo 

11 442 účastníků. 

Během roku 2019 se na zimním stadionu uskutečnilo 85 extraligových a 107 dalších 

hokejových zápasů různých 

věkových kategorií a proběhlo 

několik sportovních akcí 

národní i evropské úrovně. 

Byly jimi: Mistrovství světa v 

kategoriích disco dance a disco 

freestyle Dance fever 2019, na 

kterém se organizačně podílel 

Taneční klub Beethoven D.C. 

(20. až 23. června), a 

házenkářské zápasy Women´s EHF Championship League (11. až 21. října a 8. až 11. listopadu). 

30. listopadu na zimním stadionu proběhl 19. ročník Chomutovské brusle. Uspořádal jej 

Krasobruslařský klub Chomutov. Ve dnech 25. až 27. dubna stadion hostil Smart region fórum 

Ústeckého kraje. Na množství uspořádaných akcí měla vliv odstávka ledových ploch a 

následných prohlídek, oprav a komplexní údržby ve dnech 1. května až 30. června (hala A) a 1. 

května až 21. července (hala B).   

 

Foto: Kultura a sport Chomutov 

Foto: Kultura a sport Chomutov 
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6.4.12 Multižánrový festival Otevřeno 

Multižánrový festival Otevřeno se v roce 2019 opět uskutečnil na přelomu května a 

června (ve dnech 24., 25., 31. května a 7. a 8. června). Akce začala sérií koncertů převážně 

punkových kapel 24. a 25. května na nádvoří rekreačního centra Hřebíkárna a pokračovala v 

pátek 31. května hudební produkcí v hudebním baru Huháč. První červnový týden hostilo 

Městské divadlo dvě komorní divadelní představení, v pátek 7. června pak proběhl velký 

koncert několika kapel v areálu Letního kina. 8. června ukončily Otevřeno tři žánrově odlišné 

akce v Kulisárně a na náměstí 1. máje. 

Festival tvoří jednu z klíčových aktivit v kulturním kalendáři regionu a významný 

organizační počin společnosti Kultura a sport Chomutov. Vysoká návštěvnost dokládá jeho 

popularitu u mladší i starší generace. 

Projekt je zajímavý prezentacemi tvorby v kamenných budovách i ve veřejném 

prostoru. Nabízí příležitost vyjádřit se zajímavým tuzemským i zahraničním tvůrcům a 

přitahuje pozornost návštěvníků i mimo region. Přínosem je i dramaturgie festivalu, která svou 

nabídkou oslovuje všechny věkové kategorie i příznivce nejrůznějších žánrů, často mimo hlavní 

proud kulturního dění. 

Festival proběhl ve spolupráci s chomutovskou Základní uměleckou školou T. G. 

Masaryka a spolkem Hřebíkárna, byl uspořádán za podpory statutárního města Chomutova. 

Nedílnou součástí financování akce je i zájem partnerů propagovat svá obchodní jména v 

průběhu jejího konání. 

 

 

6.5 Městské lesy Chomutov 

 Cílem hospodaření organizace Městské lesy Chomutov je vypěstovat les s vysokým 

funkčním potenciálem, přiměřeným daným přírodním podmínkám. Lesní majetek města 

Chomutova je tvořen několika komplexy. Největší část leží na náhorní plošině Krušných hor 

mezi obcí Hora Svatého Šebestiána a státní hranicí s Německem v nadmořské výšce kolem 850 

metrů nad mořem. Na území se nachází několik chráněných území včetně Národní přírodní 

rezervace Novodomské rašeliniště. Tato část majetku také tvoří podstatnou výměru uznané 

honitby, kde je provozována myslivost. Zbývající lesní majetek města Chomutova se nachází 

na svazích Krušných hor blíže k Chomutovu. 
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Městské lesy Chomutov v roce 2019 pokračovaly v hospodaření na pozemcích v majetku 

města Chomutova, které mají ve správě. Výměra lesních pozemků k 31. prosinci 2019 činila 3 

042,18 hektaru, z toho bylo 2 968,87 hektaru porostní půdy. Ke dni 31. prosince 2018 skončila 

platnost lesního hospodářského plánu a nový plán na období 2019 až 2028 byl schválen až 27. 

června 2019. V první polovině roku se tedy hospodařilo podle starého lesního hospodářského 

plánu, čímž byly práce do značné míry komplikovány. Činnost organizace zajišťovalo ke konci 

roku 2019 celkem osm 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 2019 organizaci vedl pan Petr Markes.  

 

6.5.1 Hospodaření 

 Hospodaření v roce 2019 bylo oproti minulým letům poznamenáno jednak 

komplikacemi s neschváleným lesním hospodářským plánem, hlavně pak ale probíhající 

Obrázek: Mapa pozemků spravovaných Městskými lesy Chomutov 
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kůrovcovou kalamitou, která způsobila problémy s prodejem a špatné zpeněžení dřevní 

hmoty, a nejistotou v oblasti dotační politiky. Z toho důvodu byly lesnické, zejména pěstební 

práce omezeny pouze na nutné minimum.  

 Během roku poklesla cena jehličnaté kulatiny, na konci roku se kulatina prodávala za 

přibližně 900 korun za metr krychlový, což činilo asi 50 procent z ceny na počátku roku. Cena 

palivového dřeva zůstávala celý rok stabilní, kolem 500 za metr krychlový. 

 Organizace se snaží pokrýt maximum nákladů na lesnickou činnost z finančních 

příspěvků, které poskytuje Ministerstvo zemědělství na základě Nařízení vlády č. 30/2014 Sb., 

ve znění pozdějších předpisů. Čerpá také dotace z Programu rozvoje venkova. V roce 2019 

Městské lesy čerpaly z těchto dotačních titulů 5 384 tisíc korun. Hospodářský výsledek 

organizace za rok 2019 činil 194 tisíc korun.  

 

 

6.5.2 Ochrana a péče o lesní kultury 

 Zalesňovalo se pouze v rámci realizace již dříve připraveného projektu přeměny 

porostů náhradních dřevin, který je financován dotací z Programu rozvoje venkova. V rámci 

tohoto projektu se vysadilo celkem 42 780 tisíc sazenic, z toho 40 650 kusů smrku ztepilého a 

2 130 kusů břízy pýřité. Pro ochranu břízy pýřité byla postavena oplocenka v celkové délce 500 

metrů. Pro ochranu lesních kultur byly provedeny nátěry proti okusu zvěří na 98,62 hektaru a 

ožin sazenic na 34,4 hektaru kultur.  

 Vytěženo bylo v tomto roce celkem 15 218,73 metru krychlového dřeva, převážně šlo 

o nahodilé těžby kůrovcové nebo stromy druhotně napadené kůrovcem. Naprostou většinu, 

14 890 metrů krychlových, tvořilo dřevo jehličnaté, pouhých 321 metru krychlového dřevo 

listnaté. Množství vytěženého smrku ukazuje na kůrovcovou kalamitu probíhající již od 

loňského roku. 
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6.5.3 Městské lesy a veřejnost 

 Městské lesy se i v roce 2019 věnovaly práci s veřejností, konkrétně s dětmi 

z mateřských a základních škol v Chomutově, v rámci programů lesní pedagogiky. Během roku 

proběhlo celkem 28 programů lesní pedagogiky. Děti si na nich prohloubily znalosti přímo 

v lese, vyzkoušely si různé hry i tvořivé aktivity, některé třídy též lesní práci, když sázely 

dřeviny. Do přichystaných aktivit se vedle klasických základních a mateřských škola zapojila i 

Speciální škola v Palachově ulici. 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. Organizace se 

také znovu zapojila do akce Jáchymovský noční les, kterou v říjnu uspořádaly Lesy Jáchymov. 

 

 

6.6 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 2019 je vedla paní Mgr. Alena 

Tölgová.  

 Rok 2019 byl pro Sociální služby Chomutov velmi dynamickým. Podařilo se dokončit 

rekonstrukci sociálních zařízení a instalaci nové komunikační signalizace a internetových 

přípojek v Centru pro osoby se zdravotním postižením na Písečné a částečně i v Domově pro 

seniory Písečná, kde nadále pokračuje rekonstrukce koupelen. Tyto investiční akce díky svému 

dlouhodobému 

charakteru znamenaly 

zátěž pro klienty i 

zaměstnance 

organizace. Dokončeny 

byly také opravy a 

rekonstrukce v Azylovém 

domě na Písečné, kde se 

zlepšilo nejen okolní 

prostředí, ale byla také 

zprovozněna dlouho 

očekávaná služba pro 

rodiny s dětmi. 
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 V roce 2019 se Sociální služby Chomutov potýkaly s nedostatkem zaměstnanců, a to 

především pro pracovní pozice zdravotní sestra, kuchař či kuchařka a pomocná síla ve 

stravovacím provozu. Pro zvýšení motivace pracovat v sociálních službách proto organizace 

rozšířila portfolio benefitů pro zaměstnance a kromě důrazu na bezpečnost a ochranu zdraví 

při práci, vzdělávání a příspěvky v rámci fondu kulturních a sociálních potřeb nabídla 

zaměstnancům poukázky na individuální činnosti v oblasti kultury, sportu či vzdělávání, 

teambuildingové akce či indispoziční volno.  

  

 Jako pilotní projekt byla v lednu 2019 spuštěna služba SoS doprava, alternativní 

doprava pro seniory či zdravotně postižené osoby v rámci města Chomutova. Služba je 

nezisková a usnadňuje přepravu především k lékařům, na úřady, do knihovny, do škol a 

podobně. Od října 2019 pak v rámci vzájemné spolupráce začala SoS doprava sloužit i občanům 

města Jirkova. V roce 2019 službu využilo celkem 1 128 osob, z nichž bylo 1 054 z Chomutova. 

Nejvíce navštěvovanými místy byly nemocnice, hřbitovy, úřady a vzdělávací zařízení. 

 

6.6.1 Hospodaření 

 V roce 2019 hospodařily Sociální služby Chomutov s vyrovnaným rozpočtem ve výši 

123 315 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. 
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6.6.2 Sociální služby a vzdělávání 

Chomutovské sociální služby poskytují od 1. září 2016 i vzdělávání mentálně 

postižených žáků od 15 do 59 let. Vzdělávání zaštiťuje odborné učiliště a praktická škola 

Euroinstitut a žáci se zde učí základům vaření, úklidu, praní, žehlení, opravy prádla a dalším 

dovednostem. Výuky se účastní dva dny v týdnu a součástí je také praxe, kterou absolvují 

dvakrát v měsíci. Absolventi mohou získat výuční list, což jim pomůže při případném hledání 

práce. Ve školním roce 2019/2020 zasedli do lavic tři žáci.  

V roce 2019 pokračovaly konference pro veřejnost pořádané Sociálními službami 

Chomutov pod patronací statutárního města Chomutov. Tentokrát se organizátoři zaměřili na 

aktuální téma Virtuální svět a jeho rizika. Přednášející se zabývali celostním pohledem na 

oblast virtuálního světa, jejich přednášky však také přinášely varování před možnými 

negativními dopady a rizikem virtuálního prostředí, využívání digitálních technologií a 

sociálních sítí. V jednotlivých přednáškách měli účastníci konference možnost zamyslet se nad 

propastí mezi uživateli a odpůrci digitálních technologií, proměnami způsobu života 

společnosti vlivem virtuálního prostředí nebo problematikou virtuálního zločinu. Opomenuto 

nebylo ani téma vlivu virtuální reality na mezilidské vztahy, které posluchačům přiblížil 
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supervizor a kouč věnující se nejen této problematice ve své praxi. Obsah celého 

přednáškového cyklu byl koncipován tak, aby přiměl posluchače k zamyšlení nad pozitivy i 

negativy virtuálního prostředí a digitálních technologií. Termín konání konference připadl na 

28. května a proběhla tradičně v budově Městského divadla v Chomutově. 

 

6.6.3 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 2019 bylo ve skupinách klubu seniorů registrováno 

téměř více než 400 členů, kteří se pravidelně setkávali v Domě s pečovatelskou službou 

Merkur. Kromě těchto neformálních setkávání se v klubu seniorů uskutečnily různé besedy a 

přednášky, výlety a rekreace, návštěvy divadelních představení, soutěže, sportovní akce a jiné. 

V roce 2019 to byl například únorový výlet do Porcelánky THUN v Klášterci nad Ohří s 

následnou prohlídkou historické části Kadaně a exkurzí v elektrárně Tušimice, dubnová 

návštěva Národního muzea v Praze, květnový týdenní rekondiční pobyt v Sezimově Ústí či 

tradiční Silvestr seniorů v Městském divadle Chomutov. 

 V uvedeném roce proběhl také další ročník soutěže ART Senior Chomutov 2019. 

Výtvarně manuálně zruční zájemci soutěžili v kategoriích: kresba a malba, keramika, 

paličkování a krajka či výšivka. Jejich výrobky byly vystaveny ve Středisku volného času 



Kronika města Chomutova 2019    6. Organizace zřízené městem 

 

141 

 

Domeček, kde byly hodnoceny veřejností. Nejúspěšnější soutěžící pak byli veřejně oceněni na 

níže uvedené společenské akci. 

 17. října se v Městském divadle Chomutov uskutečnil třetí ročník celodenní 

společenské akce s názvem Chomutov svým seniorům, během které probíhaly různé 

prezentace ručních prací, volnočasových, pohybových a vzdělávacích aktivit. Účastníci měli 

možnost zde zakoupit bylinky či jen požádat o odbornou radu, nabízena byla výživová podpora 

pro seniory, měřily se tělesné funkce a byla možnost pořídit zde různé pomůcky pro usnadnění 

života nebo také šperky a bižuterii. V průběhu celého dne probíhala různá hudební a taneční 

vystoupení. Závěr akce patřil velkému společenskému večeru s hudbou, vystoupení Vladimíra 

Hrona a vyhodnocení soutěže ART Senior Chomutov 2019. 

  Zpestření společenského života klientů Sociálních služeb Chomutov umožňuje také 

pokračování v dlouholeté spolupráci s německým partnerem, Domovem pro seniory Adama 

Riese z Annaberg-Buchholz. Spolupráce se odvíjí od společných aktivit a zájmů seniorů. Klienti 

z Domova pro seniory Písečná, Domu s pečovatelskou službou Merkur a členové Klubu seniorů 

se tak pravidelně účastní každoročního Sportovního svátku seniorů, naopak senioři z 

Annabergu velice rádi navštěvují například chomutovské Zahradní slavnosti či Diskotéku pro 

handicapované. 

 Sociální služby Chomutov spolupracují dlouhodobě s Věznicí Všehrdy v oblasti 

zaměstnávání odsouzených v rámci extramurální pracovní aktivity. V roce 2019 byla vzájemná 

spolupráce rozšířena o přednášky pro odsouzené na téma dluhové poradenství, které realizují 

pracovnice Sociální poradny Kamenná.  

 

6.6.4 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. K 31. prosinci 2019 žilo v domově pro seniory celkem 159 klientů s 

věkovým průměrem 83,5 let, z toho 46 mužů a 113 žen. 

 V roce 2019 pokračovala v domově rozsáhlá rekonstrukce koupelen, díky které bylo 

sociální zázemí v bytech klientů přestavěno na bezbariérové a dostupné i s kompenzačními 

pomůckami. Ke konci roku bylo zrekonstruováno 67 koupelen. Na počátku roku 2019 byl 

uveden do provozu nový komunikační systém mezi klientem a personálem a elektrická požární 

signalizace.   
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 V roce 2019 v domově pro seniory probíhaly také různé individuální i skupinové 

programy, společenské, kulturní a sportovní akce, včetně vyhledávaných pravidelných 

bohoslužeb v místní kapli. Z tematicky zaměřených společenských událostí proběhly 

například Masopustní zábava, Pálení čarodějnic, Zahradní slavnost, Svatováclavská zábava a 

na závěr roku tradiční Silvestrovská zábava v domově. Uskutečnil se také oblíbený Turnaj v 

pétanque, během něhož se klienti utkali se soupeři z okolních domovů pro seniory a z místního 

Klubu seniorů. Novinkou mezi volnočasovými aktivitami bylo zavedení víkendových aktivit, kdy 

se každých 14 dní v sobotu konalo posezení při hudbě, tréninky paměti, ruční práce nebo 

promítání dokumentů či filmů.  

 S trávením volného času pomáhají klientům domova pro seniory již několik let také 

dobrovolníci z řad Sociálních služeb Chomutov a z Dobrovolnického centra ADRA Chomutov. 

V průběhu roku 2019 sociálním službám pomáhalo šest dobrovolníků, kteří individuálně 

navštěvovali klienty, a čtyři dobrovolníci, kteří se podíleli na skupinových hudebních a 

přednáškových aktivitách. Probíhala 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, 

spolek Masopust aj.  

 

6.6.5 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 2019 celkem 409 klientů, 102 mužů 

a 307 žen. S ohledem na individuální potřeby uživatelů byly služby poskytovány od pondělí do 

neděle, od sedmi do 18 hodin. Stravovací provoz centra denních služeb nabízel v roce 2019 

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.  

 Dům s pečovatelskou službou Merkur se v rámci Týdne sociálních služeb České 

republiky v říjnu 2019 otevřel veřejnosti a nabídl pestrý program pro klienty i případné 

návštěvníky. Zájemci mohli ochutnat jídla ze zdejší jídelny, prohlédnout si bydlení v Merkuru 

nebo si popovídat s klienty a pracovníky střediska. 

 Pro obyvatele domu probíhalo v roce 2019 pravidelně každé úterý ranní cvičení, 

Merkur pravidelně navštěvovaly se svými vystoupeními děti z mateřských škol a konaly se také 

pravidelné koncerty Staročeské dechovky. Místem volnočasových aktivit zůstala i nadále 

kavárnička ve 13. patře, kde probíhaly kroužky ručních prací a keramiky, společenské hry či 

paměťová cvičení. Zájemci mohli navštívit konzultace v rámci odborného sociálního 

poradenství, které zajišťují pracovníci Sociální poradny Kamenná. 



Kronika města Chomutova 2019    6. Organizace zřízené městem 

 

143 

 

6.6.6 Centrum pro osoby se zdravotním postižením Písečná 

Centrum pro osoby se zdravotním postižením zastřešovalo v roce 2019 provoz domova 

pro osoby se zdravotním postižením a denního stacionáře pro osoby se zdravotním 

postižením. V patře budovy je k dispozici velká herna, jež je pro imobilní návštěvníky dostupná 

výtahovou plošinou. Centrum nabízí také stimulační místnosti, prostornou zahradu, 

rehabilitaci prostřednictvím Vojtovy metody a celodenní stravování prostřednictvím 

sousedního domova pro seniory. 

 

Domov pro osoby se zdravotním postižením Písečná  

Domov poskytuje celodenní ošetřovatelskou a pečovatelskou službu rodinného typu 

včetně odborné lékařské péče a ve spolupráci s Euroinstitutem také vzdělávání. Z celkové 

kapacity 28 míst bylo ke konci roku 2019 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 nově zavedené 

dílně pro volnočasové aktivity nebo je možné využívat prostornou zahradu, která zařízení 

obklopuje. 

V roce 2019 byla v domově ukončena instalace elektronické požární signalizace a 

instalace klimatizace. Došlo také ke stavební úpravě dispozic dvou místností a byla dokončena 

první část projektové dokumentace ke stavebním úpravám ve službě. Plánovány jsou úpravy 

pokojů, kdy se jednotlivé pokoje oddělí chodbami a nebudou již průchozí.  

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. V listopadu 2019 byl zakoupen interaktivní stůl s na míru 

vytvořenými aplikacemi, které umožňují celé spektrum aktivit od zábavy, komunikaci, přes 

informační podporu až po trénink kognitivních funkcí a různých individuálních či skupinových 

terapií. Interaktivní stůl vhodně doplňuje počítačovou sestavu pro handicapované a 

interaktivní tabuli. 

Z dlouhodobých a oblíbených společenských událostí, jež se uskutečnily také v roce 

2019, nechyběla Diskotéka pro handicapované. Její 17. ročník proběhl 12. října v Městském 

divadle a zúčastnili se ho klienti a rodinní příslušníci z Centra pro osoby se zdravotním 

postižením Chomutov, z Domova sociálních služeb Litvínov, z Domovů sociálních služeb Háj a 

Nová Ves, z Domovů pro osoby se zdravotním postižením Vejprty a z Domovů sociálních 

služeb Kadaň a Mašťov. Pozvání také přijaly místní základní školy, mateřské školy a sdružení, 

které se zaměřují na handicapované osoby. Hosty byli i zástupci města Chomutova. Celkem se 

akce zúčastnilo cca 220 osob. Součástí diskotéky bylo bohaté občerstvení a rozmanité soutěže. 

Relativně mladou akcí je Výtvarné setkání, které v roce 2019 završilo svůj třetí ročník. Toto 

setkání osob se zdravotním postižením na téma Svět pohádek se uskutečnilo 16. dubna. Bylo 
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pořádáno pod patronací statutárního města Chomutova a partnerem bylo opět Městské 

gymnázium a základní škola Jirkov. 

K socializaci a podpoře komunikace přispěla spolupráce se Základní a mateřskou školou 

17. listopadu Chomutov, kterou obyvatelé domova pravidelně navštěvují a vytváří zde výrobky 

z keramické hlíny. Jiné výtvarné pracovní techniky pak měli možnost vyzkoušet během 

četných návštěv sociálně terapeutické dílny spolku Masopust. Oblíbenými byly návštěvy 

canisterapeutů, kteří dochází do zařízení společně se svými psy, a četné výlety, návštěvy 

divadla, výstavy, plesy, sportovní soutěže a jiné lokální i regionální akce.  

 

Denní stacionář pro osoby se zdravotním postižením Písečná  

Stacionář se nachází v oddělené části budovy Centra pro osoby se zdravotním 

postižením Písečná, kde je k dispozici velká herna, jež je pro imobilní návštěvníky dostupná 

výtahovou plošinou, stimulační místnosti či zahrada. V roce 2019 byl denní stacionář 

přestěhován do nových prostor, které lépe vyhovovaly potřebám a režimu denního stacionáře. 

Zařízení má kapacitu 10 osob, která byla na konci roku 2019 plně obsazena. 

Stacionář měl v uvedeném roce každý den v týdnu zaměřen na jiný druh činnosti - 

pohybovou, hudební, výtvarnou, rozumovou a literární. V rámci denních aktivit pracovali 

klienti na počítači a interaktivní tabuli a věnovali se ergozáhonu s různými květinami a 

bylinkovým koutkem, o který se celoročně starají. 

 

6.6.7 Azylový dům Písečná 

 Dům poskytuje pobytovou sociální službu na přechodnou dobu osobám v nepříznivé 

sociální situaci spojené se ztrátou bydlení a umožňuje tak osamělým ženám, mužům a matkám 

či ženám s dětmi řešit vlastní krizovou situaci a pomáhat jim snižovat jejich závislost na 

systému sociální pomoci. Snahou zaměstnanců azylového domu je podpořit schopnosti a 

dovednosti klienta, aby se dokázal nejenom začlenit zpět do pracovního procesu a získat 

vlastní bydlení, ale i zvýšit jeho samostatnost, sebevědomí, odpovědnost a případně také 

posílit rodičovské kompetence. Celková kapacita domu se v roce 2019 zvýšila na 50 osob, 

včetně 16 míst pro děti. Ke konci roku využívalo služeb azylového domu 31 osob. 

 V roce 2019 bylo otevřeno nové kompletně vybavené oddělení pro tři rodiny s dětmi, 

čímž došlo ke zvýšení kapacity služby z původních 36 na 50 osob. Pracovníci domu se také 

průběžně snaží vylepšovat prostředí pro klienty, a tak byla v uvedeném roce dovybavena 

například společenská místnost, do které byl zakoupen nový nábytek. Nově vzniklé oddělení 

rodin bylo doplněno o dětské obrázky, koupelnové židličky či elektroniku do kuchyní. Potřebná 

elektronika byla dodána i do zbývajících oddělení a pro všechny klienty bylo zbudováno nové 

venkovní posezení. V roce 2019 také proběhlo komplexní vymalování prostor azylového 

domu. 
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 Azylový dům Písečná klientům v roce 2019 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. Azylový dům také spolupracoval, 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, pracují na zkoušku a nakonec jim může 

být zprostředkováno vhodné zaměstnání. V roce 2019 byla do projektu zapojena jedna osoba 

z Azylového domu Písečná. 

 

6.6.8 Sociální centrum Kamenná 

 Sociální centrum Kamenná nabízí služby od roku 2018. V bezbariérové jednopodlažní 

budově B sídlí odborné sociální poradenství, ve dvoupodlažní budově A pak od září 2018 

fungují dvě dětské skupiny.   

  

Odborné sociální poradenství Kamenná 

 Sociální poradna na Kamenné nabízí odborné sociální poradenství osobám, které se 

ocitly v dluhové pasti, finančních potížích, partnerské či manželské krizi, případně se potýkají 

s jinou nepříznivou životní situací. V rámci odborného sociálního poradenství se sociální 

pracovnice zaměřují na zjišťování rozsahu a charakteru nepříznivé sociální situace klienta, 

sledují příčiny jejího vzniku a podporují jej při hledání reálných postupů k řešení jeho sociální 

situace. Sociální poradna má kapacitu pro souběžné obsloužení 5 klientů. 

 V roce 2019 pokračoval druhým rokem projekt Poradíme Vám, který je financován z 

Operačního programu Zaměstnanost. V souvislosti s tím byla zvýšena v průběhu roku 2018 

kapacita poradny ze tří na pět klientů. Klíčovou aktivitou projektu je rozšíření poradny o 

pracovníky odborného sociálního poradenství v první řadě v oblasti zadluženosti a dále v 

oblasti sociálně právní, mezilidských vztahů a poradenství pro pozůstalé. V roce 2019 také 

pokračovala externí spolupráce s Intervenčním centrem Ústí nad Labem, jehož pracovnice v 

prostorách Sociální poradny Kamenná poskytují služby osobám ohroženým domácím násilím. 
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 V roce 2019 využilo služeb Sociální poradny Kamenná celkem 1 441 klientů, tedy o 1 

169 více než v předešlém roce. Uskutečněno bylo celkem 5 049 kontaktů a intervencí. Služby 

poradny opětovně vyhledávali také klienti ze vzdálenějších regionů. Nejvíce konzultací, 1 860, 

bylo uskutečněno v oblasti dluhové problematiky, klienti především požadovali pomoc při 

vypracování návrhu na povolení oddlužení. 

 

 

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 v obcích s rozšířenou působností Chomutov 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 umístění do podpořeného zařízení pomůže s 

jejich 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.  
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 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. Během roku 2019 byly pro děti připravovány 

různé společenské události, jako jsou divadelní představení, karnevaly, soutěže, besídky či 

společné tvoření s rodiči. Zajímavou, netradiční a velmi oblíbenou aktivitou bylo Cvičení 

s jogínkou Káťou. 

 

 

6.7 Technické služby města Chomutova 

Technické služby města Chomutova se v roce 2019 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 100 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 2019 zajišťovalo 188 zaměstnanců pod vedením pana Ing. 

Zbyňka Koblížka. Základní obory organizační struktury technických služeb představovaly v roce 

2019 následující provozovny: 
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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 2019 přinesla zjištění, že i přes větší personální 

změnu na pozici vedoucího provozu, kterou zaznamenal proces Doprava, Svoz odpadu a 

Čištění města, jsou všechny procesy personálně stabilizovány a ani vlivem nových právních 

požadavků a technologií neproběhly žádné zásadní procesní změny. 

 Ve dnech 25. až 26. listopadu proběhl v organizaci druhý dozorový audit podle 

systémových norem řízení kvality a životního prostřední a managementu bezpečnosti práce a 

ochrany zdraví. Cílem bylo prověření funkčnosti těchto tří systémů v provozu technických 

služeb, což obnášelo posouzení řídící dokumentace, předložení rejstříků rizik a příležitostí a 

dalších záznamů a také pohovory se zaměstnanci technických služeb přímo při pracovním 

procesu. Auditem prošlo také oddělení řízení lidských zdrojů a zásobování. Prověřován byl i 

systém bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a ekologie. Dle zprávy z auditu ze dne 1. prosince 

bylo shledáno několik drobných doporučení ke zlepšení. Výsledek auditu vak neodhalil žádné 

nedostatky ani neshody se systémovými normami. Platnost vydaných nových certifikátů je do 

1. prosince 2020. 

 Technické služby obdržely od Magistrátu města Chomutova v roce 2019 mimořádný 

investiční příspěvek pět milionů korun, za nějž pořídily svozové vozidlo Scania. V rámci 

obměňování zastaralého vozového parku byla zakoupena ještě další tři nová vozidla: 

ramenový nosič kontejnerů Multicar, hákový nosič kontejnerů Iveco a valníkové nákladní 

vozidlo se zvedacím čelem Iveco. 

 Ve spolupráci s magistrátem se organizaci podařilo získat pozemek sousedící s areálem 

Na Moráni, na kterém bylo vybudováno parkoviště pro zaměstnance se solárním osvětlení a 

automatickým vrátným systémem. V uvedeném roce byla také opravena střecha budovy 

ředitelství, vyměněna okna v přízemí Pohřební služby, v administrativní budově v ulici U 

Větrného mlýna a v budovách C a D v areálu Na Moráni.  

 

6.7.1 Hospodaření 

Technické služby v roce 2019 hospodařily vyrovnaně. Náklady na provoz organizace 

činily 165 428 570 korun, výnosy 165 766 200 korun.  
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VÝNOSY HLAVNÍ ČINNOSTI 

 

Od Statutárního města Chomutov obdržely technické služby v roce 2019 128 892 300 

korun. Další příjmy organizace, mimo hospodářskou činnost, jsou uvedeny v následující 

tabulce.   

 

6.7.2 Technické služby a veřejnost 

S cílem zvýšit povědomí o problematice třídění a zlepšit tak hospodaření s odpady a 

jejich separaci pořádaly Technické služby města Chomutova interaktivní setkávání s veřejností. 

Nejčastěji to byly výukové pořady pro mateřské školy a základní školy, zaměřené především 

na třídění a zpracování odpadu. Setkání probíhala jednak v recepci budovy ředitelství, ale také 

v provozní části areálu technických služeb.  

V dubnu 2019 byla dokončena rekonstrukce obřadní síně na chomutovském hřbitově, 

jejíž podoba se výrazněji nezměnila celých čtyřicet let. Smuteční síň díky ní získala novou 

elektroinstalaci, vytápění, nový katafalk či audio-vizuální techniku. Obnova probíhala od 

prosince 2018 a vyšla přibližně na sedm milionů korun. 

Technické služby také v roce 2019 pokračovaly v provozování odstavného parkoviště, 

kde si mohou občané, například při dovolené, nechat hlídat osobní vozidlo nebo motocykl. 

 

6.7.3 Činnost v roce 2019 

 Jednou z nejdůležitějších činností organizace je bezesporu zajišťování pořádku ve 

městě, tedy čištění města a svoz odpadu. V roce 2019 pokračoval z důvodu nadměrné 

produkce separovaného odpadu ve městě Chomutově svoz papíru a plastů s četností svozu 

dvakrát týdně. Oproti období 2013–2017 došlo totiž k nárůstu vytříděného papíru o 42 
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procent, plastů pak o 47 procent. V uvedeném roce 2019 byl tudíž také pořízen mobilní lisovací 

kontejner na papír, čímž došlo k navýšení stávající kapacity překladiště a ke snížení nákladů na 

dopravu odpadu. 

 

  

 V roce 2019 bylo vyprodukováno občany města Chomutova celkem 1 105 tun 

bioodpadu. Oproti roku 2011, kdy došlo k rozšíření sběru bioodpadu o dotační nádoby, se 

množství sebraného bioodpadu navýšilo o 93 procent. Veškerý sebraný bioodpad je odvážen 

na kompostárnu Technických služeb města Chomutova, kde dochází k využití bioodpadu pro 
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výrobu průmyslového kompostu. V uvedeném roce pokračovala akce Kompost pro občany 

zdarma. O kompost byl opět velký zájem, za rok 2019 bylo pro účely této akce vydáno ze zásob 

technických služeb celkem 74 tun kompostu.  

 V roce 2019 pokračoval také svoz gastroodpadu ze školních jídelen, jenž byl zaveden o 

šest let dříve. Svezené množství gastroodpadu činilo v průměru jednu tunu týdně. 

Gastroodpad je odvážen do nedaleké bioplynové stanice, kde se využívá pro výrobu tepla a 

elektrické energie. 

 

 V roce 2019 bylo rekonstruováno veřejné osvětlení v následujících ulicích: Riegrova, 

Dřínovská, Sluneční - Mostecká, Lipská - areál VEROS, Sokolská, Rozárium v městském parku a 

podchod v ulici Štábního kap. Kouby. Při všech rekonstrukcích byly použity moderní LED41 

světelné zdroje. 

 Během nezvykle horkého léta prováděly technické služby kropícími vozy při teplotách 

nad 30 stupňů skrápění, zvlhčování ulic a provonění vzduchu ve městě. Pro zmírnění důsledků 

sucha na veřejnou zeleň pak umisťovaly závlahové vaky k nově vysazeným stromům. 

 V rámci zlepšení údržby a zvyšování úspor technické služby nadále pokračovaly v 

opravách laviček a oplocení dětských hřišť z normovaných prken z recyklátu a především 

z důvodu bezpečnosti občanů v likvidaci starých herních prvků, hygienicky závadných 

pískovišť, nepoužívaných sušáků na prádlo či klepadel koberců.  

 V roce 2019 byl dokončen projekt Optimalizace odděleného sběru odpadu 

v Chomutově, díky němuž byly nakoupeny kontejnery, nádoby, nakladač, štěpkovač a 

software vybavení, které tvoří jeden funkční celek pro navýšení kapacity systému odděleného 

sběru odpadu. 

 
41 Osvětlení s elektroluminiscenční diodou, jenž je oproti klasickým žárovkám účinnější, odolnější a levnější na 

výrobu.  
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6.8 Zoopark Chomutov 

Zoopark Chomutov byl založen v roce 1975 a je specializován na chov zvířat 

pocházejících z oblasti palearktu zahrnující území Eurasie, ze které pochází převážná část 

chovaných zvířat, a území severní Afriky. Skýtá více než sto šedesát druhů zvířat o tisíci 

jedincích, mezi kterými je 14 ohrožených druhů zařazených do Evropských záchranných 

programů. Zoopark Chomutov, příspěvková organizace, sídlí v Přemyslově ulici. Od 27. 

listopadu 2018 je jeho pověřenou vedoucí paní Bc. Věra Fryčová.  

Zoopark nabízí kromě chovu zvířat, v rámci něhož si mohou zájemci některé zvíře 

adoptovat a přispět tak na jeho chov, také množství akcí pro veřejnost ve svém skanzenu Stará 

Ves. Jeho Ekocentrum pracuje s dětmi, pro které jsou každoročně připravovány Ekotábory. 

K zooparku patří psí útulek a stanice pro handicapované živočichy. Zaměstnanci zooparku 

zajišťují také správu Kamencového jezera.  

Charakteristickým rysem roku 2019 byl rozvoj aktivit vedoucích ke zvýšení atraktivity a 

návštěvnosti zooparku, rozšiřování nabídky služeb pro návštěvníky a realizace nezbytných 

oprav pro zajištění bezpečnosti návštěvníků a zaměstnanců. Pokračovaly personální změny 

zahájené v předešlém roce a náprava účetnictví organizace. Zahájeny naopak byly práce na 

obnově a údržbě zeleně. Značný mediální ohlas vyvolalo v letních dnech navezení sněhu ze 

zimního stadionu do expozice medvědů a rosomáků. V roce 2019 se zoopark dočkal několika 

významných přírůstků, a to od jelenů bucharských, pandy červené, uriala kaspického, losů 

evropských, orlosupa bradatého, sovice krahujové či blavora žlutého. 

Zoopark Chomutov byl v uplynulém roce zapojen také do dvou významných 

projektových aktivit. Pokračoval v projektu Enzedra – Bílá místa rolnické historie, 

dlouhodobém projektu, který si klade za cíl vrátit do Krušných hor původní plodiny i způsoby 

pěstování. Ve skanzenu Stará Ves vznikly pokusné pole a zahrada, na kterých byly vysázeny a 

vysety rostliny a plodiny v souladu s poznatky z historie. Pokusné pole i zahrada byly přístupné 

i veřejnosti, a to především při speciálních akcích. Jednou z největších byly Polní práce na 

Zelený čtvrtek. Příchozí si mohli vyzkoušet nejen zmíněnou výsadbu či setí, ale také práci 

s dobovými nástroji. Uskutečnil se také první průzkum oblasti zaniklých obcí Doupovska, na 

němž byla nalezena řada původně pěstovaných plodin, rostlin či stromů. Nově se zoopark, 

především jeho Ekocentrum, zapojil do přeshraničního projektu Handmade Nature. Zahrnoval 

několik odborných vycházek do přírody, zaměřených na poznávání fauny a flóry Krušnohoří. 

Cílem projektu jsou praktická opatření, která by měla podpořit různorodost kulturní krajiny 

Krušných hor. V roce 2019 zavítalo do Zooparku Chomutov 220 017 návštěvníků. 
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6.8.1 Hospodaření 

Hospodaření Zooparku Chomutov za rok 2019 skončilo kladným hospodářským 

výsledkem. V hlavní činnosti činil zisk 2 732 tisíc korun a v doplňkové činnosti 1 031 tisíc korun. 

Organizace navrhla tento přebytek rozdělit na úhradu ztráty z roku 2017 a dalších ztrát 

z minulých let. Během roku 2019 došlo k převodu dlouhodobého majetku ze zřizovatele na 

zoopark, čímž se organizaci zvýšily příjmy z nájmů nemovitostí. Zvýšené výnosy, konkrétně 

416 tisíc korun, přinesla organizaci také nový motovláček pořízený v roce 2019. Naopak došlo 

ke snížení výnosů ze vstupného na Kamencové jezero, a to o 1 031 tisíc korun. Důvodem bylo 

především srpnové a zářiové počasí. Ubytování v chatkách a stanech zaznamenalo nárůst 

tržeb o 622 tisíc korun. 

 

 

6.8.2 Zoopark Chomutov a veřejnost 

 Akce pro veřejnost pořádané Zooparkem Chomutov zajišťuje oddělení marketingu. 

Jejich cílem je přiblížit návštěvníkům, zejména pak dětem, život v přírodě a získat je pro 

spolupráci na její ochraně. Oddělení se také stará o prezentaci zooparku, v jejímž rámci se 

v roce 2019 soustředilo především na uplatňování nového vizuálního stylu organizace. 

V zooparku tak byly instalovány další popisky zvířat v novém grafickém zpracování a spuštěny 

byl také nové webové stránky. V prostorách výstavní síně ve správní budově byla instalována 

expozice kosterních preparátů doplněná výstavou fotografií paní Věry Vernerové. V srpnu se 

zde odehrála tradiční výstava masožravých rostlin a ke konci roku zde byl prezentován projekt 

Enzedra - Bílá místa rolnické historie. V roce 2019 byl také pořízen nový motovláček pro 

návštěvníky, pojmenovaný, dle přání veřejnosti, Amálka. Vláček projížděl pravidelně 
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zooparkem, ale účastnil se i speciálních akcí, když například projížděl centrem Chomutova 

během adventu.   

 Během roku 2019 proběhla v zooparku celá řada akcí, ať už s tématikou zaměřenou na 

ochranu životního prostředí, lidové tradice nebo oslavu mezinárodních dní: 

 9. února proběhlo tradiční masopustní veselí. Průvod masek, pěších, na koních i na 

nazdobených kočárech se vydal jako každoročně od brány zooparku zasněženým 

Chomutovem k historické budově radnice na náměstí 1.máje. Tam zástupci průvodu převzali 

z rukou náměstka primátora symbolický klíč od města spolu s povolením masopustního veselí 

v ulicích. Po návratu do zooparku pokračovala ve skanzenu Stará Ves zábava pohádkou 

v provedení Štěpánčina divadla z Litoměřic, kterému zdatně sekundovala kapela 4. cenová. 

 Čtveřice chomutovských hnědých medvědů obývá jeden z největších výběhů pro tyto 

šelmy na evropském kontinentu. Medvědi spí během zimy spíše nahodile, jejich probouzení 

se však stalo během let milou povinností. Probouzení medvědů (16. března) v uplynulém roce 

počasí příliš nepřálo, přesto několik stovek věrných návštěvníků jistě nelitovalo. Akci 

sympaticky moderovala populární herečka Nela Boudová, která i se svým doprovodem 

vyzkoušela své dovednosti při plnění soutěžních úkolů připravených nejen pro děti. 

Samozřejmě nechyběly ani speciální narozeninové dorty pro medvědy. 

 Na Den Země (20. dubna) zavítalo celkem 4 642 návštěvníků. Milovníci hudby 

nevynechali vystoupení písničkáře Jaroslava Uhlíře, kterého na pódiu střídala kapela 4. 

cenová. Na statku domácích zvířat předvedli členové divadla Uličník pohádku Stvoření světa, 

veselé písničky přidala kapela Druhá kolej. Protože oslavy Dne Země připadly na Velikonoce, 

folklórní soubor Skejušan připomenul také tyto svátky jara a návštěvníci se mohli na statku 

naučit plést pomlázky či proniknout do tajů malování kraslic. V programu nechyběla ani 

sokolnice se svými dravými ptáky či členové hvězdářské společnosti s dalekohledem 

namířeným ke slunci. V rámci akce byla rovněž slavnostně otevřena nová expozice pro charzy 

žlutohrdlé. 

 Poslední dubnový večer (30. dubna) patřil tradičnímu pálení čarodějnic ve skanzenu 

Stará Ves. Za doprovodu kapely Makovec se do večerních hodin bavily stovky spokojených 

návštěvníků. Divadlo Kapsa z Andělské Hory sehrálo pohádku Jak si Kuba Marjánku zasloužil. 

Děti se po pohádce vydováděly při běhání v nafukovacích koulích při bumper ballu. 

  Největší akce pořádaná v roce 2019 v areálu skanzenu Stará Ves se nesla ve znamení 

sportu a odehrála se na Den dětí (1. června). Agentura Atletika pro děti zde prezentovala různá 

odvětví tohoto sportu formou soutěže pro celé rodiny. Členové chomutovských sportovních 

klubů (basketbalisté, florbalisté a hokejbalisté) se snažili zaujmout děti ukázkami svých 

sportovních dovedností a také získat nové členy. Chomutovská skupina Úlet se po celé 

odpoledne starala o dobrou náladu účastníků za vydatné pomoci Sváťova Dividla z Litoměřic. 

Právě na Den dětí měl oficiální premiéru na území zooparku nový motovláček Amálka, který 

celé odpoledne vozil návštěvníky mezi zooparkem a skanzenem. 
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 Veden snahou potěšit zejména nejmenší návštěvníky, přišel zoopark s myšlenkou 

vytvoření maskota. Zvířátka, které by si mohly děti pohladit, vyfotit se s ním nebo ho i trochu 

poškádlit. Maskot inspirovaný vzhledem mláděte pandy červené dostal jméno Maio. Jeho 

představení návštěvníkům (16. srpna) se neobešlo bez hudební produkce, moderátora a 

nechyběla ani autogramiáda.  

 Vrcholem návštěvnické sezóny je nepochybně Pohádkové safari (16. až 17. srpna), 

projížďka soupravou Safari expresu nebo motovláčkem Amálka mezi veselými i strašidelnými 

scénkami z pohádek. V roce 2019 došlo k posunutí začátku akce a návštěvnická odezva 

potvrdila, že to byl krok správným směrem. Do pohádky se nechalo odvézt 1 153 návštěvníků. 

 Zejména pro milovníky divoké přírody Severní Ameriky byla v kinosále ve správní 

budově zooparku uspořádána beseda se známým fotografem a cestovatelem Rostislavem 

Stachem (28. srpna).  

 21. září se chomutovský zoopark přidal k oslavám Mezinárodního dne pand červených. 

U výběhu čekalo návštěvníky povídání o těchto zajímavých zvířatech, která se sice nazývají 

panda, ale s pandou velkou nejsou příbuzná. Samozřejmě nechyběl maskot Maio. 

 Při příležitosti Dne zvířat (5. října) čekalo na návštěvníky nejen vystoupení divadelní 

společnosti Hnedle vedle a kapely Úlet, ale nechyběla ani sokolnice či stánky 

s environmentální tématikou. Bohužel nepřízeň počasí si vybrala svou daň v poměrně nízké 

návštěvnosti. 

 Fůra dýní a průvod strašidelných masek procházející zšeřelým zooparkem mezi 

děsuplnými scénkami v podání společnosti Meruňkovic pohádkové bytosti, tak vypadala 

v uplynulém roce Strašidelná zoo (26. října). Nejstrašidelnější maska a nejnápaditěji vyřezaná 

dýně byly odměněny hodnotnými cenami na pódiu, ze kterého celou akci doprovázela 

chomutovská skupina 4. cenová. Počasí akci přálo, a proto i účast byla velkolepá, dorazilo více 

než čtyři tisíce návštěvníků. 

 Během adventu si mohli zájemci vyzkoušet ve stodole ve Staré Vsi tvorbu tradičních 

vánočních dekorací a adventních věnců (8. prosince) či ozdobit perníčky a upéct cukroví 

v chlebové peci hrázděného statku (15. prosince). Na Štědrý den pak zoopark zdarma přivítal 

návštěvníky na speciálním krmení makaků, velbloudů a tuleňů.      

  

6.8.3 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 (v roce 2019 to byl projekt Handmade Nature probíhající ve 

spolupráci s Naturschutzzentrum Erzgebirge) a prezentuje veřejnosti ekologické kampaně. 

V roce 2019 prošla budova Ekocentra částečnou revitalizací. Bylo nakoupeno nové vybavení, 

obnoveny venkovní prvky a prořezány stromy na zahradě. V průběhu roku se vzdělávacích 



Kronika města Chomutova 2019    6. Organizace zřízené městem 

 

156 

 

aktivit zúčastnilo celkem 1 763 posluchačů, dětí z mateřských, základních a středních škol. 

Hlavní aktivitou pracovníků ekocentra v prázdninovém období pak byly příměstské tábory. V 

roce 2019 se táborů zúčastnilo 260 dětí. Kapacita táborů byla zcela naplněna. 

 Ekocentrum v roce 2019 prezentovalo veřejnosti kampaně zaměřené na aktuální 

ekologická témata: Prales na talíři, projekt týkající se problematiky palmového oleje, 

Pochybné suvenýry, projekt zaměřený na Úmluvu o mezinárodním obchodu s ohroženými 

druhy a Silent Forest (Ztichlý les), projekt upozorňující na obrovský úbytek a vymírání ptačích 

druhů v tropických deštných lesích v jihovýchodní Asii. 

 Kromě výše zmíněných kampaní byly v roce 2019 realizovány v Ekocentru následující 

výukové programy: Máme rádi zvířata, program zaměřený na prohloubení vztahu k 

hospodářským zvířatům, Kaštánek vypráví, program o životě stromů od semínka po pařez, 

program Jak se zvířata připravují na zimu, Svět mravenců, nový výukový program o 

pozoruhodných vztazích ve světě mravenců, Ptačí svět, program o tom, co obnáší život ptáků 

od učení letu přes stavbu hnízda až po krmení mláďat, program Tajemství vodních zaměřený 

na vodní organismy, Plazí se plazi?, program zaměřený na skupinu plazů.  

 Ekologické centrum hostilo v uplynulém roce také školní družiny z celého Chomutova. 

Žáci zažili komentovanou prohlídku zooparku, dozvěděli se, jak se má pečovat o zvěř a přírodu 

před zimou, a jako překvapení si užili jízdu zoovláčkem do skanzenu. 

 

6.8.4 Zoologie 

 K 31. prosinci 2019 choval zoopark 974 zvířat ve 159 druzích. Chov 16 druhů byl 

zapojen do programů Evropského záchovného programu a osm druhů bylo vedeno v Evropské 

plemenné knize. 
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Savci 

 V roce 2019 nebylo nutné po třech letech na období říje rozdělovat pár pand 

červených. Na konci června samice porodila tři mláďata, jedno bohužel mrtvé. O zbylé dvě se 

velmi dobře starala, a pokud nenastanou žádné komplikace, budou v roce 2020 mladé pandy 

umístěny do institucí, které do poručí koordinátor chovu. 

 Manuli byli v období říje naopak drženi odděleně, opět kvůli regulaci počtu 

odchovaných mláďat v evropských chovech. V zooparku odchovaná dvouletá samice byla na 

doporučení koordinátora umístěna do chovného zařízení The Big Cat Sanctuary ve Velké 

Británii. V současné době zoopark chová tři manuly, konkrétně pár sestavený v roce 2018 a 

staršího devítiletého samce. 

 Do nově vybudované expozice se v dubnu přesunula starší samice charzy žlutohrdlé. 

Velmi dobře se v novém prostředí adaptovala, proto byl po dvou měsících do expozice 

přesunut také mladý pár charz. 

 Po roční pauze se na jaře do zooparku vrátili rosomáci. Na konci března byla přivezena 

samice ze skotského Highland Wildlife Park a v srpnu ji pak doplnil roční samec ze Zoo 

Novosibirsk, který s tříletou samicí vytvořil nový pár. Expozice pro rosomáky prošla částečnou 

rekonstrukcí. 

 Po úhynu posledního jedince burunduka byl ukončen chov tohoto druhu. Do uvolněné 

expozice byl umístěn nový druh zvířete, který v zooparku nebyl dosud chován, a sice veverky 

šedobřiché. 

 Dlouho plánovaný transport dvou samic makaka magota ze Zoo Edinburgh se 

uskutečnil na konci února. Šestiletý samec se stal novým vůdcem tlupy po utracení starého 

samce.  

 Zoopark stále chová skupinu tří tuleňů kuželozubých, jednoho samce a dvě samice. 

V současné době je samec Kašek, narozený v roce 1983, nejstarším žijícím samcem tohoto 

druhu tuleňů v Evropě. 

 Ve stádě jelenů bucharských byla úspěšně odchována tři mláďata, dva samci a samice. 

Zoopark vede pro jeleny bucharské evropskou plemennou knihu. Na konci roku v ní bylo 

evidováno 63 jedinců v 11 evropských zoo. Ovšem pouze sedm chovatelů drží skupinu 

schopnou rozmnožování.  

 Tříletá samice losa evropského porodila na začátku května dvojčata. Samice je velmi 

vysoká a pro mláďata bylo zpočátku nemožné, aby dosáhla na vemínko. Samice rodila poprvé, 

ale chovala se jako zkušená matka a kojila mláďata vleže. Jedno z dvojčat však zaostávalo ve 

vývoji a na konci května uhynulo. 

 Ve skupině urialů kaspických bylo odchováno jedno mládě. Jde o druh divokých ovcí, 

které chová jen několik málo evropských zoo. 
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Ptáci 

 Na konci února byla do záchranného a chovného centra Green Balkans v Bulharsku 

převezena roční samice orlosupa bradatého. V centru vytvoří pár s vhodným samcem a jejich 

případní potomci budou vypuštěni do volné přírody. Velmi potěšující bylo, že další samice 

orlosupa v lednu snesla vejce, ze kterého se na začátku března vyklubalo další životaschopné 

mládě. Oba rodiče se o malého orlosupa vzorně starali a odchov probíhal bez potíží. 

 Úspěšný odchov proběhl u páru sokolů stěhovavých umístěných v zázemí. Mladí sokoli 

byli předáni majiteli chovného páru. 

 V létě zoopark získal roční pár rarohů velkých. Dle dostupných záznamů byl tento druh 

již v minulosti v zooparku chován, naposledy v roce 1994. 

 Dvě mláďata se vylíhla sovicím krahujovým. Jedno z nich od začátku zaostávalo ve 

vývoji a po třech měsících uhynulo. Druhé mládě se podařilo úspěšně odchovat. Během roku 

2019 byly sovice krahujové odchovány jen v sedmi evropských zoo. 

 Hejno ibisů skalních se rozrostlo o dvě odchovaná mláďata. Mladí ibisi byli 

koordinátorkou chovu doporučeni španělské organizaci, která se zabývá ochranou a 

vypouštěním ibisů do volné přírody. 

 

Plazi 

 Během uplynulé sezóny se Zooparku Chomutov podařilo odchovat devět mláďat 

blavora žlutého. Odchovy byly umístěny do Zoo Norimberk a Zoo Düsseldorf. Dvě mláďata byla 

přenechána do soukromého chovu. Chomutovský zoopark je jedna z mála evropských zoo, kde 

se v posledních letech podařilo tohoto slepýšovitého ještěra odchovat. V roce 2019 se také 

podařil odchov 29 mláďat užovek amurských a 17 mláďat agam hadrún.  

 Přes opakované páření snesly dvě samice trnorepa afrického celkem 52 neoplozených 

vajec. Podobně jako u trnorepů i u zmijí obecných a zmijí růžkatých byly zaznamenány snůžky 

neoplozených vajec. Jednou z příčin by mohlo být krátké nebo nedostatečné zimování a u 

růžkatých zmijí starý samec. 

 

6.8.5 Psí útulek 

 Chomutov se v posledních letech stal místem s minimálním výskytem toulavých psů. 

Za tuto skutečnost vděčí zejména útulku, který celoročně pečuje o psy, kteří z jakéhokoliv 

důvodu přišli o svého majitele. Do zařízení se dostávají nejčastěji prostřednictvím městské 

policie. V útulku je o všechna zvířata vzorně postaráno, po přijetí jsou jim ošetřena případná 

zranění, jsou zbavena parazitů a v případě potřeby je provedena kastrace. 

 Během roku 2019 došlo v útulku, díky podpoře z participativního rozpočtu města 

Chomutova, k rekonstrukci vnitřní část kotců. Opraveny byly podlahy i výlezy ve všech 26 
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kotcích, kotce byly vymalovány omyvatelným povrchem a vyměněny byly také staré posuvné 

dveře při vstupu do vnitřní části útulku. 

 Během roku 2019 psí útulek přijal celkem 161 zatoulaných či opuštěných psů. Pro 31 

psů si přišli jejich majitelé, dalších 121 psů si během roku lidé adoptovali. V průběhu roku byly 

také provedeny kastrace 15 koček a 13 kocourů odchycených na celém území města 

Chomutova. Úkolem psího útulku je také sběr kadáverů, tedy uhynulých zvířat. 

 Pracovníci chomutovského psího útulku se zúčastnili v průběhu roku 2019 různých 

prezentačních akcí, například Člověk v přírodě (Louny) či Dne otevřených dveří. V říjnu útulek 

navštívila Česká televize s pořadem Chcete mě?, v němž představila osm psů z chomutovského 

útulku. Díl byl odvysílán poprvé v listopadu 2019 na stanici ČT2. 

  

6.8.6 Stanice pro handicapované živočichy 

 Během roku 2019 přijala záchranná stanice celkem 362 zvířat 53 různých druhů. 

Většinou šlo o ptáky, velmi početnou skupinou byli také ježci. Z velké části to byla buď 

mláďata, nebo zranění jedinci. Stejně jako 

v předešlých letech byli nejčastěji přijímáni 

ježci (49 jedinců), rorýsi obecní (31) a 

poštolky obecné (26). Nejvíc napilno měli 

pracovníci záchranné stanice v letních 

měsících, v červnu přijali celkem 77 zvířat, 

v červenci 76 a v srpnu pak 51. Nejméně 

jedinců bylo přijato v lednu a únoru.  

 V roce 2019 přijala stanice zvířata nejen ze 

spádových oblastí Chomutovsko, 

Kadaňsko a Podbořansko, ale i Žatecko, 

Mostecko, Lounsko, Teplicko, Ústecko a Litvínovsko. Většinou to byly případy, kdy lidé stanici 

kontaktovali a po dohodě zvíře dopravili. V 71 případech se jednalo o výjezd za účelem odchytu 

zvířete. Z uvedeného počtu, ač do stanice nepatří, bylo přijato 10 druhů doma chovaných 

zvířat včetně exotických. Jednalo se o želvy nádherné, hrdličky chechtavé a roselu pestrou. V 

případě přijatých vysílených poštovních holubů došlo po jejich odpočinku k opětovnému 

vypuštění.  

 

6.8.7 Kamencové jezero 

 Kamencové jezero je celosvětovým unikátem. Patří mezi největší jezera v České 

republice. 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. 

Foto: Zoopark Chomutov 
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V kempu je k dispozici 250 míst pro stany a karavany, kromě toho areál nabízí rovněž chatky 

se sociálním zařízením i bez něj nebo ubytování v turistické ubytovně. Současným cílem je 

využívání areálu Kamencového jezera po celý rok a vybudování kvalitního relaxačního a 

sportovního centra. Plánovaná renovace areálu pomůže zlepšit nabídku trávení volného času. 

Kamencové jezero navštívilo v roce 2019 během hlavní sezóny 96 261 osob.   

 V rámci obnovy areálu byla v prosinci 2019 dokončena rekonstrukce restaurace 

Dřevák. V dubnu uvedeného roku byla také, v souladu s vítěznou koncepcí architektonické 

soutěže, odstraněna budova bývalého občerstvení, tzv. Skleník. Na začátku prázdnin pak byly 

na hlavním mole otevřeny dvě nové skluzavky, menší do dětského bazénku, velká do otevřené 

vody. Pořízena byla rovněž dvě nová šlapadla, jedno čtyřmístné a jedno pětimístné. 

 Negativním jevem, který by mohl rozvoj areálu do budoucna ovlivnit, je úbytek vody 

v Kamencovém jezeře, díky němuž musela být upravena hloubka bazénku na novém hlavním 

mole. Hladina jezera poklesla v období od května 2018 do prosince 2019 o 50 centimetrů. 

Podle posudku hydrogeologických a hydrologických poměrů Kamencového jezera od 

Výzkumného ústavu vodohospodářského T. G. Masaryka je důvodem poklesu především výpar 

z vodní plochy. Nejteplejším dnem sezony byl 25. červenec, kdy bylo v areálu v 16. hodin 

naměřeno 37 °C, voda měla teplotu 24 °C. Pokud tedy budou přetrvávat suchá léta s minimem 

srážek, jako v předešlých letech, bude nutné přijmout opatření k záchraně této unikátní 

lokality.   

 Využití ubytovacích služeb bylo srovnatelné s úspěšným rokem 2018. Během 

prázdninových měsíců byla obsazenost na hranici kapacity areálu, dva prázdninové víkendy 

došlo dokonce k maximálnímu obsazení veškeré ubytovací kapacity. 

 V roce 2019 hostil areál Kamencového jezera následující společenské události: 9. 

ročník závodů dračích lodí Dragon Cup Chomutov (1. května), závody v rychlostní kanoistice 

Velká cena Chomutova (25. až 26. května), preventivní akci Když se chceš opalovat, musíš se 

chránit (24. června), koncert kapely Retrosexuals pod názvem Párty na mole (29. srpna), 

prezentaci chomutovských sportovních klubů Chomutovský festival sportu (7. září) a areálem 

jezera vedla také část trasy Chomutovského půlmaratonu (31. srpna).
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7. ORGANIZACE ZŘÍZENÉ KRAJEM 

 

7.1 Krajská zdravotní 

 Krajská zdravotní, akciová společnost, je se svými pěti nemocnicemi v Ústí nad Labem, 

Děčíně, Teplicích, Mostě a Chomutově největší poskytovatel zdravotní péče a největší 

zaměstnavatel v Ústeckém kraji. Generálním ředitelem Krajské zdravotní v roce 2019 byl pan 

Ing. Petr Fiala. 

 V roce 2019 dosáhla společnost významného úspěchu, když se stala největším 

poskytovatelem lůžkové zdravotní péče v České republice. Společnost se opět soustředila na 

ohodnocení zaměstnanců. Od 1. ledna 2019 byl v souladu s vládním nařízením rozšířen systém 

stabilizačních příplatků především nelékařskému personálu. Navýšení mezd se dočkali také 

sanitáři a ošetřovatelé v nepřetržitém směnném provozu, fyzioterapeuti, ergoterapeuti či 

sestry. Změny v odměňování zahrnovaly také nárůst minimální mzdy a souvisejících příplatků. 

V meziročním srovnání 2018/2019 vzrostly realizovaná osobní náklady o téměř 392 milionů 

korun, což představuje navýšení o 9,7 procenta.  

 Významná byla v uvedeném roce také spolupráce mezi Krajskou zdravotní, respektive 

ústeckou Masarykovou nemocnicí, a Univerzitou J. E. Purkyně v Ústí nad Labem, konkrétně její 

Fakultou zdravotnických studií, kterou se daří díky přístupu obou stran velmi dobře rozvíjet. 

V roce 2019 úspěšně pokračovala i činnost Nadačního fondu Krajské zdravotní, který 

podporuje studující lékaře, farmaceuty, všeobecné sestry a radiologické asistenty.  

Pokračovalo také investování do jednotlivých nemocnic s důsledným využíváním dotačních 

titulů a s finanční investiční podporou od Ústeckého kraje. Pro chomutovskou nemocnici 

nadále probíhala příprava zásadní investiční akce, nového pavilonu pro operační sály a 

urgentní příjem. 

 Krajská zdravotní byla v roce 2019 podle žebříčku Czech top 100 zařazena mezi 

ekonomicky nejstabilnější firmy v České republice a splnila nejpřísnější ekonomická kritéria 

pro získání ceny Czech Stability Award. Společnost také obdržela prestižní ocenění Národní 

cena kvality České republiky. Zisk prestižních ocenění tak navázal na úspěch v roce 2018, kdy 

Krajská zdravotní získala Národní cenu České republiky za společenskou odpovědnost. 

 

7.1.1 Nemocnice Chomutov 

 Ředitelství Nemocnice Chomutov sídlí v jejím areálu v Kochově ulici. V roce 2019 

organizaci vedla paní MUDr. Irena Voříšková, primářka anesteziologicko-resuscitačního 

oddělení. Nemocnice Chomutov měla v roce 2019 k dispozici celkem 458 lůžek a ošetřila 

206 204 pacientů. Organizační struktura nemocnice je členěna do 28 pracovišť.  
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 Nemocnice Chomutov dosáhla v roce 2019 úspěchu, když se jí podařilo k 27. červnu 

získat Certifikát o udělení akreditace na základě splnění akreditačních standardů Spojené 

akreditační komise České republiky. Další významnou událostí bylo otevření nového denního 

stacionáře pro onkologicky nemocné pacienty. Stacionář byl uveden do provozu v lednu 2019 

a vznikl rekonstrukcí prostor celého podlaží v pavilonu E, kde se nyní nachází sál se 14 

aplikačními místy a sociálním zázemím pro pacienty, zázemí pro personál, ambulance klinické 

onkologie, paliativní ambulance a ambulance klinického psychologa, a skladové a technické 

prostory.  

 

Oddělení ambulance pohotovostní péče 

 Oddělení ambulance pohotovostní péče Nemocnice Chomutov provozuje dvě 

samostatné ambulance: ambulanci pro dospělé a ambulanci pro děti. Obě ambulance první 

pomoci poskytují základní zdravotnickou péči, zabezpečují základní vyšetření pacienta a 

v případě nutnosti odesílají pacienta na specializované pracoviště. Lékaři, kteří zabezpečují 

provoz oddělení, jsou z řad praktických lékařů pro dospělé a praktických lékařů pro děti a 

dorost z Chomutova. Celkem lékaři v roce 2019 na ambulanci pohotovostní péče ošetřili 11 

889 nemocných, z nichž bylo 4 016 dětí. 

 

Anesteziologicko-resuscitační oddělení 

 Anesteziologicko-resuscitační oddělení Nemocnice Chomutov zabezpečuje náročnou 

anesteziologickou a resuscitační péči pro celou Nemocnici Chomutov a ambulantní péči 

v ambulanci bolesti a v anesteziologické ambulanci. Oddělení vyniká úrovní v poskytování 

resuscitační péče a je oceňováno za velmi empatický přístup k pacientům i k jejich příbuzným. 
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Spolupracuje také s Transplantačním centrem IKEM a podílí se na realizaci kurzů 

kardiopulmonální resuscitace pro lékařský i sesterský personál v rámci nemocnice, okresu i 

kraje. 

 Jako limitující faktor rozvoje resuscitační péče se dlouhodobě jeví lůžková část 

oddělení, která se skládá z pěti resuscitačních lůžek a jednoho příjmového lůžka k akutnímu 

ošetření pacienta, zatímco poptávka po lůžkách převyšuje nabídku. Anesteziologicko-

resuscitační oddělení se skládá z úseku anesteziologické péče a pooperační péče, z úseku 

resuscitační péče (lůžková stanice) a z ambulance pro léčbu chronické a nesnesitelné bolesti a 

anesteziologické ambulance. V roce 2019 bylo provedeno 4 462 anesteziologických výkonů. 

V ambulanci bolesti bylo ošetřeno 1 964 pacientů, v anesteziologické ambulanci pak 1 053 

pacientů.  

 

Dětské a dorostové oddělení 

 Dětské a novorozenecké oddělení Nemocnice Chomutov poskytuje krátkodobou 

resuscitační, intenzivní a standardní diagnostickou a léčebnou péči pro novorozence, děti a 

dorost. Řeší akutní stavy celého spektra problematiky dětského lékařství provázené závažným 

stavem nebo již hrozícím či rozvinutým selháním životních funkcí. Oddělení se skládá ze tří 

standardních lůžkových stanic, z jednotky intenzivní péče a ze čtyř ambulantních pracovišť: 

příjmového, nefrologického, endokrinologického a diabetologického. Oddělení má akreditaci 

k postgraduálnímu vzdělávání v oboru dětské lékařství.  

 V roce 2019 se podařilo díky chomutovskému dětskému nadačnímu fondu Zdraví 

dětem dovybavit oddělení novým nábytkem a televizními přijímači. V uvedeném roce bylo na 

dětském oddělení hospitalizováno 1 295 pacientů. Na novorozenecké oddělení bylo přijato po 

porodu 701 novorozenců a v ambulancích při dětském oddělení bylo provedeno 6 184 

ošetření. 

 

Gynekologicko-porodnické oddělení 

 Gynekologicko-porodnické oddělení Nemocnice Chomutov poskytuje komplexní 

diagnostickou a terapeutickou péči při onemocnění reprodukčních orgánů žen. Na oddělení se 

provádí operační péče v celém rozsahu oboru. Oddělení je akreditovaným pracovištěm 

Ministerstva zdravotnictví České republiky v nástavbovém oboru urogynekologie, a tím i 

školicím střediskem pro získání atestace. Jako takové je v kraji jediné.  

 V roce 2019 bylo na oddělení provedeno více než 1 200 gynekologických zákroků. 

Během roku se na oddělení narodilo 700 dětí při 694 porodech, což představuje pokles o cca 

50 porodů oproti předešlému roku. Díky dobré spolupráci s anesteziologicko-resuscitačním 

oddělením je možné široce poskytovat tišení porodních bolestí formou epidurální analgezie. 

V roce 2019 byla využita u 29 procent vaginálních porodů. V rámci ambulantní péče bylo na 

oddělení v roce 2019 provedeno 10 316 vyšetření. 
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Hematologicko-transfuzní oddělení 

 Hematologicko-transfuzní oddělení Nemocnice Chomutov se v počtu odběrů a 

vyrobených transfuzních přípravků řadí mezi největší zařízení transfuzní služby v České 

republice. Oddělení skladuje a vydává transfuzní přípravky a krevní deriváty pro mosteckou a 

chomutovskou nemocnici, zásobuje krevními přípravky Fakultní nemocnici v Motole a dodává 

plazmu k průmyslovému zpracování. Kromě výroby a distribuce transfuzních přípravků 

zajišťuje transfuzní laboratoř v Chomutově a v Mostě rutinní i speciální imunohematologická 

vyšetření pro mostecko-chomutovskou spádovou oblast. Spolupracuje s registrem dárců 

kostní dřeně v oblasti náboru a sledování dárců dřeně a krvetvorných buněk. Hematologická 

laboratoř provádí širokou škálu hematologických a koagulačních metod pro pacienty 

chomutovské nemocnice i ambulantní provozy. V roce 2019 bylo vyrobeno 7 515 

deleukotizovaných erytrocytárních koncentrátů, 11 064 litrů plazmy a 76 terapeutických 

dávek trombocytárních koncentrátů. 

 

Chirurgické oddělení 

 Chirurgické oddělení Nemocnice Chomutov zabezpečuje diagnostiku a léčbu 

chirurgických onemocnění. Skládá se ze tří standardních lůžkových stanic, jedné jednotky 

intenzivní péče, stanice jednodenní chirurgie a příjmové ambulance, která zajišťuje 

v nepřetržitém provozu akutní péči o pacienty s akutním chirurgickým onemocněním. 

Poslední roky, včetně roku 2019, prakticky supluje nedostatečně zajištěnou pohotovostní péči 

napříč mnohými obory a počty ošetřených v této akutní chirurgické ambulanci rok od roku 

narůstají. V roce 2019 bylo na akutní ambulanci ošetřeno 10 065 nemocných. Oddělení dále 

zabezpečuje dispenzarizaci a léčbu nemocných v následujících specializovaných poradnách: 

gastroenterologické, traumatologické, mamologické, cévní a poradně chronických ran. 

 V roce 2019 bylo provedeno celkem 1 817 operací u 2 522 hospitalizovaných 

nemocných. Celkový počet ambulantně ošetřených činil za uvedený rok 24 047. Na oddělení 

trvá nepříznivá personální situace v lékařském i středním a nižším zdravotnickém personálu.  

 

Interní oddělení 

 Interní oddělení Nemocnice Chomutov zajišťuje diagnostickou a léčebnou péči v oboru 

vnitřní lékařství, kardiologie, gastroenterologie a diabetologie pro obyvatele spádové oblasti 

Chomutova, u některých onemocnění i pro širší oblast. Personálním a přístrojovým vybavením 

je schopno poskytnout standardní i intenzivní péči ve všech interních oborech. Ve složce 

kardiologie nabízí i další, pokročilejší metody diagnostiky a léčby.  

 V roce 2019 oddělení obsluhovalo dvě stanice standardní péče, jednotku intenzivní 

péče a antiarytmickou jednotku. Provozuje také čtyři ambulance: interní, endokrinologickou, 

gastroenterologickou a kardiologickou. Přetrvávají potíže v personální situaci, především 

v segmentu všeobecných zdravotních sester. 
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Kožní oddělení 

 Kožní oddělení Nemocnice Chomutov poskytuje ambulantní péči v oboru 

dermatovenerologie a korektivní dermatologie, v rámci diagnostické, léčebné, posudkové a 

dispenzární činnosti. Oddělení se skládá z dermatovenerologické ambulance, která zajišťuje 

péči v oblasti venerologie, lékařské kosmetiky, kožní alergologie a testování, a ze 

specializovaného kožního pracoviště, jež disponuje sálem s ozařovacími přístroji, lůžky pro 

infuzní léčbu, sálem s antikorovými vanami k léčebným koupelím, sprchami, koutem s lůžkem 

pro přístrojové a manuální lymfodrenáže a místností pro zevní léčbu. Ambulance kožního 

oddělení v roce 2019 provedly 3 409 pacientům celkem 8 614 vyšetření. 

 

Neurologické oddělení 

 Neurologické oddělení Nemocnice Chomutov zajišťuje léčebnou péči pro nemoci 

centrálního a periferního nervového systému i nervosvalových onemocnění v jihozápadní 

oblasti Ústeckého kraje. Oddělení zahrnuje jednotku intenzivní péče, lůžkové oddělení, 

ambulantní část s neurologickou ambulancí, odbornými poradnami a infuzním stacionářem, 

dětskou neurologii, klinickou logopedii, elektrofyziologické laboratoře, neurosonografickou a 

spánkovou laboratoř. Neurologie zajišťuje postgraduální vzdělávání pro lékaře a zdravotní 

sestry, má statut centra vysoce specializované péče o pacienty s iktem a statut regionálního 

centra pro diagnostiku a léčbu spasticity. V roce 2019 bylo na neurologické oddělení přijato 

k hospitalizaci 1 517 pacientů, v ambulancích bylo 10 123 pacientům provedeno 22 857 

vyšetření.  

 

Oddělení centrálních operačních sálů 

 Centrální operační sály Nemocnice Chomutov poskytují kompletní zázemí pro 

plánované a akutní operační výkony operačních oborů chirurgie. Na centrálních operačních 

sálech jsou využívány moderní technologie, jako dálkově ovládané polohovatelné operační 

stoly, sestavy pro miniinvazivní chirurgii, pojízdné rentgenové přístroje atd. Vzhledem k 

přetrvávajícímu nedostatku sálových sester pokračovalo oddělení ve využití praktických sester 

a jejich postupném zařazování do provozu sálů. V roce 2019 bylo na centrálních operačních 

sálech Nemocnice Chomutov provedeno 1 871 operačních výkonů. 

 

Oddělení klinické biochemie 

 Laboratoř je pracovištěm s nepřetržitým provozem. Zpracovává materiál z lůžkové části 

nemocnice, od ambulantních praktických lékařů a specialistů z Chomutovska. Oddělení 

zajišťuje základní biochemická vyšetření v rutinním i statimovém režimu, stanovení hormonů, 

nádorových markerů, lékových hladin a poskytuje konzultační služby v oboru klinická 

biochemie. Laboratoř je akreditována dle normy ISO 15189. 
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Oddělení následné péče 

 Hlavním účelem Oddělení následné péče Nemocnice Chomutov je poskytování 

specializované ústavní péče zaměřené především na doléčení, ošetřovatelskou a rehabilitační 

péči o osoby trpící dlouhotrvajícími chorobami. Na oddělení následné péče jsou přijímáni 

pacienti, u kterých je nutná dlouhodobá rehabilitační nebo následná péče po úrazech nebo 

akutních onemocněních. Oddělení zahrnuje tři lůžkové stanice, je zde také dostupná 

oxygenoterapie a infuzní terapie. V posledních letech oddělení přijímalo kolem 375 pacientů 

ročně, průměrná doba hospitalizace je cca 75 dní. Služby oddělení následné péče jsou nejvíce 

limitovány počtem zdravotnického personálu a rehabilitačních terapeutek. Jako 

problematický se také ukazuje nárůst nákladů spojených s nákupem léčiv. V roce 2019 se 

oddělní následné péče přestěhovalo do pavilonu D.  

 

Oční oddělení 

 V roce 2001 bylo oční oddělení převedeno do ambulantní složky. Pracoviště zajišťuje 

ambulantní a konziliární činnost. Ambulance je v provozu v pondělí a ve čtvrtek. Za rok 2019 

bylo provedeno 1 274 výkonů. 

 

Oddělení nukleární medicíny 

 Oddělení nukleární medicíny se zabývá diagnostikou velmi širokého spektra chorob. 

Jsou zde prováděna vyšetření rutinní i vyšetření vysoce specializovaná, například diagnostika 

Morbus Parkinson či detekce karcinoidu a dalších onemocnění. Ve spektru terapeutických 

možností je léčba metastatického postižení skeletu a dále i tzv. radiační synovectomie. V 

diagnostické části oddělení jsou čtyři vyšetřovny, pro terapii je určen denní stacionář, který 

má kapacitu čtyř lůžek. Součástí oddělení nukleární medicíny je laboratoř pro přípravu 

radiofarmak s deklarovanou třídou čistoty splňující nejvyšší nároky pro tuto činnost. 

 

Onkologické oddělení 

 Onkologické oddělení se věnuje v rámci komplexní onkologické péče především léčbě 

solidních nádorů, kde poskytuje široké spektrum léčebných modalit obou základních oborů: 

tedy léčbu cytostatickou, hormonální, imunoterapii, léčbu cílenou a léčbu zářením. Terapii lze 

podávat jak v ambulantním režimu, tak i za hospitalizace. V posledních letech převažuje 

ambulantní složka léčby. V průběhu let 2015–2016 došlo k postupné obměně kompletní 

přístrojové techniky. Pacienti jsou na pracovišti léčeni dle nejmodernějších léčebných postupů 

v souladu s léčebnými standardy odborných společností, léčebné výsledky jsou srovnatelné 

s ostatními nejenom českými, ale i evropskými onkologickými pracovišti.  

 V roce 2019 pokračovala nepříznivá personální situace, jež má negativní dopad na 

hospitalizační složku, kdy dochází k nárůstu počtu hospitalizací pacientů na tzv. paliativní a 

preterminální péči. Pacienti jsou od ledna 2019 v péči nově vzniklé paliativní ambulance, která 
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je součástí nově zrekonstruovaného úseku klinické onkologie. Oddělení uskutečnilo 

v uvedeném roce 25 863 ambulantních výkonů, hospitalizováno zde bylo 646 pacientů. 

 

Ortopedické oddělení 

 Ortopedické oddělení Nemocnice Chomutov tvoří jedna lůžková stanice, dvě 

ortopedické odborné ambulance a příjmová a převazová ambulance při lůžkovém oddělení. 

Ambulantní složka oddělení zajišťuje vedle diagnostiky chorob a poruch pohybového aparátu 

i léčbu, a to jak konzervativní, tak v návaznosti na lůžkové oddělení i operační s následnými 

pooperačními kontrolami a dalším sledováním. Ortopedické lůžkové oddělení poskytuje 

komplexní léčbu, tedy operační i konzervativní terapii onemocnění, úrazů celého pohybového 

aparátu dospělých a jejich následků. V oblasti chirurgie ruky pak chomutovská ortopedie patří 

mezi několik málo pracovišť v České republice komplexně se zabývajících touto 

problematikou. Ročně je na oddělení hospitalizováno cca 1 100 pacientů a v ambulanci je 

vyšetřeno kolem 8 500 pacientů.  

 V roce 2019, v souvislosti s rozšířením a navýšením spektra operačních výkonů a 

ortopedické péče, došlo k rozšíření lékařského a sesterského týmu ortopedie. V roce 2019 byla 

rovněž zahájena samostatná ortopedická služba v rámci Nemocnice Chomutov. Na lůžkové 

stanici ortopedie byly také vybudovány další dva nadstandardní pokoje. 

 

Otorinolaryngologická ambulance 

 Otorinolaryngologická ambulance poskytuje základní diagnostickou a léčebnou péči 

pro pacienty s problematikou ušních, nosních a krčních onemocnění. Nemocnice Chomutov 

v roce 2019 nedisponovala žádným kmenovým otorinolaryngologickým lékařem. 

Otorinolaryngologická ambulance spadá pod otorinolaryngologické oddělení Nemocnice 

Most, na ambulanci se střídají v současné době pouze dva lékaři z Mostu. Vzhledem 

k nedostatečné personální situaci byla chomutovská otorinolaryngologická ambulance v roce 

2019 v provozu jen tři dny v týdnu (úterý, středa, čtvrtek). 

 

Plicní oddělení 

 Plicní a alergologické oddělení Nemocnice Chomutov poskytuje ambulantní péči 

v oboru plicního lékařství a alergologie. Jde o činnost diagnostickou, léčebnou, konziliární, 

posudkovou a dispenzární. Spolupráce s lůžkovým zařízením je rozvíjena s lůžkovou částí 

Plicního oddělení Nemocnice Most. Ambulantní činnost je zaměřena na základní diagnosticko-

terapeutickou činnost v oboru, rozšířenou o podávání infuzní terapie, provádění 

bronchomotorických testů a hrudních punkcí. Součástí plicní ambulance je i kalmetizační 

středisko, kde je prováděna testace tuberkulinem u kontaktů s nemocnými tuberkulózou a u 

klientů s rizikem onemocnění tuberkulózou. 
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Oddělení klinické psychologie 

 Oddělení provádí klinicko-psychologickou diagnostiku, poskytuje neodkladnou péči 

v případě akutních psychických krizí a traumat, provádí systematickou psychoterapii, 

psychologickou edukaci, provádí poradenskou činnost v oblasti péče o psychický stav tělesně 

i duševně nemocných pacientů včetně paliativní péče o nevyléčitelně nemocné a přípravy na 

lékařské zákroky, podílí se na zdravotnické výchově a osvětě.  

 Pracoviště klinické psychologie Nemocnice Chomutov sestává ze tří ambulancí, jedna 

pro ošetření dospělých, druhá pro ošetření dětí a třetí ambulance se věnuje převážně 

pacientům komplexního onkologického centra. Pracoviště zajišťuje specializační průpravu 

v oboru klinická psychologie. V roce 2019 bylo na oddělení vedeno 409 případů, celkový počet 

ošetření byl 719. V převážně většině se jednalo o vícehodinová klinicko-psychologická 

vyšetření. 

    

Radiodiagnostické oddělení 

 Radiodiagnostické oddělení Nemocnice Chomutov provádí komplexní diagnostiku 

pomocí zobrazovacích metod využívajících rentgenové záření (skiagrafie, skiaskopie, CT 

vyšetření, mamografie) a ultrazvuk. Provádí také intervenční výkony jako punkce, biopsie, 

drenáže, obstřiky atd. 

 V průběhu roku 2019 se pokračovalo ve zkušebním a dále se rozvíjejícím provozu na 

magnetické rezonanci v pavilonu C. Postupně byly nastaveny vyšetřovací protokoly pro 

nejrůznější zájmové oblasti (mozek, páteř, orgány dutiny břišní, pánve, angiografie, vyšetření 

kloubů, měkkých tkání). Koncem roku 2019 pak byl vysoutěžen nový mamograf pro 

screeningové mamocentrum. Rovněž byla obhájena akreditace screeningového centra s 

platností do 31. prosince 2022. 

 

Rehabilitační oddělení 

 Rehabilitační oddělení Nemocnice Chomutov je pracoviště, jehož cílem je zlepšení 

funkčního stavu pacientů po závažnějších onemocněních, úrazech a operacích. Rehabilitační 

oddělení chomutovské nemocnice je svým charakterem pracoviště akutní péče. Průměrná 

ošetřovací doba je 11,9 dnů. S ohledem na schopnost částečného zajištění komplexní 

rehabilitace je rehabilitační oddělení chomutovské nemocnice vytipováno jako jedno z 12 

předpokládaných rehabilitačních center České republiky. Realizace je však stále oddalována 

pro váznoucí nezbytnou legislativu. Oddělení je složeno z lůžkové a ambulantní části.  

 

Urologické oddělení 

 Urologická ambulance zajišťuje cílenou a kontrolní péči pro pacienty s urologickým 

onemocněním. Péči v ambulanci zajišťují lékaři z Nemocnice Most. Ordinace probíhá čtyři dny 

v týdnu (úterý až pátek). Počet ambulantních ošetření za 2019 byl 4 502. 
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Ošetřovatelská péče  

 Ošetřovatelská péče Nemocnice Chomutov a úroveň její kvality prošla v roce 2019 

kontrolou Spojené akreditační komise, následně v červnu 2019 chomutovská nemocnice 

akreditaci získala. Záznam z poskytované ošetřovatelské péče se i v roce 2019 zaznamenával 

do řízených dokumentů.  

 Nemocnice Chomutov se nadále potýkala s nedostatkem nelékařských zdravotnických 

pracovníků. Na lůžkových částech standardních oddělení jako bylo interní a chirurgické, nebylo 

možno zajistit plnohodnotně skupinovou péči v ošetřování, a tak byla oddělení nucena zavést 

opatření v podobě funkčního systému. Během roku 2019 chyběli radiologičtí asistenti, 

všeobecné a praktické sestry a nepodařilo se ani naplnit systemizaci interního oddělení, tedy 

přijmout kvalifikované všeobecné sestry. Největším nedostatkem personálu trpěla oddělení 

interní a chirurgické. 

 Během roku 2019 se prováděly interní audity zaměřené i na hygienický dozor a 

standardy hygienické a protiepidemické péče. Napříč Nemocnicí Chomutov bylo provedeno 

celkem 30 auditů s převážně doporučujícím výsledkem. V rámci podpory celoživotního 

vzdělávání v průběhu roku 2019 uspořádala Nemocnice Chomutov na svých odděleních 28 

odborných seminářů s různým oborovým zaměřením, a to v rámci svých pravidelných 

provozních porad oddělení. Spolek lékařů při České lékařské komoře v průběhu celého roku 

2019 uspořádal celkem 10 lékařských večerů.  

 Chomutovská nemocnice také uspořádala několik akcí s dosahem na veřejnost. 

Například akce kožního oddělení Když se chceš opalovat, musíš se chránit, Den melanomu a 

Den otevřených dveří. Počet stálých dobrovolníků klesl v roce 2019 z 11 na sedm. Během roku 

navštívili dobrovolníci tři oddělení, kde uskutečnili celkem 61 návštěv a strávili 140 hodin. 

Bohužel se stále nepodařilo obnovit službu canisterapie. V červnu se na Dětském a 

dorostovém oddělení Nemocnice Chomutov uskutečnilo setkání v rámci Dětského dne. Na 

sklonku roku 2019, v adventním čase, se opět uskutečnil kulturní program s mini orchestrem. 

Navštívil všechny hospitalizované pacienty na pokojích a v denní místnosti oddělení následné 

péče. V únoru 2019 se Nemocnice Chomutov znovu zapojila do projektu Nemocnice NEJ 2019, 

celonárodní ankety spokojenosti pacientů. V Ústeckém kraji si Nemocnice Chomutov obhájila 

druhé místo.  
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7.2 Oblastní muzeum v Chomutově 

Ředitelství Oblastního muzea v Chomutově sídlí v historické budově bývalé jezuitské 

koleje v Palackého ulici. Roku 2019 vedla organizaci paní Mgr. Markéta Prontekerová. V hlavní 

budově muzea v Palackého ulici sídlí kanceláře kurátorů, depozitáře a technické provozy. V 

budově se nachází také veřejně přístupná odborná knihovna se studovnou. Dva sály v přízemí 

slouží pro krátkodobé výstavy, přednášky, školní programy, tvůrčí dílny, pravidelná setkání i 

pro mimořádné kreativní dílny pro veřejnost. Další prostory muzea jsou ve starobylé radnici 

na náměstí 1. máje, kde se nacházejí jak expozice, tak muzejní depozitáře a část technického 

zázemí. Organizace využívá také dům v Klostermannově ulici, který sloužil jako služební byt 

ředitele muzea, dále zde byly skladovací prostory a inspekční pokoj pro návštěvy. 

Oblastní muzeum v Chomutově je jednou z nejstarších kulturních institucí ve městě. 

Muzejní společnost ustanovená roku 1911 postupně nashromáždila přírodní a kulturní 
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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 2019 byl pro Oblastní muzeum v Chomutově opět rokem významně aktivním a 

dynamickým. Realizovalo pestrý plán výstav a různorodých akcí se snahou naplnit vizi moderní 

a otevřené veřejné instituce. Osvědčila se úzce navázaná spolupráce se školami všech stupňů 

a prohloubila spolupráce s Místním akčním plánem Chomutovsko, jenž je součástí Místní akční 

skupiny Sdružení Západní Krušnohoří a naplňuje místní akční plán vzdělávací soustavy. 

Pokračovala také intenzivní spolupráce se statutárním městem Chomutov, které finančně 

podpořilo řadu muzejních projektů. 

Dramatickým zásahem do stabilizujícího se rytmu muzea bylo rozhodnutí 

zastupitelstva Ústeckého kraje o uzavření smlouvy o dlouhodobé zápůjčce soukromé sbírky 

vozidel Praga a vybudování muzea této značky v Chomutově. Na Oblastní muzeum tak 

závěrem roku 2019 ze dne na den padla úloha odborného garanta projektu a bylo nutné i přes 

vlastní náročný pracovní program ještě zvýšit osobní nasazení a najít finanční prostředky na 

částečné zajištění tohoto projektu. 

 

7.2.1 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 2019 spravovalo chomutovské muzeum 253 528 kusů 

sbírkových předmětů. V průběhu roku bylo kurátory podsbírek zkatalogizováno 1 465 

sbírkových předmětů. Sbírka muzea se v roce 2019 rozrostla o 94 nových přírůstkových čísel, 

které představují celkový počet 929 sbírkových předmětů. Vlastní činností, sběrem, bylo 

pořízeno 16 přírůstků (celkem 485 předmětů), darem muzeum získalo 26 přírůstkových čísel 

(30 předmětů). Během roku 2019 bylo specializovanými odborníky zrestaurováno 26 

sbírkových předmětů v celkovém nákladu 769 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 2019 celkem 20 742 evidovaných jednotek, z 

toho 10 338 jednotek je zpracováno v systému Clavius. Během roku 2019 zpracovala knihovna 

142 knihovních jednotek. Z toho bylo zakoupeno 53 titulů, výměnou a sběry bylo získáno 89 



Kronika města Chomutova 2019    7. Organizace zřízené krajem 

 

172 

 

knih. Knihovna spravuje databázi článkové bibliografie historie regionu z vybraných 

regionálních periodik. Během roku zpracovala knihovna 159 článků v systému Clavius. 

Knihovna odebírá 33 titulů časopisů. V roce 2019 navštívilo muzejní knihovnu celkem 70 

čtenářů. Pro čtenáře bylo vyhledáno a zapůjčeno 141 knih a časopisů. Prostřednictvím 

meziknihovní výpůjční služby byla zprostředkována výpůjčka pěti publikací. 

 

7.2.2 Publikační činnost 

 Redakční rada Oblastního muzea Chomutov projednala v roce 2019 další proměny 

čtvrtletníku Památky, příroda, život42, tentokráte již drobnějšího grafického charakteru, aby 

byl pro čtenáře uživatelsky opět o něco přívětivější. Od jubilejního 50. ročníku má publikace 

nový design a je vydávána jako ročenka obsahující německé resumé u každého příspěvku. Od 

ročníku 51/2019 je ročenka plnobarevná. Mimo tohoto populárně naučného mezioborového 

časopisu, který se zaměřuje na historii, památky, archeologii, kulturu a přírodu regionu 

Chomutovska a přilehlých oblastí, vydalo Oblastní muzeum v Chomutově následující 

publikace: 

 Staré cesty v krajině Doupovských hor, jejímž autorem je Jaroslav Pachner. Kniha 

popisuje dnes uzavřenou, ale v historii obchodně velmi frekventovanou oblast Doupovských 

hor. V jednotlivých kapitolách představuje oblasti Doupovska a seznamuje čtenáře s 

historickým využitím jednotlivých cest, které sloužily k regionálnímu, ale i dálkovému 

obchodu, který spojoval oblast německých knížectví a království s českou kotlinou. Autorem 

obrazové dokumentace Doupovských hor je fotograf chomutovského muzea Hugo Sedláček. 

 Kremsiger Gebirge. Historie rudného dolování v přísečnickém revíru Krušných hor. 

Autorem knihy je Václav Pinta, odborník na pražské groše Karla IV. Podrobně se zaměřuje na 

dějiny dolování na Kremsigeru v přísečnickém revíru. Lokalitu konkretizuje, pomocí mapových 

podkladů lokalizuje důlní díla, dle dostupných zdrojů popisuje geologický charakter území a 

cituje dobové záznamy a listiny týkající se lokality. Popisuje vrchol důlních aktivit v 

přísečnickém revíru i jejich postupný úpadek. Zvláštní kapitola je věnována domněnce 

fungování přísečnické mincovny na Kremsigeru. 

 Zaměstnanci muzea v roce 2019 publikovali 12 odborných studií, jednu monografii, tři 

články v rámci ediční činnosti a recenzovali pět prací. V Chomutovských novinách bylo otištěno 

12 příspěvků v rámci série Tajnosti depozitáře chomutovského muzea43 a sedm článků z oblasti 

historie.   

 

 
42 Památky, příroda, život, 51/2019. Chomutov: Oblastní muzeum v Chomutově, 2019. 126 stran. ISBN 978-80-

87898-21-5. 
43 Tajnosti depozitáře chomutovského muzea. Chomutovské noviny 1–11/2019. Statutární město Chomutov, 

2019. 
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7.2.3 Prezentační činnost 

Expozice 

 V muzejních prostorech na radnici byla v roce 2019 k zhlédnutí gotická a renesanční 

část sbírky Výtvarné umění v rámci stálé expozice Všemu světu na útěchu, která byla vědecky 

zpracována a nově instalována v roce 2013. Expozice je členěna chronologicky a objasňuje 

vývojové tendence a tvůrčí okruhy v pozdně gotickém umění regionu. Předměty samotné, 

expozice i její katalog jsou v odborných kruzích vysoce ceněny.  

 Expozice Lapidárium kamenné plastiky je umístěna na Mnišském dvorku, několik 

předmětů je v kostele sv. Kateřiny, který je součástí budovy radnice. Mnišský dvorek se nachází 

v prvním nadzemním podlaží radnice pod širým nebem. Vystavena je tam většina sbírkových 

předmětů podsbírky Lapidárium. Jsou jimi náhrobky, boží muka, figurální plastika i 

architektonické články. Předměty pocházejí z blízkého regionu, často jsou to pozůstatky ze 

zaniklých obcí nebo lokalit.  

 Ve výstavních prostorech radnice je exponován také Fialův pohyblivý betlém. 

Oblíbený novodobý betlém, který muzeum zakoupilo v roce 2003, je dlouhodobě umístěn v 

bývalé oratoři kostela sv. Kateřiny. Má 444 figurek, z nichž je 129 pohyblivých, a je dílem 

místního amatérského řezbáře Josefa Fialy. Zachycuje historická řemesla a architektonické 

památky města Chomutova a okolí. 

 Nejstarší chomutovská stavba, kostel sv. Kateřiny, je památkovým objektem a zároveň 

prostorem, který muzeum využívá ke kulturním akcím a výstavám. Je součástí řádných 

prohlídek muzea na radnici a návštěvníci si vyslechnou výklad k nejstarším dějinám města, 

radniční budovy i k historii a architektuře samotného raně gotického kostela. Kostel je 

oblíbeným místem pro vystoupení pěveckých sborů, zájem je také o svatby a reprezentativní 

akce města a kraje.  

V bývalé jezuitské koleji, Domě Jiřího Popela z Lobkowicz, jsou vystaveny Pohledy do 

pravěku. Expozice představuje pravěký vývoj na Chomutovsku od neolitu po dobu římskou 

především na základě výsledků rozsáhlých archeologických výzkumů lokalit, jež svým 

významem přesahují hranice regionu. Jednotlivá období dokumentuje více než osm set 

předmětů doplněných jednoduchými shrnujícími texty a mapami s významnými nalezišti. K 

expozici byly vydány katalog a pracovní listy pro školy. 

V tomtéž objektu je umístěna také stálá expozice Svět Krušných hor. Dlouhodobá 

výstava hraček, řemesel, lidových zvyků a kultury se veřejnosti otevřela v lednu roku 2011. 

Vedle předmětů zapůjčených z fondů Ströherské sbírky jsou vystaveny předměty z vlastních 

podsbírek muzea. K dispozici je také nabídka programů pro školy a školky, ale též aktivních 

programů pro rodiče s dětmi i pro samotné dospělé návštěvníky. Součástí expozice je i 

výtvarná dílna pro děti a vysouvací loutkové divadlo, které ožívá především v rámci dětských 

programů a různých akcí. 
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Na panelech ve veřejně přístupných prostorách Domu Jiřího Popela z Lobkowicz je 

k zhlédnutí prezentace o Františku Josefu Gerstnerovi, významném chomutovském rodákovi 

a tvůrci moderního inženýrského myšlení.  

Ve Hvězdářské věži, která je součástí Domu Jiřího Popela z Lobkowicz a jejíž ochoz je 

zpřístupněn veřejnosti, je umístěn průřez dílem chomutovského malíře Hvězdy a ostrovy Ilji 

Sainera.  

 

Výstavy 

V roce 2019 byla prezentována nově restaurovaná umělecká díla ze sbírek muzea, 

umělecká tvorba místního výtvarníka, historická témata spjatá s výročími, fotografická tvorba 

zahraničního spolku, prostor dostala také přírodověda nebo edukace veřejnosti v oblasti 

recyklace či vědy a techniky. V uvedeném roce byl také definitivně nastaven nový koncept 

příprav a realizace jednotlivých výstav, kde od počátečních kroků spolupracuje kurátor či autor 

výstavy s muzejními edukátory a tvoří dohromady strukturu a obsah tak, aby výstava mohla 

být spojena s vhodným doprovodným edukačním programem různorodého charakteru, podle 

typu výstavy nebo projektu. 

 

Na radnici byla od 24. listopadu 2018 do 6. ledna 2019 k vidění výstava Vánoce 

v muzeu – tentokrát africké. Hlavními exponáty byly africké betlémy ze sbírky rodiny Tlustých 

z Chotěšova. Výstava byla také přehlídkou autentických předmětů z Afriky (zbraní, štítů, soch, 

nádobí atd.), které ze své sbírky zapůjčil Přemysl Rabas. K odpočinku a nácviku afrických rytmů 

byl zřízen „recykl koutek“, jehož vánoční atmosféru dotvořil PETLÉM pet-artové umělkyně 

Moniky Richterové. Během výstavy se uskutečnily doprovodné programy pro školy 

(muzikoterapie) a v novém roce byla na africké téma připravena také výtvarná dílna pro rodiny 

s dětmi. 

Od 22. ledna do 22. února 2019 hostila radnice výstavu Brána recyklace. Návštěvníci 

měli možnost se interaktivní a zábavnou formou dozvědět, jak nakládat s odpady. V rámci 

výstavy bylo prezentováno, co vše se dá vyrobit z recyklovaného skla, papíru, plastů nebo 

nápojového kartonu. Cílem výstavy však nebylo pouze poukázat na význam třídění a recyklaci 

odpadů, ale i zamyslet se nad tím, jak minimalizovat vznik odpadu a jak opakovaně a déle staré 

věci využívat. Výstava byla doplněna edukačními programy Brána recyklace, Recyklánek pro 

mateřské školy, Reduce Reuse Recykle pro základní školy a workshopem Recyklace riflí. 

Umělecká díla a řemeslné práce pozdního baroka z františkánského kláštera v Kadani a 

ze sbírek chomutovského muzea přiblížila výstava Křížová cesta – cykly barokních obrazů (28. 

února až 27. dubna 2019). Ve velkém sále na radnici byly vystaveny dva cykly rozměrných 

barokních obrazů, které na tradičních zastaveních zachycují Kristovy pašije. Oba cykly byly 

namalovány pro františkánský klášter v Kadani. Starší z nich pochází z poloviny 18. století. 

Dochoval se v kompletním počtu 14 obrazů a je součástí sbírky chomutovského muzea. Malby 

z obou cyklů byly v nedávné době zrestaurovány. Součástí výstavy bylo také několik 
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komentovaných prohlídek nebo přednášek: 21. března 2019 komentovaná prohlídka s jejími 

autory, 11. dubna 2019 přednáška Mileny Bílkové Nástěnné malby ve františkánském klášteře 

v Kadani, 27. dubna 2019 v rámci Mezinárodního dne památek a sídel proběhla komentovaná 

prohlídka výstavy a přednáška Radka Zozuláka o restaurování obrazů.  

Výstava Svět je ještě stále krásný – Erlangenští fotoamatéři (27. července až 7. září 

2019) přiblížila spolek amatérských fotografů z bavorského Erlangenu. Spolek EFA vznikl v roce 

1991 a od té doby pravidelně prezentuje svoji práci nejen ve svém městě, ale i za jeho 

hranicemi, či dokonce hranicemi své země. Někteří z více než 30 členů pracují s moderními 

technikami, jako např. panoramatická fotografie, mikroskopické snímky, polaroidní transfer a 

emulzní lifting. Uplatňují nejrozličnější témata a stylové směry. S oblibou udržují také čilou 

výměnu zkušeností s přáteli fotografie z partnerských měst, mezi které patří i Chomutov. Právě 

Chomutov je navíc i rodným městem předsedkyně spolku, paní Karin Günther.  

 Výstava 50 let numismatiky na Chomutovsku a Zmatené peníze byla na radnici 

prezentována od 29. června do 29. září 2019. Část výstavy s názvem Zmatené peníze, 

zapůjčená z Regionálního muzea v Litomyšli, se věnovala zmatkům ve financích států 

zapojených do první světové války. K vidění byly nouzové peníze, kolkování bankovek, 

poukázky ze zajateckých táborů apod. Výstava nabídla návštěvníkovi ke zhlédnutí na 250 

papírových platidel z let 1803 až 1924. Součástí výstavy byl i doprovodný program. Druhá část 

výstavy s podtitulem 50 let numismatiky na Chomutovsku byla zároveň oslavou 50. výročí 

založení chomutovské pobočky České numismatické společnosti. Výstavu doprovodily dvě 

numismatické přednášky: 7. září přednáška Václava Pinty Nejslavnější česká mince pražský 

groš, 11. září přednáška Pavla Moravce Vznik československé měny. K výstavě byly také 

realizovány celkem tři typy edukačních programů: Příběh peněz pro první stupeň, základních 

škol, Kapesné a nakupování pro druhý stupeň základních škol a Zmatené peníze pro střední 

školy. 

 Součástí výstavy Únik z totality byla výstava unikátního a jedinečného obelisku Pravdy 

a lásky od sochaře Karla Melouna (19. října 2019 až 30. června 2020). V obelisku je 

zakomponován originální otisk ruky Václava Havla. Obelisk byl vystaven v kostele sv. Kateřiny; 

jeho slavnostní odhalení proběhlo v rámci vernisáže výstavy Únik z totality v sobotu 19. října 

2019. Účastnila se ho řada osobností (poslankyně Miroslava Němcová nebo politik Adam 

Vondra).  

 Výstava Retrohrátky (17. listopadu 2019 až 1. února 2020) byla jedinečná tím, že drtivá 

většina vystavených předmětů byla zapůjčena ze soukromých sbírek celé řady zejména 

chomutovských obyvatel, mezi nimi nechyběli ani příbuzní a známí zaměstnanců nebo přímo 

samotní zaměstnanci muzea. Díky tomu se podařilo shromáždit opravdu úctyhodné množství 

hraček a her z padesátých až osmdesátých let minulého století, které poznamenaly dětství 

většiny z nás, našich rodičů i prarodičů. Výstava tak propojila generace a přitáhla do muzea 

celé rodiny, prarodiče s vnoučaty a rodiče s dětmi. Součástí výstavy byla otevřená herna pro 

děti i dospělé všech věkových kategorií a měla opravdu mimořádný úspěch.  
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 31. prosince 2019 proběhla v kostele sv. Kateřiny za přítomnosti primátora města 

Chomutova a řady dalších starostů obcí našeho regionu jednodenní prezentace Nej 

Chomutovska, výstava nových informačních tabulí vytvořených Dobrovolným svazkem obcí 

Chomutovsko.  

 

 V hlavní budově muzea na Palackého ulici, v tzv. Domě Jiřího Popela z Lobkowicz, 

proběhl ve dnech 9. listopadu 2018 až 22. března 2019 projekt Ptáčci na krmítku. Jeho účelem 

bylo seznámit veřejnost s přírodním bohatstvím ve městě. Projekt byl zaměřen na poznávání 

ptáků v zimě na krmítkách. Na výstavních panelech byly jednotlivé druhy ptáčků zobrazeny a 

popsán byl jejich způsob života a obživy. Zároveň byly pro jednotlivé druhy uvedeny hlavní 

zásady zimního přikrmování, různé druhy krmítek a podrobný popis krmiva. Součástí projektu 

byla i výroba a instalace ptačího krmítka před objektem muzea, kde se žáci a předškoláci 

seznámili s praktickými ukázkami přikrmování ptáků a zároveň sami pozorovali ptačí aktivitu 

na krmítku. Během projektu se muzeum zapojilo i do mezinárodní akce Sčítání ptáků na 

krmítkách. Překvapila aktivita a nadšení dětí při určování ptáčků a následném zpracování 

pracovních listů. Návštěvníky udivila pestrost ptačích druhů v zimě na krmítku a oslovily je i 

zásady správného přikrmování. 

 Ke 440. výročí úmrtí diplomata, humanisty a majitele panství Červeného Hrádku 

Kryštofa z Karlovic byla v hlavní budově muzea od 1. prosince 2018 do 2. února 2019 k vidění 

výstava Kryštof z Karlovic. Spolu s dobovými kostýmy, zbraněmi, nábytkem, starými tisky a 

předměty denní potřeby byly vystaveny panely s informacemi o šlechticových službách pro 

císaře, saské vévody a o jeho zahraničních misích, jeho působení na panství a soukromém 

životě. Unikátním solitérem výstavy byla 3D replika šlechticova náhrobku v kostele sv. Jiljí v 

Jirkově, která byla realizována za pomoci nejnovějších technologií. K výstavě byla vydána malá 

publikace. Byla také doprovázena workshopy a exkurzemi v jirkovském podzemí a kostele sv. 

Jiljí. 

 Výstava Čestmíra Ondráčka Léčivé houby na Chomutovsku (25. března až 9. září 2019) 

byla doplňkem k mykologické výstavě a prezentovala téma možného využití hub. 

 Výstava obrazů jirkovského malíře Toši Stojanova (14. března až 19. května 2019) 

představila autorovy práce především z posledních dvou let. Jeho umělecká dráha započala až 

po příchodu z rodného Bulharska do tehdejšího Československa v roce 1988. Prvním učitelem 

a rádcem se mu stal akademický malíř Kamil Sopko, u kterého získal především základy kresby 

a estetického vnímání skutečnosti. Druhou osobností, která formovala tvorbu Toši Stojanova, 

byl chomutovský výtvarník Jindřich Vytiska. Jako bytostný krajinář zachycuje Stojanov ve svých 

obrazech krajinné motivy zejména z okolí Chomutova a z přilehlé části Krušných hor, ale 

mnoho námětů si také přiváží z rodného Bulharska, kam se pravidelně vrací. Jeho obrazy jsou 

charakteristické uvolněnou štětcovou technikou.  
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 Výstava Hry a klamy (1. června až 27. července 2019) byl výstavní projekt, který spojil 

Oblastní muzeum v Chomutově a Chomutovskou knihovnu. Putovní výstava zapůjčená z 

iQLANDIE v Liberci byla instalována ve výstavních sálech muzea i knihovny a zajímavým 

způsobem tak opět propojila kdysi celistvý jezuitský barokní komplex v Palackého ulici. Malí i 

velcí návštěvníci si mohli vyzkoušet velké množství hlavolamů a fascinujících experimentů. 

Desítky interaktivních exponátů prověřily znalosti každého jednotlivce a pobavily celé rodiny i 

školní skupiny. Díky spolupráci muzea se sdružením Místní akční plán vzdělávací soustavy 

Chomutovsko měly všechny školní a dětské zájmové skupiny po celý červen vstup na výstavu 

Hry a klamy zdarma. K výstavě proběhlo také několik doprovodných akcí. 

Výstava 11. stíhací letecký pluk Žatec (10. srpna až 29. září 2019) představila vojenskou 

leteckou jednotku, která působila na nedalekém žateckém letišti. Návštěvníci se dozvěděli 

nejen o historii pluku, ale také si prohlédli modely strojů, na kterých létali tam působící piloti. 

K dispozici bylo také malé improvizované kino s filmovými dokumenty o práci pilotů. Výstava 

vznikla ve spolupráci se sdružením Letci Žatec, které sdružuje členy dnes již neexistujícího 11. 

SLP Žatec.  

 Od 7. do 9. září proběhla 2019 Mykologická výstava, jež byla součástí projektu Pojďte 

s námi na houby. Projekt byl zahájen exkurzí v přírodě s odborným průvodcem. Následující 

dny byla v prostorách muzea nainstalovaná výstava z nalezených hub. Výstava byla průběžně 

doplňována o exponáty přinesené jednotlivými návštěvníky. Po celou dobu trvání výstavy byly 

nabízeny komentované prohlídky vystavených hub.  

 Výstava, či spíše muzejně propedeutický projekt Únik z totality aneb listopad ´89 na 

Chomutovsku (19. října 2019 až 30. června 2020) byl připraven u příležitosti 30. výročí 

sametové revoluce. Hlavním smyslem a cílem výstavy bylo představit téma především mladé 

generaci žáků a studentů základních a středních škol, pro které jsou listopadové události z roku 

1989 často stejně vzdálené jako lovci mamutů nebo upálení Mistra Jana Husa. Tento cíl byl 

významným způsobem podpořen zvolením netradičního formátu výstavy, která byla 

koncipována jako úniková hra. Během ní návštěvníci procházeli Československem v 

osmdesátých letech 20. století. Cílem nebylo představit jen samotnou sametovou revoluci, ale 

život v Československu jako celku. Návštěvníci procházeli jednotlivými stanovišti, kde byli 

seznámeni s tehdejšími poměry: ekologickou situací, hospodářstvím, módou, školními 

poměry, s populárními spotřebitelskými výrobky a také s existencí StB a jejími praktikami. Na 

úvod byly návštěvníkům, především studentům a žákům, pouštěny dobové ukázky z produkce 

Československé televize osmdesátých let 20. století. Po ukončení hry byl všem třídám puštěn 

dokument o demonstraci 17. listopadu 1989 a se studenty a žáky proběhla ve spolupráci s 

muzejním pedagogem debata o výstavě. Výstava měla dvě části. Jedna seznamovala příchozí 

s dobovým Československem a sametovou revolucí, druhá ve stejných tématech 

představovala situaci na Chomutovsku.  
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Akce  

 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 a radničním 

sklepení. Využití uvedených prostor přineslo ocenění značné části 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. 

 5. ledna 2019 proběhla novoroční kreativní dílna pro rodiny s dětmi, které si mohly 

vyzkoušet různé techniky a materiály dekorací s africkou tématikou. 

 Stejně jako v minulých letech připomnělo muzeum i v roce 2019 (26. až 30. března) pro 

dějiny města mimořádně významnou událost předání Chomutova do rukou řádu německých 

rytířů, a to vystavením faksimile darovací listiny Bedřicha Načeradce ze dne 29. března 1252. 

 16. dubna se uskutečnil koncert dětského pěveckého sboru Hlásek k oživení 

velikonočního období v kostele sv. Kateřiny. 

 Velikonoční kreativní dílna pro rodiny s dětmi proběhla v pátek 19. dubna a rodiny si 

mohly vyzkoušet různé techniky a materiály na výrobu zajíčků a velikonočních dekorací.  

 Den otevřených dveří památek a sídel (27. dubna) byl v roce 2019 obohacen o 

doprovodný program v podobě komentované prohlídky autorů výstavy Křížová cesta – cykly 

barokních obrazů a přednáškou Radka Zozuláka o restaurování obrazů ke stejné výstavě.  

 Oblastní muzeum v Chomutově se v roce 2019 poprvé zapojilo do oslav Mezinárodního 

dne muzeí, který každoročně připadá na 18. května. Byla rozšířena otevírací doba na 9 až 17 

hodin v obou budovách a návštěvníci měli možnost si zdarma prohlédnout všechny muzejní 

expozice i výstavy.  

 Oblastní muzeum v Chomutově poskytlo i v roce 2019 kostel sv. Kateřiny na již 

zavedenou akci Noc kostelů (24. května). Návštěvníci měli možnost v kostele ve večerních 

hodinách zhlédnout několik koncertů pěveckých sborů Anonym, Vox Cantabilis a Na-Hlas. Dále 

byly připraveny dvě odborné komentované prohlídky kostela sv. Ignáce a kostela sv. Kateřiny. 

 Jak se již stalo tradicí, pořádalo muzeum u příležitosti Muzejní noci (8. června) bohatý 

doprovodný program. Chomutovské divadlo NaOko se postaralo o několik divadelních vstupů 

vyprávějících postupně detektivní příběh Magistra Kelleyho. Zároveň měli návštěvníci možnost 

si zdarma prohlédnout a pohrát si ve výstavě Hry a klamy. Program byl také obohacen o 

workshop UV luminiscence pro malé i velké.   

 Ve spolupráci s chomutovským výborem pro národnostní menšiny, respektive se 

zástupci německé menšiny žijící v Chomutově, bylo realizováno autorské čtení Richarda Šulka 

(22. června), posledního autora píšícího v egerlandském nářečí. Atmosféru akce doladilo 

prostředí kostela sv. Kateřiny, kde komorní akce probíhala. 

 Muzeum v roce 2019 opět spolupracovalo se statutárním městem Chomutov a celkem 

dvakrát poskytlo své prostory a organizačně se podílelo na přípravě akcí v rámci celoroční 
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soutěže pro veřejnost s názvem Rodinné zápolení. Dne 22. června byly tématem zápolení 

Fantastické vynálezy a bylo propojeno s výstavou Hry a klamy. Dne 30. listopadu se věnovalo 

Pohádkovým Vánocům a odehrálo se ve výstavách Retrohrátky a stálé expozici Svět Krušných 

hor. 

 Oblastní muzeum v Chomutově opět spolupracovalo s multižánrovým 

nízkonákladovým festivalem Obnaženi, který v roce 2019 probíhal v termínu 20. až 24. srpna. 

V kostele sv. Kateřiny opět proběhl jeden z vrcholných bodů programu festivalu. Tentokráte 

to byla performance s názvem When everything is human, the human is an entirely different 

thing holandského uměleckého sdružení Wild Vlees. Performance byla velice neotřelým 

filosoficky laděným pojednáním o zapojení člověka do svého okolí.  

 Muzeum uspořádalo na Den evropského historického dědictví (7. září) hned několik 

doprovodných akcí: pozorování Slunce, komentovanou prohlídku výstavy o žateckém stíhacím 

leteckém pluku, přednášku Václava Pinty o pražském groši, přednášku Václava Moravce o 

vzniku Československé měny.  

 26. září se uskutečnil slavnostní křest knihy Kremsiger Gebirge o historii rudného 

dolování v přísečnickém revíru Krušných hor. Akt proběhl v muzejních prostorách 

chomutovské radnice společně s předáním pamětních listů zasloužilým členům České 

numismatické společnosti z chomutovské pobočky. 

 28. září proběhla podzimní kreativní dílna pro rodiny s dětmi. Návštěvníci měli 

možnost ponořit se do podzimní atmosféry tvorbou několika zajímavých výrobků z barevných 

nití.  

 Muzeum se také připojilo k oslavám 30. výročí sametové revoluce a Dne boje za 

svobodu (17. listopadu) a stalo se stěžejní organizací ve městě, která v tento den pořádala pro 

veřejnost bohatý program: volně přístupnou výstavu Únik z totality, obelisk Pravdy a lásky v 

kostele sv. Kateřiny, přednášku Jiřího Kopici Sametová revoluce v Československu a na 

Chomutovsku a vernisáž výstavy Retrohrátky s vystoupením dětského pěveckého sboru Hlásek 

a promítáním pohádek z Národního filmového archivu. 

 Obě muzejní budovy opět po dvou letech hostily regionální historickou soutěž (27. 

listopadu) pro žáky II. stupně základních škol, organizovanou Střediskem volného času 

Domeček Chomutov. 

 V rámci doprovodného programu k výstavě Retrohrátky přispělo muzeum k vánoční 

atmosféře uspořádáním tří koncertů v kostele sv. Kateřiny. Vystoupily pěvecké sbory 

Anonym, Comodo a Na-Hlas (7., 14. a 21. prosince). 

 

  

Muzejní pedagogika 

 V roce 2019 byla muzejní pedagogika zásadním způsobem podpořena formálně i reálně 

pokyny pro kurátory a autory výstav. V pokynech byla jasně ukotvena spolupráce a pozice 
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muzejního pedagoga ve tvůrčím výstavním týmu od samého počátku. Muzejní edukátorky v 

kultuře se tak zásadní měrou podílely na přípravě a realizaci všech uskutečněných programů v 

rámci výstav a projektů a jejich snahy se setkaly s pozitivním ohlasem u žáků, studentů i 

pedagogů. Vytvořené programy byly zaměřeny flexibilně na různé cílové skupiny ve velmi 

širokém věkovém spektru. Muzejní edukátorky na základě poptávky vytvořily pro školy 

programy tzv. na míru, přizpůsobily je věku i povaze skupin dětí a propojily je také s učebními 

plány a rámcovým vzdělávacím programem. Jako podpora prázdninových aktivit dětí proběhly 

dva turnusy muzejních příměstských táborů: Zvířata kolem nás a Malovaný džbánek. Na 

začátku samotných příprav první fáze programů absolvoval v roce 2019 tým pracovníků muzea 

návštěvu dvou stěžejních institucí, které se v současné době zabývají muzejní pedagogikou na 

velmi vysoké úrovni (Národní galerii v Praze a Muzeum umění v Olomouci). (Jako podpora 

prázdninových aktivit dětí proběhly dva turnusy muzejních příměstských táborů: Zvířata 

kolem nás a Malovaný džbánek.)  

 

Prohlídkové okruhy městem 

 Od roku 2018 Oblastní muzeum Chomutov rozšířilo své služby návštěvníkům o 

prohlídky historického centra města Chomutova. I v roce 2019 byly předmětem nabídky tři 

okruhy odstupňované podle náročnosti časové i co do počtu navštívených památek. Prohlídky 

jsou realizovány odbornými kurátory historického oddělení a je tak zajištěna jejich vysoká 

informační kvalita. Muzeum nabízí prohlídky malého, středního a velkého okruhu nejen v 

české, ale i v německé jazykové mutaci. Průvodcovská služba se setkala s úspěchem zejména 

v jarních a letních měsících hlavně u studentů a pedagogů místních škol a také u návštěvníků 

z jiných krajů i ciziny. V roce 2019 rozšířilo muzeum svoji nabídku o výpravy do přírody na 

míru. Tuto službu muzeum poskytuje i z důvodu absence servisu ze strany města Chomutova 

v rámci působení infomačního centra a je tak aktivním spolupracovníkem a partnerem v tomto 

segmentu služeb. 

 

Exkurze a přírodovědné kurzy 

 Exkurze a přírodovědné kurzy realizované přírodovědným oddělením muzea jsou 

specifickou, samostatnou a bohatou činností, která je zaměřena jak na odbornou, tak na 

laickou veřejnost. Pravidelnými návštěvníky jsou nejen místní obyvatelé, ale přijíždějí zájemci 

z celého Ústeckého kraje. Od 1. června 2019 zahájilo muzeum v rámci dalšího rozšiřování 

služeb návštěvníkům také přírodovědné výpravy s průvodcem. Je tak možné si individuálně 

navolit místo (po Krušných horách, okrese Chomutov a přilehlých částech Doupovských hor, 

Podkrušnohorské pánve a Českého středohoří). Je možné si vybrat i konkrétní místa 

(rašeliniště, údolí, skalní útvary, zaniklá sídla a samoty, lesní pomníčky, stará důlní díla atp.), 

konkrétní rostliny nebo chráněná území. Samozřejmě vždy po dohodě s průvodcem exkurze. 

Díky projektu Pojďte s námi do přírody realizovanému za finančního přispění statutárního 

města Chomutova se vypravila do přírody i řada Chomutovanů včetně dětí. Pro učitele, 
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studenty a veřejnost bylo v roce 2019 v severozápadních Čechách připraveno a v terénu 

vedeno 35 exkurzí, jedna přednáška a jeden pracovní seminář. 
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8. ORGANIZACE ZAJIŠŤUJÍCÍ VEŘEJNÝ POŘÁDEK 

 Bezpečnost na Chomutovsku zajišťují Policie České republiky a Městská policie 

Chomutov. V ulicích města lze častěji spatřit příslušníky městské policie, již zajišťují veřejný 

pořádek, řeší dopravní přestupky a podobně. Státní policie se zabývá závažnějšími 

kriminálními činy, dopravními nehodami a bezpečnostně-rizikovými situacemi. 

 

8.1 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. Vedoucím Územního odboru Chomutov Policie České republiky 

byl v roce 2019 pan plk. Mgr. Radek Houška. 

 

8.1.1 Kriminalita 

 Okres Chomutov dosáhl v roce 2019 indexu kriminality 234, což je množství trestných 

činů na 10 tisíc obyvatel za sledované období, a zařadil se tak na desáté místo v republice, mezi 

územní odbory Praha venkov – jih a Ústí nad Labem. Celkem došlo na Chomutovsku ke 2 178 

zjištěným trestným činům, z nichž jich bylo objasněno 720, tedy 33 procent. 

 

Mezi trestnými činy v roce 2019 jednoznačně dominovaly trestné činy obecné 

kriminality, bylo jich spácháno 1 978. 1 165 kriminálních činů se řadilo do kategorie 

majetkových, 558 trestných činů tvořily krádeže. Co do četnosti následovaly případy 

hospodářské kriminality, kterých bylo 331. Ze závažných trestných činů byla na Chomutovsku 

v hodnoceném roce zjištěna jedna vražda a pět případů kuplířství. Došlo také k 29 požárům a 

jednomu výbuchu. 
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Jedním z medializovaných případů územního odboru byl v roce 2019 říjnový zásah 

chomutovských policistů proti výrobcům a distributorům pervitinu. Domovní prohlídky 

proběhly na čtyřech různých místech, v bytech i rodinných domech. Policie při nich zadržela a 

obvinila čtyři osoby, které měly vyrábět a prodávat pervitin. Jedná se o tři muže a jednu ženu 

z Chomutovska. Jednomu z mužů, který už byl za obdobnou činnost trestaný, hrozí až 10 let za 

mřížemi, ostatním obviněným pět let. Čtveřice zadržených osob se na výrobě a prodeji 

pervitinu podílela různě. Někteří pervitin přímo vyráběli, jiní za finanční úplatu k jeho výrobě 

poskytovali prostory. Jeden z obviněných vozil svým vozidlem ostatní na nákupy léčiv 

potřebných k výrobě drog, další obvinění pervitin také distribuovali. Trestná činnost probíhala 

nejméně od léta roku 2018 do 9. října 2019, kdy byla čtveřice zadržena. 

 

8.1.2 Doprava a silniční provoz 

V oblasti dopravy a silničního provozu došlo v roce 2019 na území chomutovského 

odboru Policie České republiky k 1 476 dopravním nehodám, což je o 119 méně než 

v předešlém roce. Zemřelo 6 lidí (což je o tři méně než v předešlém roce), 48 osob bylo zraněno 

těžce, 256 lehce. 
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Celkové škody způsobené v uplynulém roce při dopravních nehodách činí více než 65 

milionů korun. V souvislosti s kolizemi byly uloženy pokuty ve výši téměř 470 tisíc korun. Toto 

číslo je oproti roku 2018 nižší o více než 75 tisíc korun. Co se však nezměnilo, je pořadí 

nejčastějších příčin vzniku nehod. Na prvním místě zůstává nesprávný způsob jízdy (740 

případů), jako je vjetí do protisměru, nedodržení bezpečnostní vzdálenosti, nesprávné otáčení 

a couvání, nevěnování se plně řízení vozidla, nesledování situace v silničním provozu či 

samovolné rozjetí nezajištěného vozidla a podobně. Výrazný podíl na nehodovosti měla opět 

nepřiměřená rychlost (226 případů) a nedání přednosti v jízdě (163 případů). Několikrát 

sehrálo roli i nesprávné předjíždění (17).  

Stejně jako v předchozím období mají naprostou většinu kolizí na svědomí řidiči 

motorových vozidel, a to v 1 139 případech. O 64 případů vzrostl počet nehod zaviněných 

zvěří, a to na číslo 291. V žebříčku zavinění pak figurují také řidiči nemotorových vozidel (13 

případů) či chodci (11 případů). Nejčastějším místem střetů byly místní komunikace, dále pak 

silnice I., II., a III. třídy a účelové komunikace, například parkoviště. 
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8.2 Městská policie Chomutov 

Městská policie Chomutov sídlí v Dřínovské ulici a v roce 2019 ji vedl pan Mgr. Tomáš 

Douda. Městská policie během roku 2019 pokračovala, kromě běžné agendy, v zaměření na 

oblast prevence kriminality.  

V roce 2019 byla u městské policie vytvořena pořádková jednotka se speciálním 

intenzivním výcvikem. Jejím zaměřením je dohled při velkých sportovních akcích, kdy dochází 

k potyčkám mezi příznivci jednotlivých kubů a dohled v problémových lokalitách. Pro podobné 

akce většího rozsahu byl také pořízen nový transportér. Dále byli v uvedeném roce všichni 

strážníci i asistenti prevence kriminality proškoleni k poskytnutí první pomoci odborným 

lektorem Horské služby. 

Městská policie Chomutov v roce 2019 dále uspořádala kurzy sebeobrany pro ženy a 

seniory. Kurz účastníky naučil, jak se efektivně bránit útočníkovi s ohledem na jejich věk či 

tělesné dispozice, ale také pravidla, jak se bezpečně chovat na ulici, v dopravních prostředcích 

a na dalších místech, kde by k útoku mohlo dojít. Do projektu byli zařazeni také sociální terénní 

pracovníci města, úřadu práce a asistenti prevence městské policie. V listopadu 2019 se také 

odehrál první ročník benefičního turnaje v malé kopané chomutovské městské policie. 

Výtěžek z akce byl věnován dětskému oddělení chomutovské nemocnice.  

  

8.2.1 Přestupky 

Strážníci Městské policie Chomutov řešili v roce 2019 celkem 6 683 přestupků v rámci 

příkazního řízení. Na pokutách uložených v příkazním řízení byly vybrány 2 704 700 korun. 1 

402 přestupků bylo vyřešeno napomenutím bez uložení sankce. 44 804 případů podezření ze 

spáchání přestupku ohlásila městská policie příslušným správním orgánům, 77 případů 

důvodných podezření pak předala Policii České republiky. Podrobnější rozpis řešených 

přestupků je uveden níže. 

Přestupky projednané příkazem na místě (v příkazním řízení)  6 683 

z toho přestupků proti zákonu o silničním provozu 

(vyjma překročení nejvyšší dovolené rychlosti) 6 040 

z toho přestupků spáchaných překročením nejvyšší dovolené rychlosti 0 

z toho přestupků proti zákonu o ochraně zdraví před škodlivými účinky návykových 

látek 49 

z toho přestupků proti veřejnému pořádku 376 

z toho přestupků proti občanskému soužití 0 

z toho přestupků proti majetku 46 

z toho přestupků proti pořádku v územní samosprávě  169 

z toho ostatních 3 
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Celkový počet podezření ze spáchání přestupků oznámených příslušným orgánům  44 804 

z toho přestupků proti zákonu o silničním provozu 

(vyjma překročení nejvyšší dovolené rychlosti) 1 087 

z toho přestupků spáchaných překročením nejvyšší dovolené rychlosti 42 817 

z toho přestupků proti zákonu o ochraně zdraví před škodlivými účinky návykových 

látek 24 

z toho přestupků proti veřejnému pořádku 107 

z toho přestupků proti občanskému soužití 37 

z toho přestupků proti majetku 45 

z toho přestupků proti pořádku v územní samosprávě 279 

z toho přestupků spáchaných porušením nařízení obce 1 

z toho přestupků podle zákona o silniční dopravě 22 

z toho ostatních 484 

Celková výše příjmů ze sankčních poplatků v tisících korun 2 704 

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 95 

Počet rozhodnutí o odstranění vozidla 43 

Počet osob převezených do záchytné stanice 0 

Počet zjištěných osob řídících pod vlivem alkoholu 9 

Počet osob předvedených na policii 103 

Počet nalezených odcizených vozidel 0 

Počet odchycených zvířat 217 

Počet použití TPZOV44 k zabránění odjezdu vozidla 4 202 

Počet použití TPZOV k vynucení povinnosti řidiče vozidla setrvat na místě 0 

 

 
44 TPZOV: Technický prostředek k zabránění odjezdu vozidla, tzv. botička. 
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9. 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 2019. Materiály jsou převzaty z webových stránek Českého 

statistického úřadu.  

 

 

Administrativní rozdělení okresu Chomutov45 

 

 

 

 

 

 

 

 
45 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 okresech46 

 

 

 

 

 

 
46 Dostupné zde: https://www.czso.cz/csu/czso/c-vybrane-ukazatele-v-kraji-a-jeho-okresech-qdottrq45j 
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Podíl nezaměstnaných osob v Ústeckém kraji a jeho okresech47 

 

 

 

Vybrané ukazatele za okres Chomutov48 

 

 

 

 
47 Dostupné zde: https://www.czso.cz/csu/xu/nezamestnanost-v-usteckem-kraji-v-dubnu-2020 
48 Dostupné zde: https://www.czso.cz/csu/xu/okres_chomutov 
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10. POČASÍ 

 Kapitola zachycuje stručný souhrn počasí za rok 2019 doplněný informacemi o 

významnějších výkyvech počasí na Chomutovsku a souhrnný grafický přehled počasí 

v Chomutově za rok 2019 z archivu historie simulací49. Počasí zaznamenávají přímo 

v Chomutově dvě stanice Českého hydrometeorologického ústavu: manuální srážkoměrná 

stanice v Palachově ulici a měřící stanice kvality ovzduší ve Škroupově ulici. V Havlíčkově ulici 

mají cvičnou meteorologickou stanici žáci zdejší soukromé základní školy, další meteostanici 

lze spatřit v Lipské ulici u ústí Podkrušnohorského přivaděče do akvaduktu přes Bezručovo 

údolí.  

 

10.1 Souhrn počasí za rok 2019 

 První den roku 2019 se přes Krušné hory přihnala na území České republiky silná 

vichřice, která místy dosahovala rychlosti až 80 kilometrů v hodině. 2. ledna pak v Chomutově 

napadl první sníh nového kalendářního roku a místy se tvořilo náledí. V následujících dvou 

týdnech se na horách tvořily sněhové jazyky a nastala kalamita. Některé silnice ve vyšších 

polohách Chomutovska byly neprůjezdné, docházelo také k pádům namrzlých větví a stromů. 

Výraznější vítr a sněžení ustaly až třetí lednový týden, kdy je vystřídalo suché mrazivé počasí. 

Během února se postupně oteplovalo až na 15 °C v posledních dnech měsíce. 3. března vydal 

Český hydrometeorologický ústav 

výstrahu před silným větrem, 

který však na Chomutovsku 

nezpůsobil větší škody. Ty 

napáchal až nápor větru o týden 

později, kdy hasiči v okresu 

Chomutov vyjížděli k šesti 

zásahům. Přímo v Chomutově vítr 

10. března shodil sloup semaforu 

na křižovatce ulic Blatenská a 

Zborovská.  

 V první půli dubna došlo k postupnému ochlazování až k 5 °C, poté začaly teploty opět 

narůstat až k 25 °C. K dlouho trvajícímu suchu a rostoucím teplotám se během třetího 

dubnového týdne přidal silný vítr, a tak od 22. dubna začala pro Ústecký kraj platit výstraha 

před nebezpečím požárů. Poslední dubnové dny a první polovina května přinesly ochlazení až 

pod 10 °C. Během druhé poloviny května se opět oteplovalo a v prvních červnových dnech 

sahaly teploty ke 30°C. Tropické dny pokračovaly i během druhého červnového týdne a s 

 
49 Archiv počasí ukazuje data simulace a ne 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 

Foto: Chomutovský deník / Roman Dušek 

https://chomutovsky.denik.cz/galerie/vitr-semafor-chomutov-20190311.html?photo=1&back=2126736949-399-9
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vysokými teplotami přišly také bouřky. Jedna z nejsilnějších se přehnala přes Chomutovsko 

11. června a způsobila, mimo jiné, poruchu na řídící jednotce elektronického systému 

vzduchotechniky a topení v objektu chomutovského Aquasvěta, čímž si vyžádala jeho 

několikadenní uzavření pro veřejnost. Poslední červnový týden došlo k dalšímu oteplení, 

teploty stoupaly až k 35 °C a 26. června byla na území Ústeckého kraje vyhlášena smogová 

situace. 

 4. července došlo k citelnému ochlazení na 20 °C, které s menšími výkyvy vydrželo první 

dva červencové týdny. Chladnější dny ovšem nepřinesly srážky, kterých byl v první polovině 

roku značný nedostatek, a tak od 16. července vydal vodoprávní úřad chomutovského 

magistrátu zákaz odběru vody z vodních toků Hačka, Podkrušnohorský přivaděč IV, 

Prunéřovský potok, Chomutovka a Hutná. Poslední červencový týden byl podobný jako 

červnový, s teplotami přes 30 °C, bouřkami a smogovou situací. První půlka srpna byla teplá, 

ne však tropická, a chudší na sluneční paprsky. Třetí srpnový týden byl oproti předešlým 

bohatší na srážky, především pak 20. srpen, přesto však výrazněji nesnížil půdní sucho a deficit 

hladiny podzemních vod, jejichž stav byl v severozápadních Čechách dlouhodobě silně 

podnormální či mimořádně podnormální. Konec srpna byl suchý, s teplotami kolem 30 °C. 

Během září se postupně ochlazovalo, denní teploty se pohybovaly okolo 20 °C a noční se 

ojediněle přiblížily i bodu mrazu. 30. září zasáhl Chomutovsko silný vítr, který si vyžádal zásah 

hasičů u Málkova a v Lesní ulici v Chomutově. 

 Na začátku října přišlo další ochlazení k 15 °C, po týdnu teploty vystoupaly opět k 20 °C 

a přibylo oblačnosti a srážek. Během třetího říjnového týdne se začaly objevovat inverze, díky 

nimž dosahovaly teploty v Chomutově k 15 °C, zatímco na horách se pohybovaly kolem 20 °C. 

V závěru října byly nejvyšší denní teploty do 10 °C a ranní klesaly pod bod mrazu. Podobný 

teplotní charakter a převážně zataženou oblohou s občasným deštěm mělo počasí první půle 

listopadu. Během druhého listopadového týdne napadl v Krušných horách sníh. V druhé půli 

listopadu se teploty pohybovaly nejčastěji kolem 7 °C a počasí mělo typicky podzimní ponurý 

charakter s minimem slunečního záření a inverzemi. S prvními prosincovými dny se objevily 

také denní minusové teploty. Denní teplotní hodnoty kolem nuly se udržely až do poloviny 

prosince, kdy se postupně oteplilo až k 10 °C. Poslední prosincový týden přinesl mrholení a 

déšť do Chomutova i do hor a denní teploty kolem 7 °C. 

 

10.2 Diagramy povětrnostního archivu 

 Níže uvedené diagramy povětrnostního archivu jsou rozděleny do tří grafů.  

1. Graf zachycující teplotu, včetně relativní vlhkosti v hodinových intervalech.  

2. Graf s informacemi o množství mraků (šedé pozadí) a jasné obloze (žluté pozadí), kde tmavší 

šedé pozadí znamená hustší oblačnost.  
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3. Graf s rychlostí a směrem větru. Směr větru je zachycen ve stupních, kdy 0° značí sever, 90° 

východ, 180° jih a 270° západ. Purpurové body zobrazují směr větru tak, jak je uvedeno na 

pravé ose. 
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11. NÁBOŽENSTVÍ, DOBROČINNOST A SOCIÁLNÍ PÉČE 

 Kapitola Náboženství a dobročinnost přináší přehled církevních a náboženských 

organizací působících v roce 2019 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. 

 

 

11.1 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 – a organizuje letní 

tábory a pravidelné Dětské šou určené zejména pro děti ze sociálně slabých rodin. Církev 

v roce 2019 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 nabízí 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 v roce 2019 se nepodařilo 

získat žádné informace. Jednatelem centra byl v předchozích letech pan Jan Sedláček. 

 

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 
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v Chomutově v rámci Křesťanského centra pro rodinu Horizont, které sídlí na Husově náměstí. 

Kazatelem chomutovského sboru byl v roce 2019 pan Jan Matoušek. 

 Křesťanské centrum pro rodinu Horizont zaštiťuje provoz chomutovské pobočky 

dobrovolnického centra ADRA50. Ve spolupráci s dobrovolníky působilo v roce 2019 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 2019 nacházela 

v ulici Na Příkopech, jejím kazatelem byl pan Roman Kysela.   

 Bohoslužby chomutovské stanice mají spíše komorní a neformální charakter. Setkává 

se při nich, u stolu, vždy přibližně deset lidí. Třetí neděli v měsíci jezdí věřící na bohoslužbu do 

mateřského sboru v Mostě. Církev bratrská v Chomutově v roce 2019 pořádala každé úterý 

biblické hodiny, které zpravidla probíhaly v několikadílných cyklech a byly věnovány 

konkrétnímu biblickému tématu či části bible. Jednou měsíčně se pak křesťané z Chomutovska 

setkávali ke společným modlitbám. Ekumenická modlitební setkání vede vždy hostitel, tedy 

pastor společenství, ve kterém setkání probíhá. Do těchto setkání byla v Chomutově zapojena 

Apoštolská církev, jirkovská Armáda spásy, Církev bratrská, Církev českobratrská evangelická, 

Církev československá husitská a jirkovské Křesťanské společenství. 

 

Církev československá husitská  

 je křesťanská církev vyhlášená roku 1920. Církev československá husitská za zdroje své 

nauky označuje snahu o návrat k prvotní církvi či k pravému jádru křesťanství. Považuje se za 

pokračovatelku učení mistra Jana Husa a husitství, které je zde pokládáno za specificky českou 

formu křesťanství. V Chomutově bylo působení československé husitské církve oficiálně 

 
50 ADRA: Adventist Development and Relief Agency je mezinárodní humanitární organizace poskytující pomoc 

lidem v nouzi. 
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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 2019 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. V roce 2019 nabízela také osobní asistenci pro cesty na 

úřad, k lékaři a podobně a shromažďovala ošacení a další potřebné věci pro případné zájemce 

a následně pro Diakonii Broumov. Církev pořádala bohoslužby a duchovní setkání na faře ve 

Zborovské ulici, sváteční bohoslužby se konaly v kostele svatého Ignáce.  

 

Českobratrská církev evangelická 

 vznikla v roce 1918. Navazuje zejména na odkaz české a evropské reformace, tedy na 

luteránství, kalvinismus a na působení osobností, jako byl Jan Hus nebo příslušníci Jednoty 

bratrské (například Jan Amos Komenský a Petr Chelčický). Hlavním motivem reformace je 

touha po bezprostředním uchopení biblické zvěsti a po její aktualizaci. Základem sborového 

života chomutovského sboru Českobratrské církve evangelické jsou nedělní bohoslužby. Po 

liturgické bohoslužbě tradičně následují posezení u kávy a čaje. Průměrná účast na 

chomutovských bohoslužbách oproti dvěma předchozím letům mírně stoupla: v roce 2019 je 

navštěvovalo přibližně 22 lidí. Českobratrská církev evangelická pořádala v roce 2019 

bohoslužby a náboženská setkání v modlitebně v ulici 28. října. Jáhenem chomutovského 

farního sboru byl v uvedeném roce pan Filip Němeček. 

 Také v roce 2019 proběhlo v modlitebně chomutovské evangelické církve, kromě 

tradičních a mimořádných, několik ekumenických bohoslužeb. V rámci Aliančního týdne 

modliteb se opět uskutečnila bohoslužba s Církví bratrskou. Na Velký pátek proběhla společná 

bohoslužba s Československou církví husitskou. Další ekumenická modlitební setkání 

probíhala tradičně jednou měsíčně v pondělí od 18. hodin střídavě na adresách různých 

místních denominací. 17. listopadu si věřící připomněli podle celocírkevního návrhu liturgie s 

kázáním 30 let od sametové revoluce. Po dvou letech proběhla, vedle hojněji navštěvované 

bohoslužby na Boží hod vánoční, i bohoslužba na Štědrý večer. Sešel se na ní opět velmi úzký 

kruh účastníků. Evangelická církev pokračovala i v roce 2019 ve vedení nedělní školy. Stále 

však spíše nárazově, v závislosti na přítomnosti a množství dětí. Obsahem nedělních škol je 

systematické přibližování základních novozákonních textů. V roce 2019 byly pokřtěny dvě 

nové členky. Konaly se dva církevní sňatky a tři pohřební obřady zorganizované chomutovskou 

farností Československé církve evangelické. 

 Českobratrská církev evangelická v Chomutově v první půlce roku 2019 nabízela 

duchovní služby ve výchovném ústavu Místo, po celý rok pak v Klubu Esprit pro lidi s duševním 

onemocněním a v jirkovském azylovém domě Armády spásy pro matky s dětmi. Nově započata 

byla spolupráce i v jirkovském azylovém domě Armády spásy pro dospělé. Z mimořádných 
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jednorázových akcí v roce 2019 lze zmínit například ekumenickou pobožnost na Mezinárodní 

den Romů, ekumenickou pobožnost na zahájení DobroFestu, bohoslužebnou i historickou 

připomínku 120. výročí od postavení dnes již zbořeného chomutovského evangelického 

kostela za spoluúčasti německého partnerského sboru, Vánoční punč se sborovým divadelním 

vystoupením, pouštění draků a opékání buřtů na Kočičáku či literární festivaly Giňimo-

Geňipen-Čtení (za spoluúčasti romsky píšících autorů) a Čtení (s výhradně česky píšícími 

autory). 

 

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 2019 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 2019 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 2019 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 2019 kromě pravidelných 

bohoslužeb farní rekolekce, duchovní obnovy farnosti, jež zahrnovaly mši svatou a pokračovaly 

snídaní na faře a přednáškami v kapli. 23. února 2019 se v jirkovském divadle uskutečnil druhý 

farní a charitní ples a 25. května proběhl v tělocvičně průmyslové školy první dětský ples ve 

stylu Pirátů z Karibiku. Chomutovská římskokatolická církev se také připojila k Noci kostelů (24. 

května), během které byla v kostele Nanebevzetí Panny Marie k vidění výstava kněžských 
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rouch a projekce fotografií ze života farnosti. 22. června byl v tomtéž kostele uspořádán 

Koncert duchovní hudby pěveckého sboru Anonym s varhanním doprovodem. V neděli 28. 

července byla sloužena mše svatá v kostele sv. Ignáce, při příležitosti blížících se jmenin 

patrona kostela. 23. září byla na děkanství zahájena výuka náboženství pro školní rok 

2019/2020. 25. listopadu 2019 byla sloužena poutní mše v kostele sv. Kateřiny při příležitosti 

jmenin patronky kostela. V průběhu roku 2019 chomutovská farnost uskutečnila řadu poutí a 

zajišťovala bohoslužby v mnohých kostelech a kaplích situovaných mimo Chomutov.  

 

Svědkové Jehovovi  

 je náboženská společnost, jež působí v oblasti pomoci obětem přírodních katastrof, 

podpory misionářů a výstavby dalších modliteben v rozvojových zemích. Kromě bohoslužeb 

pořádá společnost setkávání při studiu Bible, veřejné přednášky a služební shromáždění. 

Bohoslužby a duchovní setkání Svědků Jehovových se v roce 2019 konaly v sále Království 

v ulici Pod Strážištěm.   

 

Židovská obec 

 v Chomutově měla ještě v roce 2008 podle informací z tisku přibližně 10 členů, o 10 let 

později již oficiálně neexistovala. V Chomutově však působí neformální skupina občanů, 

kterým je téma judaismu a chomutovské židovské obce blízké a kteří se snaží o oživení její 

historie. V roce 2018 proto došlo za účasti představitelů Židovské obce Teplice k pietnímu 

setkání za účelem uctění obětí Křišťálové noci, během něhož byl na rohu ulic Mostecká a Karla 

Buriana, kde dříve stávala chomutovská synagoga, odhalen pomník na události Křišťálové noci. 

Setkání na výročí Křišťálové noci (13. listopadu) se u pamětní desky uskutečnilo také v roce 

2019. 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 2019 měla Židovská obec Teplice 134 členů, jejím předsedou byl pan Michael 

Lichtenstein.  

     

 

11.2 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 
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poskytovat v Chomutově a nejbližším okolí dobrovolnický servis pro neziskové organizace 

poskytující sociální, zdravotní a pro-rodinné služby. Centrum se nachází v sídle Církve 

adventistů sedmého dne na Husově náměstí a jeho vedoucí byla v roce 2019 paní Markéta 

Ungrová. 

 Dobrovolníci z centra ADRA pravidelně pomáhají v Domově pro seniory a v Domově 

pro osoby se zdravotním postižením na Písečné, v Křesťanském rodinném centru Horizont, v 

organizaci Člověk v tísni, v nemocnici na onkologickém oddělení, v rodinných centrech a 

dalších organizacích, kde se věnují klientům, pacientům, rodičům a dětem. Dobrovolnické 

centrum ADRA úzce spolupracuje s Rodinným centrem Rozmarýn, s nímž v roce 2019 

uspořádalo například odpoledne plné zábavy a soutěží pro celou rodinu s názvem Pohádkový 

park (5. září) či dobrodružnou cestu svíčkami osvětleným Strašidelným parkem (2. listopadu). 

V uvedeném roce proběhl v městském parku také čtvrtý dobrovolnický festival DobroFest (15. 

června), festival dobrovolníků pro dobrovolníky, rodiny s dětmi či zájemce o dobrovolnictví, 

tentokrát s podtitulem O neplýtvání. Dobrovolníci také pomáhali s realizací Benefičního 

dětského dne v atriu Chomutovské knihovny (1. června) a podíleli se na programu festivalu 

ekologie EkoDen, který se konal tamtéž 27. června. Na počátku roku, 8. února 2019, proběhl v 

sále Chomutovské knihovny první Maškarní ples 2. patra, při kterém se spojily zdejší 

spolupracující organizace: Chráněná dílna Mezi námi, Klub Esprit, Křesťanské centrum pro 

rodinu Horizont a dobrovolnická centra ADRA Chomutov a Radka Kadaň. 

 

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, kteří potřebují pomoc jiné osoby. Středisko sídlí v ulici Březenecká a 

jeho vedoucí je paní Jitka Sedláčková.  

 

Klub Pathfinder  

 je zapsaný spolek, jehož cílem je pracovat s dětmi a mládeží, pomoci jim se základní 

orientací v životě, v získání užitečných a správných návyků, vlastností a dovedností. Pathfinder 

se snaží nacházet netradiční odpovědi na téma přírody, myšlení, vědění a víry a nabízí aktivity 

jak pro registrované členy, tak i pro neorganizované děti a mládež, jejichž součástí je zřetelný 

postoj k alkoholu a drogám. V Chomutově se v rámci klubu Pathfinder schází oddíl Po-malé 

šípy, jehož provoz zastřešuje Křesťanské centrum pro rodinu Horizont. Vedoucí oddílu byla 

v roce 2019 paní Markéta Ungrová. 
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Nadační fond Solovjevský  

 usiluje o obnovování pravoslavných duchovních a morálních hodnot a tradic. Činí tak 

prostřednictvím realizace projektů rekonstrukce starých a výstavby nových 

objektů duchovního a kulturního dědictví a také podporováním rozvoje 

poutnictví, misionářství a dalších charitativních činností. 

 Hlavním projektem fondu je finanční a materiální podpora 

pravoslavné církevní obce L´utina, Prešovské eparchie, při výstavbě 

poutnického centra a muzea. Centrum bude zasvěceno zakladateli a prvnímu duchovnímu 

správci církevní obce L´utina protojereji Vasiliji Solovjevu u příležitosti 125 let od jeho narození 

16. prosince 2020. Předsedou správní rady nadačního fondu a koordinátorem projektu byl 

v roce 2019 pan Valerij Kulacký. 

 

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 2019 paní Denisa 

Albrechtová. 

 Oblastní charita Chomutov provozuje od roku 2017 dětskou skupinu 

s kapacitou 10 dětí a celoročním provozem. V roce 2019 se charita podílela na realizaci 

druhého Farního plesu (23. února) chomutovské farnosti Římskokatolické církve, v jehož rámci 

proběhla charitativní akce na podporu projektu Nesoudíme, pomáháme. 18. května a 23. 

listopadu 2019 se Oblastní charita Chomutov zapojila do celorepublikové sbírky potravin. 

Během podzimní sbírky získala charita od Chomutovanů celkem 1773,5 kilogramu potravin a 

110 kilogramů drogistického zboží. Každou středu v červnu, září a říjnu 2019 pak u městské 

věže proběhl charitativní bazárek, jehož výtěžek byl použit na nákup materiální pomoci pro 

matky s dětmi v nouzi.   

 Charita na Chomutovsku každoročně organizuje Tříkrálovou sbírku. V roce 2019 byla 

zahájena 4. ledna, kdy byl před městskou věží k dispozici pro veřejnost Tříkrálový guláš, 

svařené víno či čaj. 6. ledna pak v galerii Špejchar proběhl charitativní koncert pěveckého 

sboru Na-hlas a Tříkrálový guláš mohli u zimního stadionu ochutnat návštěvníci hokejového 

zápasu Chomutov – Vítkovice. 19. ročník sbírky vynesl opět rekordní částku, vybralo se 132 734 

korun, které pomohli kromě dětí z chomutovské římskokatolické farnosti vybrat také žáci 

Základní školy Duhová cesta a chomutovští skauti. Finanční částka vybraná během sbírky byla 

použita na rehabilitační pobyty pro postižené děti, na nákup kompenzačních pomůcek, jako 

příspěvek na obědy pro děti rodičů-samoživitelů či pro materiální pomoc matkám v nouzi.    
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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 a v ulici Pod Břízami. 

V téže ulici 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 v Jiráskově ulici. 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 v Zahradní ulici. Od 1. ledna 

2019 nabízí Oblastní charita Most v Chomutově také potravinovou pomoc. 

  

Orel 

 je křesťanská 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 2019 měla celkem 

43 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 2019 pan Lukáš Tomko.  

 

SolidGround  

 je zapsaný spolek, který si klade za cíl prevenci sociálně patologických jevů 

v Chomutově a vedení občanů k mravní odpovědnosti. Etika sdružení vychází z 

křesťanských hodnot. Sdružení vytváří a rozvíjí vzdělávací, poradenské, zábavní 

a sportovní aktivity a zastřešuje provoz Dětského klubu U Broučka. Ten je 

personálně zajišťován výhradně dobrovolníky z řad chomutovské Apoštolské 

církve, která též poskytuje prostory, v nichž klub sídlí. Ve spolupráci se sborem Apoštolské 
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církve Chomutov realizoval spolek také tzv. Dětské šou, programy zaměřené na práci s dětmi 

do 15 let ohroženými sociálním vyloučením. Spolek sídlí v ulici Blatenská, jeho předsedkyní 

byla do června 2019 paní Darina Černá, poté se stal předsedou pan Pavel Vitvar. 

 

  

11.3 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 2019 pan Jaroslav Dostál. 

 Asociace nabízí v rámci pracovní rehabilitace sociální služby, jejichž účelem je pomoci 

klientům získat reálný náhled na vlastní schopnosti ve smyslu svého disponibilního potenciálu, 

osobnostních dispozic a fyzických a psychických předpokladů. Spolek také pořádá 

akreditované kurzy, odborné semináře a konference.  

 Asociace pracovní rehabilitace se v roce 2019 v rámci rozvoje uceleného systému 

podpory zaměstnávání osob se zdravotním postižením zapojila do pracovní skupiny 

generálního ředitele Úřadu práce České republiky projednávající posuzování osob se 

zdravotním postižením pro trh práce v kontextu koordinované a pracovní rehabilitace. 

Úspěšně v uvedeném roce pokračoval projekt Lávka, jehož obsahem je zvýšit zaměstnanost 

starších, nízkokvalifikovaných a znevýhodněných osob se zdravotním postižením. Postupně se 

také rozšiřovala členská základna, které asociace poskytuje možnost podpory při řešení jejích 

aktuálních potřeb. K 31. prosince 2019 sdružovala asociace pracovní rehabilitace celkem 35 

členů. Sociálně aktivizační službu, kterou asociace poskytuje, zahrnující jak základní sociální 

poradenství pro osoby se zdravotním postižením, tak odborné psychoterapeutické a 

ergoterapeutické poradenství, včetně cílených intervencí v oblasti sociální aktivizace a 

odborného sociálního poradenství, využilo v roce 2019 113 osob s různou mírou zdravotního 

postižení v ekonomicky aktivním věku (z toho 71 žen a 42 mužů). V oblasti šíření osvěty v 

oblasti pracovní rehabilitace nelze opominout přizvání Asociace pracovní rehabilitace České 

republiky do pracovní skupiny zabývající se rehabilitací v rámci Ministerstva zdravotnictví 

České republiky.  
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Asociace Pro Handicap 

 je pobočný spolek Společnosti pro podporu lidí s mentálním postižením. Asociace Pro 

Handicap sdružuje rodiny, které pečují o postižené děti s různým 

handicapem (zrakově postižené děti, děti s kombinovanými vadami, děti s 

autismem) s cílem umožnit jim důstojný život. Pořádá proto pracovní, 

zábavné, sportovní či kulturní akce pro rodiny s dětmi. Sídlo asociace je 

v Husově ulici, jeho předsedkyní byla v roce 2019 paní Dana Patočková. 

 Asociace Pro Handicap sdružuje přibližně 20 rodin, kterým se snaží pomoci 

s administrativou a ziskem finanční podpory na zdravotnické pomůcky, které lze mnohdy 

získat jen pod záštitou organizace. Asociace zajišťuje také aktivity sportovního klubu 

Handisport, který umožňuje sportování tělesně a mentálně postiženým lidem i seniorům. 

 Během roku 2019 měli členové asociace opět možnost využívat hipoterapii na 

Hrádečné. Velikonoční prázdniny (18. až 22. dubna) strávili členové Asociace Pro Handicap 

společně se členy Handisportu tradičně v Harrachově, kde podnikli několik pěších výletů do 

okolí. V prvním červencovém týdnu (1. až 7. července) se uskutečnil na Lesné v Krušných 

horách letní tábor pro děti s postižením. Na tento horský areál padla volba již počtvrté, a to 

díky jeho vzdálenosti od Chomutova a zejména ideálnímu terénu, který je vhodný i pro 

vozíčkáře. Počtvrté také navštívila asociace poslední srpnový týden (24. až 30. srpna) obec 

Lutová na Třeboňsku. 6. listopadu 2019 uspořádala Asociace Pro Handicap k 50. výročí založení 

Společnosti pro podporu lidí s mentálním postižením Benefiční koncert v Městském divadle 

v Chomutově, kterým provázela Magdalena Reifová a na němž vystoupila řada hostů. V 

předsálí probíhal prodej výrobků z dílen Asociace Pro Handicap. Výtěžek z prodeje, ze 

vstupného a ze sponzorských darů byl zhruba 130 tisíc korun a byl použit na činnost Asociace 

pro Handicap v následujícím roce, a to zejména na provoz keramické dílny, na hipoterapii a na 

rehabilitační pobyty dětí s handicapem. V roce 2019 se asociaci podařilo prostřednictvím 

Nadace ČEZ získat také dvě pomůcky pro její členy: lehokolo a přídavný elektropohon k vozíku. 

 

Centrum duševního zdraví 

 Chomutovské Centrum duševního zdraví je nízkoprahovým pilířem pro poskytování 

zdravotně-sociálních služeb v regionu Chomutovska a mezičlánkem mezi 

primární péčí včetně ambulantní psychiatrické péče a lůžkovou akutní i 

specializovanou péčí. Centrum je zaměřeno především na pomoc lidem se 

závažným duševním onemocněním, lidem s potřebou včasné intervence a 

lidem v krizových situacích s akutními psychickými obtížemi. Centrum 

duševního zdraví funguje v Chomutově od roku 2016, provozuje jej zapsaný ústav Fokus Labe. 

Centrum sídlí v ulici Na Příkopech a jeho vedoucí byla v roce 2019 paní Štěpánka Hejčová. 

 



Kronika města Chomutova 2019    11. Náboženství, dobročinnost a sociální péče 

204 

 

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 2019 paní Hana Kaplanová. 

 

Centrum ucelené rehabilitace 

 je novou neziskovou organizací působící jako poradna pro rodinu, manželství a 

mezilidské vztahy, která zahájila činnost 1. ledna 2018. Jejím cílem 

je poskytovat včasnou, dostupnou a ucelenou nabídku služeb v 

oblasti životní rovnováhy a zdraví. Poradna nabízí bezplatnou 

sociální službu manželského a rodinného poradenství, které je zaměřeno na řešení 

partnerských a rodinných neshod a krizí. Je zaměřena také na oblast duševní a fyzické 

rovnováhy, má tedy přístup k multiprofesnímu týmu odborníků a možnost zprostředkovat 

služby v oblasti léčebné, sociální a pracovní rehabilitace. Centrum ucelené rehabilitace, 

zapsaný ústav, sídlí v Revoluční ulici. Předsedou organizace byl v roce 2019 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. 

Sídlo chomutovského oblastního spolku Červeného kříže je v Dřínovské ulici.  

 Oblastní spolek Červeného kříže Chomutov vznikl v roce 1976, v roce 

2019 zajišťoval pak například dárcovství krve a ocenění dobrovolných dárců, 

zdravotnický dozor na veřejných akcích či školení první pomoci. Sídlo 

Oblastního spolku Červeného kříže Chomutov je v Dřínovské ulici, jeho předsedou byl v roce 

2019 pan Jaroslav Říha, ředitelkou paní Irena Wachtfeidlová. 
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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. Chomutovská pobočka organizace Člověk v tísni sídlí ve 

Školní ulici a má pobočky v ulicích Školní pěšina a Kamenná.  

 Mezi základní témata chomutovské pobočky patří vzdělání, dluhy, 

zaměstnání či bydlení. Velká pozornost je věnována podpoře dětí. V roce 

2019 Člověk v tísni provozoval v Chomutově dva kluby předškolního vzdělávání, klub Kamarád 

na sídlišti Písečná a klub Človíček na sídlišti Kamenná. Kluby jsou určeny pro děti ve věku od 

tří do pěti let, které z různých důvodů nenavštěvovaly běžnou mateřskou školu. Chomutovský 

Člověk v tísni je samozřejmě zaměřen i na dospělé. Těm dlouhodobě poskytuje individuální 

poradenství, pomáhá v kontaktu s úřady, při hledání práce či bydlení a nabízí také dluhové 

poradenství. 

 V roce 2019 uskutečňoval Člověk v tísni v Chomutově tři projekty, a sice projekt 

Inkluzivní vzdělávání v Chomutově, který je zaměřen na podporu inkluze v oblasti 

předškolního vzdělávání a na podporu realizace proinkluzivních opatření, a projekt Cesta ven. 

Ten zmírňuje dopady sociálního vyloučení v Chomutově prostřednictvím terénních programů 

a preventivní a resocializační služby. Třetím projektem je Učíme se společně, který navazuje 

na stávající aktivity v oblasti inkluzivního vzdělávání na území města Chomutov. 

    

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 2019 paní Karina 

Sobotková.    

 V roce 2019 se chomutovskému Klokánku podařilo získat nový automobil, který nyní 

mohou využívat pracovníci a klienti Fondu ohrožených dětí Klokánek v Chomutově. Nové 

vozidlo Klokánek obdržel díky projektu Sociální automobil, na jehož financování se díky 

iniciativě poděbradské agentury Kompakt podílelo celkem 47 firem napříč různými obory. 

Slavnostní předání se uskutečnilo 28. listopadu. Mezi mnoha štědrými finančními dárci byla 

v roce 2019 výjimečná pomoc zápasníků z klubu Czech wrestling Chomutov, kteří personálu 

z Klokánku pomohli s obnovou interiéru dětských pokojů. 21. října 2019 se v Klokánku znovu 

po roce uskutečnil Den otevřených dveří. 
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Chomutov pomáhá 

 je charitativní projekt, jenž vznikl v roce 2016 z iniciativy chomutovského občana 

Lubomíra Kučery, který se rozhodl pomocí cyklojízdy kolem České republiky získat peníze na 

zdravotní pomůcky pro handicapované. V srpnu roku 2017 projekt zaštítilo a starosti s ním 

spojené převzalo město Chomutov, které v jeho rámci organizuje charitativní akce a sbírku 

s cílem pomoci handicapovaným. V roce 2019 nebylo ze sbírky, z důvodu úmrtí příjemce daru, 

čerpáno. 

 

Kapka 97 

 je sdružení onkologických pacientů a přátel. Bylo založeno v roce 1998 pro potřeby 

pacientů s onkologickým onemocněním v jakékoli fázi léčby a jejich blízké. 

Jeho posláním je pomoci lidem s onkologickým onemocněním poskytováním 

praktických rad a informací, sdílet nelehký zdravotní a životní osud a pomoci 

s návratem do plnohodnotného života. Sdružení Kapka 97 sídlí v Kochově 

ulici a jeho předsedkyní byla v roce 2019 paní Marcela Vörösová. 

 V roce 2019 realizovalo sdružení program onkologické prevence Nejde jen o prsa, se 

kterým v průběhu roku navštívilo střední školy v chomutovském regionu. Pro členy sdružení 

byla uspořádána různá setkávání a výlety s možností sdílení informací. Z uskutečněných akcí 

lze zmínit například prodej kytiček během Květinového dne (15. května), českého dne proti 

rakovině. Významná byla také účast dvou členek sdružení na Celosvětové konferenci žen s 

rakovinou prsu (12. až 15. června), tradiční zapojení do Avon pochodu za zdravá prsa (15. 

června). Kromě mnohých výletů se uskutečnily například také rekreační pobyt v lázních 

Libverda (17. až 23. března), zářijový pobyt na Pálavě či listopadové wellness ve Stříbře. 

 

K srdci klíč 

 je obecně prospěšná společnost zaměřená na pomoc osobám v krizových životních 

situacích, spojených zejména se ztrátou bydlení a střechy nad hlavou. 

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 2019 provozoval K srdci klíč v Chomutově Noclehárnu v Kochově ulici. Ta 

funguje s finanční podporou města Chomutova od roku 2016 a v roce 2019 došlo k jejímu 

rozšíření o nízkoprahové denní centrum a noclehárnu pro ženy. Od 1. ledna 2020 tedy mohou 

lidé bez domova trávit den v centru s kapacitou 12 osob. Noclehárna pro ženy nabízí dvě lůžka, 

mužská má kapacitu 10 lůžek. Společnost v Chomutově také zajišťuje sociální službu Byty na 

půl cesty. Cílem projektu je podpořit mládež ve věku od 18 do 26 let, opouštějící školská 

zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy či jiná zařízení pro péči o děti a mládež, a 
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pro osoby, které jsou propuštěny z výkonu trestu odnětí svobody nebo ochranné léčby. 

Vedoucí Noclehárny a odpovědnou osobou za projekt Byty na půl cesty byla v roce 2019 paní 

Hana Pitterlingová. 

  

Masopust  

 je spolek, jehož posláním je podpora života lidí ohrožených sociálním vyloučením z 

důvodu jejich zdravotního stavu. Usiluje o to, aby žili s možností zapojit se 

plnohodnotně do pracovního i společenského života. Snaží se proto působit 

na postoje většinové společnosti vůči lidem s postižením či znevýhodněním. 

Sídlo spolku je na náměstí Dr. Beneše, jeho předsedkyní byla v roce 2019 

paní Vladislava Prollová. 

 Masopust provozuje komunitní Klub Esprit, jenž je určen pro lidi s duševním 

onemocněním a jejich blízké. Účelem klubu je přispět ke komplexní péči a naplňování potřeb 

lidí s duševním onemocněním včetně prosazování jejich práv. Poskytuje také možnost 

navštěvovat sociálně terapeutické dílny s nácvikovými programy. Jsou jimi Tvořivá dílna Mezi 

Námi na Husově náměstí, tréninkový byt se zahradou a Café Atrium v Chomutovské knihovně. 

Poslání sociálně terapeutických dílen spočívá především v dlouhodobé a pravidelné podpoře 

zdokonalování a udržení pracovních návyků a dovedností. Produkty připravované v Café 

Atrium jsou nabízeny také v kavárně Café v Domečku, Středisku volného času v Jiráskově ulici. 

Pro příležitost nejrůznějších festivalů, městských slavností, trhů a podobně provozuje 

Masopust také mobilní kavárnu Café na cestách. 

 V roce 2019, 10. října, oslavil spolek výročí 10 let provozu kavárny Café Atrium. Při té 

příležitosti uspořádal spolek den otevřených dveří ve svých dvou kavárnách i dalších 

prostorách spolku na Husově náměstí, kde sídlí Klub Esprit a dílna Mezi námi. V Café Atrium 

proběhla také vernisáž fotografií mapujících 10 let existence kavárny a historii spolku. V roce 

2019 se spolek také poprvé zapojil do celostátního projektu Týdny duševního zdraví (10. září 

až 10. října), v jehož rámci uspořádal pro veřejnost různé přednášky, jógový a 

muzikoterapeutický workshop, křest básnické sbírky klientů spolku, festival Mezi městy a výše 

zmíněné oslavy výročí provozu Café Atrium. 

 

Na louce 

 je spolek, který si klade za cíl působit preventivně v oblasti rodin ohrožených sociálním 

vyloučením prostřednictvím vzdělávacích a společenských aktivit. Pomáhá 

také při léčbě dětí a dospělých v oblasti fyzické, psychické a sociální pomocí 

zooterapie. Spolek provozuje Rodinné centrum Kolibřík a poskytuje možnost 

využít služby canisterapie a felinoterapie. Spolek Na louce sídlí v Dřínovské 

ulici, předsedkyní spolku byla v roce 2019 paní Jana Šilhánková. 
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 V Rodinném centru Kolibřík probíhaly v roce 2019 kroužky a kurzy pro děti, například 

cvičení formou básniček a říkanek, individuální výuka hry na piano, kurz první krůčky k hudbě 

či kreativní dílničky. Centrum nabízelo také, mimo jiné, poradenské aktivity laktační poradny, 

předporodní kurzy, koučink a výživové poradenství. Uskutečnily také jeden jarní a čtyři letní 

prázdninové příměstské tábory. 

 

Pro Kultura 

 je spolek, který se zaměřuje na podporu mládeže a seniorů v oblasti kultury, jejich 

seberealizace a adaptability. Jejím cílem je také rozvoj a navazování 

mezinárodní spolupráce mladých lidí a seniorů. Spolek Pro Kultura sídlí 

v ulici 17. listopadu, jeho předsedkyní byla v roce 2019 paní Hana Šťastná. 

O činnosti spolku v roce 2019 se nepodařilo zjistit žádné informace.  

 

Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých 

 je spolek s celostátní působností, jehož posláním je sdružovat nevidomé a jinak těžce 

zrakově postižené občany a hájit jejich zájmy a poskytovat konkrétní 

služby vedoucí k integraci takto postižených občanů do společnosti. 

Oblastní odbočka Chomutov sídlí v Dřínovské ulici a její vedoucí byla v roce 2019 paní 

Vendulka Závorová. 

 Chomutovská odbočka SONS pořádala v roce 2019 pravidelné sportovní a společenské 

akce pro nevidomé a slabozraké. Zájemci mohli navštěvovat například výtvarné aktivity, 

cvičení, klubová odpoledne s poslechem hudby či hraním deskových her, ale také šipkařská či 

kuželková klání. Konaly se také odborné přednášky týkající se zdraví, pozornosti a paměti, ale 

třeba i historie včelařství, uskutečnily se společné návštěvy chomutovského muzea a knihovny.   

 

Společně proti času  

 je obecně prospěšná společnost, jejímž posláním je nenechat osamělého, nemocného, 

starého člověka sobě samému. Soustředí se proto na využití volného času seniorů, a to 

především kulturní, společenskou a sportovní činností, a snaží se vytvářet podmínky pro 

budování tradičních mezigeneračních vztahů. Sídlo společnosti se nachází v budově městské 

polikliniky v Kochově ulici, její ředitelkou byla v roce 2019 paní Zdislava Binterová. 

 V roce 2019 nabízela společnost pomoc v oblasti pečovatelské a odlehčovací služby. Na 

svých webových stránkách také zmiňovala realizaci projektu Zanech stopy, v jehož rámci sbírá, 

dokumentuje a zpracovává vzpomínky seniorů, a projektu Seniorský parlament. O průběhu 

projektů v roce 2019 se však nepodařilo získat žádné informace.  
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Svaz tělesně postižených 

 v České republice je nestátní neziskovou organizací s celostátní působností, jejímž 

základním cílem je všestranně podporovat a hájit specifické potřeby a 

zájmy svých členů a dalších tělesně postižených občanů bez ohledu na 

rozsah jejich postižení. Pobočný spolek Chomutov působí v oblasti 

odborného sociálního poradenství. Zajišťuje také plavání, cvičení a 

rehabilitační pobyty pro zdravotně postižené. Okresní organizace svazu 

tělesně postižených Chomutov sídlí v domě Merkur v Bezručově ulici, jeho 

předsedkyní v roce 2019 byla paní Marta Abtová. 

 V roce 2019 realizoval chomutovský Svaz tělesně postižených rekondiční pobyt ve 

Sloupu v Čechách. Kromě zdravotních cvičení či masáží zahrnoval také výlety, exkurze či 

společenský večer v duchu první republiky.   

 

Světlo Kadaň  

 je spolek zabývající se primární, sekundární a terciární prevencí drogových závislostí, 

terénní prací v sociálně vyloučených lokalitách a poskytováním služeb 

v rámci nízkoprahových zařízení. Světlo Kadaň sídlí, jak je patrné 

z názvu, v Kadani, působí však v celé jižní části Ústeckého kraje a 

severní části Karlovarského kraje. Předsedou spolku byl v roce 2019 

pan Jan Hudák. 

 Světlo Kadaň poskytuje v Chomutově několik sociálních služeb. Jsou mezi nimi dvě 

nízkoprahová zařízení pro děti a mládež: klub Molo na Březenecké a Klub Kámen v ulici Školní 

pěšina. Posláním nízkoprahových zařízení pro děti a mládež je prostřednictvím metod sociální 

práce, volnočasových a vzdělávacích aktivit snižovat míru ohrožení rizikovými jevy a sociálním 

vyloučením dětí a mládeže. Cílovou skupinou jsou děti, mládež a mladí dospělí ve věku 6 až 26 

let. Spolek provozuje také Sociální centrum Kamínek v ulici Školní pěšina, které nabízí sociálně 

aktivizační služby v ohrožených rodinách. Náplní činnosti je podpora rodin s dětmi, které se 

ocitly v nepříznivé sociální situaci, a hledání pomoci při řešení jejich problémů. V roce 2019 se 

v klubech konal například Mezinárodní den Romů, Den dětí, talentová soutěž Ukaž, co umíš a 

výlety na rozličná místa. 

 Dále Světlo Kadaň zajišťuje již od roku 1999 chod K-centra Chomutov v Riegerově ulici, 

které poskytuje ambulantní služby v oblasti primární, sekundární a terciární prevence 

drogových závislostí. Svou dostupností služeb spadá K-centrum do skupiny nízkoprahových 

zařízení. Do oblasti prevence drogových závislostí spadají také spolkem realizované terénní 

programy. Dále Světlo Kadaň poskytuje v Chomutově šestým rokem odborné sociální 

poradenství osobám starším 15 let, které se ocitly v nepříznivé sociální situaci vlivem užívání 

drog či jiným patologickým chováním.  
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 Spolek také organizuje ve spolupráci s Chomutovskou ligou malého fotbalu 

prázdninový turnaj v malé kopané nazvaný Pouliční liga. Ten se odehrál i v červenci a srpnu 

2019, a tak se v jednotlivých kláních utkaly týmy sestavené z dětí a mládeže žijících v sociálně 

vyloučených lokalitách. Účastníci byli prostřednictvím turnajů motivováni nejen k 

pravidelnému pohybu, ale měli také možnost podílet se na organizaci samotných turnajů. Další 

z preventivních akcí se uskutečnila v srpnu, kdy se opět konal pětidenní pobyt v kempu 

v Prunéřově. Na akci se podílela také Městské policie Chomutov, a tak se zde účastníci 

seznámili například s činností jednotlivých složek integrovaného systému. Největší akcí roku 

2019 však bylo první finálové kolo talentové soutěže Talent 2019 (16. listopadu), do jejíž 

poroty usedl mimo jiné zpěvák David Kraus. Vítězové soutěže pro děti z nízkoprahových 

zařízení a dětských domovů získali postup do dalšího kola, které proběhne v roce 2020 v 

Kadani.  

 Vedle služeb sociálních Světlo Kadaň v roce 2019 realizovalo v Chomutově také dva 

běhy kvalifikačního kurzu pro pracovníky v sociálních službách, několik bloků dlouhodobého 

programu Světlem k prevenci na základních i středních školách či projekt Lepší uplatnění, jehož 

hlavním cílem bylo motivovat mládež ke studiu, ale také pomoci s uplatněním na trhu práce. 

 

Vzdělávací centrum Genesia 

 Vzdělávací centrum Genesia je spolek, jenž realizuje od roku 2004 projekty Evropských 

strukturálních fondů zaměřené na rozvoj lidských zdrojů a zlepšení 

přístupu ke vzdělávání. Vzdělávací centrum Genesia sídlí v Kochově 

ulici, jeho předsedkyní byla v roce 2019 paní Andrea Gregorová. 

V roce 2019 nebyl zjištěn žádný projekt, který by Vzdělávací centrum Genesia uskutečnilo 

v Chomutově. 
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12. SPORT A TĚLOVÝCHOVA 

 Cílem této kapitoly je přinést přehled sportovních klubů, tělovýchovných spolků a 

sdružení, které působily v roce 2019 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. 

 

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 2019 pan Jiří Viták. 

 Klub zastřešuje mužstva různých věkových kategorií včetně týmu mužů. 

V sezóně 2018/2019 se dřívější dva mužské týmy sloučily do jednoho, který hraje okresní 

přebor na Chomutovsku. Klub tradičně pořádá halový turnaj LoKo cup, jehož 11. ročník 

proběhl 21. prosince 2019. Soutěžilo se v kategorii do 19 let (dorost) a vítězem se stal tým SK 

Petřín Plzeň. 

 

Aikidó Club Kanja Chomutov  

 byl založen v roce 1980 a věnoval se především karate, roku 1993 se 

stal jedním ze zakládajících členů České asociace aikido. Klub zastřešuje oddíly 

pro děti i dospělé, trénuje a sídlí ve staré sportovní hale v Mánesově ulicí a 

jeho vedoucím byl v roce 2019 pan Zdeněk Váňa.  

 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 2019 absolvovalo úspěšně na letní škole v Karlových Varech čtvrtý danový 

stupeň (tedy poslední stupeň, který lze získat formou technické zkoušky) pět členů klubu, mezi 

nimi i vedoucí trenér pan Zdeněk Váňa. Dosažení nejvyššího technického stupně hned pěti 

členy jednoho klubu je událost velmi významná a ojedinělá i mimo rámec České republiky. 
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Asociace sportu dětí a mládeže 

 je spolek, jehož hlavním posláním je realizace projektu Sport a pohyb dětem. Projekt 

je komplexním tréninkovým systémem, založeným na principech funkčního 

tréninku pro děti a mládež. Usiluje tedy o návrat k přirozené a komplexní 

trénovanosti těla. Projekt probíhá pravidelně jednu hodinu týdně v 

průběhu celého roku v zapojených základních školách (družině či školním 

kroužku) formou zábavné pohybové průpravy, ve středních školách či ve 

sportovních klubech a sportovních oddílech formou všeobecné sportovní 

přípravy. Sídlo asociace se nachází ve Školní ulici, předsedkyní asociace byla v roce 2019 paní 

Silvie Brandová.  

 Asociace sportu dětí a mládeže organizuje každoročně Den dětí plný sportu a pohybu. 

V roce 2019 proběhl opět ve spolupráci a atletickým klubem TJ VTŽ Chomutov 31. května na 

atletickém stadionu na Zadních Vinohradech. Dopoledne jej navštívilo 600 dětí ze základních 

škol v Chomutově, na odpolední část programu pak přišlo dalších více než 400 dětí. Cílem akce 

byla popularizace trávení volného času formou sportu, navazuje tak na dlouhodobý projekt 

Sport a pohyb dětem, v jehož rámci vybavila asociace v roce 2019 další tři školy sportovními 

pomůckami a vyškolila nové trenéry pro uvedený projekt.  

 

Beethoven D.C. 

 Taneční klub Beethoven D.C. byl založen v roce 2000. Beethoven D.C. je centrem pro 

tanec a pohyb v mnoha podobách 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 2019 paní Eva Vlková. 

 Nejvýraznějším a nejnáročnějším organizačním počinem klubu bývá v posledních 

letech realizace Mistrovství světa v disco dance a disco freestyle. V roce 2019 se uskutečnilo 

v chomutovské Rocknet aréně v termínu 20. až 23. června a sjelo se na něj na dva tisíce 

tanečnic a tanečníků z 19 států. Domácí klub Beethoven D.C. si zásluhou Víta Lukavce z 

šampionátu odnesl bronzovou medaili. Klub také získal několik umístění napříč kategoriemi 

v první desítce na mistrovství Evropy v italském Montecatini (25. až 28. října). 

 

Běžecký klub Spořice 

 je spolek sídlící ve Spořicích, který v Chomutově každoročně pořádá následující 

běžecké závody: Desítka v Bezručáku, což je závod s 10 kilometrů dlouhou obrátkovou tratí 

určený pro kategorie dorostenci až starší 39 let, jejíž 43. ročník se uskutečnil 5. ledna 2019, a 

Patnáctka v Bezručáku, tradiční patnáctikilometrový obrátkový silniční závod všech kategorií 
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včetně dětských a juniorských, jehož 42. ročník proběhl 28. dubna 2019. Předsedou spolku byl 

v roce 2019 pan Tomáš Kujíček.     

  

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. Majitelem klubu byl 

v roce 2019 pan Petr Drobný. 

Klub zaznamenal v roce 2019 několik výrazných úspěchů. 5. dubna 

porazil mužský tým Levhartů na domácí palubovce družstvo Teplic a vybojoval postup do 

druhé ligy, třetí nejvyšší soutěže basketbalu v České republice. 30. dubna přinesl Chomutovský 

deník informaci o zařazení týmu žen v sezóně 2019/2020 do nejvyšší basketbalové soutěže 

žen Ženské basketbalové ligy, když vedení klubu přijalo nabídku na převedení licence od 

nymburských basketbalistek, které účast v nejvyšší soutěži ukončily. 4. května obsadily starší 

žákyně do 15 let na mistrovství republiky v Praze nečekané páté místo. Tým Levhartic do 13 

let pak vybojoval v republikovém finále pořádáném domácím klubem v Chomutově medailové 

třetí místo. Poctou pro klub bylo také zařazení některých hráček do týmů národní 

reprezentace. Na mistrovství Evropy žen do 18 let v Sarajevu (14. až 26. července) 

reprezentovala Českou republiku Natálie Horsáková a na mistrovství Evropy do 16 let ve 

Skopje (22. až 30. srpna) vybrali reprezentační trenéři Valentýnu Kadlecovou, Nikolu 

Zdeňkovou, Lucii Celarovou a jako asistenta chomutovského trenéra Davida Zdeňka. 

 

Cycling Club Chomutov  

je spolek, jehož hlavním cílem je podpora a rozvoj cyklistiky na Chomutovsku. Členové 

sdružení se aktivně zúčastňují amatérských cyklistických závodů a 

připravují cílené tréninky a bike kempy pro děti se záměrem 

vybudovat kladný vztah k cyklistice. Členové klubu se pravidelně 

umisťují na medailových pozicích v jednotlivých etapách i celkovém hodnocení Poháru Peruna. 

Spolek sídlí v Blatenské ulici a jeho předsedou byl v roce 2019 pan Miroslav Laban. 

 

Cyklistický klub Floratex Chomutov 

 Cyklistický klub Floratex Chomutov byl založen v roce 1997. V roce 2019 se 12 jezdců 

klubu zúčastnilo tří závodů na Zavadilce (5. a 6. července) u Roudnice nad Labem. 

Nejúspěšnější byli členové klubu v závodu s hromadným startem, kde v konkurenci zhruba 150 

účastníků obsadili tři místa v první desítce. Stejných výsledků dosáhli také v časovce 

jednotlivců. Cyklistický klub Floratex Chomutov sídlí v ulici Alfonse Muchy, jeho vedoucím byl 

v roce 2019 pan Karel Vrabec.   
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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 2019 pan Tomáš Douda.  

Klub každoročně pořádá v městské sportovní hale tradiční mezinárodní turnaj v zápase 

řeckořímském Grand Prix Chomutov, který je zároveň Mezinárodním mistrovstvím České 

republiky do 17 a do 20 let. V roce 2019 (15. až 16. března) se soutěže zúčastnilo 280 závodníků 

z celkem 18 zemí. Turnaj podobného rázu je v rámci České republiky jedinečnou záležitostí a 

svou existencí každý rok zajišťuje spolupráci mezi zápasnickými zeměmi a poskytuje 

zápasníkům hodnotné zkušenosti. Zástupcům Chomutova se podařilo obsadit několik pozic, 

včetně medailových, do desátého místa. Po skončení turnaje uspořádal Czech wrestling 

Chomutov ještě týdenní tréninkový kemp. Mezi nevýznamnějšími úspěchy klubu lze jmenovat 

výsledky zápasníka Artura Omarova, který se stal v roce 2019 mistrem České republiky v 

kategorii muži, obsadil 18. místo na mistrovství Evropy, osmé místo na mistrovství světa a 

získal bronzovou medaili na mezinárodním turnaji světové série United World Wrestling. 

Vynikajících úspěchů dosahovali také mladí zápasníci. David Kolář se stal mistrem České 

republiky 2019 v kategorii do 17 let, vybojoval 10. místo na mistrovství Evropy do 17 let, získal 

bronzovou medaili na mezinárodním turnaji světové série United World Wrestling a stříbrnou 

medaili na mezinárodním turnaji Grand Prix. Denis Mertl se stal mistrem České republiky 2019 

v kategorii do 20 let, obsadil 19. místo na mistrovství Evropy a 23. místo na mistrovství světa 

do 20 let, vybojoval bronzovou medaili na mezinárodním turnaji světové série United World 

Wrestling a stříbrnou medaili na mezinárodním turnaji Grand Prix. Marek Vrba se stal mistrem 

České republiky 2019 v kategorii do 17 let, obsadil 20. místo na mistrovství Evropy a 22. místo 

na mistrovství světa do 17 let, získal bronzovou medaili na mezinárodním turnaji světové série 

United World Wrestling a bronzovou medaili na mezinárodním turnaji Grand Prix. 

 

Faler Bike Team 

je spolkem působícím v oblasti cyklistiky, zaměřeným především na mládež od šesti let. 

Pořádá tréninky na areálu bývalé ploché dráhy, kde děti učí technice jízdy 

na kole, jak správně nastavit kolo či jak se chovat v silničním provozu. 

Zájemci se zúčastňují terénních závodů, jako je Pohár Peruna, Tour de kids 

nebo Kolo pro život, ale také bikrosových závodů v rámci mistrovství 

republiky. Faler Bike Team sídlí v ulici Blatenská, jeho jednatelem byl v roce 2019 pan Petr 

Miltner. 

Faler Bike Team v Chomutově provozuje od roku 2018 bike areál, tzv. BMX arénu, u 

sídliště Dehtochema v centru Chomutova. Areál je volně přístupný veřejnosti, pokud ho bike 
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team nevyužívá k tréninkům. V aréně jsou k dispozici dva pumptracky a jednoduchá 

tréninková dráha na bikros, trať s uměle vytvořenými překážkami. V dubnu 2019 se jezdci bike 

teamu zúčastnili Evropského poháru BMX v Zolder v Belgii, kde se Petr Miltner probojoval do 

čtvrtfinále a Oliver Miltner do osmifinále. Na červnovém Mistrovství České republiky BMX 

v Brně obsadili závodníci týmu tři místo v první desítce. Členové týmu také reprezentovali 

Českou republiku 23. až 28. července na Mistrovství světa BMX v Zolder v Belgii. 19. června 

přichystal spolek na BMX aréně Super den pro děti se zábavným a sportovním programem. Od 

15. do 19. července uspořádal Faler Bike Team na bikrosové dráze a v Bezručově údolí pro 

chomutovské děti příměstský tábor BMX a horských kol. V září získal tým dva poháry na 

Českém poháru BMX v Bohnicích.  

 

FC Atletico Chomutov 

Futsalový klub FC Atletico Chomutov byl založen v roce 2012. Zastřešuje dva mužské 

týmy, A tým a B tým, které trénují v městské sportovní hale v Mánesově ulici. 

Sídlo klubu FC Atletico je v Jiráskově ulici a jeho předsedou byl v roce 2019 pan 

Marcel Váňa. 

A tým FC Atletico hrál v sezóně 2018/2019 zápasy Divize A, v níž obsadil 

první místo, v následující sezóně se umístil na šesté příčce. B tým hrál v sezóně 

2018/2019 Krajský přebor Ústeckého kraje, v němž se umístil na čtvrtém místě, v další sezóně 

pak obsadil šestou příčku. 

 

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 2019 pan Michal Nový.  

Tým mužů FC Baník Chomutov v sezóně 2018/2019 osmé místo, které 

si udržel v i sezóně 2019/2020. Juniorský tým do 17 let obsadil v sezóně 

2019/2020 druhou příčku první ligy.  

 

FC Chomutov, Junior Chomutov  

Fotbalový klub Chomutov byl založen v roce 1920. Největším úspěchem je účast v 

druhé lize v sezonách 2000/2001, 2001/2002 a 2002/2003. Oddíl kopané FC 

Chomutov zastřešuje tým dospělých (A tým), jenž hraje Divizi B (čtvrtou 

fotbalovou ligu). Pod hlavičkou Junior Chomutov trénuje v klubu několik týmů 

dorostu, žáků a přípravky. FC Chomutov a FC Junior Chomutov trénuje a sídlí 

v areálu letního stadionu na Zadních Vinohradech v Mostecké ulici, 

jednatelem a předsedou klubů byl v roce 2019 je pan Radek Zaťko. 
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V sezóně 2018/2019 obsadil A tým v Divizi B šesté místo, v následující sezóně skončil 

čtvrtý. Z juniorských týmů byly nejúspěšnější žáci do 12 let, kteří v sezóně 2018/2019 

vybojovali druhé místo v nejvyšší žákovské lize. Úspěchem Junioru Chomutov byla také účast 

hráčky Karolíny Pekárové na Olympiádě dětí a mládeže v Liberci v reprezentaci České 

republiky. Tým žáků Junior Chomutov, ročník 2007, vyhrál první místo v anketě Sportovec 

Chomutovska, v kategorii kolektiv mládeže.  

 

FC Šerm Chomutov 

FC Šerm Chomutov je klub sportovního šermu, který má letitou tradici a své místo na 

šermířské scéně. Získává úspěchy jak na českém území, tak na mezinárodních 

turnajích. Členové klubu trénují ve Středisku volného času Domeček. Sídlo FC 

Šerm Chomutov je v Jiráskově ulici, jeho zakladatelem a vedoucím byl v roce 

2019 pan Alexandr Klejner. 

 FC šerm Chomutov přivezl v roce 2019 opět medaile z Mistrovství České republiky 

v šermu šavlí, které se konalo 7. až 8. června v Brně. V kategoriích žačky, kadetky a seniorky 

získala zlato a mistrovský titul Karolína Bechyňová, Natálie Zralíková přivezla stříbro 

v kategorii žačky a bronz v kategorii seniorky a bronz získali také Matěj Jeřábek (žáci) a 

David Jantač (junioři). V soutěži družstev vybojovaly stříbro kadetky (Karolína Bechyňová, 

Natálie Zralíková, Markéta Plosová a Edita Majerníková) a bronz žačky (Edita Majerníková, 

Zuzana Moravcová, Markéta Plosová a Karolína Bechyňová). V listopadu roku 2019 se pak 

Karolína Bechyňová jako první v historii českého šermu dostala do čela průběžného 

světového žebříčku v šermu šavlí kadetek. 

 

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 

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 2019 pan Martin Bocian. 

V sezóně 2019/2020 zastřešoval klub A tým mužů, B tým mužů, tým 

žen a 20 týmů mládeže. Mezi významné úspěchy klubu v roce 2019 lze zařadit třetí místo A 

týmu mužů na konci sezóny 2018/2019 v druhé nejvyšší české florbalové soutěži a účast ve 

čtvrtfinále play off první ligy. Svého doposud nejlepšího umístění dosáhl na konci sezóny 

2018/2019 ženský tým, když obsadil třetí místo v základní části druhé nejvyšší soutěže, první 

lize žen. Poprvé v historii se mezi 16 nejlepších týmů v republice dostal na konci sezóny 

2018/2019 A tým juniorů. Družstva juniorů, žen, žákyň a elévek se na jaře 2019 zapojila do 

sbírky pro nemocnou Kateřinu Podrázskou, které přispěla na nákup speciálně upraveného 

vozíku částkou 15 390 korun.  
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Handball klub Chomutov  

Házenkářský klub působí v Chomutově od roku 1961 a v poslední době se zaměřuje 

především na práci s mládeží. Klub zastřešuje družstva přípravky, mladších 

žáků a od roku 2019 tým mužů. Házenkářský klub hraje a trénuje v městské 

sportovní hale v Mánesově ulici. Sídlo klubu je na Kamenném vrchu, jeho 

předsedou byl v roce 2019 pan Libor Shrbený. 

Handball klubu Chomutov přinesl rok 2019 řadu důležitých událostí. Nejvýznamnější 

z nich bylo obnovení týmu mužů. Jediné seniorské družstvo klubu odehrálo svůj první domácí 

soutěžní zápas ve čtvrté, regionální lize 15. září, tedy osm let od posledního seniorského utkání 

chomutovských házenkářů. První výhry tým dosáhl 13. října ve Zruči na Sázavou. V červnu a 

říjnu 2019 získal klub po úspěšně ukončeném školení celkem čtyři trenéry s licencí. 2. prosince 

byla Českou televizí natočena a následně odvysílána reportáž z turnaje Školní ligy 

v miniházené, soutěže pro všechny žáky prvních až pátých tříd základních škol, kterou klub od 

roku 2017 pomáhá realizovat s cílem rozšířit povědomí o házené. Mimo výše uvedené spustil 

házenkářský klub v dubnu nové webové stránky, 15. června uspořádal u příležitosti ukončení 

klubové sezony ve sportovním areálu v Cihlářské ulic Doházenou a po červencové pauze 

následovalo srpnové soustředění na zámku Nečtiny. 

 

HBC Dandy Chomutov 

Hokejbalový klub Dandy Chomutov vznikl roku 2012. Do srpna roku 2019 trénoval klub 

v Areálu Tomáše ze Štítného, od září 2019 přesídlil do Malého Března a 

v souvislosti s tím změnil název na HBC Dandy Malé Březno. Předsedou klubu 

byl v roce 2019 pan Jan Kníže.  

V sezóně 2018/2019 hrál klub druhou hokejbalovou ligu, ve které 

vybojoval sedmé místo, v následující sezóně hrál tým tutéž ligu, ale už pod novým názvem HBC 

Dandy Malé Březno. Velkým úspěchem roku 2019 byla opětovná účast obránce klubu Tomáše 

Chyby v týmu hokejbalové reprezentace České republiky, stal se také nejproduktivnějším 

obráncem hokejbalové extraligy 2018/2019, kterou hraje s týmem města Most, a byl 

nominován na mistroství světa do Košic. Před zahájením sezóny 2019/2020 přestoupil Tomáš 

Chyba z Dandy Chomutov do týmu Berani Ústí nad Labem. Poctou pro klub bylo také zařazení 

třech chomutovských hráčů (Jakuba Vargy, Ladislava Remeše a Dominika Svobody) do 

evropského týmu, který vybojoval v prosinci na světovém poháru organizace WBHF čtvrté 

místo.   
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Horoklub Chomutov 

Počátky Horoklubu Chomutov se datují do roku 1960, kdy vznikl jako Horolezecký oddíl 

při TJ Dolu J. Švermy Jirkov. Hlavním posláním klubu je vytváření příznivých 

podmínek pro provozování horolezectví za účasti a pomoci svých členů. Klub 

sdružuje kolem 100 členů, z nichž je přibližně 20 v kroužcích mládeže. Klubový 

výbor se schází v Lezecké aréně v Jirkově, svou lezeckou stěnu má klub na 

gymnáziu v Kadani. Horoklub sídlí v Husově ulici a jeho předsedou byl v roce 

2019 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. Kromě 

mnohých lezeckých akcí se v roce 2019 uskutečnil například devátý ročník novoročního 

Ráchání v Kamencovém jezeře, 9. listopadu v Tisové u Nejdku Poslední slanění Horoklubu a o 

Vánocích například Zdobení stromečku pro zvířátka. Horoklub Chomutov sdružoval v roce 

2019 celkem 121 členů. 

 

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 by v roce 2019 pan Tomáš Chabr. 

V roce 2019 dosáhli jezdci Chabr motorsport klubu následujících úspěchů na 

Carboniacupu, sérii mezinárodních amatérských okruhových závodů: Matěj Chabr získal ve 

skupině A, kde jezdí upravené cestovní vozy, třetí místo s vozem VW Golf I. v třídě A s obsahem 

do 1 600 ccm a Ivo Štajdl obsadil druhé místo s vozem Alfa Romeo ve třídě s obsahem motoru 

do 2 000 ccm ve skupině B, v níž bojují jezdci se sériovými vozy. 

 

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 fotbalovou ligu. Chomutovská liga malého fotbalu sídlí ve 

Škroupově ulici, jejím předsedou byl v roce 2019 pan Jiří Kupec.  

V roce 2019 se letní fotbalové ligy zúčastnilo tradičně méně hráčů než zimní, celkem 

493, jelikož někteří dávají v létě přednost velkému fotbalu. Letní soutěž byla rozdělena do tří 

lig, z nichž první, nejvyšší, vyhrál tým Sport bar Galaxie. Zimní ligy se v sezóně 2019/2020 
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účastnilo na 752 hráčů v soutěži dospělých, v žákovské lize nastoupilo 163 hráčů a ve 

veteránské lize 147 hráčů. Soutěž byla rozdělena do čtyř lig a ligy veteránské. Vítězem první 

ligy se stal tým Loko Chomutov, vítězství v lize veteránské vybojoval tým La Vita. Hrála se také 

Žákovská futsalová liga Asociace školních sportovních klubů a Chomutovské ligy malého 

fotbalu, kde v kategorii starších žáků zvítězila Základní škola Zahradní, v kategorii mladších 

žáků Základní škola Na Příkopech.  

 

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 2019 pan Petr Doležal. 

 V roce 2019 sdružovala Chomutovská sportovní unie 58 sportovních subjektů 

(sportovních klubů a tělovýchovných jednot) se 116 oddíly. Celkový počet členů byl 9 782, 

z nichž bylo 5 182 dospělých a 4 600 mladistvých.  

 

Jezdecký klub ZOO Chomutov  

 Jezdecký klub při Zooparku Chomutov vznikl v roce 1976 jako Tělovýchovná jednota 

Lesoparku. Jezdecký oddíl umožňuje výuku jízdy na koních a ponících, jejíž 

součástí je i teoretická příprava, která je nezbytná pro zvládnutí veškeré 

péče o koně. Součástí jezdeckého oddílu je i voltižní družstvo. Klub trénuje 

a sídlí v areálu Zooparku Chomutov v Přemyslově ulici, jeho předsedkyní 

byla v roce 2019 paní Petra Kalová.   

 Jezdecký klub se v roce 2019 tradičně podílel na Tříkrálovém 

průvodu (4. ledna), v němž členové klubu zastávají ústřední role tří králů, a Masopustním 

průvodu Chomutovem (9. února). Klub také reprezentoval Chomutov na závodech ve voltiži a 

parkuru. Voltižní oddíl jezdeckého klubu se 8. června představil Chomutovanům na 

kvalifikačních voltižních závodech na mistrovství České republiky, které hostila chomutovská 

stáj. V kategorii ženy – senior vybojovala třetí místo Lenka Nováková, mezi dětmi se ukázaly 

Štěpánka Dvořáková a Sára Hauserová, které získaly druhé a páté místo, a již známá juniorská 

dvojice Pavlína Klicperová s Julií Sušickou se umístily třetím místě. Ve dnech 20. až 22. září se 

členky JK ZOO Chomutov zúčastnily Mistrovství České republiky ve voltiži, které se konalo ve 

Frenštátu pod Radhoštěm. V kategorii ženy – senior si odvezla čtvrté místo Lenka Nováková a 

v kategorii dvojice – junior si bronzovou medaili vybojovaly Pavlína Klicperová a Julie Sušická. 
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Všechna děvčata startovala na koni Clausewitz pod vedením lonžerky Moniky Panské. V 

sobotu 18. května se ve venkovní jízdárně areálu konírny uskutečnilo malé derby pro poníky, 

kde spolu poměřili své síly jak domácí jezdci zastupující Jezdecký klub ZOO Chomutov, tak i 

zástupci z okolních stájí. Jezdci soutěžili ve třech disciplínách: v jízdě zručnosti a v parkuru, 

který byl rozdělen do dvou obtížností. Poslední červnovou sobotu (29. června) proběhlo na 

pískové jízdárně areálu Zooparku Chomutov finále Zoocupu, tedy seriálu parkurových soutěží. 

Po této disciplíně následovala pro diváky ukázka voltiže a vozatajství, aby si účastníci 

následného Chomutovského derby mohli v klidu prohlédnout trasu závodu. Samotné derby 

(terénní jízda s přírodními překážkami do 80 centimetrů) odstartovalo v odpoledních hodinách 

ve skanzenu Stará Ves, který krásně dotvářel atmosféru celé jízdy. V kategorii pony zvítězila 

členka Jezdeckého klubu Zooparku Chomutov Michala Šádová na fjordské klisně Montaně. 10. 

listopadu se ve skanzenu Stará Ves uskutečnilo tradiční zakončení jezdecké sezóny, Hubertova 

jízda (10. listopadu). Slavnostní rozloučení bylo poznamenáno deštivým počasím, přesto na 

něj dorazilo několik desítek jezdců. V sobotu 30. listopadu 2019 se konal v Litoměřicích 

každoroční Galavečer severočeské jezdecké oblasti, kde byli již tradičně oceněni nejúspěšnější 

jezdci sezóny. Za voltiž získaly ocenění cvičenky Pavlína Klicperová a Julie Sušická z Jezdeckého 

klubu Zooparku Chomutov, pro které byla letošní sezóna opravdu úspěšnou, neboť na 

závodech v Tlumačově vybojovaly první místo a na mistrovství České republiky se umístily na 

třetím místě. 

 

I. Karambol klub Chomutov 

 Spolek byl založen roku 1996 za účelem účastnit se soutěží pořádaných 

Českomoravským billiardovým svazem. Členové klubu se scházejí v herně 

se třemi stoly v areálu Kina Svět v Mostecké ulici. Sídlo Karambol klubu je 

v Meisnerově ulici, jeho předsedou byl v roce 2019 pan Zbyněk Král.  

 Karambol klub měl v sezóně 2019/2020 tři týmy, celkem 14 hráčů a 

hrál českou nejvyšší kulečníkovou soutěž. Klub se dlouhodobě potýká s nedostatkem nových 

hráčů, zejména pak mládeže, což mu komplikuje přístup k dotacím a ztěžuje oblast 

financování. 

 

Klub českých turistů Chomutov 

 Chomutovský odbor Klubu českých turistů je otevřenou organizací, jejíchž akcí se 

mohou zúčastňovat i neorganizovaní členové. Vznik turistického oddílu v 

Chomutově se traduje již od roku 1956. Tehdy působil pod jednotou TJ Baník 

Chomutov. Od roku 1958 byl součástí TJ VTŽ Chomutov a od roku 2016 je 

odbor Chomutov samostatným pobočným spolkem Klubu českých turistů. 

Chomutovský turistický klub sídlí v Beethovenově ulici, jeho předsedkyní 

byla v roce 2019 paní Věra Pajerová. 
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 V roce 2019 měl chomutovský Klub českých turistů 136 registrovaných členů, z toho  

75 seniorů, 23 dospělých a 38 dětí, které mají svůj vlastní oddíl TOM – turistický oddíl mládeže, 

s nímž vyjížděly na víkendové pobyty, pořádaly tábory a každou středu se scházely v klubovně. 

Turisté chomutovského odboru i zájemci z řad veřejnosti vyráželi 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. 

 Mezi významné akce roku 2019 patřily: 46. ročník Vítání nového turistického roku (1. 

ledna); 17. ročník Krušnohorského poselství (4. ledna), 39. ročník Od Evženky k Evžence (7. 

března); 60. ročník Jarního setkání turistů, podruhé na Blatně (21. března), 37. ročník Otvírání 

studánky (20. dubna); zrušen byl 40. ročník Kastelánova pochodu, který se měl konat 21. září; 

šestý ročník Memoriálu Bohumíra Pokorného na Jelení hoře nad Kryštofovými Hamry (12. 

října); a 40. ročník Rande s čertem (7. prosince). Chomutovští turisté také uspořádali 19. 

května autobusový zájezd za památkami a krásami přírody a skal do Sedmihorek u Turnova. 

Celkem realizoval chomutovský odbor Klubu českých turistů v roce 2019 59 akcí. Členové 

klubu také odpracovali celkem 48 hodin při brigádě na modré turistické značce v Bezručově 

údolí.  

 

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 zastřešuje 

týmy přípravky, dorostenek a dorostenců, starších žáků a žaček, dva týmy 

žen a jeden mužů. Klub národní házené sídlí v Bezručově ulici, jeho 

předsedou byl v roce 2019 pan Miroslav Smák. 

 Klub národní házené Chomutov zastřešoval v sezóně 2019/2020 

týmy přípravky, dorostenek a dorostenců, starších žáků a starších žaček, dva týmy žen a jeden 

mužů, přičemž A tým žen hrál první ligu národní házené. Mezi významné události klubu v roce 

2019 patří organizace finále 45. ročníku Českého poháru v národní házené (23. až 24. března), 

na němž družstvo dorostenců obsadilo druhé místo. V dubnu 2019 pak starší žáci dosáhli 

úspěchu, když se po 23 letech probojovali na Mistrovství České republiky v národní házené, 

kde obsadili třetí místo.  
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Klub potápěčů Chomutov 

 Klub potápěčů Chomutov vznikl, pod jiným názvem, v roce 1964. Jeho cílem je 

organizování, podpora a propagace potápěčského výcviku a sportu. Počet 

členů se pohybuje kolem 30. Klub se angažuje v pořádání zejména 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 2019 pan Václav Vilím. 

 V roce 2019 se členové klubu scházeli každý čtvrtek k potápění v chomutovském 

aquaparku Aquasvět. 18. a 25. května zorganizoval klub v Aquasvětě akci pro veřejnost 

Nebojte se vodníka aneb bezpečné prázdniny u vody. V červenci 2019 se pak členové klubu 

vydali potápět do zatopeného žulového lomu Bořená hora. 

 

Komakite 

 sdružuje příznivce kitingu z Chomutovska. Kiting je jeden z nejmladších adrenalinových 

sportů, jehož základem je vlečný drak (kite), který slouží jako hybný nástroj 

pro tažení jezdce. Členové spolku se věnují různým formám tohoto sportu, od 

kiteboarding (jízda na vodní ploše) přes landkiting (jízda v krajině) po 

snowkiting (jízda na sněhu). Příznivci kitingu mají svou KoMa arénu, zázemí 

s funboxy, raily, kickery a dalšími kitingovými prvky, na pláni východně od osady Zákoutí. 

Spolek Komakite sídlí v ulici Kamenná. 

 27. až 29. září 2019 proběhl 14. ročník Mistrovství České republiky v Landkitingu na 

letišti v Panenském Týnci, kde člen Komakitu zvaný Kolouch obsadil první místo v kategorii 

freestyle. 

 

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 předsedkyní byla v roce 2019 paní Martina Mašková. 

 Krasobruslařský klub Chomutov každoročně pořádá závody v krasobruslení 

Chomutovská brusle. 19. ročník se uskutečnil 30. listopadu jako klubový závod. Domácí 

závodnice si ze soutěže v konkurenci 170 závodníků z 28 klubů odnesly, napříč věkovými 

kategoriemi, šest medailových umístění. Krasobruslařky a krasobruslaři chomutovského klubu 

se v průběhu roku pravidelně umisťovali na medailových pozicích soutěží Českého poháru a 

Pohárku českého krasobruslařského svazu. Dvě stříbrné medaile pak přivezla také Dagmar 

Knížetová z Adul Figure Skating Competition, mistrovství světa pro věkem pokročilejší 
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krasobruslaře. Pro širokou veřejnost klub realizuje kurzy bruslení nazvané První krůčky (kraso) 

bruslení. Jedná se o kurz pro děti, které s bruslením teprve začínají či s ním mají malé 

zkušenosti, pro pokročilé kurz rekreačního bruslení Bruslení nás baví.  

  

Lyžařský klub Chomutov  

 je spolek, který vznikl v září 1992 a jenž, po osamostatnění Lyžařského oddílu TJ VTŽ 

Chomutov založeného roku 1968, navázal na činnost původního Lyžařského 

oddílu. Klub působí na Klínovci, sídlo klubu je v ulici Tomáše ze Štítného a 

předsedou byl v roce 2019 pan Milan Steňko. Další informace o činnosti klubu 

v roce 2019 se nepodařilo zjistit. 

 

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 2019 pan 

Norbert Požárek. 

 Členové MMA Chomutov se v roce 2019 pravidelně účastnili Mistrovství České 

republiky MMA. V září roku 2019 uspořádal klub ligové kolo MMAA Aréna Cupu ve sportovní 

hale ve Spořicích.  

 

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 2019 pan Jiří Žák. Další informace o činnosti klubu v roce 2019 se 

nepodařilo zjistit. 

 

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 konkurenci má až v Ústí nad Labem a 

v Praze. Skatepark je určen pro jízdu na skateboardu, koloběžce, in-line bruslích 

 
51 MMA: zkratka z anglického Mixed Martial Arts. 
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a BMX kolech. Sídlo spolku Northskateunion je v ulici Kamenná, jeho předsedou byl v roce 

2019 pan Luboš Kocourek. 

 V roce 2019 nabízel spolek kurzy Chomutovské školy skateboardingu a uspořádal, 

mimo jiné, čtvrtý ročník Memoriálu Péti Štáfka, skate pool contest (25. května), ke kterému 

zahrály kapely Dokruhu a Americana/Temnej Texas. Od 1. do 7. července se konal druhý ročník 

chomutovského Skatecampu Eldorado. 

 

Piráti Chomutov 

 Chomutovský hokejový klub nese název Piráti Chomutov od roku 2011. Byl založen 

nedlouho po konci druhé světové války v roce 1945. V novodobé historii 

hrál pirátský A tým v několika sezonách, naposledy 2015/2016 až 

2018/2019, nejvyšší hokejovou soutěž, extraligu. Členové týmu bývají 

pravidelně zařazováni do reprezentačního týmu České republiky. Klub 

zastřešuje také mládežnické týmy všech věkových kategoriích. Piráti 

Chomutov trénují a sídlí na zimním stadionu na Zadních Vinohradech v Mostecké ulici. Po 

změně managementu klubu byl jeho předsedou od září 2019 pan Adam Zwettler. 

 Sezóna 2018/2019 byla zásadní pro další existenci klubu. Vinou ekonomických 

problémů panovala nejistota ohledně jeho dalšího fungování. Nakonec A tým Pirátů do sezóny 

2019/2020 nastoupil, a to do první hokejové ligy, tedy druhé nejvyšší hokejové soutěže. 13. 

ledna uspořádal klub třetí ročník charitativního projektu Piráti pro nemocnici. Finanční 

prostředky z utkání s Mladou Boleslaví byly věnovány rehabilitačnímu oddělení chomutovské 

nemocnice. Celkem Piráti získali pro chomutovskou nemocnici 120 663 koruny. 19. dubna bylo 

v desátém kole baráže o Tipsport extraligu rozhodnuto o sestupu Pirátů Chomutov z extraligy 

do první hokejové ligy. V prolínací soutěži nakonec získali více bodů Rytíři Kladno a rozhodli 

tak po čtyřech letech o vyřazení Pirátů z hokejové extraligy. V průběhu července 2019 došlo 

po 10 letech ke změně ve vedení hokejového klubu Piráti Chomutov. Po sestupu klubu z 

extraligy a odchodu trenéra Vladimíra Růžičky převzala hokejový klub od bývalého majitele 

Jaroslava Veverky skupina místních podnikatelů, dlouhodobých podporovatelů hokeje: Radek 

Frydrych, Václav Kordulík, Milan a Michal Mizunovi, Petr Prokeš, Jiří Sadílek, Jaroslav Štochl a 

Miroslav a Adam Zwettlerovi. Následně došlo také k hledání nového trenéra A týmu Pirátů, na 

jehož postu se do konce roku 2019 vystřídali Martin Štrba, Kamil Koláček a Miroslav Buchal. 
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Potápěčský klub Ohře 

 Potápěčský klub Ohře začal svou činnost v roce 2000. Zpočátku byl zaměřen pouze na 

výcvik, v současnosti převažuje výcvik dětí. Počet členů klubu se pohybuje 

kolem 30. Potápěčský klub Chomutov je pobočným spolkem Svazu českých 

potápěčů, sídlí ve Spořicích, učebnu má v ulici Nádražní v Chomutově a jeho 

předsedou byl v roce 2019 pan Bohumil Cink. 

 Členové klubu se v roce 2019 scházeli druhou a čtvrtou neděli v měsíci 

v chomutovském Aquasvětě, první pak v plaveckém bazéně v Litvínově. 

Potápěčský klub organizoval v roce 2019 pro své členy soustředění, výlety za potápěním a 

klubové společenské akce, jako například Čertovský výstup na Bořeň (10. listopadu).  

 

SK GYM Chomutov 

 je oddíl moderní gymnastiky, který se věnuje nejen děvčatům se soutěžními ambicemi, 

ale také děvčatům, která chtějí začít s gymnastikou v pozdějším věku a chtějí 

se jí věnovat pouze formou zábavy. Sídlo klubu je v Holešické ulici, jeho 

předsedkyní byla v roce 2019 paní Kateřina Vomastová. 

 V roce 2019 trénoval klub děvčata ve věku od tří let. Tréninky 

probíhaly v malé tělocvičně základní a mateřské školy v ulici 17. listopadu. Mezi nejvýraznější 

úspěchy klubu v roce 2019 patří účast Kateřiny Veselé a Terezy Štolové na Mistrovství České 

republiky v moderní gymnastice v Dubňanech (2. června). Obě děvčata soutěžila 

v kombinovaném programu, přičemž Kateřina Veselá obsadila deváté až desáté místo a Tereza 

Štolová místo páté. 2. prosince pak získaly gymnastky SK GYM Chomutov bronz ve společné 

skladbě se čtyřmi míči na mistrovství České republiky v Lázních Kynžvart.     

 

Sportclub 80 Chomutov  

 vznikl v roce 1980 pod názvem Tělovýchovná jednota Vodní stavby. V současné době 

sdružuje oddíl kanoistiky, moderní gymnastiky, softballu a 

tenisu. Svojí sportovní činností se řadí mezi nejlepší sportovní 

kluby v České republice. Členové Sportclubu úspěšně 

reprezentují na závodech v České republice, v Evropě i ve světě. Klub provozuje vlastní 

sportovní halu na Březenecké, kde je i sídlo klubu. Sportovní halu poskytuje pro účely veřejně 

prospěšné činnosti a zabývá se též osvětovou činností. Předsedou Sportclubu 80 Chomutov 

byl v roce 2019 pan Stanislav Mikšovic.   
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 Oddíl kanoistiky SC 80  

 Historie oddílu sahá do roku 1954, kdy byl při Svazarmu Chomutov založen Klub 

branného vodáctví, od roku 1963, kdy oddíl přešel pod TJ Lokomotiva 

Chomutov, se jeho členové věnují závodní činnosti. Oddíl zastřešuje sedm 

závodních družstev rychlostní kanoistiky a pořádá závody dračích lodí 

Chomutovský Dragon či Velkou cenu Chomutova, závody v rychlostní 

kanoistice. Oddíl kanoistiky má loděnici v Scheinerově ulici u Kamencového 

jezera, kde také trénuje, jeho předsedou byl v roce 2019 pan Petr Doležal. V roce 2019 oddíl 

opět realizoval na Kamencovém jezeře tradiční závod v rychlostní kanoistice Velká cena 

Chomutova (25. až 26. května). Závodilo se na trati 500 metrů a poté na sprinterské trati 200 

metrů. Kanoisté domácí loděnice vybojovali celkem 11 medailových pozic. Chomutovský 

Dragon Cup se konal 1. května, své síly na tratích 200 a 1 000 metrů v něm změřilo 19 týmů. V 

obou disciplínách si vítězství připsal tým Sutor Global. Velkým úspěchem byla účast Jakuba 

Remuty na Mistrovství Evropy v kategorii juniorů a do 23 let v Račicích (11. až 14. července), 

který v barvách české reprezentace získal třetí místo ve finále B na 200 metrů. Ve dnech 18. 

až 21. července se na vodáckém stadionu v Račicích uskutečnilo mistrovství republiky na 

tratích 200, 500 a 1 000 metrů. Chomutovští kanoisté zde získali několik mistrovských titulů: v 

dorosteneckých kategoriích Kateřina Vrbenská na tratích 200 i 500 metrů a Magdaléna 

Petráčková na tratích 200 i 500 metrů, mezi juniory Jakub Remuta na 200 metrů dlouhé trati, 

mezi nejmladšími závodníky získala zlato na dvojkajaku na tratích 200 i 500 metrů dívčí 

posádka Patricie Ammerová a Linda Bišická, na 1 500 metrů dlouhé trati pak Anna Husinecká 

a Julie Průšová. Mnoho dalších členů oddílu se umístilo na dalších medailových pozicích. 

Kanoista Jakub Remuta a trenér Petr Doležal obsadili první místa v kategoriích jednotlivců a 

trenérů v anketě Nejúspěšnější sportovec okresu Chomutov 2019. 

 

 Oddíl moderní gymnastiky SC 80  

 Počátky oddílu sahají do roku 1981 a jsou spojeny s hodinami jazzgymnastiky v 

Městských lázních, kde probíhaly i první lekce budoucích 

moderních gymnastek. Oddíl moderní gymnastiky se následně 

stal součástí TJ Vodní stavby Chomutov, která pak dlouhá léta 

oddíl podporovala a vytvářela podmínky pro rozvoj tohoto sportu, jenž v Chomutově neměl 

tradici. Oddíl se věnuje gymnastice na všech úrovních, od cvičení pro radost až po závodní 

přípravu. Závodnice se pravidelně umísťují na předních příčkách pohárových soutěží a 

každoročně se účastní mistrovství České republiky. Oddíl moderní gymnastiky SC 80 trénuje 

ve sportovní hale na Březenecké, jeho předsedkyní je paní Eva Bachroňová. Oddíl každoročně 

pořádá Chomutovský pohár, jehož 34. ročník se uskutečnil 28. dubna ve sportovní hale na 

Březenecké. V konkurenci gymnastek z celé republiky získaly reprezentantky chomutovského 

oddílu napříč kategoriemi 16 medailových umístění. 12. října pak tamtéž proběhl 17. ročník 

Ceny města Chomutova, závod společných skladeb, z nějž si domácí gymnastky odnesly tři 
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zlaté, čtyři stříbrné a jednu bronzovou medaili. Nejlepšího umístění v rámci mistrovství České 

republiky dosáhla v roce 2019 Adéla Poláchová, která obsadila osmé místo v kategorii starších 

kadetek (11. až 12. května 2019). 

 

 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. Chomutovští softbalisté za sebou i v roce 2019 zanechali 

patřičnou stopu. Muži jako tradičně předváděli velmi solidní výkony v nejvyšší mužské soutěži. 

Po několika chudších letech se opět dostali do bojů o medaile, přešli sice přes úřadujícího 

mistra, nakonec ale na cenný kov nedosáhli a obsadili čtvrté místo. Na medaile tak dosáhly 

alespoň žákovské týmy. Těmi nejúspěšnějšími nakonec byly chomutovské kadetky, které se 

staly mistryněmi republiky (5. října). Chomutovští softbalisté Marek Malý a Václav Svoboda 

byli navíc klíčovými hráči seniorské reprezentace, která poprvé v historii sehrála mistrovství 

světa v České republice (13. až 23. června). Trojice dívek Alexie Moravčíková, Kateřina 

Kindermanová a Štěpánka Boučková pak získala bronzovou medaili na dívčím evropském 

šampionátu v Záhřebu (od 29. července do 3. srpna). 

 

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 2019 pan Vladimír Kousal. 

  Střelecký klub pořádal v roce 2019 na své střelnici následující 

závody a akce: Chomutovskou extraligu 2018/19 V.–VII. kolo a finále, 

Krajský přebor Ústeckého kraje, Středoevropský pohár 2018/19 IV. kolo, 

Chomutovské MIXY, Chomutovskou dorosteneckou sportku, Soustředění mládeže Ústeckého 

kraje a Chomutovskou Juniorku 2019, Chomutovskou rychlopalkovou tour 2019 I.–VII. kolo; 

Krajský přebor Ústeckého kraje a II. kolo Českého poháru talentované mládeže, Letní cenu 

Chomutova, Bricostav CUP, Předšampionátový závod, Mistrovství České republiky v rychlých 

vzduchovkových disciplínách, Chomutovskou extraligu 2019/20 I.–IV. kolo, Soustředění 

mládeže Ústeckého kraje a Středoevropský pohár 2019/20 I. kolo. Mezi nejvýraznější úspěchy 

členů klubu v kulové sezóně 2019 patří zlato z mistrovství České republiky v kategorii mladší 

dorost, které přivezlo družstvo Matěj Petrů a Lukáš Vymyslický. Další zlato vybojoval Jakub 

Rottenberg na Akademickém mistrovství České republiky sportovní pistole 30+30 v kategorie 

muži. První místo také obsadila Anežka Prontekerová ve finále Českého poháru talentované 
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mládeže sportovní pistole 30+30. Jakub Rottenberg vystřílel své další prvenství ve finále 

Kontrolního závodu reprezentace sportovní pistole 30+30. Zlato z mistrovství České republiky 

ve střelbě rychlopalnou pistolí 2x30 přivezl v kategorii dorostenci Matěj Petrů. Na mistrovství 

České republiky rychlých vzduchovkových disciplín zvítězila v kategorii dorostenky SPVzPi 

30+30 Anežka Protekerová. 

 

Street Hard Workers  

 Klub byl založen v roce 2016 a je zaměřený na workout, cvičení s vlastní vahou těla. 

Spolupracuje s městy, 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 2019 pan Rostislav 

Vošický.  

 Na začátku roku 2019 uzavřel klub spolupráci s Československou husitskou církví 

v Chomutově, aby mohl vybudovat v prostorách jejího domu svou vlastní klubovou posilovnu. 

V červnu se dva členové klubu, Juraj Sasyn a Josef Růžička, nominovali na prestižní soutěž 

WSWCF Academy World CUP 2019 v lotyšské Jürmale, kde se utkali s nejlepšími workoutery 

v Evropě. Juraj Sasyn zde obsadil páté místo. 2. června uspořádali Street Hard Workers pátý 

ročník Street Hard Workout Battle 2019 v Chomutově na novém street wokroutovém hřišti 

v areálu Domovinka. V srpnu se klub rozhodl podpořit mistra České republiky ve street 

workoutu Adama Polince, kterému zaplatil letenku do Valdhovenu, ubytování v Eidhovenu a 

startovné na soutěži od WSWCF Academy World Cup 2019. Během září začali členové klubu 

trénovat se zpěvákem Jiřím Kornem, na jehož oslavě 70. narozenin a koncertu s názvem 70x 

DÍK v O2 aréně vystupovali před 20 tisíci lidmi. Velmi významným byla také dvě vystoupení pro 

firmu Alpine Pro, během nichž tým Street Hard Workers pro Olympijský svaz při cvičení na 

hrazdě ukazoval dresy pro reprezentanty České republiky na olympiádě v Tokiu 2020. Street 

Hard Workers v roce 2019 pravidelně pořádali tréninky pro děti, a sice třikrát týdně 

v Chomutově, dvakrát týdně v Kadani a dvakrát týdně v Žatci, a vystupovali na řadě veřejných 

i soukromých akcí po celé České republice. 

 

Škola boje Chomutov 

 nabízí možnost tréninku a výuky boxu, výuku sebeobrany, kurzy obranné střelby či kurz 

přípravy a školení strážných. Spolek Škola boje Chomutov sídlí v ulici 

Selská, jeho předsedou byl v roce 2019 pan Ondřej Roman. 

 Škola boje uspořádala 20. až 21. dubna 2019 na střelnici ve 

Staňkovicích u Žatce základní kurz obrané střelby, určený jen pro držitele 

zbrojního průkazu. Od ledna do května probíhal v tělocvičně ve Školní ulici 



Kronika města Chomutova 2019    12. Sport a tělovýchova 

 

229 

 

kurz Sebeobrany pro ženy. Od 18. do 19. května se konal ve Staňkovicích střelecký kurz se 

zaměřením na bezpečnou manipulaci se zbraní a výuku postupů při použití zbraně v 

sebeobranné situaci, 2. června pak proběhl navazující kurz se zaměřením na sebeobranu se 

zbraní a pokročilé dovednosti v používání zbraně. Od 13. do 14. července se ve Staňkovicích 

uskutečnil základní střelecký kurz. Někteří členové Školy boje se také účastní severočeské 

oblastní ligy v boxu, během níž se stalo neočekávaným úspěchem vítězství Olivera Skoczylase 

nad Miroslavem Mikem, úřadujícím vicemistrem České republiky ve váhové kategorii do 40 

kilogramů. 

  

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 2019 paní Jana Zelenková.  

 V roce 2019 se taneční škola Stardance opět zúčastnila mistrovství České republiky 

organizací Czech Dance Masters a Taneční skupina roku (8. až 11. června). Stardance na něm 

předvedla celkem 31 choreografií, za které získala 19 zlatých, pět stříbrných a osm bronzových 

medailí. V kategorii sólových tanců se stali mistry České republiky: dvakrát Veronika Kalužná, 

Valerie Dvořáková a dvakrát Martin Balabán. V duetech jsou mistry: Petra Cabalová a Veronika 

Kalužná, Dominika Musilová a Sylvie Hégrová, a Petr Češka a Lucie Metličková. 19. května 

uspořádala škola svou tradiční akademii v městské sportovní hale, na které předvedla na závěr 

taneční sezóny své soutěžní i nesoutěžní taneční show. 

 

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 

2019 pan Ivo Šlosar. 

 V roce 2019 uspořádal klub pro své členy 19. ročník Memoriál Lubora Smetany, turnaje 

čtyřher (28. září). Výrazného úspěchu dosáhlo v uvedeném roce družstvo minitenisu, jehož 

členové se stali krajskými přeborníky. Hráči Václav Červený, Kristýna Bardovcy, David Vaník a 

Laura Sagi následně na mistrovství České republiky (28. září) obsadili čtvrté místo.  
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TerryDance Company  

 je společnost, která vznikla v říjnu roku 2013. Taneční kurzy navštěvují děti již od tří let 

a jsou určeny pro všechny, kteří mají radost z pohybu, chuť tančit a v tanci se 

neustále zdokonalovat. TerryDance Company se také věnuje velmi 

talentovaným tanečníkům a rozvíjí jejich taneční růst ve všech tanečních 

stylech, od contemporary až po hip hop a street jazz. V roce 2019 probíhaly 

lekce taneční společnosti v tělocvičně průmyslové školy pod vedením lektorky Terezy 

Kvasnovské. 

 TerryDance Company uspořádala v červenci 2019 v tělocvičně průmyslové školy 

v Chomutově dva běhy příměstského tanečního tábora Summer Street Dance Camp (19. až 

30. června). Tábor byl určen tanečníkům ve věku od šesti do 25 let a zahrnoval tanečně 

edukativní program, taneční tréninky, ale také sportovní akce a doprovodný venkovní 

program. 

 

Tiger Fight Club, Allkampf-jitsu Česká republika 

 byl založen v roce 1991 pod názvem Aeka sport club, pod kterým vystupoval až do roku 

2005. Otevřením nově zrekonstruované budovy (nejen) pro bojové sporty na 

Zahradní v Chomutově v lednu 2006 se název spolku změnil na Tiger Fight 

Club. Spolek provozuje školu Allkampf-jitsu Česká republika, jež patří mezi 

profesionální školy bojových umění. Škola je určena pro všechny věkové 

skupiny zájemců a zastřešuje přípravku pro nejmenší, výuku bojových umění 

pro děti, mládež a dospělé, dvouměsíční kurzy sebeobrany a také specializované kurzy 

profesní sebeobrany. Škola Allkampf-jitsu Česká republika vyučuje a sídlí v ulici Pod Břízami a 

jejím prezidentem byl v roce 2019 pan Martin Matouš. 

 V dubnu roku 2019 se mladší reprezentanti školy vydali na Národní pohár pro děti a 

mládež v Allkampf-jitsu do Mostu (6. dubna), odkud přivezli celkem 12 prvních míst a řadu 

dalších medailových umístění. 18. května se uskutečnilo Mistrovství České republiky v 

Allkampf-jitsu ve Strakonicích, na němž se Tiger Fight Club Chomutov umístil v celkovém 

hodnocení na druhém místě. Mezi jednotlivci slavili úspěchy Matyáš Valášek, Jiří Šifalda, Jan 

Michanek, Antonie Chytrová a Dominik Ilkov, kteří si domů přivezli mistrovské tituly. A 19. 

října uspořádala škola ve sportovní hale na Březenecké Tiger Cup 2019, soutěž ve fightingu 

určenou pro děti a mládež do 18 let v závodních disciplínách Fighting a Grappling a Randori.  
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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 a jeho předsedou byl v roce 2019 pan 

Vlastimil Hasík. 

 Fotbalový oddíl zahrnuje mužstvo A, které hrálo v sezóně 2019/2020 

skupinu B okresního přeboru Ústeckého kraje (v předcházející sezóně tutéž soutěž pouze ve 

skupině C) a přípravné týmy mládeže. Oddíl stolního tenisu byl v roce 2019 rozdělen do šesti 

družstev, z nichž nejúspěšnější hrálo první stupeň Českého poháru a Divizi mužů 2019.  

 

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 2019 pan Jan Špilar. 

 V roce 2019 uspořádala jednota například Klínoveckou muldu 2019/Memoriál Jana 

Šindeláře (23. března), což je tradiční závod pro malé i velké, mladé i zkušené, závodníky i 

amatéry. Probíhal také 14. ročník seriálu závodů Krušnohorský pohárek 2019/2020. 

 

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 2019 pan Miroslav Kotík.  

 

 Oddíl MIKA Chomutov  

 Mezi nejvýznamnější úspěchy reprezentantek gymnastického oddílu 

v roce 2019 lze zařadit první místo Vanesy Titlbachové na mezinárodních 

závodech RG Cup v Hradci Králové (8. května), zlaté medaile Adriany 

Marcinové a Veroniky Pilařové z celorepublikového pohárového závodu 

Moudrá sova v Ústí na Labem (8. června) a především sedmé a osmé místo 
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Kateřiny Kašparové a Terezy Kubinové z mistrovství České republiky v základním programu (1. 

června). 

 

 Oddíl Warriors Chomutov  

 V roce 2019 obsadil oddíl desáté místo ve čtvrté lize zimní futsalové soutěže 

Chomutovské ligy malého fotbalu a šesté místo v rámci třetí ligy letní 

soutěže. 28. října pak Warriors Chomutov vyhráli v městské sportovní hale 

turnaj Pouliční ligy v kategorii hráčů nad 15 let. 

 

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 2019 pan Jiří Rytíř. 

 V roce 2019 zrealizovala tělovýchovná jednota následující akce: 31. ledna se konal 

dětský lyžařský závod Mezihořský obřáček, 15. června proběhla oslava Mezinárodního dne 

dětí a 14. září se jednota podílela na organizaci šestého ročníku závodu horských kol 

Mezihořský vršek. TJ Mezihoří v uvedeném roce také provozovalo výuku lyžování v rámci 

Skiškoly. 

 

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, 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 

2019 pan Radek Šilhan. 

 Plavecký oddíl pořádá každoročně Memoriál Jaroslava Jezbery, jehož 32. ročník se 

uskutečnil 27. dubna 2019, a závod Velká cena Chomutova, který proběhl po šestatřicáté 13. 

až 14. září 2019. Nejvýznamnějšími úspěchy oddílu byly: tituly mistrů České republiky 

z červnového žákovského mistrovství pro Kateřinu Staňkovou, Kateřinu Tautrmanovou a 

Lukáše Selingra, mistrovské tituly z červnového dorosteneckého a dospělého mistrovství 

České republiky pro Simonu Kubovou, Jakuba Štemberka a Tomáše Frantu, 11. místo Jakuba 

Štemberka na červencovém mistrovství Evropy juniorů v Kazani, deváté místo Simony Kubové 

a dvacáté místo Tomáše Franty na červencovém mistrovství světa v Koreji, páté místo Jakuba 
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Štemberka ve štafetě na srpnovém mistrovství světa juniorů v Budapešti, mistrovské tituly pro 

Kateřinu Staňkovou a Lukáše Selingra na listopadovém žákovském mistrovství České 

republiky, tři třetí místa Simony Kubové a deváté místo Tomáše Franty na prosincovém 

mistrovství Evropy v Glasgow, a mistrovské tituly z prosincového dorosteneckého a dospělého 

mistrovství České republiky pro Simonu Kubovou, Jakuba Štemberka a Tomáše Frantu. 

 

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. 

 V roce 2019 realizovala tělovýchovná jednota Sokol Chomutov, mimo 

jiné, následující sportovní a kulturní akce: gymnastickou přehlídku Estetické koberce 

Chomutov (2. února), vystoupení skupin Bond a Páni kluci na sokolských Šibřinkách (16. 

února), reprezentanti chomutovského Sokola se účastnili pietního aktu výročí narození T. G. 

Masaryka (7. března) a výročí osvobození republiky (8. května), Sokol Chomutov podpořil svou 

účastí oslavy výročí TJ Sokol Rakovník (25. května) a TJ Sokol Verneřice (29. června), od 16. do 

22. září byla v rámci akce Sokol – spolu v pohybu bezplatně otevřena tělocvična zájemcům o 

cvičení, 7. a 8. října proběhlo u příležitosti Památného dne sokolstva cvičení při svíčkách, 28. 

října spolupořádal chomutovský Sokol pietní akt k výročí vzniku samostatného 

československého státu, 11. a 17. listopadu se zástupci chomutovské sokolské obce účastnili 

pietních aktů ke dni válečných veteránů a ke dni boje za svobodu a demokracii, a 4. prosince 

na Mikulášské akademii vystoupily děti pro přibližně stovku diváků. Dále se členové Sokola 

Chomutov účastnili v průběhu roku sportovních klání ve šplhu, florbalu, gymnastice, plavání, 

atletice a halovém trojboji. 

 

TJ VEROS 

 Tělovýchovná jednota VEROS provozuje sportovní areál s antukovými hřišti na volejbal, 

nohejbal, tenis a dvěma kurty pro plážový volejbal. Areál také nabízí 

venkovní a vnitřní možnost hraní ping pongu, travnaté hřiště pro fotbal, 

dětské hřiště a příležitost pro pořádání kulturních akcí. Jednota v roce 

2019 zastřešovala volejbalový oddíl s týmy přípravky a žaček. TJ VEROS 

sídlí v Mýtné ulici a jeho předsedou byl v roce 2019 pan Miroslav Karel. 
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TJ VTŽ Chomutov  

 Tělovýchovoná jednota Válcoven trub a železáren Chomutov byla založena roku 1958. 

Jednota zastřešuje oddíly atletiky, juda, kulturistiky, kuželek, stolního 

tenisu a vzpírání, které trénují ve Sportovním domě TJ VTŽ, neboli staré 

sportovní hale, v Mánesově ulici. Předsedou TJ VTŽ byl v roce 2019 pan 

Jindřich Stádník. 

 

 Oddíl atletiky TJ VTŽ  

 Oddíl atletiky TJ VTŽ Chomutov má více jak 70 let starou tradici. Jeho členové 

reprezentují na krajské, republikové i mezinárodní úrovni. Oddíl nabízí možnost rozvoje ve 

všech atletických disciplínách a poměřování sil s ostatními atlety České republiky. Atletický 

oddíl trénuje na letním stadionu na Zadních Vinohradech, vedoucí oddílu byla v roce 2019 paní 

Jana Hyjánková. Atletický oddíl zaznamenal v roce 2019 několik úspěchů. Z Halového 

mistrovství České republiky juniorů a dorostu v atletice v Praze (23. až 24. února) přivezla 

stříbrnou medaili za chůzi na 3 000 metrů Kristýna Denková. Další stříbro získal oddíl zásluhou 

Terezy Čihařové, která jej přivezla za běh na 300 metrů z Mistrovství České republiky v atletice 

dorostu a juniorů v Olomouci (28. až 30. června). Úspěchy slavilo i družstvo žen, které 

postoupilo do první ligy, a družstvo dorostenek, které obsadilo na mistrovství republiky šesté 

místo. Atletický oddíl v roce 2019 také uspořádal 40. ročník Chomutovské hodinovky, závod 

v běhu pro veřejnost (6. července).  

 

 Oddíl  juda TJ VTŽ  

 Oddíl juda při TJ VTŽ Chomutov byl založen v roce 1950. V oddíle pravidelně trénuje 

kolem sedmdesáti sportovců v různých věkových skupinách. Judistický oddíl trénuje ve 

Sportovním domě TJ VTŽ v Mánesově ulici, jeho vedoucím byl v roce 2019 pan Václav Šimek. 

Oddíl juda uspořádal v roce 2019 28. ročník Memoriálu Helmuta Tauda (9. března), určený 

věkovým kategoriím do devíti a do 11 let, na němž vybojovali zlato Marek Šesták a Jakub Vaňáč 

(kategorie do devíti let) a Tereza Martiníková a Barbora Kručková (kategorie do 11 let). Oddíl 

pořádal také turnaj pro mladší a starší žáky Velká cena Chomutova (28. září), kde získal první 

místo Jiří Obermajer (kategorie mladší žáci). Mezi významné úspěchy oddílu patří páté místo 

Davida Vopata na turnaji Českého poháru v Jablonci nad Nisou (16. až 17. března) a sedmé 

místo Josefa Beneše na turnaji Českého poháru v Olomouci (23. února). Pozornost zaslouší 

také účast chomutovských judistů na mezinárodním turnaji v německém Werdau (13. dubna 

a 11. května), odkud si oddíl přivezl celkem 12 medailí. 
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 Oddíl kuželek TJ VTŽ  

 zastřešoval v roce 2019 týmy A, B a tým žactva. Kuželna TJ VTŽ se nachází ve 

Sportovním domě TJ VTŽ, předsedou oddílu byl v roce 2019 pan Stanislav Šmíd. A tým 

kuželkářského oddílu TJ VTŽ  Chomutov se na konci sezóny 2018/2019 pohyboval na třetím 

místě Severočeké divize, kterou v následující sezóně vyhrál. Tým B skončil v sezóně 2018/2019 

na 11. místě Krajského přeboru Ústeckého kraje, v sezóně 2019/2020 klesl v téže soutěži na 

13. místo.  

 

 Oddíl stolního tenisu TJ VTŽ 

 Oddíl stolního tenisu zastřešoval v roce 2019 tři týmy. Tým A hrál v roce 2019 Okresní 

přebor první třídy, v němž se umístil na šestém místě, a Český pohár, první stupeň oblasti 

Ústeckého kraje, kde obsadil 11. místo. Tým B a tým C hrály Okresní přebor druhé třídy, kde 

béčko skončilo na čtvrtém a céčko na sedmém místě. Vedoucím oddílu stolního tenisu TJ VTŽ 

byl v roce 2019 pan Ladislav Starý.  

 

 Oddíl vzpírání TJ VTŽ  

 Oddíl vzpírání byl v Chomutově založen roku 1952. Vzpěrači TJ VTŽ trénují ve 

Sportovním domě TJ VTŽ, předsedou oddílu byl v roce 2019 pan Ralf Kohout. Reprezentanti 

oddílu dosáhli roce 2019 několika významných úspěchů. Z mistrovství České republiky do 20 

let v Sokolově (25. května) přivezl bronz Matěj Liška. Na mistrovství republiky starších žáků v 

Rotavě (15. června) se podařilo zíkat medaile Tomáši Kobzovi (zlato) a Robinu Kočímu (bronz). 

Další bronzovou medaili vybojoval Jakub Drnec na mistrovství republiky juniorů do 23 let v 

Horní Suché (22. června). Medailová umístění získali také Robin Kočí (zlato) a Marie Rauerová 

(stříbro) na mistrovství republiky mladších žáků v Bohumíně (16. listopadu). Za zmínku také 

stojí vzpěračské závody prvního kola České skupiny ligy žáků, které se konaly 16. března 

v Chomutově a byly po 40 letech prvním vzpěračským závodem ve městě.    

  

TJ ZŠ Sport pro všechny Chomutov 

 Tělovýchovná jednota je zaměřená na sport a pohyb pro širokou veřejnost. Vznikla na 

přelomu čtyřicátých a padesátých let dvacátého století 

pod názvem Lokomotiva Chomutov. Po roce 1989 byla 

přejmenována na TJ Sport pro všechny Chomutov a od roku 1997, kdy působí na Základní škole 

Kadaňská, přibrala do názvu zkratku ZŠ. Spolek pořádá lekce sportovní gymnastiky a 

všeobecných sportovních her pro předškolní děti a pro žáky a žákyně. Pro dospělé a seniory 

jsou otevřeny lekce posilovacích cvičení, ae-cyclingu a volejbalu. Cvičenci se věnují také 

pohybovým skladbám. Díky skvělé spolupráci s ředitelkou školy paní Radmilou Zítkovou má 

jednota výborné podmínky pro sportování v oblasti závodních sportů, ale také rekreační a 
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zdravotní tělesné výchovy. Spolek sídlí a cvičí na Základní škole Kadaňská, jeho předsedou byl 

v roce 2019 pan Jaroslav Sauer. 

 Mimo uvedené sportovní činnosti pořádala jednota tábory a soustředění pro děti. 

V roce 2019 zorganizovala jednota v Chomutově krajskou soutěž ve sportovní gymnastice (6. 

dubna), v níž její reprezentanti získali tři zlaté, šest stříbrných a dvě bronzové medaile. 

V následné celorepublikové soutěži, které se zúčastnilo na 350 závodníků z celé republiky, 

získali chomutovští reprezentanti šest umístění do desátého místa. Podařená byla také účast 

na celorepublikové soutěži Zápolení, v jejíž jarní části získal Chomutov v konkurenci 1 500 

účastníků dvě první, v podzimní pak dvě druhá místa. Velmi významnou akcí roku 2019 byl 

nácvik hromadné skladby České asociace Sportu pro všechny a následné velmi úspěšné 

vystoupení 13 dospělých členů na světové gymnaestrádě v Dornbirnu v Rakousku (7. až 13. 

července). Po gymnaestrádě následoval 46. ročník letního stanového tábora v Kožlanech. 

Tělovýchovná jednota měla v roce 2019 302 členů, kteří sportují v 11 oddílech pod vedením 

20 cvičitelů. 

 

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 2019 pan Libor Kundrát. 

 

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 zázemí pro lyžaře a okruh dlouhý 780 metrů se čtyřmi 

plovoucími wakeboardovými překážkami. Po celý rok 2019 byl vlek pro 

vodní lyžování kvůli špatnému technickému stavu mimo provoz.   

 

Wolves Chomutov 

 Hokejbalový klub vznikl neoficiálně roku 2013, spolkem zapsaným pod názvem Wolves 

Chomutov je od roku 2018. Klub zastřešuje tým mužů, mladších žáků a 

přípravky. Trénuje na hřišti v Areálu Tomáše ze Štítného, sídlí v Údlicích a jeho 

předsedou byl v roce 2019 pan Marcel Holl.  

 V sezóně 2019/2020 hrál tým mužů Wolves Chomutov Oblastní ligu 

Čechy – sever, ve které obsadil šesté místo. Žákovský tým hrál Přebor mladších žáků, kde 

skončil na pátém místě.
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13. VZDĚLÁVÁNÍ A VÝCHOVA 

 

13.1 Předškolní výchova 

 V České republice v roce 2019 mohlo poskytovat péči dětem předškolního věku několik 

typů předškolních zařízení. A sice jesle, mikrojesle, dětské skupiny a školičky, které přijímají i 

nejmladší předškoláky, mateřské školy, soukromé mateřské školy a lesní školky, které většinou 

přijímají děti starší. Zřizovatelem jeslí a mateřských škol bývají obce a jsou tudíž veřejnou 

službou. V Chomutově působila v oblasti předškolní výchovy nejmladších dětí následující 

zařízení. 

 

Mikrojesle Evička 

 Jsou provozovány od 1. září 2019 v rámci Vzdělávacího a kulturního centra Svět 

Chomutov ve Školní ulici. Provoz mikrojeslí je podpořen dotací Evropského sociální fondu v 

rámci Operačního programu zaměstnanost do 30. srpna 2021. Cílovou skupinou jsou proto 

děti od šesti měsíců do čtyř let, jejichž rodičům umístění dítěte do mikrojeslí pomůže s 

uplatněním na trhu práce. Mikrojesle Evička mají kapacitu čtyř dětí a jejich jednatelkou byla 

v roce 2019 paní Eva Anna Popíková. 

 

Mikrojesle Montessori RMS 

 jsou provozovány od května 2017 v rámci společnosti Montessori, rodinná mateřská 

škola. Provoz mikrojeslí byl podpořen dotací Evropského sociální fondu v rámci Operačního 

programu zaměstnanost a v listopadu 2019 získal finanční podporu do června 2022. Mikrojesle 

mají kapacitu čtyř dětí ve věku od půl roku do tří let. Aby dítě bylo přijato, musejí oba rodiče 

pracovat, studovat nebo být evidováni na úřadu práce. Mikrojesle Montessori RMS sídlí v ulici 

Kochova, jednatelkou mikrojeslí byla v roce 2019 paní Pavlína Kratochvílová. 

 

Dětská skupina Evička  

 je provozována od 11. května 2018 v rámci Vzdělávacího a kulturního centra Svět 

Chomutov ve Školní ulici. Provoz skupiny je podpořen dotací Evropského sociální fondu v rámci 

Operačního programu zaměstnanost do 30. dubna 2022. Kapacita zařízení je 12 dětí ve věku 

od jednoho do tří let. Jednatelkou této dětské skupiny byla v roce 2019 paní Eva Anna 

Popíková. 
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Dětská skupina Jitřenka  

 je v provozu od 1. září 2018 pod hlavičkou spolku Sedmikráska Žatec. Provoz skupiny 

je podpořen dotací Evropského sociální fondu v rámci Operačního programu zaměstnanost do 

31. srpna 2020. 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 2019 

paní Michaela Hradcová.  

 

Dětská skupina Kouzelná Montessori školička  

 poskytuje služby od 1. dubna 2018 v Čelakovského ulici č. p. 1074 v rámci Kouzelné 

mateřské školky, kterou provozuje spolek Opravdové Montessori. Její kapacita je 20 dětí od 

dvou do sedmi let. Provoz skupiny je podpořen dotací Evropského sociální fondu v rámci 

Operačního programu zaměstnanost do 30. března 2020. Školička poskytuje dětem následující 

mimoškolní aktivity: zahradničení, hudební kroužek, výtvarný kroužek, lekce jógy, návštěva 

sauny, vaření, výuka anglického a italského jazyka. Skupina také zajišťuje mimoškolní aktivity, 

jako je kurz plavání, bruslení a lyžování. Jednatelkou této skupiny byla v roce 2019 paní Hana 

Kořínková. 

 

Dětská skupina Montessori RMS  

 funguje od 1. dubna 2018 v rámci společnosti Montessori, rodinná mateřská škola 

v Čelakovského ulici č. p. 1017. Provoz skupiny je podpořen dotací Evropského sociální fondu 

v rámci Operačního programu zaměstnanost do 31. března 2022. Skupina má kapacitu pro 12 

dětí od věku jednoho roku do šesti let a pracuje i s Montessori prvky, kvůli návaznosti na 

mateřskou školu, která její provoz zaštiťuje. Jednatelkou této dětské skupiny byla v roce 2019 

paní Pavlína Kratochvílová. 

 

Dětská skupina Oblastní charity Chomutov 

 je provozována Oblastní charitou Chomutov od 1. března 2017. Nachází se v budově 

římskokatolické farnosti na náměstí 1. máje. Má kapacitu 10 dětí ve věku od dvou do šesti let 

a lze ji navštěvovat pravidelně jako mateřskou školu, nebo jen příležitostně. Provoz skupiny je 

podpořen dotací Evropského sociální fondu v rámci Operačního programu zaměstnanost do 

28. února 2021. Jednatelkou této skupiny byla v roce 2019 paní Denisa Albrechtová. 

 

Dětské skupiny Vilík a Mája  

 zahájily svou činnost 1. září 2018 pod hlavičkou Sociálních služeb Chomutov, jejichž 

zřizovatelem je město Chomutov. Provoz skupin je podpořen dotací Evropského sociální fondu 
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v rámci Operačního programu zaměstnanost do 31. března 2022. Mají kapacitu 22 a 15 dětí 

ve věku od jednoho do tří let. Děti jsou do dětských skupin přijímány v průběhu celého roku 

dle volné kapacity. Skupiny sídlí v areálu Sociálního centra Kamenná, jednatelkou obou skupin 

byla v roce 2019 paní Alena Tölgová.  

 

 

 Vzdělávání a výchovu starších předškolních dětí, nejčastěji od tří let, nabízelo v roce 

2019 v Chomutově 13 pracovišť veřejných mateřských škol zastřešených Mateřskou školou 

Chomutov. Dále pak probíhala výuka při základní škole 17. listopadu v Mateřské škole pro děti 

a žáky zdravotně či sociálně znevýhodněné a svou mateřskou školu má také speciální základní 

škola Palachova. Kromě těchto veřejných školských zařízení zmiňuje evidence Ministerstva 

školství, mládeže a tělovýchovy České republiky tři soukromé školky. Péči o starší předškoláky 

poskytovaly také některé z výše uvedených dětských skupin.  

 Významnou událostí bývá pro předškoláky každoročně festival Mateřinka, jehož 21. 

ročník se v roce 2019 uskutečnil 6. března v chomutovském Městském divadle. Zúčastnilo se 

ho na 300 dětí. Součástí festivalu byla také výtvarná výstava zaměřená na polytechniku.  

 

Mateřská škola Chomutov  

 je příspěvkovou organizací, která zastřešuje 13 chomutovských mateřských škol 

s celkovou kapacitou 1 419 dětí. Předškolní vzdělávání je poskytováno pro děti ve věku od tří 

do šesti či sedmi let a přednostně jsou přijímány děti v posledním roce před zahájením povinné 

školní docházky. Škola se zaměřuje na předškolní vzdělávání podporující rozvoj osobnosti 

dítěte, podílí se na jeho zdravém citovém, rozumovém a tělesném rozvoji a osvojení 

základních pravidel chování, základních životních hodnot a mezilidských vztahů. Jednotlivá 

pracoviště školy pak mají vypracované své školní vzdělávací programy podle rámcového 

vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání. Cíle předškolního vzdělávání jsou pro 

všechny školní vzdělávací programy závazné, zatímco specifické cíle vycházející z prostředí 

školy a umožňují rozličnosti a zároveň výběr mateřské školy pro dítě nejen podle místa 

bydliště, ale také podle zaměření školního vzdělávacího programu. Školka nabízí také aktivity, 

jako je předplavecký výcvik, bruslařský výcvik, lyžařský výcvik či fotbálek. Pořádají se výjezdy 

do škol v přírodě, seznamování s cizím jazykem, výtvarné, hudební, sportovní a znalostní 

soutěže, logopedická prevence, zdravotní výchova a jiné. Mateřská škola Chomutov sídlí 

v Jiráskově ulici, jejím zřizovatelem je město Chomutov. V roce 2019 organizaci vedla paní 

Eliška Smetanová. 
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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-

vzdělávacího procesu jezdily děti plavat, lyžovat, bruslit, na výlety, do kina, do divadla. 

Předškoláci mají k dispozici také dopravní hřiště. Děti byly zapojeny do projektů Děti na startu, 

Atletika pro děti a Svět kolem nás. Mateřská škola Duhová cesta sídlí v budově Základní školy 

Duhová cesta v Havlíčkově ulici. V roce 2019 byla ředitelkou paní Petra Jandová. 

 

Mateřská škola Svět  

 je soukromým zařízením předškolní výchovy s kapacitou 25 dětí. Školka je součástí 

společnosti Základní a mateřská škola Svět. Cílem mateřské školy je začlenit rodinu do dění 

školského zařízení, nabídnout aktivity a posilovat nezastupitelnou roli rodiny. Školka nabízí 

kroužky tvoření, jógy, tance či angličtiny. V rámci výuky využívá, mimo jiné, Montessori 

metodu a spolupracuje se sdružením pro nadprůměrně inteligentní lidi Mensa. Základní a 

mateřská škola Svět sídlí ve Školní ulici, v roce 2019 byla ředitelkou paní Eva Anna Popíková.  

 

Montessori – rodinná mateřská škola  

 je soukromým předškolním vzdělávacím zařízením s kapacitou 35 dětí, které vyučuje 

metodou Marie Montessori. Školka se stará o děti od 20 měsíců do sedmi let. Nepoužívá 

frontální způsob výuky, kdy se ve stejném čase učí všechny děti všemu stejně, ale je více 

zaměřena na tempo a možnosti jednotlivců. Cílem školky je umožnit dětem plnohodnotné 

prožití senzitivních fází vývoje, které vedou ke snazšímu pochopení souvislostí a vnitřní 

vyrovnanosti, a podněcovat vzájemný respekt k dětem i dospělým. Probíhají zde zájmové 

kroužky, jako angličtina, zahradníček, flétna, dětská jóga, dramaťáček či kroužek pro 

předškoláky. Děti mají možnost chodit na kurz plavání, lyžařský kurz či bruslení nebo si 

vyzkoušet pobyt v solné jeskyni. Montessori – rodinná mateřská škola sídlí v ulici Čelakovského 

č. p. 1017 a její ředitelkou byla v roce 2019 paní Denisa Hanzlíková. 

 

 

13.2 Základní školy 

Základní školní docházku zajišťovalo v roce 2019 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. 
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Některé z nových školáků přišli na začátku školního roku přivítat zástupci města. 

Úspěšný start do nové životní etapy popřál prvňáčkům v Základní škole na Zahradní druhý 

náměstek primátora Milan Märc. David Dinda, první náměstek primátora, přivítal spolu s 

botanikem Jiřím Rothem žáky prvních tříd na základní škole Akademika Heyrovského. Do 

chomutovských škol zřizovaných městem nastoupilo v září 2019 454 prvňáčků, což je o 84 

méně než vloni. Nejvíce prvňáčků nastoupilo na Základní školu Březenecká, dále na Základní 

školu Školní a na Základní školu Zahradní. Do přípravných tříd nastoupilo 84 dětí, což je o 51 

více než v roce 2018. Celkově do chomutovských základních škol zřízených městem docházelo 

4 813 žáků, z toho do speciálních základních škol v ulicích Palachova a 17. listopadu 222 žáků. 

V červnu 2019 byl ukončen projekt Investice do infrastruktury základních škol. 

Modernizace městem zřizovaných škol si vyžádala téměř 99 milionů korun. Rekonstruováno a 

modernizováno bylo celkem 16 odborných učeben v osmi základních školách. Jednalo se o 

učebny zaměřené na výuku fyziky, chemie a pracovních činností. Dále bylo vybaveno šest 

školních poradenských pracovišť, zajištěna bezbariérovost prostřednictvím venkovních i 

vnitřních ramp, plošin, výtahů a schodolezů. Opraveny byly také toalety. Zmodernizován byl i 

přístup k internetu a obnovena kompletní datová síť. 

 

Základní škola Zahradní  

 je obcí zřízená veřejná škola zaměřená na výuku cizích jazyků. V roce 2019 byla školou 

s nejvyšším počtem žáků v Chomutově. Vzdělává žáky ze stejnojmenného sídliště, jež lze 

považovat převážně za děti ze sociálně znevýhodněného prostředí. Škola disponuje 

přípravnou třídou. V roce 2019 nastoupilo do Základní školy Zahradní 657 žáků, ředitelkou 

školy byla paní Libuše Slavíková.   

Ve školním roce 2018/2019 pokračovala škola v účasti na projektu Okresní 

hospodářské komory s názvem Labora, jehož cílem je prohloubení příhraniční spolupráce v 

oblasti vzdělávání. Zapojení žáci mají možnost využít při komunikaci své jazykové dovednosti 

a také poznat školství a život v jiné zemi. Kromě dlouhodobých projektů probíhala na škole 

celá řada projektů menších – ročníkových, tematických i celoškolních, a školních kroužků.  

 

Základní škola Na Příkopech  

 je obcí zřízená veřejná škola zaměřená na rozšířenou výuku informatiky. V roce 2019 

nastoupilo do Základní školy Na Příkopech 602 žáků, ředitelem školy byl pan Miloslav Hons. 

 Škola se pokračovala v mezinárodních projektech partnerství škol The Way People 

Live in Different Countries, během něhož mohou žáci poznávat život v cizích zemích, a 

Edison, při němž na škole působí jako jazykoví lektoři studenti ze zahraničí. Zapojila se 

znovu také do projektu zaměřeného na pracovní činnosti a matematiku, jenž je zaštítěn 

Pedagogickou fakultou Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem, a některých 
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projektů programu Labora Okresní hospodářské komory Chomutov. Žáci reprezentující 

školu v žákovské futsalové lize Václava Čecha získali pro Základní školu Na Příkopech 

vítězství ve finálovém turnaji mladších i starších žáků.  

 

Základní škola Kadaňská  

 je obcí zřízená veřejná škola zaměřená na podporu zdraví. V roce 2019 nastoupilo do 

Základní školy Kadaňská 537 žáků, ředitelkou školy byla nejprve paní Radmila Zítková, od 1. 

srpna 2019 vedla školu paní Ilona Zahálková. 

 Škola je v rámci svého zaměření zapojena do programů Ovoce a zelenina do škol a 

Mléko do škol. Ve školním roce 2018/2019 dosáhla škola úspěchu v oblastním kole 

Dopravní soutěže mladých cyklistů (9. května) v Kadani. Družstvo Základní školy Kadaňská 

obsadilo druhé místo v I. i II. kategorii soutěže. Bodovali také sportovci z kroužku 

basketbalu, když na chomutovském turnaji prvních až třetích tříd vybojovali pro školu 

zlatou medaili.  

 

Základní škola Písečná  

 je obcí zřízená veřejná škola zaměřená na tělesnou výchovu a sport. Školu navštěvují 

ve třetině případů žáci jiných národností a minorit a více než polovinu tvoří žáci ze sociálně 

znevýhodněných prostředí. Škola disponuje přípravnou třídou. V roce 2019 nastoupilo do 

Základní školy Písečná 487 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. Ve školním roce 2018/2019 

škola rozšířila spolupráci s pražskou organizací Člověk v tísni v oblasti promítání 

dokumentárních filmů a žáci 9. ročníků se účastnili náslechů na soudních jednáních v oblasti 

trestního a občanského práva s následnou přednáškou soudce. Velký úspěch škola sklidila 

na celostátní přehlídce recitace a zpěvu Puškinův památník v Praze, kde žačky Základní 

školy Písečná zvítězily v kolektivní recitaci a navíc získaly také zvláštní cenu poroty. 

  

Základní škola Hornická  

 je obcí zřízená veřejná škola, jež nabízí možnost zaměření na tělesnou výchovu a lední 

hokej. V roce 2019 nastoupilo do Základní školy Hornická 520 žáků, ředitelem školy byl pan 

Václav Mach.   

 Škola patří mezi 20 katedrových škol Katedry školského managementu Pedagogické 

fakulty University Karlovy v Praze, spolupracuje také na řadě tuzemských 

environmentálních projektů a programů prevence rizikového chování. Základní škola v roce 
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2019 pokračovala ve spolupráci se Zdravotním ústavem v Ústí nad Labem, jež zahrnuje 

besedy na různá zdravovědná témata. Ve zmíněném roce vzniklo na Základní škole 

Hornická také Regionální centrum projektu Elixír do škol. Scházejí se zde tudíž jednou 

měsíčně učitelé fyziky, kteří si zde vzájemně předávají tipy na zajímavou prezentaci 

fyzikálního učiva. 

 

Základní škola Školní  

 je obcí zřízená veřejná škola zaměřená na rozšířenou výuku matematiky. V roce 2019 

nastoupilo do Základní školy Školní 641 žáků, ředitelkou školy byla paní Vlasta Marková.  

 Škola je zapojena do projektů Malý princ v nás, Naše virtuální škola, Krušné hory – 

domov můj, Projekt Dílny a dalších. Pořádá také soutěž Odznak všestrannosti olympijských 

vítězů. V lednu 2019 se žáci Základní školy Školní zúčastnili vědomostně-sportovní soutěže 

Litvínovský choroš. Soutěž je určena pro žáky osmých a devátých ročníků. Ač se základní 

škola účastní této soutěže pravidelně, první a třetí místo, které získala, bylo do té doby 

nejlepším umístěním. Základní škola se také zapojila do projektu Tašky pro seniory, v němž 

děti za všech ročníků zdobily tašky, které následně předaly klientům Domova pro seniory 

na Písečné. 

 

Základní škola Akademika Heyrovského  

 je obcí zřízená veřejná škola vyučující podle vlastního vzdělávacího programu, v němž 

klade důraz na všeobecnost vzdělání a moderní, bezpečné a otevřené prostředí. V roce 

2019 nastoupilo do Základní školy Akademika Heyrovského 512 žáků, ředitelem školy byl 

pan Miloš Zelenka. 

 Škola je zapojena do projektu Evropské unie Vývoj, výzkum a vzdělávání, v rámci 

něhož mimo jiné spustila v roce 2019 realizaci programu Velký bratr, jehož cílem je podpora 

zlepšení kvality vzdělávání a profesního rozvoje učitelů. Na konci školního roku 2018/2019 

uspořádala škola celodenní akci Světáci, která kromě prázdninového cestování poukazovala 

na blížící se 30. výročí sametové revoluce a s ním spojenou svobodu pohybu. Mezi největší 

studijní úspěchy žáků v uvedeném školním roce patří dvě umístění kolem desátého místa 

na krajských kolech matematické a dějepisné olympiády, ze sportovních úspěchů lze zmínit 

například šesté místo v republikovém finále Odznaku všestrannosti olympijských vítězů. 

 

Základní škola Březenecká  

 je obcí zřízená veřejná škola, jež zaměřuje svou výuku na harmonický rozvoj všech 

vývojových oblastí žáků. V roce 2019 nastoupilo do Základní školy Březenecká 635 žáků, 

ředitelkou školy byla paní Vladimíra Nováková. 
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 Škola kromě běžné výuky zajišťuje kvalifikovanou nápravu vývojových poruch učení a 

aktivně spolupracuje se sportovním klubem Florbal Chomutov. Je zapojena například do 

projektů Zdravá škola a Ovoce do škol. Ve školním roce 2018/2019 probíhala spolupráce v 

rámci pedagogické praxe studentů Pedagogické fakulty Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad 

Labem, Střední pedagogické školy v Mostě, Střední podnikatelské školy v Mostě, ale také s 

Červeným křížem či Pedagogicko–psychologickou poradnou v Teplicích, která je 

spolupořadatelem studia pro asistenty pedagoga. Během školního roku byla pořádána řada 

sportovních a vzdělávacích akcí, jako jsou projektové dny zaměřené na prevenci rizikového 

chování, významná výročí či kulturu a každodennost sousedních států.   

 

Základní škola Duhová cesta  

 je soukromou vzdělávací společností, jež zahájila úplnou devítiletou výuku v roce 

2017. Základní škola Duhová cesta sídlí v Havlíčkově ulici, ředitelkou této školy byla v roce 

2019 paní Petra Jandová.  

 Škola byla založena v roce 2010 jako alternativa ke vzdělávání ve státních školách. 

Nabízí výuku v menším počtu žáků ve třídách a vzdělávání pro žáky nadané a žáky se 

specifickými potřebami vzdělávání. Během výuky je zaměřena pozornost na rozvoj nejen 

intelektového nadání, ale také na hudební, výtvarné a dramatické dovednosti. Ačkoli škola 

není výrazněji zacílena na sport, je pilotní školou v projektu Atletika pro děti a účastní se 

mnohých dalších. Ve škole pracují pěvecké sbory Happy Smile a Sluníčka. Ve školním roce 

2018/2019 proběhl na Základní škole Duhová cesta první ročník akce Škola nanečisto, při 

němž si děti z posledních ročníků mateřských škol mohly ještě před zápisem na základní 

školu v Duhové cestě vyzkoušet, jaké je to být prvňáčkem, poznat školní prostředí a zbavit 

se tak obav z nástupu na základní školu. 

 

Základní škola Svět  

 je soukromou vzdělávací společností, jež zahájila výuku prvních tříd v září 2017. Škola 

si klade za cíl naučit žáky tzv. klíčovým kompetencím, univerzálním způsobilostem 

důležitým k uplatnění se v rychle se měnících podmínkách moderní doby. Základní škola 

Svět sídlí ve Školní ulici, ředitelkou této školy byla v roce 2019 paní Eva Anna Popíková.  

 V praxi škola využívá individuální přístup a metody výuky, vedoucí k rozvoji klíčových 

dovedností a kompetencí, jako je například projektové vyučování, kooperativní vyučování, 

metody kritického myšlení, problémové vyučování či experiment. Pracuje také s koncepcí 

Zdravá škola, která klade důraz na příznivou atmosféru při učení. Inspiraci čerpá z finského 

školství a uplatňuje také Montessori pedagogiku. 
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Základní škola a Mateřská škola 17. listopadu  

 je obcí zřízená veřejná škola, jež nabízí vzdělávání a školské služby pro děti a žáky se 

speciálními vzdělávacími potřebami. V roce 2019 nastoupilo do Základní školy a Mateřské 

školy 17. listopadu 188 žáků, ředitelkou školy byla paní Hana Horská. 

 Škola zajišťuje výuku pro osoby se zdravotním postižením, zdravotním 

znevýhodněním nebo sociálním znevýhodněním. Každoročně otvírá přípravné třídy, 

poskytuje vzdělání v mateřské škole a základní škole v Nemocnici s poliklinikou Chomutov 

a ve speciálních třídách základní školy speciální. Základní škola ve školním roce 2018/2019 

realizovala řadu akcí v rámci Projektů prevence a také projekt Rovnost v rozdílnosti. Díky 

opětovné účasti v projektu Obědy pro děti získala prostředky pro stravování celkem 57 dětí 

a žáků. Škola nabízela v uvedeném školním roce celkem 30 zájmových kroužků, které 

navštěvovalo téměř 95 procent žáků školy. Základní škola se také zúčastnila všech osmi 

okresních přehlídek a soutěží, pořádaných pro obdobně zaměřené školy, přičemž jedno 

z okresních kol sama pořádala.  

 

Základní škola speciální v Palachově ulici  

 je obcí zřízená škola, poskytující vzdělávání žákům se středně těžkým a těžkým 

mentálním postižením. Vzdělávají se zde také žáci s kombinací mentálního a tělesného, 

zrakového nebo sluchového postižení, se závažnými vadami řeči, závažnými vývojovými 

poruchami učení, závažnými vývojovými poruchami chování, souběžným postižením více 

vadami nebo autismem. V roce 2019 nastoupilo do Základní školy speciální v Palachově ulici 

34 žáků, ředitelkou školy byla do konce ledna 2019 paní Marie Grimlová, od 1. února 2019 

vedla školu paní Jana Perknerová. 

 Hlavní zásadou školy je vytvořit příznivé sociální klima, tedy usilovat u žáků o 

otevřenost v komunikaci, slušnost, pravdomluvnost, pracovitost, spolupráci a pomoc 

druhému i sounáležitost se třídou a školou. Cílem je spokojenost žáků a maximální využití 

potenciálu každého z nich, aby se pokud možno každý naučil, čemu se naučit může. Výuka 

probíhá podle školního vzdělávacího programu Pomoz mi, abych to dokázal sám pod 

vedením kvalifikovaných pedagogů a propojuje teorii s praxí. Velký podíl aktivit je zaměřen 

na environmentální činnosti a spojen s pobytem venku, v přírodě. Do výuky jsou zahrnuty 

projektové dny, výlety a exkurze, ergoterapie či canisterapie. Ve školním roce 2018/2019 

například proběhlo ve škole v rámci oslav státního svátku Dne vzniku samostatného 

československého státu zábavné odpoledne nazvané Po stopách země české. Žáci společně 

zvládli úkoly se znaky české státnosti, až se dostali do cíle, kde si děti ozdobily korunu 

českou. 
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13.3 Učiliště, střední a vyšší školy  

 Středoškolské vzdělání poskytují v Chomutově čtyři státní střední školy: všeobecné 

gymnázium, průmyslová škola a dvě integrované školy slučující zdravotnickou školu, 

obchodní akademii, energetickou a stavební školu, a 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 2019 pan Jiří 

Mladý.  

 Škola nabízí široké spektrum oborů vzdělávání absolventům devátých tříd základních 

škol, absolventům základního vzdělávání z nižších ukončených ročníků, než je devátá třída 

základní školy, a absolventům základních škol pro žáky se speciálními vzdělávacími 

potřebami. Teoretické vyučování probíhalo v prostorách středisek školy v Chomutově, kde 

bylo v Cihlářské ulici v září 2019 nově otevřeno středisko teoretické výchovy, v Jirkově a 

Kadani. Odborný výcvik je uskutečňován především na vlastních pracovištích školy, zčásti 

pak na pracovištích soukromých firem. Výuka je doplňována odbornými exkurzemi na 

pracoviště sociálních partnerů, se kterými škola spolupracuje. 

 AGT Chomutov byla v březnu 2019 pořadatelem celostátní soutěže zručnosti Kovo 

Junior 2018 – Obráběč kovů. Soutěže se zúčastnilo celkem 20 soutěžících, vítězů krajských 

kol, z celkem 17 středních škol České republiky. Velkým úspěchem školy bylo v říjnu 2019 

ocenění dvou studentek Hospodářskou komorou České republiky. Studentky v soutěži o 

samostatnou odbornou práci oboru Operátor skladování získaly první a třetí místo a 

ocenění převzaly z rukou premiéra Andreje Babiše a prezidenta Hospodářské komory České 

republiky Vladimíra Dlouhého. 

 

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. V roce 2019 nastoupilo 

do školy 1 052 studentů, jejím ředitelem byl pan Jan Mareš.  
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 Škola má uzavřeny smlouvy o spolupráci s řadou významných podnikatelských 

subjektů. Výchovně-vzdělávací poslání školy doplňuje projektová činnost a mezinárodní 

spolupráce. Jsou rozvíjeny zahraniční stáže studentů s partnerskými školami a organizacemi 

v Německu, Finsku, Dánsku, Holandsku, Norsku, Litvě či Španělsku. Škola díky tomu 

dosahuje vynikajících výsledků v programech mezinárodní spolupráce Leonardo da Vinci, 

Sokrates a Erasmus, za což byla v předešlých letech opakovaně oceněna. ESOZ se také podílí 

na zajištění volnočasových aktivit žáků.  

 Studenti školy, konkrétně zdravotního oboru, dosáhli v březnu 2019 úspěchu, když 

v Děčíně zvítězili v regionální soutěži v poskytování první pomoci. Své schopnosti pak 

potvrdili ještě 3. místem na celorepublikové soutěži v první pomoci v Brně. Studenti 

stavebního oboru ESOZ se podíleli na uspořádání akce Den stavitelství 2019 – stavařina není 

nuda, jejímž cílem bylo prezentovat žákům osmých a devátých tříd stavbařské učební 

obory.  Sloučené střední školy ESOZ také v roce 2019 uspořádaly tradiční volejbalový turnaj 

učitelů chomutovského okresu, jehož se zúčastnilo 30 družstev s celkovým počtem 218 

hráčů. 

 

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 2019 pan Jaroslav Zahrádka. 

 Ve školním roce 2018/2019 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 školním roce podle dostupných údajů v 

přijímání na vysoké a vyšší odborné školy úspěšní na 91 procent, zhruba padesát procent z 

nich zamířilo na školy přírodovědného a technického zaměření.  

 Součástí výuky na gymnáziu jsou odborné exkurze. Studenti měli také možnost 

navštěvovat vokálně-instrumentální soubor Comodo, Klub mladého diváka či zúčastnit se 

studentského sportovního dne a jiných školních tematických či sportovních akcí. V dubnu 

2019 se uskutečnila týdenní exkurze do Skotska, jejíž součástí byla i návštěva Londýna. V 

rámci spolupráce s německou školou Helene-Lange Gymnasium z Fürthu proběhla v červnu 

2019 první část výměnného pobytu. Lyžařské výcvikové kurzy prvních ročníků se konají 

tradičně v rakouském Hinterstoderu. Škola participuje také v evropském programu 

Erasmus+, díky němuž studenti absolvovali ve spolupráci se slovenským Gymnáziem Martin 

v červnu 2019 pobyt na řece Berounce. Již tradičně se studenti gymnázia zúčastnili 

charitativní akce Srdíčkový den, jejíž výtěžek směřoval do dětských léčebných zařízení. 
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Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola Chomutov  

 realizuje vzdělávání v interdisciplinárních oborech založených na dvouletém 

technickém portfoliu s následnou volbou specializace v oborech Výpočetní systémy, 

Automatizační technika, Silnoproudá elektrotechnika, Automatizovaná konstrukce ve 

strojírenství a Technický management. Vyšší odborná škola nabízí vzdělávání ve 

specializovaných oborech zaměřených na výpočetní systémy, informatiku a správu s 

akreditovaným vzdělávacím programem do roku 2022. Organizace zároveň funguje jako 

externí pracoviště Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem pro vzdělávání v 

kombinované formě studia při fakultě Strojního inženýrství v oboru Strojírenská 

technologie. Škola je příspěvkovou organizací Ústeckého kraje, sídlí ve Školní ulici a 

navštěvuje ji rámcově 600 studentů. Ředitelem v roce 2019 byl pan Jan Lacina. 

 Ve školním roce 2018/2019 se škola opět zúčastnila značného množství 

mezinárodních a rozvojových programů a projektů a spolupracovala s mnohými 

organizacemi, zaměstnavateli a partnery. Studenti průmyslové školy se tradičně zapojují 

například do studentského trenérského centra a prestižního rozvojového programu 

společnosti Microsoft či soutěže Autodesk Academia Design. Spolupráce se zaměstnavateli 

probíhá i na půdě školy, kam jsou zváni zástupci firem, jež nabízejí možnosti, jak se 

vzdělávat a rozvíjet i mimo školu, případně si i něco přivydělat. Škola kromě podobných 

návštěv pořádá pravidelné odborné exkurze a sportovní kurzy. Absolventi školy směřují 

v osmdesáti procentech případů na vysokou školu. Uplatnění na trhu práce nacházejí 

všichni. Zaměstnanecká poptávka po absolventech totiž převyšuje jejich množství. 

 

 

13.4 Mimoškolní výchova a vzdělávání 

 Město Chomutov je zřizovatelem dvou organizací poskytujících široké spektrum 

volnočasových aktivit a mimoškolního vzdělávání. Jsou jimi základní umělecká škola, tzv. 

Liduška, a volnočasové centrum Domeček. Mimo ně lze do oblasti výchovy, z množství 

chomutovských klubů a spolků, zařadit 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, 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 2019 pan Karel Žižka.   
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 Jednotlivá oddělení hudebního oboru ve školním roce 2018/2019 samostatně 

organizovala oborové koncerty a spolupracovala na velkých akcích celé školy či 

mezinárodních projektech. Žáci školy vystupovali nejen v koncertním sále ZUŠ, ale 

například také v Jacques Café Chomutov, kde byly pravidelně pořádány 

multiinstrumentální koncerty, v městském divadle, atriu chomutovské knihovny a dalších, 

někdy velmi netradičních místech.  

 Nejvýznamnějšími představeními tanečního oboru ve školním roce 2018/2019 bylo 

muzikálové představení Romeo a Julie (27. září 2018), Alenka v říši divů (26. listopadu 

2018), Popelka (11. prosince 2018), Šípková Růženka (7. května 2019) a především 

muzikálové představení Drákula, které mělo svou premiéru na náměstí 1. máje v rámci 

festivalu Otevřeno (8. června 2019). Výtvarný obor zajišťoval především výrobu dekorací na 

představení tanečního oboru a reprezentačního plesu školy, uspořádal také první ročník 

výstavy Akademie umění a kultury pro seniory (květen 2019) a Minisalon výtvarného oboru, 

během něhož byla po celý červen 2019 v prvním patře školy vystavena díla žáků školy. 

Literárně-dramatický obor nastudoval v uvedeném školním roce divadelní představení 

Vánoční tržnice, které bylo uvedeno 8. prosince 2018 ve Výsluní. Z hudebního oboru lze 

zmínit například Koncert k 100. výročí založení republiky (22. listopadu 2018), účast 

orchestru Ponticello na Adventním benefičním koncertu v Chemnitz (2. prosince 2018) či 

adventní vystoupení pěveckého sboru na náměstí 1. máje (4. prosince 2018). 

 Základní umělecká škola otevřela ve školním roce 2018/2019 první ročník Akademie 

umění a kultury, dopolední výuky pro dospělé a seniory. Významnou společenskou událostí 

byl Ples ZUŠ v městském divadle (1. března 2019). V létě se již podruhé uskutečnil koncert 

tří big bandů, který proběhl 20. června 2019 na zahradě základní umělecké školy. Po 8 

letech se naopak poprvé nerealizovala Letní filharmonie.  

 

Středisko volného času Domeček  

 poskytuje širokou nabídku volnočasových aktivit pro předškolní děti, žáky základních 

a středních škol, studenty vysokých škol i pro dospělé. Převážná většina zájmových útvarů 

pracuje v sídle organizace v Jiráskově ulici, pouze sportovní oddíly využívají specializovaná 

sportoviště pro florbal či mini-volejbal a zázemí základních škol Chomutova a Jirkova. 

Zřizovatelem Domečku je město Chomutov, 1. dubna 2019 byl jmenován do funkce ředitele 

na dobu uvolnění stávajícího ředitele pana Milana Märce pro výkon veřejné funkce pan 

Radoslav Malarik. 

 Domeček ve školním roce 2018/2019 nabízel kromě pravidelných hudebních, 

jazykových, počítačových, technických, přírodovědných, tanečních, sportovních, 

rukodělných či výtvarných kroužků také pravidelné i nepravidelné akce pro veřejnost. 

Domeček organizuje řadu okresních předmětových a uměleckých soutěží a olympiád.  
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 Ve školním roce 2018/2019 zorganizoval Domeček druhý ročník loni úspěšné soutěže 

Chomutov má talent. Akce proběhla 30. ledna 2019 v Městském divadle. V 16 vystoupeních 

se představilo 50 účinkujících. Vítězství opět vybojovaly reprezentantky skupiny Polexx art. 

Dvě tanečnice, které loni zvítězily s pole dance, tancem s vertikální tyčí, letos vystoupily s 

početnější taneční skupinou v sestavě bez tyče a vítězství obhájily. 16. května 2019 se 

v Domečku uskutečnil 18. ročník literární soutěže Chomutovský kalamář. Tento ročník byl 

prvním, při němž byla umožněna účast v soutěži zájemcům z celé České republiky, zatímco 

předchozí ročníky byly zaměřeny regionálně. Se začátkem školního roku 2019/2020 poprvé 

chomutovský Domeček otevřel některé své kroužky i v tělocvičnách základních škol na 

Písečné a Zahradní. 

 

Junák – český skaut   

 je zapsaný spolek, největší výchovná organizace pro děti a mládež v České republice, 

jenž je v Chomutově zastoupen střediskem Český lev Chomutov. Skauting je postaven na 

dobrodružství a přátelství, pobytu a prožitcích v přírodě, tříbení charakteru a posilování vůle. 

Snaží se z dětí a mladých lidí vychovat dospělé, kteří mají pevné hodnotové zakotvení a nebojí 

se aktivně vstupovat do společenského dění. Vedoucím skautského střediska Český lev 

Chomutov byl v roce 2019 pan Jiří Gärtner. 

 Ve středisku Český lev Chomutov bylo v roce 2019 registrováno 150 členů, z toho 107 

dětí a mladistvých do 26 let a 43 dospělých. Středisko je členěno do pěti oddílů: oddíl Trojlístek 

je dívčí a jej tvoří broučci (předškolní věk), světlušky (do cca 11 let) a skautky (12 až 15 let), 

oddíl Trojka je chlapecký a 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.  

 V roce 2019 proběhly tradiční akce, jež skauti pořádají pro veřejnost za podpory města 

Chomutova. Byly jimi Úklid Bezručova údolí (6. dubna), dálkový pochod Krušnohorské šlápoty 

(21. září), Betlémský autobus (23. prosince) a ve spolupráci s Muzeem československého 

opevnění Na Kočičáku Silvestrovský výšlap na Kočičák (31. prosince).  

 V rámci neveřejných skautských akcí skauti uskutečnili, mimo jiné, skautský zájezd do 

Chráněné krajinné oblasti Brdy (25. až 26. května). Od 13. do 27. července se konal 25. 

celostřediskový letní stanový tábor ve Frančině Huti nedaleko Bělé nad Radbuzou, jemuž od 

6. do 13. července předcházel tábor roverů a rangers. 10. až 16. srpna pak proběhl na stejném 

místě druhý minitábor pro oddíl rodinného skautingu a kmen dospělých. 12. října chomutovští 

skauti zorganizovali tradiční noční výsadek, jehož cílem byl tentokrát Krásný Dvůr. 
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Pionýr 

 je zapsaný spolek, demokratické, dobrovolné, samostatné a nezávislé sdružení dětí, 

mládeže a dospělých bez ohledu na věk, jenž je v Chomutově zastoupen Pionýrskou skupinou 

Chomutov. Vedoucím Pionýrské skupiny Chomutov byl v roce 2019 pan Jiří Perkner. 

 V Pionýrské skupině Chomutov bylo v roce 2019 registrováno 113 členů, z toho 75 

dětí a mladistvých do 26 let a 38 dospělých. Středisko je členěno do dvou oddílů: Rolničky 

a Čtyřlístek. Fungují zde také tři volnočasové kluby bez povinné registrace členů: Klub 

indianistiky Magažu Teča Tiošpaye, Klub airsoftu OTO a Klub vodní turistiky. 

 Činnost Pionýrské skupiny Chomutov byla v roce 2019 realizována zejména 

pravidelnými oddílovými schůzkami jedenkrát týdně, kterých proběhlo 74. Mimo 

oddílových schůzek pionýři uspořádali dalších 58 akcí, z nichž bylo 24 víkendových pobytů 

s dětmi na táborové základně Bernov u Nejdku. Dáte to byly víkendy v klubovně, výlety do 

okolí města, návštěvy lezecké stěny v Jirkově, bowlingu, kina atp. Pionýrská skupina 

Chomutov také v červenci a srpnu 2019 uskutečnila dva běhy letních táborů pro 91 

účastníků.  

 Klub indianistiky se scházel v klubovně i na táborové základně. Byl pozván a podílel se 

na programu v mateřské škole v Palachově ulici a na dětském dni v Blatně. Aktivně se 

zapojil také do akce Poslední indiánské války v Březně u Chomutova. Klub airsoftu byl 

aktivní na schůzkách v klubovně, vyrážel do okolí Chomutova i na Bernov a zúčastnil se 

krajského setkání airsoftových oddílů v Mařenicích, Podbořanech a republikového setkání 

v Mukařově. Klub vodní turistiky uspořádal akce Splutí Ohře, Zamykání Ohře a vodáckou 

výpravu během tábora. Značnou část aktivit chomutovských pionýrů tvořily také brigády na 

táborové základně v Bernově u Nejdku. Došlo k zabudování vodoměrné jímky, opravě 

venkovní jídelny, verandy, chatek a přípravě obou tábořišť. Na podzim pak proběhla 

výměna radiátorů.
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14. 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. 

 

Astronomická společnost Chomutov 

Astronomická společnost Chomutov byla založena 15. října 2017 v Oblastním muzeu 

Chomutov. Založení společnosti předcházela mnoholetá práce s 

mládeží při vedení kroužku astronomie. Činnost kroužku pokračovala i 

v roce 2019. Cílem astronomické společnosti je i nadále propagovat 

dobré jméno české astronomie. 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 2019 

pan Jaroslav Landa. 

V roce 2019 astronomická společnost opět vykazovala bohatou činnost určenou pro 

nejširší veřejnost. Společnost se aktivně zapojila do projektů vyhlášených Mezinárodní 

astronomickou unií (IAU), která v tomto roce slavila 100. výročí svého založení. Členové 

společnosti připravili v průběhu roku řadu přednášek a prezentací v Oblastním muzeu v 

Chomutově. Veřejná pozorování pod noční oblohou opět probíhala Na hvězdárně – na louce 

v Lipské ulici u bývalého kina Oko.  

Mimo jiné se v roce 2019 společnost zapojila do prvního ročníku akce Den hvězdáren 

a planetárií České republiky. Při této příležitosti společnost připravila pro veřejnost prezentaci 

nejznámějších hvězdáren a planetárií v republice včetně krátkého popisu a historie vzniku 

těchto objektů. Na závěr prezentace byl veřejnosti poprvé představen projekt malé veřejné 

hvězdárny v Chomutově. Společnost by chtěla objekt pojmenovat po významném 

chomutovském rodáku F. J. Gerstnerovi. Ten je nejen u nás, ale i v zahraničí znám jako 

projektant první železnice na evropském kontinentě, uznání v evropských zemích však získal i 

díky své práci v oboru astronomie. Společnost projekt malé veřejné hvězdárny předložila 

veřejnosti i v rámci participativního rozpočtu města Chomutova. Po úspěšné veřejné 

prezentaci společnost projekt stáhla, protože zamýšlený pozemek je zablokován, o čemž 

společnost v době předkládání projektu nevěděla. 

Poprvé se v roce 2019 členové společnosti zapojili do akce Den Země (20. dubna) v 

Zooparku Chomutov. Astronomická společnost také realizovala druhý ročník astronomického 

praktika (8. června). Tomu opět předcházela teoretická část, která proběhla v muzeu, 

praktická část proběhla Na hvězdárně. Společnost byla přizvána i ke spolupráci na realizaci 
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projektu Rodinné zápolení – Fascinující vynálezy (22. června). O prázdninách uspořádala 

přednášku a prezentaci k 50. výročí přistání prvních lidí na Měsíci (18. července). Realizované 

akce společnosti jsou pravidelně schvalovány a zveřejňovány v kalendáři akcí České 

astronomické společnosti a v kalendáři akcí města Chomutova.  

Ve středu 18. prosince 2019 v 9:54 středoevropského času se do vesmíru vydala 

evropská sonda Cheops. Na její palubě jsou dvě titanové desky se zmenšenými obrázky dětí 

zapojených do mezinárodní soutěže. Mezi nimi je i 10 obrázků dětí, které se spolu s kroužkem 

astronomie soutěže zúčastnily. Díky nim Chomutov zamířil ke hvězdám. Na konci roku 2019 

pak Astronomická společnost Chomutov obdržela ocenění v podobě poděkování od 

Mezinárodní astronomické unie (IAU) za účast ve vyhlášených v projektech.  

 

Česká numismatická společnost  

 Chomutovská pobočka České numismatické společnosti se věnuje především 

společenské činnosti zájemců o numismatiku. Zajišťuje tedy schůzky členů i 

nečlenů, které probíhají jednou za měsíc v klubovně v Chomutovské 

knihovně. Jejich náplní jsou přednášky a sdílení informací o sběratelské 

činnosti. Schůzky jsou přístupné veřejnosti. Někteří členové spolku se věnují 

badatelské činnosti a o výsledcích své práce publikují odborné články i 

publikace. Chomutovští numismatici také publikují populárně odborné články v tisku a 

pořádají přednášky pro veřejnost. Sídlo chomutovské pobočky České numismatické 

společnosti je v Poděbradově ulici, jejím předsedou byl v roce 2019 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 2019 pan Rostislav 

Lysoněk. Členové chomutovské jednoty Československé obce legionářské se 

v roce 2019 pravidelně účastnili městem pořádaných pietních akcí 

připomínajících historické události a osobnosti. 
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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 2019 pan Jan Lavrinec.  

V roce 2019 měla místí organizace Chomutov 1836 členů, z nichž bylo 207 dětí a 

mládeže do 18 let. Chomutovští rybáři provozovali v roce 2019 čtyři rybářské kroužky (ve 

Středisku volného času Domeček a na některých základních školách) a uspořádali dětský 

rybářský tábor a rybářské závody Zlatá udice. Dětský rybářský tábor proběhl stejně jako 

v předchozím roce v červenci na Nechranické přehradě v Rybářském domě ve Vikleticích. Mezi 

nejvýznamnější události roku 2019 patří nákup tzv. Zelenského rybníka, který bude sloužit 

hospodářskému odboru chomutovské místní organizace rybářů pro výrobu rybích násad 

malého kapříka a línka. 

 

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, jejím předsedou byl v roce 2019 pan Beneš Vraný. 

Členové chomutovského okresního výboru Českého svazu bojovníků za svobodu se v roce 

2019 pravidelně účastnili městem pořádaných pietních akcí připomínajících historické události 

a osobnosti. 

 

Český zahrádkářský svaz – Územní sdružení Chomutov 

Územní sdružení Českého zahrádkářského svazu Chomutov připravuje se svými 

základními organizacemi pro členy a zahrádkářskou veřejnost výstavy a další 

zahrádkářské akce. Pracovníci územního sdružení poskytují konzultace k 

odborným dotazům, v podzimním období je možné využít pro zpracování ovoce 

místní moštárnu. Sdružení také provozuje prodejnu zahrádkářských potřeb a 

přebytků. Sídlo územního sdružení Chomutov je v Mostecké ulici, jeho předsedou 

byl v roce 2019 pan Vlastimil Platil. 
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Český zahrádkářský svaz – Základní organizace Mír Chomutov  

Chomutovská Základní organizace Českého zahrádkářského svazu Mír Chomutov je 

oficiální název zahrádkářské osady Mír u Polikliniky Chomutov. Jejím posláním je podporovat, 

rozvíjet a popularizovat odbornou zahrádkářskou činnost a hájit zájmy členů svazu. Organizace 

má za cíl také podílet se na tvorbě a ochraně životního prostředí a krajinného vzhledu a 

především vytvářet členům podmínky pro aktivní odpočinek. Sdružení sídlí v Arbesově ulici a 

jeho předsedou byl v roce 2019 pan Zbyněk Vytiska. 

 

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 

2019 uváděl soubor autorské i převzaté divadelní hry, měl 27 členů a jeho předsedou a 

principálem byl pan Jakub Kubík. 

V roce 2019 uvedl soubor premiéru hry Popelka (23. února). Premiéra byla významná 

také nebývalým zájmem diváků, poprvé v historii divadla bylo vyprodáno. 25. května se 

uskutečnila premiéra dalšího kusu s názvem Když blesk udeří. 7. prosince se soubor během 

derniéry rozloučil s divadelní hrou A dost!. Členové divadla spolupracují s městem Chomutov 

na Rodinném zápolení a dalších městských akcích či s Oblastním muzeem Chomutov. V roce 

2019 se opět zapojili do projektu Základní umělecké školy Chomutov, kterým byl tentokrát 

Dracula (uveden 8. června). Členové divadla také chodí 5. prosince v přestrojení Mikuláše, 

čerta a anděla navštěvovat děti do rodin zájemců z řad chomutovských občanů. 

 

Folklorní soubor Krušnohor  

vznikl v roce 1988 při Kulturním a společenském středisku v Chomutově, kde působil i 

v roce svého 31. výročí. Soubor sdružuje členy ve věku od pěti do 15 let, 

zejména tanečníky a zpěváky, které doprovází lidová muzika složená z 

dospělých muzikantů v obsazení housle, kontrabas, dudy a akordeon. 

Krušnohor zpracovává folklorní materiál Krušnohoří, Karlovarska a celé 

západní a jihozápadní části Čech. Součástí repertoáru jsou také dětské 

tančení hry a pásma. Folklorní soubor Krušnohor zkouší v kulturním domě 

KASS na Zahradní, sídlí v ulici Písečná, jeho uměleckou vedoucí byla v roce 2019 paní Jaroslava 

Macháčková. 

 V roce 2019 uskutečnil soubor celkem 16 veřejných vystoupení, mezi nimi například: 

27. dubna na zahájení kulturní sezony na Červeném Hrádku, 12. května v Německu v 
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Oberwiesenthalu v rámci projektu Májový pochod, 19. května v Praze ve Valdštejnské zahradě 

na Krojované slavnosti pořádané Senátem České republiky, 15. června v Jihlavě na Celostátní 

přehlídce 16 nejlepších dětských folklorních souborů České republiky, 7. až 8. září na 

Mezinárodním folklorním festivalu v Karlových Varech či 4. prosince v Chomutově ve 

vánočním party stanu na náměstí 1. máje. Významným úspěchem byla účast na Regionální 

soutěžní přehlídce dětských folklorních souborů v Karlových Varech (13. dubna), kde soubor 

získal 1.místo a nominaci na celostátní přehlídku v Jihlavě. 

 

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 2019 paní Kateřina Romaňáková. 

Folklorní soubor Skejušan vystoupil v roce 2019 na 50 akcích, které se dají rozdělit do 

tří částí, a to: vlastní akce, akce pořádané národnostními menšinami v rámci zastupitelstva 

města Chomutova a akce pořádné organizacemi různě po republice. Téměř všechny vlastní 

akce uspořádal soubor v restauraci U Sedláka v Jiráskově ulici. Ke dni 31. prosince 2019 měl 

spolek 20 členů. V uvedeném roce se zástupci spolku účastnili jednání na Světovém kongresů 

Rusínu ve Staré ĺubovni na Slovensku (5. až 7. července), kde měli možnost vyjádřit se k 

problémům národnostních menšin. Členové souboru byli také hosty akcí dalších 

chomutovských národnostních menšin.  

Mezi významné události Folklorního souboru Skejušan v roce 2019 lze zařadit účast na 

festivalech Barevný region v Ústí nad Labem (24. května) a Barevná planeta v Třebívlicích (25. 

května); vystoupení na mezinárodním folklorním festivalu ve Strážnici (28. až 30. června) či 

pozvání na mezinárodní folklorní festival v Jarabině na Slovensku (15. až 17. srpna). Soubor se 

také účastnil liturgií ve staroslověnštině v Chomutově v kostele sv. Barbory a v dalších obcích. 

Pro Chomutovany Skejušan uspořádal například vlastní Tříkrálové vystoupení (8. ledna), 

masopustní průvod (2. března), oslavu svátku sv. Václava (28. září) či Mikulášskou (6. prosince).  

  

Happy smile Chomutov 

se zabývá kulturně-vzdělávací činností v rámci sborového zpěvu. Jeho počátky spadají 

do roku 2003, kdy při základní škole v Havlíčkově ulici vznikl 

dětský pěvecký sbor. V roce 2004 pak vznikl smíšený soubor a 
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název Happy smile. Sídlo spolku je v Roháčově ulici. Sbory spolku se v roce 2019 scházely ve 

škole v Havlíčkově ulici a pracovaly pod vedením předsedkyně spolku a sbormistryně paní 

Aleny Grée. 

V roce 2019 působil v rámci spolku Happy Smile, který v uvedeném roce oslavil 15 let 

své existence, přípravný sbor Sluníčka, pěvecký sbor Happy smile a smíšený vokální soubor 

Na-hlas!. Sbory se podílejí na kulturních akcích města Chomutova (například Adventní 

koncerty) a vystupují také v dalších městech Ústeckého kraje. Za dobu své činnosti sbory 

získaly i různá ocenění na soutěžích a festivalech.  

 

Home-fotoclub  

Klub byl založen roku 2009 a je určen profesionálům i amatérům, kteří si nedovedou 

představit svůj život bez fotografování a rádi se podělí o své zkušenosti 

jak s fotografováním, tak s pózováním před objektivem. V roce 2019 

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 2019 pan Pavel Škorpil. 

 Spolek v roce 2019 uspořádal v areálu Rekreačního centra Hřebíkárna 

řadu kulturních akcí, především koncertů, z nichž nejvýznamnější byl festival 

Bezručák. Jeho třetí ročník se uskutečnil 21. září a vystoupily na něm postupně kapely Vanua2, 

Martin Jáchym & The Common Sense, Gingerhead, Schodiště, Pio Squad a UDG. 

 

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 2019 pan Norbert Cháb.  

Spolkový život Chomutovského ostrostřeleckého sboru v roce 2019 

začal přípravami reprezentačního plesu, který se konal 2. března v 

Městském divadle a na němž byla slavnostně přijata nová členka sboru. 27. 

dubna na střelnici v Prunéřově vzešel z Královských střeleb nový Král střelců chomutovského 

sboru, kterým se stal Jan Matěcha. Při Mistrovských střelbách, konaných 28. září, se nejlepším 
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střelcem stal Norbert Cháb. František Cháb pak obhájil při celostátních střelbách titul Princ 

ostrostřelců Zemí Koruny české. Kromě cvičení ve střelbě a střeleckých soutěží se členové 

sboru účastnili mnoha společenských akcí, například: svěcení kapličky na Pyšné (12. května), 

slavností Navalis v Praze (14. až 15. května), Císařských slavností v Zákupech (25. května), 

odhalení pomníku v Křimově (27. října) či střelecké slavnosti v německém Zschopau (13. 

srpna). Pozornost veřejnosti vzbudil dobový piknik v městském parku (1. září), který 

uspořádaly přispívající členky Chomutovského ostrostřeleckého sboru. K 31. prosinci 2019 měl 

sbor 14 řádných členů, dva čekatele, čtyři čestné členy a devět přispívajících členů. 

 

Klubíčko Chomutov 

 Spolek vznikl v roce 2019 a zaměřuje se na odchyty bezprizorních koček z Chomutova, 

jejich následnou kastraci v rámci kastračního programu města Chomutova a doléčení v nově 

vytvořené rekonvalescenční místnosti. Socializovaným kočkám pak členové spolku hledají 

nový domov. Spolek Klubíčko Chomutov se také snaží o problematice toulavých koček 

informovat veřejnost. Klubíčko sídlí v Arbesově ulici, rekonvalescenční místnost provozuje v 

domě č. p. 5461 sousedícím se sportovní halou na Březenecké v ulici 17. listopadu. Jeho 

předsedkyní byla v roce 2019 paní Kateřina Krellerová.  

 Klubíčko Chomutov převzalo 10. dubna 2019 od města Chomutova prostory pro 

vybudování rekonvalescenční místnosti, kterou otevřelo 17. července. V místnosti jsou k 

dispozici čtyři veliké klece, aby měly kočky možnost pohybu, protože mimo klece se pohybovat 

nemohou. U koček se denně střídají služby, které docházejí ráno, odpoledne a večer a klece 

dezinfikují, mění jídlo a vodu a podávají kočkám léky. 24. října proběhl v Jacques Café křest 

kalendáře Kočky kočkám, který nafotily členky spolku a jeho podporovatelky. Výtěžek 

z prodeje kalendáře pomohl spolku s péčí o toulavé kočky. Od listopadu 2019 se členové 

Klubíčka Chomutov začali věnovat také osvětovému programu pro nejmenší i veřejnost. 

 

Komorní orchestr města Chomutova 

vznikl v roce 1978 jako orchestr učitelů a bývalých žáků Lidové školy umění 

v Chomutově pod vedením paní učitelky Marty Králové. V roce 2006 

orchestr opustil základní uměleckou školu a začal vystupovat pod svým 

současným názvem Komorní orchestr města Chomutova. Od roku 2014 je 

uměleckým vedoucím orchestru Jan Provazník. Pod jeho vedením byl 

orchestr doplněn mladými členy a těžiště repertoáru se z baroka přesunulo 

do období romantismu. Spolek Komorní orchestr města Chomutova sídlí v ulici Hraničářská, 

v roce 2019 byl předsedou pan Jan Svejkovský.  

V roce 2019 uspořádal Komorní orchestr města Chomutova již počtvrté závěrečný 

koncert sezóny v Základní umělecké škole Chomutov (17. května), kde posluchačům 

prezentoval celý repertoár orchestru, tedy skladby barokní (zvláště Johanna Sebastiana 
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Bacha), ale i romantické a moderní. Novinkou v repertoáru pak byl například Slovanský tanec 

číslo 10 od Antonína Dvořáka. Dále zahrál orchestr veřejnosti například v evangelickém kostele 

v Žatci (1. května). Vystupoval také, spolu se smíšeným pěveckým sborem Hlahol, na 

adventním koncertě v kostele svatého Ignáce (8. prosince). Tamtéž na Štědrý den, jako 

v mnoha předchozích letech, doprovodil pěvecký sbor Hlahol při České mši vánoční Jakuba 

Jana Ryby.  

 

Konfederace politických vězňů 

Konfederace politických vězňů České republiky je organizace, která sdružuje politické 

vězně komunistického režimu bývalého Československa a osoby, jež byly 

nuceny z prokazatelně politických důvodů opustit Československo a žít 

v azylu v jiné zemi. Předsedou Chomutovské pobočky Konfederace 

politických vězňů byl v roce 2019 podle dostupných informací pan Jiří 

Zenáhlík. Další informace o činnosti pobočky v roce 2019 se nepodařilo zjistit. 

 

Kuprospěchu 

Spolek Kuprospěchu směřuje ke kulturní a sociální regeneraci lokality a místní 

komunity Chomutovska. Byl založen roku 2003, od té doby se zaměřuje na 

kulturní, sociální a environmentální akce a projekty. Kuprospěchu sídlí 

v Bělohorské ulici. Spolek má čtyři jednatele, jsou jimi Zdeněk Březina, 

Markéta Fridrichová, Petr Karásek a Miroslav Koranda. 

V roce 2019 uskutečnil spolek nejprve na zahradě Café Rouge Konzert 16 (24. května), 

na němž zahrála a novou desku prezentovala skupina Khoiba a poté vystoupila DJ Medow. 15. 

června se uskutečnila XIII. Cyklojízda s podtitulem Město a strom, a tak byla na programu 

nejen jízda na kole, ale také společná výsadba stromů a návštěva památných stromů města 

Chomutova. Následovala afterparty v Café Rouge. 6. září zahrály na Konzertu 17 v Café Rouge 

kapely Post-hudba a Plavky. V uvedeném roce stihl realizovat ještě Konzert 18, který proběhl 

11. října v Kulisárně u Městského divadla. Pozvání zahrát v Chomutově přijaly kapely Midi Lidi 

a Ventolin. Poslední akcí roku byla 27. prosince komentovaná procházka a vernisáž, obě 

věnované tématu historie chomutovských výškových panelových domů na Březenecké, 

takzvaných experimentů. Procházkou zahrnující exkurzi do interiéru a na střechu domu 

provázel Ing. arch. Jaroslav Pachner, aktuální fotky domů doplňující výstavu o historii domů 

v Café Rouge pořídil Miloš Štáfek. Od roku 2015 Kuprospěchu uskutečňuje putovní výstavu 

Střepy rozkvětu, věnovanou nástěnnému umění a moziakám Ústeckého kraje z 50. až 80. let 

20. století. 5. října 2019 zakotvila výstava v Teplicích.   
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Loko-motiv  

 Společnost Loko-motiv Chomutov vznikla oficiálně v roce 1994. Jejím cílem je přispět k 

zachování některých střípků železniční historie pro budoucí generace. 

Společnost Loko-motiv sídlí na Kamenném vrchu, jejím předsedou je pan 

Petr Boťanský.  

      Díky spolku Loko-motiv proběhl v roce 2019 již sedmý ročník jízd 

historického prázdninového cyklovlaku vedeného motorovým vozem M 

131.1513. Jízdy probíhaly dle osvědčeného schématu: jezdilo se z Klášterce nad Ohří, přes 

Chomutov a Křimov do Vejprt. O jízdy byl opět velký zájem. Zajímavostí roku 2019 bylo 

červencové vypravení svatebního vlaku pro jednoho ze členů spolku. K příležitosti 25 let 

existence spolku přichystala společnost Loko-motiv oslavu spojenou s jízdou parního vlaku v 

úseku Chomutov – Křimov – Vejprty (26. října). V kulturním domě ve Vejprtech proběhl 

country koncert a výstava fotografií z historie společnosti. Jízdu vlaku do Vejprt zpestřilo 

přepadení vojáky prvorepublikové československé armády, které přichystali členové muzea 

Na Kočičáku. 

 

Milites 

 je historický spolek čítající vlajkovou, bubenickou a šermířskou skupinu, které vystupují 

v rámci programů nejrůznějších slavností, historických festivalů či plesů. 

Spolek vznikl v roce 2019 odchodem některých členů ze skupiny 

historického šermu Herold, sídlí v ulici Slezská a jeho předsedkyní byla 

v roce 2019 paní Lenka Kaftanová. 

 

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 2019 pan Jiří Piramovský. 

 První větší událostí spolku v roce 2019 byla akce Po pevnostech na Kočičák, na které 

muzeum spolupracovalo s městem Chomutov v rámci Rodinného zápolení 2019. Na stezce 

byla připravena stanoviště s různými tematickými úkoly, vypravilo se na ni přes 300 lidí. 6. 

července připravil spolek pro Chomutovany jedinečný zážitek, a sice večerní lety 

horkovzdušným balonem nad Kočičákem. Jelikož se akce konaná ve večerních hodinách 

osvědčila, následoval 31. srpna Noční výšlap na Kočičák. 28. října pak členové muzea Na 
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Kočičáku pokřtili svou první publikaci nazvanou Obrana města Chomutova v roce 1938 – 

Průvodce Muzeem čs. opevnění z let 1936–1938 „Na Kočičáku“. Křest knihy Ivana Fuksy a 

Jiřího Piramovského proběhl v rekreačním centru Hřebíkárna. V září 2019, na začátku školního 

roku, začal při muzeu Na Kočičáku fungovat zájmový kroužek Mladý bunkrák, nabízející 

dobrodružství v terénu, výuku historie a vojenství i zkušenosti s údržbou pevnůstek a naučné 

stezky.  

 

Obnaženi 

 Spolek Obnaženi sdružuje profesionální umělce a kulturní aktivisty s osobním vztahem 

k Chomutovu. Zkušenosti nabyté studiem a účastí na uměleckých 

projektech prezentují členové spolku Obnaženi v Chomutově od roku 2003. 

Cílem spolku je vytvářet v Chomutově prostředí a platformu pro 

interdisciplinární setkávání a kulturní výměnu regionálního, 

celorepublikového a mezinárodního významu. A také propojovat 

Chomutov s většími scénami v oboru a přesáhnout tak region. Spolek 

Obnaženi sídlí v ulici Šafaříkova, jeho ředitelkami byly v roce 2019 paní Klára Alexová a Jana 

Nuslauerová. 

 Vrcholem aktivit spolku Obnaženi je každoročně multižánrový festival Obnaženi, který 

patří přinejmenším v Ústeckém kraji k tomu nejlepšímu na poli performance, tance, 

alternativní hudby, literárního či výtvarného umění. Jde o jakési putování jedním týdnem, kde 

různé umělecké přístupy (tanec, divadlo, výtvarné umění, literatura, film a zvuk/hudba) tvoří 

divákovu krajinu a zážitek. Pro akci spolek vyhledává především nedivadelní prostory. 16. 

ročník multižánrového festivalu Obnaženi (21. až 24. srpna) propojilo téma Sami sebou. 21. 

srpna proběhl v atriu Chomutovské knihovny večer Slam poetry, 23. srpna se v kostele sv. 

Kateřiny uskutečnila performance nizozemského uskupení Wild Vlees, od 21. do 24. srpna se 

v galerii Špejchar promítal taneční film Beating, 22. srpna mohli zájemci vyrazit na Výtvarnou 

procházku a 24. srpna uzavřelo festival před kostelem sv. Kateřiny taneční představení 

Different? V rámci doprovodného programu probíhaly taneční workshop a sochařské 

happeningy. Součástí festivalu, ještě před jeho samotným zahájením, byla také vernisáž 

výstavy Sami sebou od Josefa Šporgyho, která proběhla 9. srpna v Galerii Město na železniční 

stanici Chomutov město. 

 

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 2019 pan Petr 

Brziak. 
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Chomutovský myslivecký spolek uspořádal v roce 2019 mimo jiné devátý ročník 

Mysliveckého dne na Červeném hrádku (1. června). Součástí programu byla například soutěž 

ve vaření zvěřinového guláše, vystoupení trubačů, Svatohubertská mše či výstava psů 

loveckých plemen. 16. listopadu pak tamtéž proběhl Myslivecký ples. 

 

Pěvecký sbor Anonym  

je třináctičlenný 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 2019 uspořádal pěvecký sbor Anonym v Chomutově čtyři koncerty: 24. května 

zpíval sbor v rámci Noci kostelů v kostele sv. Kateřiny, 30. května vystoupil na vernisáži výstavy 

Vladimíra Franze v Galerii Zlatý klenot, 22. června se uskutečnil koncert v kostele Nanebevzetí 

Panny Marie na náměstí 1. máje a 8. prosince zazpíval sbor chomutovskému publiku na 

Adventním koncertě v kostele sv. Kateřiny. Většinu vystoupení v roce 2019 sbor však 

uskutečnil mimo území Chomutova. 

 

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 2019 paní Jitka Deutscherová. 

Pěvecký sbor Hlahol odzpíval v roce 2019 v Chomutově následující koncerty: 20. března 

vystoupil sbor v kostele sv. Ignáce na koncertě Zpíváme pro UNICEF a připojil se tak k celostátní 

charitativní akci. Hlahol koncert uspořádal společně s dětským sborem Happy Smile a vokálně 

instrumentální skupinou Rainbow Band. Společně pro UNICEF se vybraly 5 903 koruny. 24. 

května zazpíval sbor na každoroční celostátní akci Noc kostelů v modlitebně Evangelické církve 

českobratrské a v kostele sv. Ignáce. V kostele sv. Ignáce účinkoval sbor také s Komorním 

orchestrem města Chomutova během druhého adventního koncertu (8. prosince) a při 

tradičním uvedení České mše vánoční (24. prosince). Kromě výše uvedených koncertoval sbor 

na mnoha dalších akcích mimo území Chomutova. Výjimečnou událostí bylo pro sbor dubnové 
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nahrávání vlastního videoklipu s guatemalským skladatelem a zpěvákem Fernando Lopez 

v Chomutovské knihovně. Významným úspěchem pak bronzové pásmo v kategorii komorních 

sborů na Mezinárodním festivalu adventní a vánoční hudby s Cenou Petra Ebena v Praze (29. 

až 30. listopadu). 

 

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 a v roce 2019 uskutečnil na Hasištejně pro veřejnost 

Hledání pokladu hradu Hasištejna (6. října) a pro žáky čtvrtých tříd 

základních škol Malou procházku středověkem (18. června). 

 

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 2019 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 2019 paní Eva Benháková. 

V roce 2019 odzpíval sbor v Chomutově nejprve svůj tradiční 

Tříkrálový koncert v rekreačním středisku Hřebíkárna (6. ledna). 28. února 

vystoupilo Aurum na vernisáži v Oblastním muzeu v Chomutově, 5. dubna na 

Jarním koncertě v galerii Lurago a 24. května v rámci Noci kostelů v kostele sv. Ignáce. Během 

adventního období koncertoval sbor v obcích Boleboř, Blatno, Otvicích, Spořice a Hrušovany. 

19. května zorganizoval sbor Aurum druhý ročník Setkání pěveckých sborů na Hřebíkárně. 

Významnou událostí bylo natáčení vlastního CD v kostele sv. Michaela archanděla v Blatně (14. 

až 15. září). 
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Spolek Domovina  

si klade za cíl oživení dobrého sousedského soužití, vzájemné pomoci a obnovení 

národních tradic regionu Podkrušnohoří. Usiluje o uspokojování kulturních, 

sportovních, zájmově-vzdělávacích a jiných potřeb členů spolku se 

zaměřením na děti a mládež. Spolek se také snaží vést své mladé členy ke 

vztahu k přírodě, ekologii a základním hodnotám lidského života (úcta k 

rodině, tradicím, historii a národnímu povědomí) a podporovat talentované 

členy spolku. Spolek Domovina sídlí v ulici Hraničářská, jeho předsedou byl 

v roce 2019 pan Rudolf Kozák.  

V roce 2019 oslavil spolek Domovinka výročí 15 let od založení a uspořádal pro své 

sousedy v areálech Domovinka či VEROS řadu akcí, byly mezi nimi například: Domovinské 

masopustní veselí aneb Fašank (9. března), Pálení čarodějnic se soutěžemi, opékáním buřtů a 

stavěním májky (30. dubna), 15. ročník Kuličkiády (8. května), 15. ročník Tenisového turnaje O 

pohár spolku Domovina (14. září), 15. ročník Domovinského kuchtění (21. září), 15. ročník 

Drakiády (28. října), Mikulášskou nadílku pro malé i větší baráčníky (5. prosince) či Bowlingový 

turnaj O polibek ředitele soutěže a další hodnotné ceny (26. 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. 

V roce 2019 vystupovala Medovina například na Country bálu v Jirkově (6. 

dubna) či na Country festu v Chomutovské knihovně (25. srpna). Spolek 

Medovina sídlí v Čechově ulici, jeho předsedkyní byla v roce 2019 paní 

Marcela Janotová. 

 

Spolek Němců a přátel regionu Krušné hory a jejich předhůří 

Spolek Němců a přátel regionu Krušné hory a jejich předhůří vznikl v roce 1990 jako 

základní organizace Spolku Němců v Československu. Jedním z prvních, 

kteří v Chomutově po roce 1989 organizaci zakládali, patřil 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 2019 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 
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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. V roce 2019 

měl Spolek Němců a přátel regionu Krušné hory a jejich předhůří přibližně 50 členů. 

V červnu roku 2019 podnikl spolek každoroční výpravu na Boží Dar k hrobu Antona 

Günthera, lidového písničkáře, jehož písně byly motivované láskou k domovu v Krušných 

horách. Poté navštívili účastníci zvon Smíření na Fichtelbergu a malou manufakturu výrobků 

z vosku v Kuhergu. Tentýž měsíc navštívil spolek také Pivní slavnosti Vejprty-Bärenstein. 

V červenci přivítali členové spolku zájezd rodáků z Chomutova (a jejich potomků) z Durynska. 

25. září se uskutečnil výlet spolku na Lesnou a prohlídka Krušnohorského lidového domu a 

následný přejezd do kláštereckých lázní. V prosinci pak navštívili členové spolku vánoční trhy 

v Chemnitz. Spolek v roce 2019 také spoluorganizoval dva zájezdy (do Drážďan a na zámek 

Moritzburg) pro studenty chomutovského gymnázia. 

 

Spolek Vietnamců Chomutov 

 Spolek Vietnamců Chomutov vznikl v lednu roku 2018 s cílem zaštitovat organizaci 

společenských událostí chomutovské vietnamské komunity, mezi něž patří především oslavy 

příchodu nového lunárního roku. Ty se v roce 2019 uskutečnily za přítomnosti zástupců 

ostatních menšin i hostů z řad české většiny 2. února v Městském divadle. Spolek sídlí 

v Puchmayerově ulici a jeho předsedou byl v roce 2019 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 2019 pan Milan Říha. 

Veteran car club v Chomutově každoročně pořádá Sraz 

historických vozidel Chomutov. Jeho 25. ročník se uskutečnil 27. dubna 

2019 a byl poznamenán nepříznivým počasím, které se podepsalo na 

počtu účastníků srazu. Po organizační stránce se však vše vydařilo a proběhlo dle osvědčeného 

schématu z předešlých let. Po registraci účastníků následoval v 10 hodin hromadný přesun v 

koloně do centra města, na parkoviště Severočeských dolů. Zde se uskutečnila výstava vozidel 

a ve 12 hodin pak odstartovalo první vozidlo na trať předváděcí jízdy s plněním soutěžních 

úkolů. Trasa 25. ročníku vedla z Chomutova přes Málkov, Klášterec nad Ohří, Kadaň, Račetice, 

Březno, Droužkovice zpět do Chomutova. Zájem o akci byl tak velký, že pořadatelé byli nuceni 

ukončit příjem přihlášek už po pěti dnech, jelikož kapacita srazu byla naplněna.  
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Záchranáři Chomutova a Jirkova 

 Spolek záchranáři Chomutova a Jirkova vznikl v roce 2017. Tvoří jej lékaři, záchranáři, 

hasiči, ale i nadšenci, kteří se o tuto problematiku zajímají. Hlavním posláním spolku je 

zábavnou a zapamatovatelnou formu zprostředkovat výuku první pomoci. Spolek záchranáři 

Chomutova a Jirkova sídlí v Mostecké ulici v Jirkově a jeho předsedou byl v roce 2019 pan Jiří 

Jetenský. 

 V roce 2019 podnikal spolek především školení dětí v mateřských školkách a školách 

na Chomutovsku. Uskutečnil také školení vodní záchrany a účastnil se akcí, jako jsou den dětí, 

motokrosové závody či fotbalová utkání. 

 

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 2019 paní 

Jarmila Machulková. 

Nejvýraznějším úspěchem psích svěřenců chomutovské kynologické organizace roku 

2019 byla účast Karla Šplíchala se psem Jerrym na 15. Mistrovství České republiky záchranných 

psů, psovodů složek Integrovaného záchranného systému (7. září), kde vybojovali první místo 

v kategorii družstev i v prohledávání sutiny. 

  

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, předsedou byl v roce 2019 pan Valerij Kulacký. 

 V roce 2019 realizoval spolek ve Sklepení osudu v Revoluční ulici Den ukrajinské výšivky 

(30. května), během něhož se mohli návštěvníci seznámit s historií ukrajinské výšivky, 

prohlédnout si výstavu ručních prací či poslechnout vystoupení spolkového souboru Vodohraj. 

14. prosince uskutečnil spolek v Revoluční ulici v prostorách společnosti Edost Ukrajinský 

adventní večer v Chomutově, kde v podání souboru Vodohraj zazněly ukrajinské písně a byly 

prezentovány vánoční zvyky a ukrajinské tradice. 
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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 sídlí v ulici Politických vězňů, jeho předsedkyní byla 

v roce 2019 paní Tereza Dvořáková. 

 Ženský spolek se v roce 2019 zasloužil o uspořádání tří vernisáží a 

následných výstav v Galerii Město, ve vestibulu železniční stanice Chomutov 

město. První byla vernisáž výstavy výtvarnice, cestovatelky a rodačky z Chomutova Terezy 

Zemanové s názvem Cesty (16. února), po které následoval koncert Jardy Lábka v Café Rouge. 

3. května se uskutečnila vernisáž výstavy Instinkty Ivy Chvojkové Růžičkové, umělkyně a 

spisovatelky původem z Chomutova. Poslední byla 9. srpna vernisáž výstavy výtvarníka Josefa 

Šporgyho z Orasína  a současně zahájení festivalu Obnaženi. 
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15. SAMETOVÁ REVOLUCE V CHOMUTOVĚ  

 V roce 2019 uběhlo 30 let od sametové revoluce, jež přinesla politické změny vedoucí 

k pádu komunistického režimu v tehdejším Československu. Její průběh v Chomutově 

zachycuje článek Sametová revoluce v Chomutově: v hlavní roli muzeum i Nerudova ulice, 

publikovaný v prosinci 2019 v měsíčníku statutárního města Chomutova, Chomutovských 

novinách 12/2019. Následuje jeho doslovný přepis. 

 

Sametová revoluce v Chomutově: v hlavní roli muzeum i Nerudova ulice 

 Oblastní muzeum, Nerudova ulice a náměstí 1. máje. To jsou hlavní místa, na kterých 

se v Chomutově odehrávala sametová revoluce. Také v muzeu se hned po založení 

Občanského fóra v Praze množily písemnosti a tiskoviny, v Nerudově ulici se scházeli příznivci 

Občanského fóra a na náměstí se později uskutečnila generální stávka. 

 Jakmile se do Chomutova dostaly informace o událostech 17. listopadu v Praze, začali 

do muzea přicházet studenti, nejprve z gymnázia, později i z ostatních středních škol, 

s prosbou o rozmnožování plakátů a různých jiných písemností. Věděli totiž, že pracovníci 

muzea mají k dispozici takzvaný cyklostyl, tedy přístroj k rozmnožování písemností, který se 

skládal z plechového bubnu, na kterém byla napnutá speciální blána. Touto blánou stroj 

propouštěl barvu. „Blán jsme neměli dostatek, problém byl totiž v tom, že se každá musela 

evidovat, a to při koupi i při likvidaci. Přesto jsme studentům vycházeli vstříc, a protože jsme 

věřili, že se revoluce podaří, nebáli jsme se. Za normálních okolností se blána mohla použít 

zhruba ke čtyřiceti až padesáti kopiím, ale my jsme na nich tiskli i dvakrát tolik. Byly to hlavně 

plakáty ke svolávání studentů, tiskli jsme i různé informace z pražského dění a další 

prohlášení,“ uvedl Hugo Sedláček, současný kurátor a fotograf Oblastního muzea v 

Chomutově, který byl již v roce 1989 v muzeu zaměstnaný. Písemností a plakátů se v muzeu v 

revolučních dnech rozmnožilo mnoho tisíc. Použité blány se dokonce pracovníci naučili znovu 

oživit, aby je mohli použít znovu. Že některé kopie byly velmi špatně čitelné, v té době nikomu 

nevadilo. 

 

Revoluční incidenty 

 Euforie z přicházející změny státního systému byla v muzeu veliká. „Asi měsíc před 

revolucí přišla nějaká soudružka a chtěla, abychom všichni podepsali, že nesouhlasíme 

s dokumentem Několik vět. My jsme ale odpověděli, že jsme dokument neviděli a nevíme, co 

v něm je, a tedy nic podepisovat nebudeme. Ona na to řekla, že sama Několik vět nečetla, ale 

že věří soudruhům. My jsme si dovolili na to říci, že my ale soudruhům nevěříme, a tak odešla 

s nepořízenou,“ vyprávěl Hugo Sedláček. Podobná situace nastala v muzeu při přípravě 

generální stávky, která se konala 27. listopadu. I tehdy se potvrdila názorová jednotnost 

pracovníků muzea. „My jsme totiž před stávkou stáhli státní vlajku takzvaně na půl žerdi. A 
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přišla další soudružka, ať vlajku vytáhneme, nebo na nás zavolá lidové milice. Nevyhověli jsme 

jí, naopak, šli jsme před muzeum a čekali na milice. Nikdo ale tehdy nepřišel,“ dodal fotograf.  

 V Chomutově se informace mezi lidmi šířily jak rozmnoženými plakáty, tak samozřejmě 

i ústní formou. Postupně studenti a příznivci revoluce sehnali další rozmnožovací stroj a 

plakáty z Chomutova šířili i do Jirkova, Kadaně a ostatních menších měst a obcí. „My jsme v 

Jirkově měli k cyklostylu omezený přístup, posloužily nám pouze kopírovací papíry do psacího 

stroje, takže jsme mohli pořizovat najednou jen zhruba pět kopií písemností. Byli jsme tehdy 

propojeni s chomutovskými revolucionáři, abychom mohli šířit více plakátů,“ zavzpomínal 

kurátor Oblastního muzea v Chomutově Michal Bečvář.  

 Sídlo revolucionářů bylo v přízemí domu v Nerudově ulici. Tam lidé přinášeli informace 

z Prahy i jiných měst, odnášeli plakáty k šíření informací a plánovali shromáždění či jiné akce v 

Chomutově. Později, 26. listopadu, tam vzniklo Občanské fórum. „Mysleli jsme si, že je to 

místo tajné, chovali jsme se nenápadně, když jsme tam šli. Později jsme se dozvěděli, že ulici 

snímala kamera StB, takže natočila každého, kdo do domu vešel a vyšel z něj. Nikdo však nikdy 

nezasáhl,“ sdělil Hugo Sedláček. 

 

Výstavy i fotografie bez povolení 

 Pro fotografa byl největší rozdíl v každodenní práci po revoluci hlavně v tom, že již ke 

zveřejnění pořízených fotografií nepotřeboval povolení. „Bylo mnoho věcí, které jsme 

zveřejnit nesměli. Pamatuji si, že jsem jednou vyfotografoval interiér kostela sv. Ignáce, do 

něhož někdo vykopl dveře a udělal tam nepořádek. Já jsem to chtěl zachytit, ale přišel ke mně 

tajemník a řekl, že tu fotku nesmím nikde uveřejnit. Bylo to v návaznosti na událost 

s přesunutým kostelem v Mostě, kdy se v německých novinách objevily fotky, na kterých byl 

kostel poničený a seděli na něm holubi. V titulku článku s fotkou stálo, že je to nejdražší 

holubník světa. Takže se soudruzi báli, aby se v takové souvislosti neobjevily i fotografie z 

Ignáce,“ vysvětlil fotograf s tím, že se za socialismu byly potíže i s fotografováním 

neudržovaných vesnic, front před obchody nebo takzvaných mrtvých lesů v okolí Chomutova. 

 Před revolucí dostal fotograf povolení uspořádat výstavu fotografií tanečnic. Jenže byly 

tam i fotografie žen v pohybu se zvednutými roztočenými sukněmi. Prý byly moc odvážné a 

nakonec tedy byly fotografie vystavené pouze s nalepenými papírovými kolečky v místech, kde 

byl pod zvednutou sukní vidět ženský klín. „Pamatuji si, když přišly děti a ptaly se, proč jsou ta 

místa zakrytá. Prý jestli byly ty tanečnice pod sukněmi nahé. Samozřejmě že nebyly, ale přesto 

jsme museli ta místa zakrýt,“ popsal. Pro fotografa bylo před revolucí složité i shánění věcí 

potřebných k práci. Hlavně když chtěl fotit barevně. Jednou až dvakrát v měsíci dostal 

fotoobchod třeba jen deset patnáct filmů na celý Chomutov. Hned byly pryč a opět se čekalo 

na další dodávku. Na vývojky i fotopapíry bylo nutné čekat i několik týdnů. 

 Za socialismu byly zakazovány i výstavy betlémů. Značily totiž víru v Ježíše a ta nebyla 

žádoucí. „Takže samozřejmě první výstava po revoluci se týkala betlémů. Na Červeném hrádku 

byl dokonce vůbec poprvé k vidění i živý betlém. Je to zdánlivá banalita, ale byla velmi důležitá. 
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Výstavy betlémů se postupně konaly po celé republice a staly se jedním z porevolučních 

symbolů,“ řekl Michal Bečvář. 

 

Změny v politice města 

 Po generální stávce, které se v Chomutově zúčastnilo zhruba osm tisíc lidí, začalo 

vyjednávání zástupců Občanského fóra a představitelů okresního výboru Národní fronty. 

Členové Občanského fóra požadovali například odstoupení Václava Šedivého z funkce 

předsedy Městského národního výboru, zrušení Lidových milicí, zrušení základních organizací 

KSČ na závodech a rehabilitaci Charty 77 a ostatních nezávislých iniciativ. Václav Šedivý 

odstoupil z funkce 14. prosince, čtyři dny po odstoupení ostatních členů dosavadního OV KSČ. 

Prvním porevolučním starostou Chomutova se 6. prosince 1990 stal Karel Mrázek. 

 

Únik z totality si mohou zkusit lidé na výstavě v muzeu 

 Velmi zajímavou výstavu připravilo oblastní muzeum k oslavám 30. výročí sametové 

revoluce pod názvem Únik z totality aneb listopad 89 na Chomutovsku. Návštěvníci si mohou 

nejen prohlédnout vybavení domácností v předrevoluční době, dozví se také nejrůznější 

informace z té doby a mohou se zúčastnit takzvané únikové hry. „Téma výročí 30 let od 

sametové revoluce není jednoduché a chtěli jsme jej co nejvíce přiblížit dnešní generaci 

studentů. Chtěli jsme, aby se mladí návštěvníci – hráči – pomocí únikové hry a jejích pravidel, 

kde čas hraje rozhodující roli, dostali do podobně emočně vypjaté situace, kterou prožívali 

jejich vrstevníci při listopadových událostech roku 1989,“ popsala kurátorka výstavy Miroslava 

Brůnová.  

 Scénář hry vznikal postupně, stejně jako výstava. Spolupracoval na něm tým muzejníků 

a Pavel Franc, který se zabývá výrobou únikových her a pochází z Jirkova. Kulisy vyráběl truhlář 

Ladislav Rýzner.  

 Samotná instalace byla velice náročná. „Měli jsme za úkol během tří týdnů postavit 

kulisy, nainstalovat výstavu, zabudovat únikovou hru a ještě vše vyzkoušet. Sami jsme byli 

překvapení, kolik nás to stálo úsilí a energie, ale myslím si, že výsledek za to stojí,“ dodala 

kurátorka. Návštěvníci během 45 minut v prostorách výstavy řeší různé úkoly, pomocí nichž se 

propracují až na Národní třídu roku 1989. Hra je připravena hlavně pro školní výpravy. To 

znamená, že je připravena až pro 30 hráčů najednou. Velké skupiny se rozdělí na čtyři týmy. 

Jsou nachystané i dvě úrovně náročnosti. Pokud si přijde zahrát rodina, můžou se do hry 

zapojit i děti od osmi let, které za pomocí rodičů úkoly určitě vyřeší. Úniková hra je ale hlavně 

připravena pro děti od 12 let a studenty středních škol. Muzeum tuto formu výstavy použilo 

vůbec poprvé. 
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SOUPIS PŘÍLOH 

 

1. Obecně závazná vyhláška číslo 1/2019, o stanovení koeficientů pro výpočet daně 

z nemovitých věcí 

 

2. Obecně závazná vyhláška číslo 2/2019, o místním poplatku z bytu   

  

3. Obecně závazná vyhláška číslo 3/2019, o místním poplatku ze psů 

 

4. Obecně závazná vyhláška číslo 4/2019, o místním poplatku za užívání veřejného 

prostranství 

 

5. Příloha obecně závazné vyhlášky číslo 4/2019, o místním poplatku za užívání veřejného 

prostranství 

 

6. Obecně závazná vyhláška číslo 5/2019, kterou se stanoví školské obvody spádových 

základních škol zřízených statutárním městem Chomutovem a vymezuje část 

společného školského obvodu 

 

7. Souhrnná tabulka realizovaných investičních akcí Odboru rozvoje a investic Magistrátu 

města Chomutova za rok za rok 2019 

 

8. Program akcí města Chomutova pro rok 2019 

 

9. Program Chomutovských slavností 2019 

 

10. Plánek Chomutovského festivalu sportu 2019  

 

11. Program Chomutovských Vánoc 2019 

 

12. Program Dne památek a sídel 2019 

 

13. Program 30. výročí sametové revoluce 

 

14. Program festivalu Otevřeno 2019 

 

15. Program festivalu Obnaženi 2019
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2019

název akce popis investiční akce
dodavatelé podílející se na 

akci

náklady akce 

rok 2019 v 

Kč
Investiční akce 

Mobiliář města

V rámci pořízení mobiliáře města byly nakoupeny nové parkové lavičky umístěné v parku T.G.Masaryka v 

barvě ocele a odpadkové koše z litiny o objemu 85l se znakem města CV byly umístěny v městské 

památkové zóně. V rámci dokončení smuteční síně  byl pořízen nábytek včetně kancelářského. Do 

Nízkoprahového denního centra bylo dokoupeno vybavení (kuchyňská linka, trouba, kryt na boiler) a 

hliníkový žebřík do učebny a ZŠ

mmcité, BEDNARI, s.r.o.,  Jeko Moravia s.r.o., 

STREETPARK s.r.o.,Marcel Mišák
664 567

Kamencové jezero a demolice skleníku u KJ

V roce 2019 se na Kamencovém jezeře podařilo přesunout přípojnu NN pro objekt Grill, molo a wc včetně 

terénních úprav. Byla pořízena nová skluzavka do vody v kombinaci dřevo, plech. V areálu KJ se nacházela 

bývalá budova restaurace Skleník, kterou se v rámci pracovní skupiny města podařilo zdemolovat. tato 

demolice vycházela ze špatného stavu stávající budovy.

PONTONY s.r.o., Miroslav Gubík,  

Chomutov,Vobas, most
2 234 199

Obnova historických památek 

V rámci obnovy historických památek došlo opravě fasády kostela Sv. Ignáce v části knihovna, k 

restaurování sloupu s křížem u mostu Horní Ves a opravě soklu Sv. Jana . Finanční prostředky 

vynaložené na historické památky, jsou vedeny jako opravy.

ARCHKASO spol. s r.o, SWH STAVBY, s.r.o., 1 071 161

PB 2018 - Modernizace psího útulku

V ramci akce byly opraveny posuvné dveře (16 ks) v psím útulku,  stěny kotců a jiné souvisejících opravy. 

Dále došlo ke Zpracování technického návrhu řešení opravy sanace podlah, stěn kotců a dalších oprav v 

Městském útulku v Chomutově.
Hinšál M., Readysan s.r.o. 697 120

PB 2018 - Osvětlení areálu Domovinka
Ve sportovním areálu Domovinka bylo nově vybudováno osvětlení, v rámci projektu bylo zajištěno odběrné 

místo včetně pokládky kabelu.
ACP AUCOM CZ, ČEZ 654 065

PB 2018 - Rekonstrukce dvou stávajících kurtů na plážový 

volejbal Veros

Investiční akce zahrnuje stavební úpravy volejbalových plážových kurtů, dodávku beachvolejbalových 

sloupků, dodávku plážového písku a podkladové geotextilie.
Bagros s.r.o., Kramlová S, Trident, Prodex 603 620

PB 2018 - Dětské hřiště pro malé děti Veros
Na původním místě zdevastovaného dětského hřiště bylo vybudováno nové, byly vytvořeny nové herní 

plochy včetně umístění dětských prvků .
DT Hnilica s.r.o., Luňák 301 500

PB 2018 - Veros - sociální zázemí V rámci investice došlo k rekonstrukci původních sociálních zařízení v areálu Veros. JAMPL-PSV s.r.o. 599 950

PB 2018 - defibrilátory

Cílem tohoto projektu z roku 2019 je umístění externích defibrilátorů po městě, projekt se podařilo v roce 

2019 realizovat jen z části, jeho dokončení proběhne v následujícícm roce. Podařilo se zajistit dodavatele 

defibrilátorů a připojení odběrného místa.

S & T Plus s.r.o.,   Praha, ČEZ 121 669

Park ČSA

V roce 2019 se v městském parku podařilo zajistit studii Obnovy cestní sítě včetně souvisejíccích objektů. 

Došlo k rekonstrukci obrusné vrstvy chodníku k altánu, doplnění osvětlení v Rozáriu a zajištění kamerového 

systému. Součástí obnovy parku jsou i sadové úpravy.

Kamil Bílý, Silnice Topolany a.s., KHL EKO a.s., 

LAN-Teq CZ s.r.o.,   Chomutov
866 748

Kontejnerová stání
V rámci investice byla vytvořena nová kontejnerová stání, místy došlo k úpravě zastřešení, k realizaci 

oddělovacích zdí atd ….  K. Buriana, nám. Dr.E.Beneše, Školní, Tomáše ze Štítného, Seifertova
Fisad, World Invest, ŠVJ  s.r.o. 1 446 521

PZOO - Turnikety
Investiční akcí byly dodány a namontovány do PZOO CV turnikety. Tyto turnikety jsou umístěny v horní i 

dolní části PZOO. V roce 2019, proběhl doplatek stavby.
KZ systém , Most 131 648

Havárie opěrné zdi u Kauflandu Celoroční monitoring opěrné zdi u Kauflandu v havarijním stavu  REO GROUP s.r.o. st. Práce 715 661

Metropolitní sítě

Provedené práce: Přeložení stávající trasy MAN - pro kompatibilitu s novým provedením strukturované 

kabeláže v objektu ZUŠ. Rozšíření stávající trasy optické metropolitní sítě města Chomutova  - Kadaňská – 

BUS zastávka.Rozšíření stávající trasy optické metropolitní sítě města v Chomutově. Dále byla objednána 

PD - Rozšíření MAN – Kamencové jezero – PZOO.

CC INTERNET s.r.o., Sitel, Flit 1 847 398

Rekonstrukce smuteční síň hřbitov
Stavba započala v druhé polovině roku 2018, v rámci akce byla provedena a zakončena celková 

rekonstrukce obřadní smuteční síně včetně dodání zdvihacího zařízení, mobiliáře.

HORIZONT-NARE s.r.o.,   Český Těšín, World 

Invest CV, Karel Muler, V.O.S. Kilian Qems 

s.r.o.

9 522 699

Revitalizace sportoviště Heyrovského - parkování akce je přesunuta do roku 2020  0

Rekonstrukce restaurace Dřevák KJ

Stavba objektu Dřevák byla kompletně zrekonstruována a vybavena nábytkem a gastrem. Celková 

rekonstrukce byla dokončena v prosinci 2019.Hlavním dodavatelem stavby byla firma Vobas, TDI zajišťoval 

Rusňák a AD Ing. Čáp. BOZP řídila Ing. Janoščíková.

Vobas s.r.o., Ing. Janoščíková, Ing. Čáp, 

Digitronic, Konrád, Monest, m. Gubík, 

Geologické služby

25 227 949

Kamenný vrch - demolice ZŠ I. Etapa

Tato akce je zařazena ve skupině investičních akcí, nejedná se účetně o investiční položku, ale službu. V 

rámci akce došlo k postupné demolici původní základní školy, akce byla zahájena v roce 2018, realizace 

byla dopkončena v roce 2019, v rámci příprav proběhlo zhotovení PD a příprava veřejné zakázky. V rámci 

akce došlo k přeložce trafostanice a odpojení plynové přípojky.

SM - PROJEKT spol. s r.o.,   Pragotrade, 

Praha,QEMS s.r.o.,  Chomutov
9 180 511

Rekonstrukce/oprava kanalizace

příprava pro investice 2020- PD - Splašková kanalizace Pod Lesem a Ve Stráni.Hydrogeolog. průzkum - 

reko kanalizace ul. Jarní, CV. V rámci oprav roku 2019 byly provedeny tyto akce: ZŠ Březenecká, 

Kadaňská a Zahradní - oprava vnitřní kanalizace, Oprava šachty dešťové kanalizace, vybudování 4 ks 

patek, drenážní systém původního hřiště v areálu VEROS.

FRK s.r.o., Bagros, SM projekt 337 590

Reko uličních vpustí a reko povrchů komunikací - 

koordinace se správci sítí

V roce 2019 v rámci oprav došlo k provedení těchto akcí: Provedení obnovy povrchu části vozovky, v části 

ulice Čechova v Chomutově,oprava vpusti  s výměnou, v počtu 3 ks v ul. Maxima Gorkého,CV.Provedení 

obnovy povrchu části chodníku v ulici V Alejích (úsek ulic Sokolská a Palachova).Oprava povrchu části 

chodníků v ulici Kadaňská – chodník k družině ZŠ  Kadaňská.Provedení obnovy povrchu části vozovky v 

ulici Jiráskova (u pošty). V rámci investice došlo k provedení obnovy povrchu části vozovky v ulici Maxima 

Gorkého.

CC INTERNET s.r.o, VODOHOSPODÁŘSKÁ 

STAVEBNÍ SPOL. S R.O.,Silnice Group
601 461

Budovy a majetek SMCH

V rámci správy budov a majetku město za ORI investovalo do rekonstrukce střechy na objektu Kamenná 

5164,CV. Dále byla zabudována brána u SC na Kamenné, dodáno a montováno zábradlí v ul. Palackého 

3954. Na ZŠ příkopy byla dodána a namontována zábrana proti holubům. V rámci investic z této položky 

bylo vybudováno oplocení sportovní haly v Chomutově, které zajistila parcovní skupina města Cv.V rámci 

oprav městských investic, se podařilo ve 2019 opravit střechu Letního kina, dále pak oprava živičného 

povrchu v ulici Blatenská. Socha ležící ženy u restaurace Severka byla zrestaurována, taktéž Trojiční soup. 

Současně byl opraven žlab na objektu KASS.

Bukovský Louny, Intermont Opatrný, Hák CV, 

Vobas, FRK, Maltop Eko, Petrom stavby, 

Doležal Ondřej, Archaso

2 422 900

Veřejné osvětlení

Hlavní stavbou VO v roce 2019 byla rekonstrukce VO v ulici Bezručova. Dále byla provedena realizace 

kabelové přípojky pro stávající rozvod veřejného osvětlení v ulici Kyjická, Chomutov. Nově došlo k 

vybudování VO v podchodu Št. Kot. Kouby v rámci participativního rozpočtu 2019. V rámci oprav došlo k 

posunu stožáru VO u přístupové cesty mezi ulicemi K. Buriana a Arbesova v Chomutově, dle požadavku 

TSMCH a provedení dodatečné opravy  poškozeného stožáru VO u čp. 1826 v ulici Vršovců v Chomutově.

SATHEA VISION s.r.o., Elektromontáže šedivý, 

Jaroslava Podmanická,   Chomutov, FRK,, ACP 

AuComp CZ, s.r.o.

5 242 164

 Písečná - domov pro seniory - modernizace
V rámci investiční akce došlo v roce 2019 probáhaly stavební práce na koupelnách v DPS, tzn. Celková 

rekonstrukce sociálních zařízení.

Zabezpečovací systémy, s.r.o, RRR, 

CV,Marcela Zubčeková, Klášterec nad Ohří,JCA 

s.r.o.,   Most

15 086 125

Rekonstrukce zařízení fotbalové hřiště Dr. Jánského
Investiční akce byla v roce 2019 ve fázi příprav, byla zadána PD na Rekonstrukci hřiště, dále pak na 

přístavbu objektu (zázemí pro sportovce) včetně rozpočtu, výkazu výměr a požárně technického řešení.
SM Projekt, Elpro, JKPO s.r.o.. Tumpachová 149 950

Kamenný vrch - demolice ZŠ I. Etapa
Tato akce není vedena jako investice, jedná se o demolici nenavazující na novou výstavbu. V rámci akce 

došlo i kpřeložce trafostanice.
Pragotrade, Qems, Zubčeková, ČEZ Distribuce 9 180 511

Hřiště Zadní Vinohrady + agility

Stavba dětského hřiště a současně i hřiště pro psy tzv. agility  bylo nově vybudováno na Zadních 

Vinohradech. Došlo ke zpevnění a vybudování nových ploch,k vybudování multifunkčního hřoploceného 

hřiště na fotbal a basketbal.

Workout club parks, Freibau praha, Zubčeková, 

Jánoščíková, Výškové stavební práce spol. s r.o.
3 860 456

Rekonstrukce mostu ul. Riegrova
Původní most v Riegrově ulici se nacházel ve velmi špatném stavu. Celý most byl sundán, nově vystavěn, 

provedena revize stávajících sítí, přeložka NN. Nově bylo vystavěno okrasné zábradlí.

N+N – Konstrukce a dopravní stavby Litoměřice, 

s.r.o., PK dopravní s.r.o., Žatec, Pontex, spol. s 

r.o.

9 469 583

Revitalizace hřiště - házenkáři Cihlářská V rámci akce došlo pracovní skupinou SMCH k vybudování oplocení hřiště házenkářů v ulici Cihlářská. Ivo Šístek, reif, TBG Severozápadní 158 425



Kronika města Chomutova 2019    Přílohy 

7. Souhrnná tabulka realizovaných investičních akcí Odboru rozvoje a investic Magistrátu města 
Chomutova za rok za rok 2019 

291 

 

 
 Investiční akce z Fondu rozvoje místních komunikací

Reko komunikace a chodníku ul. Bezručova (Zborovská-

Bachmačská)

V rámci rozsáhlé investiční akce byla zahájena výstava chodníků a komunikace v ulici Zborovská - 

Bachmačská, nově bude provedena rekonstrukce VO. Akce bude jistě přecházet do následujícícho roku.
Fisad, Sinnet EU, IQ Projekt, Trubiroha, Sings 5 667 243

Lávka u tenisových kurtů
U tenisových kurtů u Bezručovy ulice, bude nově vybudována lávka. Příprava akce započla v roce 2019 

objednáním projektové dokumentace
Rusňák, CV 189 728

Cyklodoprava

V rámci investiční akce došlo k vybudování části cyklostezky z Písečné okolo Lidlu do Jirkova.Cyklostezka 

v šíři 2,5 m navazuje na Jirkovskou a Chomutovskou část, celková délka nové stezky je cca 600m. Nově 

bylo pořízeno veřejné osvětlení a diopravní značení.

ZKZ CV, PK Dopravní s.r.o., Janoščíková 4 872 094

Rekonstrukce ulic Dobrovského, Pod lesem, Ve Stráni Investičí akcí proběhla rekonstrukce opnovy povrchuvozovky ve jmenovaných ulicích. Petrom stavby 2 006 710

Náměstí E.Beneše - rekonstrukce chodníků
V rámci investiční akce došlo k rekonstrukci vozovky a chodníků na náměstí Dr. E. Beneše, došlo k 

vybudování komplen nového VO,  k vytvoření a navýšení počtu parkovacích míst.

Fisad Jirkov,Sinnet EU, NE2D projekt, Ing. 

Vojtěch Kříž, 
6 638 468

Nové chodníky Hornická-Zengerova-Heyrovského

V rámci přípravy investiční akce byla zadána projektová dokumentace - Novostavba chodníků a navýšení 

počtu parkovacích stání v ulicích Zengerova, A. Heyrovského, Hornická. Dokončení  PD ve 2019, stavba 

proběhne v roce 2020, akce je  i pro následující rok rozpočtově naplánována.

SINGS projekční ateliér, s.r.o.,   Chomutov 84 596

Odvodnění komunikace ul. Třešňovka
V rámci investiční akce došlo k stavebním úpravám v ulici Třešňovka, k odvodnění,  stavbu zajišťoval 

technický a autorský dozor. Stavba byla dokončena, proběhlo zhotovení stávajícího stavu - GP.

Fisad - stavba , REALITY PROJEKT CZ s.r.o, 

Čáp Miloslav, Ing., Chomutov,Ing. Vojtěch 

Kříž,TANKTOWN s.r.o., 

491 930

Reko Sokolská I.etapa - komunikace, VO, chodníky

Investiční akce zahrnuje úpravu komunikace, chodníků a nového veřejného osvětlení v úseku od ul. 

Komenského po ul. Kadaňská, CV,  byla zadána projektová dokumentace a VŘ, hlavním dodavatelem 

stavby se stala firma FISAD, Jirkov, akce bude dokončena v roce 2019.

FISAD, Jirkov, REALITY PROJEKT CZ s.r.o.,   

Praha, SINGS projekční ateliér, s.r.o.,  CV,Ing. 

Vojtěch Kříž

5 072 947

Rekonstrukce ulice Rokycanova tato akce je ve fázy přípravy projektové dokumentace, realizace je zatím odložena NE2D projekt 47 190

Nová komunikace Čermákova - etapa I.

V rámci přípravy investiční akce byla zadána projektová dokumentace, v roce  2019 proběhla stavba 

komunikace, byly vytvořeny nové zálivy pro parkování. Dodavatel stavby byla firma World Invest. Po 

dokončení akce bude objekt střežen novým kamerovým systémem.

IQ PROJEKT s.r.o.,  CV, World Invest, Sinnet 

EU, Reality projekt, 
4 848 890

Obnova povrchu Palackého ul. 
v rámci akce došlo ke komplerní obnově vozovky  v ulici Palackého včetně vodorovného dopravního značení 

od kruhového objezdu po křižovatku do ulice Farského.
Silnice Topolan, Sings 3 416 709

Revitalizace příjezdové komunikace a chodníků k 

Městskému divadlu

V rámci akce, došlo k rekonstrukci příjezdové komunikace a chodníků u mětského divadla, doplnění 

veřejného osvětlení, výměny vpustí, akce doplněna o mobilář (koše, lavičky).
Bagros, IQ Projekt, sinnet EU 4 134 707

Karla Buriana parkovací stání

V rámi investiční akce bylo vybudováno parkoviště a chodník včetně veřejného osvětlení, došlo k k terénním 

úpravám, mezi sídlišti v místě zeleně byl vybudován nový chodník z velkoformátové dlažby (v místě výšlapu 

chodci).Po skončení akce došlo k zaměření a zpracování GP.

NE2D Projekt s.r.o., FRK, Latiňák 899 964

Rekonstrukce komunikace Tomáše ze Štítného

Investiční akce zahrnuje rozsáhlou rekonstrukci vozovky a chodníků ulic Tomáše ze Štítného v úseku 

Mostecká – Přemyslova, Chomutov, k. ú. Chomutov I.  a veřejného osvětlení, akce přecházela z roku 2018, 

ve 2019 byla dokončena jedna z částí. 

ABC Chomutov, ZKZ Chomutov s. r. o.,   

Chomutov, KAP ateliér, NE2D Projekt s.r.o., 

Silnice Group

9 923 107

Parkování - Kamenný vrch

Ve 2019 došlo k zahájení  výstavby parkoviště  cca pro 280 parkovacích míst k terénním úpravám, 

příjezdové komunikaci, nově vybudované VO je součástí investiční akce. Hlavním dodavatelem stavby  se 

stala firma Ekostavby Louny. Po dokončení akce bude objekt střežen novým kamerovým systémem. 

Součástí výstavby jsou i sadové úpravy včetně následné pěstební péče.

SINGS projekční ateliér, s.r.o.,  Chomutov, Milan 

Luňák,  Kalek, Ekostavby Louny,Fanak
16 343 092

Parkování - Mostecká ul. (tykev) I. Etapa
V rámci první etapy investiční akce došlo k dokončení stavby parkoviště v ulici Mostecká včetně sadových 

úprav, počet parkovacích míst 28, nové VO.

BAGROS s. r. o.,   Praha, IQ PROJEKT s.r.o.,  

Chomutov, 
505 000

Revitalizace sídliště za Zborovskou - komunikace, 

parkování
V roce 2019 probíhá příprava veliké investice, proběhlo VŘ na dodavatele PD. SINGS projekční ateliér, s.r.o 342 168

Optimalizace parkování před Admirálem V rámci investice byla propojena parkoviště u Admirálu, byla vytvořená nová pojezdová plocha Bagros s.r.o., TSMCH 243 167

Rekonstrukce účelové komunikace M. Šulce Ve 2019 došlo k dokončení rekonstrukce ulice M. Šulce Bagros s.r.o. 248 171
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Marková, Vlasta .......................................................... 243 

Martincová, Magda ..................................................... 263 

Martiníková, Tereza .................................................... 234 

Mašková, Martina ....................................................... 222 

Matlachová Koníčková, Petra ........................................ 66 

Matouš, Martin ........................................................... 230 

Matoušek, Jan ............................................................. 195 

Maxa, Petr ................................................................... 115 

McCullough, Věra .......................................................... 24 

Mekyňová, Ivana ........................................................... 96 

Meloun, Karel ........................................................ 57, 175 

Mertl, Denis ................................................................ 214 

Metličková, Lucie ........................................................ 229 

Micka, Jan ..................................................................... 66 

Michanek, Jan ............................................................. 230 
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Mikovcová, Dagmar ................................................. 91, 98 

Mikšovic, Stanislav .................................... 62, 63, 66, 225 

Mikula, Zdeněk .............................................................. 41 

Miltner, Oliver ............................................................. 215 

Miltner, Petr ................................................................ 214 

Minaříková, Kamila ........................................................ 53 

Mizun, Michal ........................................................ 43, 224 

Mizun, Milan ......................................................... 43, 224 

Mládek, Josef................................................................. 28 

Mladý, Jiří .................................................................... 246 

Moravcová, Veronika .................................................. 196 

Moravcová, Zuzana ..................................................... 216 

Moravčíková, Alexie .................................................... 227 

Moravec, Pavel .................................................... 175, 253 

Moravec, Václav .......................................................... 179 

Moravec, Vladimír ....................................................... 196 

Mravcová, Jarmila ......................................................... 84 

Mrázek, Karel .............................................................. 270 

Musilová, Dominika ..................................................... 229 

Mutinská, Dagmar ................................................. 64, 109 

Nebeský, Jan .................................................................. 32 

Němec, Jiří ..................................................................... 32 

Němeček, Filip ............................................................. 196 

Nguyen Toi Le .............................................................. 265 

Nováková, Hana ............................................................ 86 

Nováková, Lenka ......................................................... 219 

Nováková, Vladimíra ................................................... 243 

Novenko, Michal ......................................................... 262 

Novotný, Jan .................................................................. 67 

Nový, Michal ................................................................ 215 

Nuslauerová, Jana ........................................... 32, 43, 261 

Obermajer, Jiří ............................................................. 234 

Omarov, Artur ............................................................. 214 

Pachner, Jaroslav ........................................... 61, 172, 259 

Pajerová, Věra ............................................................. 220 

Palán, David ................................................................... 67 

Panská, Monika ........................................................... 220 

Patočková, Dana .......................................................... 203 

Patúc, Jakub................................................................... 40 

Pekárová, Karolína ....................................................... 216 

Perkner, Jiří .................................................................. 251 

Perknerová, Jana ............................................. 20, 63, 245 

Peroutka, Bohuslav........................................................ 70 

Petráčková, Magdaléna ............................................... 226 

Petrilák, Milan ................................................... 62, 63, 67 

Petrů, Matěj ................................................................ 227 

Pilařová, Veronika ....................................................... 231 

Pilnaj, Lukáš ................................................................... 32 

Pinta, Václav .......................................... 49, 172, 175, 179 

Piramovský, Jiří ...................................................... 53, 260 

Pitterlingová, Hana ...................................................... 207 

Platil, Vlastimil ............................................................. 254 

Plechatý, Robert ............................................................ 70 

Plosová, Markéta ......................................................... 216 

Pojmanová, Jitka ........................................................... 28 

Pokorný, Bohumír ................................................... 28, 51 

Poláchová, Adéla ......................................................... 227 

Polívka, Vlastimil ........................................................... 67 

Popíková, Eva Anna ...................................... 237, 240, 244 

Požárek, Norbert ......................................................... 223 

Prchlíková, Sylva ............................................................ 32 

Prokeš, Petr ........................................................... 43, 224 

Prollová, Vladislava ..................................................... 207 

Prontekerová, Anežka ................................................. 227 

Prontekerová, Markéta ............................................... 170 

Provazník, Jan .............................................................. 258 

Průšová, Julie .............................................................. 226 

Rabas, Přemysl ........................................................ 28, 52 

Rada, Miroslav .............................................................. 52 

Radimcová, Adéla .......................................................... 60 

Rauerová, Marie .......................................................... 235 

Remeš, Ladislav ........................................................... 217 

Remuta, Jakub ............................................................. 226 

Rödling, Jan ................................................................... 67 

Roman, Ondřej ............................................................ 228 

Romaňáková, Kateřina ................................................ 256 

Roth, Jiří ................................................................ 45, 241 

Rottenberg, Jakub ....................................................... 227 

Rovenský, Miroslav ....................................................... 42 

Růžička, Josef .............................................................. 228 

Rytíř, Jiří ...................................................................... 232 

Rýzner, Ladislav ........................................................... 270 

Říha, Jaroslav ............................................................... 204 

Říha, Milan .................................................................. 265 

Sadílek, Jiří............................................................. 43, 224 

Sagi, Laura ................................................................... 229 

Sasyn, Juraj .................................................................. 228 

Sedláček, Hugo ............................................... 57, 172, 268 

Sedláček, Jan ............................................................... 194 

Sedláčková, Jitka ......................................................... 199 

Selingr, Lukáš .............................................................. 232 

Shrbený, Libor ............................................................. 217 

Scherberová, Helena ................................................... 105 

Schneidrová, Michaela .................................................. 56 

Skalická, Soňa .............................................................. 119 

Skoczylas, Oliver .......................................................... 229 

Slavíková, Libuše ......................................................... 241 

Smák, Miroslav ............................................................ 221 

Smetana, Lubor ............................................................. 49 

Smetanová, Eliška ....................................................... 239 

Sobotková, Karina ....................................................... 205 

Sopko, Kamil .......................................................... 24, 176 

Spour, Karel ................................................................... 67 

Stádník, Jindřich .......................................................... 234 

Staňková, Kateřina ...................................................... 232 

Starý, Ladislav ............................................................. 235 

Stejskal, Jakub ............................................................... 44 

Steňko, Milan .............................................................. 223 

Stojanov, Toša ............................................................. 176 

Straka, Karel .................................................................. 67 
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Sušická, Julie ................................................................ 219 

Svejkovský, Jan ............................................................ 258 

Svoboda, Dominik ....................................................... 217 

Svoboda, Jaroslav .......................................................... 19 

Svoboda, Václav .......................................................... 227 

Šádová, Michala .......................................................... 220 

Šafaříková, Petra ........................................................... 20 

Šedivý, Václav .............................................................. 270 

Šeršeň, Lukáš ................................................................. 64 

Šesták, Marek .............................................................. 234 

Šetlíková, Ha Thanh ....................................................... 28 

Šifalda, Jiří ................................................................... 230 

Šilhan, Radek ............................................................... 232 

Šilhánková, Jana .......................................................... 207 

Šimek, Filip .................................................................... 67 

Šimek, Václav ............................................................... 234 

Škorpil, Pavel ............................................................... 257 

Škubová, Silvie ............................................................... 14 

Šlampa, Filip .................................................................. 31 

Šlapáková, Simona......................................................... 31 

Šlosar, Ivo .................................................................... 229 

Šmíd, Stanislav............................................................. 235 

Špilar, Jan .................................................................... 231 

Šplíchal, Karel .............................................................. 266 

Šporgy, Josef................................. 24, 32, 42, 43, 261, 267 

Štáfek, Miloš .................................................... 32, 61, 259 

Štajdl, Ivo ..................................................................... 218 

Šťastná, Hana .............................................................. 208 

Šťastná, Zuzana ..................................................... 14, 102 

Štefanov, Milan ....................................................... 63, 67 

Štemberk, Jakub .................................................... 47, 232 

Štochl, Jaroslav ...................................................... 43, 224 

Štolová, Tereza ............................................................ 225 

Štrba, Martin ............................................................... 224 

Šulc, Miroslav .............................................................. 262 

Šulek, Richard .............................................................. 178 

Taud, Helmut ................................................................. 24 

Tautrmanová, Kateřina ................................................ 232 

Titlbachová, Vanesa .................................................... 231 

Tölgová, Alena ..................................................... 137, 239 

Tomášová, Zdena .......................................................... 32 

Tomko, Lukáš ............................................................... 201 

Touška, Jiří ............................................................... 62, 67 

Tůma, Pavel ....................................................... 62, 63, 67 

Ungrová, Markéta ....................................................... 199 

Valášek, Matyáš ........................................................... 230 

Váňa, Marcel ............................................................... 215 

Váňa, Zdeněk ............................................................... 211 

Vaňáč, Jakub ................................................................ 234 

Vaník, David ................................................................ 229 

Varga, Jakub ................................................................ 217 

Veselá, Kateřina .......................................................... 225 

Veverka, Jaroslav ................................................... 43, 224 

Vilím, Václav ................................................................ 222 

Viták, Jiří ...................................................................... 211 

Vitásková, Alena ............................................................ 56 

Vitvar, Pavel ................................................................ 202 

Vlach, Michal ................................................................. 67 

Vlková, Eva .................................................................. 212 

Vojtěchová, Ema ........................................................... 18 

Vomastová, Kateřina ................................................... 225 

Vopat, David ................................................................ 234 

Vörösová, Marcela ...................................................... 206 

Voříšková, Irena .......................................................... 161 

Vostrý, Alexandr ............................................................ 31 

Vošický, Rostislav ........................................................ 228 

Vrabec, Karel ............................................................... 213 

Vraný, Beneš ............................................................... 254 

Vrba, Marek ................................................................ 214 

Vrbenská, Kateřina ...................................................... 226 

Vymyslický, Lukáš ........................................................ 227 

Vytiska, Jindřich........................................................... 176 

Vytiska, Zbyněk ........................................................... 255 

Wachtfeidlová, Irena ................................................... 204 

Weber, Jiří .......................................................... 62, 63, 67 

Zahálková, Ilona ............................................... 39, 65, 242 

Zahrádka, Jaroslav .......................................... 67, 247, 263 

Zaťko, Radek ............................................................... 215 

Závorová, Vendulka ..................................................... 208 

Zdeněk, David.............................................................. 213 

Zdeněk, Zemek .............................................................. 56 

Zdeňková, Nikola ......................................................... 213 

Zelenka, Josef .............................................................. 229 

Zelenka, Miloš ....................................................... 28, 243 

Zelenková, Jana ........................................................... 229 

Zemanová, Tereza ................................................. 21, 267 

Zemek, Alexandr ..................................................... 23, 56 

Zemek, Zdeněk .............................................................. 23 

Zenáhlík, Jiří ................................................................ 259 

Zítková, Radmila ............................................... 39, 64, 242 

Zozulák, Radek .................................................... 175, 178 

Zralíková, Natálie ........................................................ 216 

Zwettler, Adam ..................................................... 43, 224 

Zwettler, Miroslav ................................................. 43, 224 

Žák, Jiří ........................................................................ 223 

Žalud, Miroslav ............................................................ 242 

Žihla, Miloš .................................................................... 32 

Žižka, Karel .................................................................. 248 

 

  


