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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 

2018 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 2018 

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 

Stavba kroniky 

 Kronika je členěna do čtrnácti 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 2018, 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 pět tematických kapitol pojednávajících 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 kapitoly Počasí, poskytnout obraz o pestrosti organizací a skupin působících 

v uvedených oblastech. Vzhledem k jejich počtu je však věnován omezený prostor jejich 

působení v hodnoceném roce a zmíněny jsou jen nejvýznamnější události.  

 Bonusem pro rok 2018 je kapitola věnovaná sloučení obce Horní Ves s městem 

Chomutovem v roce 1928. Tato událost, od které uběhlo v roce 2018 devadesát let, měla 

zásadní vliv na současnou podobu města Chomutova.   

 Úplný závěr kroniky je tradičně věnován přílohám a rejstříku. 

 

 

Zdroje dat a informací 

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

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

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

případně nasbírané během osobní účasti na některé z událostí.  
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 Pravidelným tištěným zdrojem informací byla celostátní platforma mapující dění 

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

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

týdeníku Nástup3.  

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

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

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

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

webových stránkách6 a Facebooku7 města Chomutova.

 

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

 Město Chomutov leží na severozápadě České republiky nedaleko hranice s německou 

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

s trasami obchodních cest z Čech do Saska 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 2018 měl Chomutov 48 666 obyvatel. Město s 

historickým jádrem na levém břehu řeky Chomutovky se rozkládá v Chomutovsko-teplické 

uhelné pánvi při úpatí hor, s jejichž vrcholy jej spojuje Chomutovkou vyhloubené Bezručovo 

údolí, které je nejdelším údolím v Krušných horách. Terén města je z větší části rovinatý, pouze 

okrajové čtvrti na severu a severovýchodě vystupují do svahů. Na severovýchodě tvoří 

Chomutov aglomeraci s městem Jirkov.  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

těžby a energetického průmyslu na Chomutovsku.  

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

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

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

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

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

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

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

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

opomíjené, 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 v devadesátých 

letech devatenáctého 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 2018, 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.   

 

Leden 

Podle dat Českého statistického úřadu8 měl Chomutov k 1. lednu 2018 

48 666 obyvatel, což je o třiasedmdesát obyvatel méně, než tomu bylo 

před rokem. 

Obyvatelstvo 

Počet obyvatel 

1. ledna proběhl pětačtyřicátý ročník Novoročního pochodu, 

pořádaného Klubem českých turistů Chomutov. Účastníci se vypravili 

z Bezručovy ulice od domu Merkur na První mlýn v Bezručově údolí. 

Sport 

Turistika 

KČT Chomutov 

Skanzen Stará Ves Podkrušnohorského zooparku 1. ledna započal nový 

projekt, věnovaný původním druhům rostlin pěstovaných 

v Krušnohoří. Zaměstnanci skanzenu budou s pomocí pamětníků ve 

spolupráci s Výzkumným ústavem rostlinné výroby a německým 

partnerem Sachsen Leinen shánět informace a pěstovat tradičními 

způsoby dnes již pozapomenuté druhy rostlin, které zajišťovaly obživu 

našim předkům.  

Osvěta 

Tradice 

Zemědělství 

Flóra 

Stará Ves 

Zoopark 

V roce 2018 měli Chomutované rozhodnutím městského zastupitelstva 

poprvé bezplatný svoz a likvidaci odpadu, a ušetřili tak, oproti 

předešlému roku, 250,- korun.  

Odpadové 
hospodářství 

Poplatky 

S příchodem roku 2018 uzavřelo město Chomutov přístup do 

pětaosmdesát let starého altánu v městském parku u vchodu 

z Čelakovského ulice. Architektonická památka z období první 

republiky, v níž byla v sedmdesátých letech umístěna akvária a voliéry, 

která byla před třemi lety kompletně opravena, čelila v poslední době 

vandalismu.      

Veřejný prostor 

Architektura 

Městský park 

Vandalismus 

 

8 Dostupné zde: https://www.czso.cz/csu/czso/pocet-obyvatel-v-obcich-see2a5tx8j 
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Prvním miminkem narozeným v Chomutově v roce 2018 byla Ema 

Vojtěchová. Narodila se 3. ledna ve 

12 hodin 43 minut s mírami 3 200 

gramů a 52 centimetrů. První 

chomutovskou občanku roku 2018 

přišel do chomutovské porodnice 

pochovat primátor Marek Hrabáč, 

který malé Emičce věnoval hračku 

a její mamince přinesl květinu. 

Emička Vojtěchová získala také dar 

pět tisíc korun od města 

Chomutova. 

Obyvatelstvo 

První občánek 

5. ledna projel chomutovským náměstím na koních průvod Tří králů. 

Průvod vyšel z Podkrušnohorského zooparku a pokračoval skrze 

Zborovskou ulici kolem Městského divadla na náměstí 1. máje, kde Tři 

králové přijali pohoštění, popřáli zúčastněným vše dobré do nového 

roku 2018 a zanechali na dveřích radnice svůj tradiční podpis. Kdo chtěl, 

mohl přispět do největší celostátní dobrovolnické akce, Tříkrálové 

sbírky, jejíž osmnáctý ročník v Chomutově zorganizovala Oblastní 

charita Chomutov. Podle ředitelky chomutovské charity Denisy 

Albrechtové se letos v Chomutově vybralo rekordních 113 500 korun, 

které pomohou například jirkovské pečovatelské službě Důstojný život 

či malému chlapci s dětskou mozkovou obrnou. 

Veřejný život 

Dobročinnost 

Tři králové 

Sbírky 

Průvody 

Zoopark 

Oblastní charita 

 

Spolek Chomutovská liga malého fotbalu uspořádal 6. ledna v městské 

sportovní hale devatenáctý ročník Memoriálu Jaroslava Svobody9. 

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

loňského prvenství, hráči týmu Jablíčka Chomutov. Letošní ročník měl 

nejsilnější obsazení v historii konání turnaje a také překvapivý výsledek, 

když druhé místo obsadil tým FC Viet Chomutov. Vítězi Memoriálu 

Jaroslava Svobody se již podeváté stali hráči LoKo Chomutov.   

Sport 

Futsal 

Memoriály 

Liga malého fotbalu 

 

7. ledna se uskutečnil dvaačtyřicátý ročník běžeckého závodu na deset 

kilometrů Desítka v Bezručáku. Závod je součástí Ligy běžců 

Karlovarského kraje a pořádal jej spolek Běžecký klub Spořice. Letošní 

ročník běželo rekordních tři sta dva účastníků. 

 

Sport 

Běh 

Běžecký klub Spořice 

Bezručovo údolí 

 

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

Foto: Magistrát města Chomutova 
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Novou ředitelkou Střediska knihovnických a kulturních služeb 

Chomutov byla s platností od 8. ledna městskou radou jmenována 

Andrea Löblová. Bývalá kurátorka Oblastního muzea Chomutov a 

provozní manažerka vystřídala ve funkci po čtrnácti letech Marii 

Laurinovou, která v prosinci roku 2017 odešla do důchodu.     

Kultura 

Ředitelé 

Knihovna 

Na náměstí 1. máje byla 8. ledna znovu otevřena lékárna. Společnost 

Appate, která ji nově provozuje, využila volné prostory po lékárně, jejíž 

provoz byl ukončen 3. února 2017. 

Služby 

Lékárny 

8. ledna začalo dočasné stěhování zaměstnanců Policie České republiky 

z výškové budovy v Riegerově ulici, která bude v následujících měsících 

procházet rekonstrukcí. 

Veřejný prostor 

Rekonstrukce 

Policie ČR 

14. ledna zemřel v osmdesáti letech bývalý člen národního 

reprezentačního týmu České 

republiky, chomutovský hokejový 

útočník a trenér Josef Klíma. 

V seniorském týmu Chomutova 

odehrál Josef Klíma patnáct sezón, 

během nichž nastřílel tři sta 

šestašedesát gólů a stal se tak pátým 

nejlepším hráčem v historii 

chomutovského hokejového klubu.  

Osobnosti 

Sport 

Úmrtí 

Primátor města Chomutova Marek Hrabáč 24. ledna osobně poděkoval 

strážníkům městské policie Michalu Pavláskovi a Oldřichu Sacharovi. Ti 

16. ledna za hustého sněžení pohotovou a správně provedenou 

resuscitací zachránili život nehybně ležící ženě v Holešické ulici, na 

kterou hlídku upozornila vyděšená kolemjdoucí.  

Bezpečnost 

Záchrana života 

Ocenění 

Městská policie 

21. ledna se během zápasu chomutovského hokejového klubu Piráti s 

Pardubicemi uskutečnil druhý ročník charitativního projektu Piráti pro 

nemocnici. Finanční prostředky z vítězného utkání, v němž Piráti 

v dresech, které byly ozdobeny zdravotnickými motivy, porazili HC 

Dynamo Pardubice 4:2, byly věnovány chirurgickému oddělení 

chomutovské nemocnice. Do 15. února pak bylo možno získat v dražbě 

originální chirurgické dresy. 

Sport 

Dobročinnost 

Piráti Chomutov 

Zdravotnictví 

26. až 27. ledna proběhlo druhé kolo Volby prezidenta České 

republiky. Z prvního kola konaného 12. až 13. ledna postoupili 

dosavadní prezident Miloš Zeman a bývalý předseda Akademie věd 

České republiky Jiří Drahoš. Účast v druhém kole byla celostátní účast 

66,6 % voličů. 48,63 % z nich dalo svůj hlas Jiřímu Drahošovi, 51,36 % 

Politika 

Volby 

Prezident ČR 

Foto: Archiv Piráti Chomutov 
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Miloši Zemanovi. Na Chomutovsku získal v druhém kole Jiří Drahoš 36 

% hlasů, zatímco Miloš Zeman 63 %. 

V lednu zahájila v Chomutově provoz manželská a rodinná poradna. 

Její služby jsou bezplatné a nabízejí poradenství nejen v oblasti 

partnerských problémů, ale například i v období špatné společné 

finanční situace, od odchodu dětí z domova až po problémy spjaté 

s intimitou či domácím násilím. Poradna sídlí v Revoluční ulici a vede ji 

paní Irina Malinová. 

Sociální péče 

Poradenství 

V lednu zveřejnil Chomutovský deník informaci o výskytu mývala 

severního v krušnohorské krajině a problémech s tím spojených. Mýval 

působí škody především v hospodářstvích, kde ničí úrodu a žere drůbež 

a jiná drobná hospodářská zvířata. Mýval do české krajiny nepatří, 

nemá zde přirozeného predátora a bez regulace může tedy dojít k jeho 

přemnožení. Konkurentem by mu však mohl být vlk, jehož výskyt byl 

v Krušných horách potvrzen v roce 2017. Na Chomutovsku lze na 

mývala narazit v okolí Hory Svatého Šebestiána. 

Životní prostředí 

Fauna 

Mýval severní 

Nezaměstnanost na Chomutovsku k 31. lednu 201810  

 

Hospodářství 

Obyvatelstvo 

Zaměstnanost 

 

 

Únor 

Na počátku února proběhla tiskem kauza týkající se rušení starých 

německých hrobů na chomutovském hřbitově, o které nikdo nepečuje 

a neplatí. Bývalý ředitel Oblastního muzea Chomutov, Stanislav Děd, 

Historie 

Kultura 

Oblastní muzeum 

 

10 Dostupné zde: https://portal.mpsv.cz/upcr/kp/ulk/informace/bulletiny 
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sepsal v souvislosti s ní Otevřený dopis, v němž upozorňuje, mimo jiné, 

na vymazání části sudetské historie či na rozpory postupu Chomutova 

s mezinárodními úmluvami. Magistrát města Chomutova reagoval 

vyjádřením, v němž upozornil na spolupráci s 

chomutovským oblastním muzeem, v jejímž rámci muzeum provádí 

výběr historicky cenných hrobů. Ty zůstanou zachovány. V případě 

všech neplacených německých hrobů postupuje město vždy informaci 

chomutovskému německému spolku a německému velvyslanectví.     

Památky 

Hřbitovy 

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

něhož se mohli zájemci o práci osobně setkat s řadou zaměstnavatelů 

Chomutovska, získat informace o pracovních pozicích, ale také 

vyslechnout přednášky s doporučeními, jak napsat motivační dopis 

nebo jak úspěšně absolvovat pracovní pohovor.  

Veletrhy 

Zaměstnanost 

Hospodářství 

Student chomutovského gymnázia Jan Zabystřan reprezentoval 

Českou republiku v alpském lyžování na Olympijských hrách, které se 

konaly od 9. do 25. února v jihokorejském Pchjončchangu. Z odjetých 

závodů ve sjezdu, alpské kombinaci, superobřím slalomu a slalomu 

dosáhl nejlepšího umístění ve finále superobřího slalomu, kde obsadil 

čtyřicáté místo, a sjezdu, v němž skončil na šestačtyřicáté příčce. 

Sport 

Lyžování 

Reprezentace 

Olympijské hry 

10. února dorazil z Podkrušnohorského zooparku na náměstí 1. máje 

Masopustní průvod, který vhodně doplnily masopustní Severočeské 

farmářské trhy. 

Trhům dominovaly 

vepřové pochoutky 

od šesti řezníků, 

mezi nimiž mohli 

návštěvníci hlasovat 

pro nejpodařenější. 

Po tradiční návštěvě 

radnice se průvod 

odebral na veselici 

do skanzenu Stará 

Ves. 

Veřejný život 

Průvody 

Masopust 

Zoopark 

12. února se v Městském divadle Chomutov uskutečnilo slavnostní 

vyhlášení výsledků ankety Nejúspěšnější sportovec okresu Chomutov. 

Mezi jednotlivci podeváté zvítězila plavkyně TJ Slávie Chomutov 

Simona Baumrtová, prvenství mezi týmy dospělých získal hokejový klub 

Piráti Chomutov. 

Sport 

Ankety 

Osobnosti 

Městské divadlo 

Foto: Magistrát města Chomutova 
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14. a 15. února proběhl v Městském divadle v Chomutově dvacátý 

ročník Mateřinky, akademie mateřských škol chomutovského regionu. 

Během výročního ročníku nesoutěžní přehlídky dovedností dětí 

předškolního věku vystoupilo rekordních čtyři sta osm účastníků, kteří 

se sjeli z Chomutova, Jirkova, Kadaně, Klášterce nad Ohří, Vejprt i 

z Německa.   

Vzdělávání 

Školství 

Mateřská škola 

Přehlídky 

Městské divadlo 

Chomutovská vietnamská menšina přivítala v Městském divadle 

příchod nového lunárního roku, rok Zemitého psa vystřídal 15. února 

končící rok Ohnivého kohouta. Kromě většiny z přibližně šesti set 

Vietnamců žijících v Chomutově byli přítomni také zástupci ostatních 

menšin i vybraní hosté české většiny. Podle předsedy spolku 

chomutovských Vietnamců Le Nguyen Toi je oslava příchodu nového 

roku vnímána nejen jako příležitost k setkání komunity, ale také jako 

možnost prezentovat svou kulturu. Během večera proto bylo možné 

vidět a slyšet tradiční vietnamské tance a zpěvy, ochutnat vietnamské 

jídlo či pořídit tradiční společenské šaty Ao Dai.       

Kultura 

Menšiny 

Vietnamci 

Městské divadlo 

20. února obdržel státní zástupce od kriminalistů z Národní centrály 

proti organizovanému zločinu spis s návrhem na obžalobu 

chomutovského soudce Ivana Nováka, kterou následně 17. dubna 

podal. Novák byl obviněn ze zneužití pravomoci úřední osoby a korupce 

v případě předčasného propuštění podnikatele Tomáše Maliny v roce 

2016 a hrozí mu vězení v délce od tří do deseti let. 

Kriminalita 

Justice 

Korupce  

23. února proběhlo na louce u kina Oko veřejné pozorování zákrytu 

hvězdy Aldebaran ze souhvězdí Býka Měsícem. Došlo k němu mezi 

osmnáctou a devatenáctou hodinou, a ač byl pozorovatelný pouhým 

okem, připravili členové Astronomické společnosti Chomutov pro 

zájemce astronomický dalekohled R 70.   

Osvěta 

Astronomie 

Pozorování 

Astronomická 
společnost CV 

28. února informovala Mladá fronta Dnes o rozhodnutí Okresního 

soudu v Chomutově, který vynesl rozsudek nad Karlem Fořtem, 

lékárníkem z chomutovského náměstí podezřelým z toho, že zásoboval 

skupinu deseti narkomanů léky na chřipku s obsahem pseudoefedrinu, 

z něhož vyráběli pervitin. Soud uznal lékárníka vinným z nedovolené 

výroby a jiného nakládání s omamnými a psychotropními látkami a jedy 

a uložil mu trest v podobě tříleté podmínky. Rozsudek není 

pravomocný, obžalovaný i žalobkyně si ponechali lhůtu na odvolání.   

Kriminalita 

Zdravotnictví 

Lékárny 

Závislost 

Magistrát města Chomutova neuspěl v únoru uskutečněné 

elektronické dražbě bytů v Borové ulici, které byly v exekuci zabaveny 

spekulantovi Josefu Královi, jehož nakládání s byty vedlo ke zhoršení 

sociální situace a zadlužení panelového domu. Nejvyšší podání přesáhlo 

Sociální situace 

Spekulace 

Exekuce 

Magistrát 



Kronika města Chomutova 2018    4. Kalendárium 

23 
 

možnosti města. To je však připraveno jednat s novými vlastníky a 

využít opatření, jako například zasílání prostředků od úřadu práce 

přímo do fondu společenství vlastníků.   

Bytový fond 

V únoru přistoupil stavební úřad města Chomutova k obeslání 

podnikatelů na území městské památkové zóny s požadavkem na 

odstranění reklamních poutačů, jejichž provedení je v rozporu 

s památkovou péčí. Sankce za nedodržení požadavku byla stanovena na 

dvě stě tisíc korun. Vlastníci nemovitostí mají možnost využít pro nové 

označení provozoven prostředky z dotačního Programu obnovy 

městské památkové zóny. 

Veřejný prostor 

Památková zóna 

Reklama 

Magistrát 

Nezaměstnanost na Chomutovsku k 28. únoru 2018 

 

Hospodářství 

Obyvatelstvo 

Zaměstnanost 

 

 

Březen 

Depozitář Národního technického muzea v Chomutově se otevřel po 

loňské úspěšné sezóně pro návštěvníky o dva měsíce dříve než 

v předešlém roce, a sice 1. března. Prodlouženy byly také návštěvní 

hodiny expozice, kterou si v roce 2018 zájemci mohou prohlížet od 9 do 

17 hodin. Depozitář je zpřístupněn veřejnosti do konce října.   

Kultura 

Technika 

Železnice 

Depozitář NTM 

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 

Kriminalita 

Hospodářství 

Energetika 

Fotovoltaika 



Kronika města Chomutova 2018    4. Kalendárium 

24 
 

2010 nezákonně, protože elektrárny nebyly dokončené a v provozu. 

Díky tomu, že podnikatelé získali licenci předčasně, byli oprávněni 

inkasovat velmi výhodnou výkupní cenu za solární elektřinu dodanou 

do veřejné sítě, která platila jen pro elektrárny s licencí do konce roku 

2010, a státu tak mohla vzniknout škoda ve výši dvě miliardy korun. 

V parku u sochy T. G. Masaryka na stejnojmenném náměstí proběhlo 7. 

března Vzpomínkové 

setkání, spojené s 

výročím sto šedesáti 

osmi let od narození 

zakladatele 

samostatného 

Československa. Jeho 

památce se přišli 

poklonit představitelé 

města a zástupci 

některých městských spolků. 

Veřejný život 

Výročí 

T. G. Masaryk 

9. až 10. března proběhl v Chomutově šestý ročník turnaje 

v řeckořímském zápase kadetů a juniorů. Mezinárodní Grand Prix 

Chomutov pořádá oddíl zápasu klubu Czech Wrestling Chomutov za 

podpory města Chomutov a Ústeckého kraje.  

Sport 

Zápas 

Czech Wrestling 
Chomutov 

Na mezinárodní den Tibetu, 10. března, uskutečnili výtvarníci Josef 

Šporgy a Jiří Němec druhý ročník pouti za svobodný Tibet. Jejich trasa 

vedla z Orasína, přes Květnov, Blatno, Bečov a Bezručovo údolí do 

Chomutova. Cestou navštívili kostel v Sv. Michala v Bečově, svou pouť 

pak zakončili v kavárně a pražírně Café Jacques v Táboritské ulici. 

V roce 2018 se pochodu účastnilo čtrnáct osob.   

Veřejný život 

Poutě 

 

17. března uspořádal Klub českých turistů Chomutov 2. 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. 

Sport 

Turistika 

Pochody 

KČT Chomutov 

Vlnu xenofobního chování a projevů rasismu, jež vyústily ve vulgární 

výhružky vyučující, vzbudil obrázek, na němž žák první třídy Základní 

školy ve Školní ulici ztvárnil přátelství mezi dětmi různých barev pleti. O 

kauze, která nakonec přiměla ředitelku školy podat trestní oznámení, 

informoval 22. března Chomutovský deník.   

 

Sociální situace 

Xenofobie 

Rasismus 

 

Foto: Magistrát města Chomutova 
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22. března bylo kvůli nálezu podezřelého zavazadla před jedenáctou 

hodinou dopoledne vyklizeno obchodní centrum Chomutovka. Zásah 

policie na místě nepotvrdil výbušninu ani jiné nebezpečí, a tak se kolem 

třinácté hodiny centrum znovu otevřelo veřejnosti.  

Bezpečnost 

Podezření 

Nebezpečí 

24. března se uskutečnil Reprezentační ples města Chomutova, jehož 

průběh hostům zpestřila, kromě dalších, slovenská zpěvačka Dara 

Rolins.   

Veřejný život 

Plesy 

24. 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 

zhasla dominanta náměstí 1. máje, městská věž. Kromě tohoto 

symbolického gesta Chomutov dlouhodobě směřuje ke snižování 

spotřeby elektrické energie například instalací vhodného veřejného 

osvětlení. 

Veřejný prostor 

Památky  

Životní prostředí 

Simona Baumrtová byla 26. března posedmé vyhlášena 

Nejúspěšnějším sportovcem Ústeckého kraje. Anketu každoročně 

pořádá redakce regionálního zpravodaje Deník. Simona Baumrtová 

čtenářské hlasování vyhrála v letech 2010 až 2014, v roce 2016 

vystřídala v prvenství litvínovského hokejistu Martina Ručinského. 

Sport 

Ankety 

Osobnosti 

 

27. března zahájily tancem a zpěvem děti z mateřských škol na 

vyzdobeném 

náměstí 1. máje 

Chomutovské 

Velikonoce. 

Mezi diváky 

nechyběli 

primátor města 

Marek Hrabáč a 

jeho náměstci 

David Dinda a 

Jan Mareš. 

V rámci Chomutovských Velikonoc byla například možné dozvědět se 

něco o tradicích s nimi spojenými, a to 1. dubna ve skanzenu Stará Ves.  

Veřejný život 

Mateřská škola 

Velikonoce 

Zoopark 

 

Ve dnech 27. až 29. března bylo možné v prostorách Oblastního muzea 

v chomutovské radnici spatřit faksimilii nejstarší dochované písemné 

zmínky o Chomutově, listiny z roku 1252, v níž Bedřich Načeradec 

z Chomutova věnoval město řádu Německých rytířů.  

Kultura 

Historie 

Písemnosti 

Oblastní muzeum 

Foto: Magistrát města Chomutov 
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28. března, na Den učitelů, bylo na chomutovské radnici oceněno 

dvaadvacet 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. Ceremonii zpestřil svým vystoupením 

studentský smíšený pěvecký sbor Comodo z chomutovského gymnázia. 

Školství 

Ocenění  

Učitelé 

Středisko knihovnických a kulturních služeb Chomutov se v březnu 

tradičně připojilo k celostátní akci Březen, měsíc čtenářů, v rámci které 

návštěvníkům nabídlo přes dvě desítky různorodých akcí, ale 

především novou, prodlouženou otevírací dobu. Knihovna bude 

nadále otevřena i v úterý od 13 do 18 hodin a ve středu se stávající 

výpůjční doba prodlouží do 19 hodin.  

Kultura 

Knihovna 

Služby 

Nezaměstnanost na Chomutovsku k 31. březnu 2018 

 

Hospodářství 

Obyvatelstvo 

Zaměstnanost 

 

 

Duben 

7. dubna se Chomutov připojil k celostátní dobrovolnické akci Ukliďme 

Česko. Lidé, jimž není lhostejný stav veřejného prostoru a životního 

prostředí, se sešli u odstavného parkoviště u Eldoráda a zaměřili se na 

úklid Kamenného vrchu a u zadního vchodu do Podkrušnohorského 

zooparku, odkud vyrazili, spolu s primátorem Markem Hrabáčem, na 

úklid podél cyklostezky. Úklid na těchto místech svolala a dodáním 

potřebných pomůcek, jako jsou rukavice či pytle na odpad, podpořila 

radnice. Nově dva vylosovaní účastníci dostali dvě vstupenky do 

Veřejný prostor 

Životní prostředí 

Dobrovolnictví 

Magistrát 

Skauti 
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Podkrušnohorského zooparku. Město materiálně pomohlo s úklidem i 

dalším úklidovým skupinám, mezi nimiž tradičně figurují chomutovští 

skauti, kteří každoročně čistí Bezručovo údolí od Povodí Ohře k Prvnímu 

mlýnu.  

8. dubna se v Bezručově údolí po jedenačtyřicáté uskutečnil běžecký 

závod Patnáctka v Bezručáku. Běžci vybíhali na patnáct kilometrů 

dlouhou obrátkovou trať od Základní školy Heyrovského. Akci 

zorganizoval Běžecký klub Spořice.  

Sport 

Běh 

Běžecký klub Spořice 

Bezručovo údolí 

8. dubna se při příležitosti Mezinárodního dne Romů uskutečnil 

pochod Romů k jejich památeční smuteční vrbě u rybníku ve skanzenu 

Stará Ves, jehož se zúčastnilo zhruba třicet lidí včetně Milana Adama 

z chomutovského Výboru pro národnostní menšiny. Mezinárodní den 

Romů se v Chomutově slaví od roku 2004, jeho smyslem je 

připomenout romskou kulturu i problémy, kterým tato menšina čelí. 

Kultura 

Menšiny 

Romové 

Pochody 

13. dubna měli občané Chomutova možnost dozvědět se více o 

organizacích provozujících jedinečný prostor na Husově náměstí, č. p. 

38 s aktivitami pro osoby se zdravotním postižením a rodiny s dětmi. 

Během třetího ročníku dne otevřených dveří Co se děje v 2. patře? se 

představily Dobrovolnické centrum ADRA, křesťanské centrum pro 

rodinu Horizont a klub Esprit.  

Sociální péče 

Dobrovolnictví 

 

14. dubna proběhlo Otvírání studánky, šestatřicátý ročník akce 

zaměřené na úklid modré turistické trasy v Bezručově údolí a 

„otevření“ Studánky Bohumíra Pokorného11 ležící nedaleko zmíněné 

stezky.   

Turistika 

Dobrovolnictví 

KČT Chomutov 

 

19. dubna došlo v SD aréně12 k úniku čpavku. Jeho zápach byl cítit na 

sto metrů od zimního stadionu. Z hotelu Arena a z domů ve Sluneční 

ulici bylo v ranních hodinách evakuováno sto šestnáct lidí. Příčinou 

havárie byla technická závada ve strojovně stadionu, konkrétně 

nedolehnutí ventilu odolejování ledových ploch.  

Bezpečnost 

Havárie 

Nebezpečí 

SD aréna 

Ocenění Gentleman silnic, za záchranu života muže v hořícím autě, 

převzali 19. dubna od zástupců Policie České republiky a České 

pojišťovny Josef Aron, Petr Sládek a Michal Kašpar. Tito tři policisté 

z Chomutova prokázali odvahu a duchapřítomnost, když cestou do 

práce míjeli autonehodu.  

 

Bezpečnost 

Statečnost 

Záchrana života 

Ocenění 

 

11 Bohumír Pokorný: průvodce, dlouholetý vedoucí turistického oddílu při TJ VTŽ Chomutov. 
12 SD aréna: dočasný název zimního stadionu na Zadních Vinohradech podle aktuální smlouvy o pronájmu názvu.   
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19. dubna vystoupil v koncertním sále Základní umělecké školy T. G. 

Masaryka houslový virtuos Milan Al Ashab, bývalý žák této instituce. 

V březnu roku 2018 zvítězil v nejprestižnější světové soutěži New York 

Concert Artist Competition, čímž se zařadil mezi nejlepší světové 

houslisty. V Chomutově jej doprovázel klavírista a skladatel Adam 

Skoumal. Během večera zazněly skladby od Antonína Dvořáka, Josefa 

Suka či Fantazie Carmen od Franze Waxmana. 

Kultura 

Hudba 

Mistrovství 

Rodáci 

ZUŠ Chomutov 

Odpoledne 21. dubna se během benefice pro dětské oddělení 

chomutovské nemocnice střídali v roli číšníků v kavárně a pražírně 

Jacques Café v Táboritské ulici chomutovské osobnosti: záchranář Jan 

Vrána, moderátor a dýdžej Lukáš Budai, ředitel gymnázia Jaroslav 

Zahrádka, olympionik Jan Zabystřan a primář dětského oddělení Jiří 

Kroh. Dobročinná akce zajistila dětskému oddělení pomoc ve výši přes 

třicet tisíc korun. 

Veřejný život 

Dobročinnost 

Zdravotnictví 

Osobnosti 

Jacques Café 

Sérii kulturních akcí v atriu Střediska knihovnických a kulturních služeb 

Chomutov zahájil 21. dubna April open air, na němž kromě 

regionálních 

kapel Noční 

klid, Martin 

Jáchym & The 

Common Sense, 

When Goodbye 

Means End, 

Dokruhu a Hot 

pants vystoupil 

také pražský 

host, skupina Dukla.  

Kultura 

Hudba 

Festivaly 

Knihovna 

21. dubna se Chomutov připojil k mezinárodnímu Dni památek a sídel. 

Veřejnost měla možnost navštívit běžně nepřístupné památky, mezi 

nimiž byly prostory chomutovské radnice včetně kanceláře primátora, 

První občanský pivovar v Chomutově či církevní stavby. Do Oblastního 

muzea byl přístup zdarma a od třinácti hodin se také konala 

komentovaná prohlídka historického středu města Chomutova.   

Kultura 

Památky 

Radnice 

Pivovar 

Kostely 

Oblastní muzeum 

Rekordních 4 200 návštěvníků zavítalo 21. dubna na Den Země do 

Podkrušnohorského zooparku. Mohli zde navštívit různá stanoviště, 

zaměřená na připomenutí závislosti lidské civilizace na planetě Zemi. 

Doprovodným programem bylo vystoupení orchestru jirkovské 

Základní umělecké školy, prezentace hasičské techniky či výstava 

kamenných seskupení.  

Veřejný život 

Osvěta 

Životní prostředí 

Zoopark 

 

Foto: Středisko knihovnických a kulturních služeb 
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21. dubna se v plaveckém bazénu chomutovského Aquasvěta 

uskutečnil jedenatřicátý ročník Memoriálu Jaroslava Jezbery13. Na 

tradičním plaveckém žákovském závodu startovalo celkem tři sta 

dvaadvacet plavců. Závod pořádala TJ Slávie Chomutov, jejíž 

reprezentanti si odnesli medailová umístnění ve všech věkových 

kategoriích, kromě jediné, a sice závodu deseti až dvanáctiletých 

plavců.  

Sport 

Plavání 

Memoriály 

TJ Slávie 

Aquasvět 

26. až 28. dubna proběhl v Městském divadle a jeho okolí šestý ročník 

veletrhu Technodays, pracovních nabídek a ukázek technologií 

regionálních firem a škol. Akci zorganizovala Okresní hospodářská 

komora Chomutov. 

Hospodářství 

Zaměstnanost 

Veletrhy 

 

28. dubna se na parkoviště Severočeských dolů sjelo na sto dvacet 

historických vozidel, odkud se vydali na předváděcí jízdu se soutěžními 

úkoly. Čtyřiadvacátý ročník srazu historických vozidel uspořádal 

Veteran car club Chomutov. 

Sport 

Auto-moto 

Veteráni 

Veteran car club 

Na bývalém fotbalovém hřišti u městské haly uspořádalo 30. dubna 

město Chomutov první ročník Sletu čarodějnic. Kromě čtyřmetrové 

vatry byl přichystán také program pro děti a živá hudba v podání skupin 

Country 5 a Nepřátelé Rytmu.  

Veřejný život 

Sešlosti 

Koncerty 

Slet Čarodějnic 

Nezaměstnanost na Chomutovsku k 30. dubnu 2018 

 

Hospodářství 

Obyvatelstvo 

Zaměstnanost 

 

 

 

 

13 Jaroslav Jezbera: cvičitel a trenér, jehož jméno je spojeno s historií chomutovského plaveckého oddílu. 
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Květen 

Od 3. května začaly v Chomutově v Revoluční ulici 22/20 pracovat 

terapeutické skupiny, které bezplatně poskytují poradenství a podporu 

v oblasti onkologické problematiky, péče o seniory a postižené, 

občanům s onemocněním pohybového aparátu, diabetikům a lidem, 

kteří trpí nebo pečují o trpící Alzheimerovou chorobou. Skupiny 

organizuje Asociace pracovní rehabilitace České republiky v rámci 

Sociálně aktivizační služby pro osoby se zdravotním postižením.  

Sociální péče 

Poradenství 

Asociace pracovní 
rehabilitace 

7. května byly vyhlášeny vítězné projekty druhého ročníku 

participativního rozpočtu. Z 2 076 odevzdaných hlasů jich nejvíce 

připadlo těmto projektům: Modernizace podchodu pod silnicí I/13 

lokalita Kadaňská – střed města, Modernizace psího útulku, Odpadkové 

koše a lavičky podél cyklostezky od Bezručova údolí k Bandě, Dětské 

hřiště pro malé děti na VEROS14, Defibrilátory do města, Sociální zázemí 

VEROS, Rekonstrukce dvou stávajících kurtů na plážový volejbal – 

VEROS, Osvětlení areálu Domovinka, Oživlá dubová alej a Malovaná 

hřiště.    

Magistrát 

Hospodaření 

Rozpočet 

8. května proběhl pietní akt k třiasedmdesátému výročí osvobození 

republiky. 

Představitelé 

města a spolků 

si konec druhé 

světové války 

připomněli od 

devíti hodin na 

městském 

hřbitově a 

v deset hodin 

v městském 

parku u pomníku obětem válek a totalit. 

Veřejný život 

Pieta 

Osvobození 

8. května uspořádal kanoistický oddíl Sportclubu 80 na Kamencovém 

jezeře osmý ročník závodů dračích lodí Chomutovský Dragon Cup. 

Celkem deset týmů změřilo své síly na tratích dvě stě a tisíc metrů. 

V obou disciplínách si vítězství připsali Draci z Kamenčáku.  

 

Sport 

Kanoistika 

SC 80 Chomutov 

Kamencové jezero 

 

14 VEROS: sportovní areál v Mýtné ulici, dříve sportoviště Tělovýchovné jednoty Okresního podniku služeb 
Chomutov. 

Foto: Magistrát města Chomutova 
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12. května se Chomutované mohli připojit ke dvanácté Cyklojízdě, 

kterou opět uspořádal spolek Kuprospěchu. Vyjíždělo se z náměstí T. G. 

Masaryka a trasa zahrnovala komentovanou prohlídku židovského 

hřbitova, návštěvu chrámu sv. Ducha či zastávku u sochy v parku za 

Okresním soudem v Chomutově. 

Veřejný život 

Kuprospěchu 

Veřejný prostor 

Cyklistika 

Historie 

12. května uspořádal judistický oddíl TJ VTŽ15 čtyřicátý ročník  

Memoriálu Helmuta Tauda16. V mládežnickém turnaji pro věkové 

kategorie do devíti a do jedenácti let se utkalo to dvacet mladých 

judistů. Reprezentantům domácího oddílu se nejlépe dařilo v  kategorii 

do devíti let, v níž klub získal dvě zlaté medaile.   

Sport 

Judo 

Memoriály 

TJ VTŽ Chomutov 

12. a 13. května 

proběhly na 

náměstí 1. máje, 

v atriu Střediska 

knihovnických a 

kuturních služeb 

a v parčíku u 

radnice 

Chomutovské 

slavnosti17. 

Vzhledem k stému výročí založení Československé republiky byly 

slavnosti a jejich program stylizovány do období první republiky.   

Veřejný život 

Slavnosti 

Magistrát 

Oo 12. května do 7. června byl ve Sklepení osudu v Revoluční ulici 

48/13 k vidění čtvrtý ročník Chomutovského výtvarného salónu. Salón 

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. Letošní ročník 

nabídl celkem pětatřicet výtvarných děl, jejichž autory byli Jiří Němec, 

Jan Nebeský, Mirka Beranová, David Jasný, Miloš Štáfek, Jana 

Nuslauerová, Miroslav Javůrek, Sylva Prchlíková, Jitka Kůsová Valevská, 

Miloš Žihla, Dan Černý, Josef Šporgy a nově také Patrik Adamec. Salón 

byl zahájen 11. května vernisáží s konzerty jazzového Fusion Eichler Tria 

a kapely Lake Stopper.   

Kultura 

Výtvarné umění 

Výstavy 

 

18. května vjeli poprvé cyklisté na novou spojnici mezi Chomutovem a 

Kadaní, byl totiž otevřen dlouho očekávaný úsek cyklostezky mezi 

Černovicemi a Prunéřovem, včleněný mezi důl Nástup a silnici I/13. 

Doprava 

Sport 

Cyklostezky 

 

15 TJ VTŽ: Tělovýchovná jednota Válcovny trub a železárny Chomutov, založena roku 1958. 
16 Helmut Taud: bývalý funkcionář a úspěšný trenér oddílu juda TJ VTŽ Chomutov. 
17 Plakát s programem Chomutovských slavností 2018 je uveden v příloze číslo pět. 

Foto: Magistrát města Chomutova 
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18. května se na opravené velké šachovnici u fontány v městském 

parku konal u příležitosti třetích narozenin rodinného centra Rozmarýn 

šachový turnaj. Odborný dohled a v případě zájmu i protihráče 

zajišťovali členové šachového kroužku Střediska volného času 

Domeček. Kromě šachů si účastníci zahráli také Člověče nezlob se a 

Mlýn.  

Veřejný život 

Turnaje 

Šachy 

Domeček 

Městský park 

Závody v rychlostní kanoistice o Velkou cenu Chomutova zorganizoval 

k datu 19. května na Kamenocvém jezeře kanoistický oddíl Sportclub 

80 Chomutov. Na tři sta závodníků poměřilo své síly na pět set a dvě stě 

metrů dlouhých tratích.  

Sport 

Kanoistika 

SC 80 Chomutov 

Kamencové jezero 

21. a 22. května se uskutečnil druhý ročník filmového festivalu Výboru 

pro národní menšiny v kině Svět. Cílem akce bylo motivovt návštěvníky 

k zamyšlení a snad i většímu pochopení vůči lidem, kteří žijí jinak či jinde 

než většina společnosti. Během festivalu byly promítnuty snímky 

Svatba Marzebilly, Pomsta Marzebilly, Königsmühle, Generace ´N´, 

Sedm světel, V osídlach veľmocí, Hladomor ́ 33, Cinka Panna, Khat Vong 

Thang Long a Metéora.   

Kultura 

Filmy 

Festivaly 

Menšiny 

Kino Svět 

22. května proběhlo v kostele sv. Ignáce Otevírání studánek, 

vystoupení  dětských pěveckých sborů Mateřské školy Chomutov. 

V rámci oslav sta let republiky bylo toto nesoutěžní pásmo věnováno 

tématu Čechy krásné, Čechy mé. 

Kultura 

Zpěv 

Mateřská škola 

Primátor Chomutova Marek Hrabáč ocenil 23. května na radnici 

dobrovolné dárce krve. Dárci obdrželi od primátora zlatý kříž třetí třídy 

Českého červeného kříže za osmdesát odběrů a drobné dárky.  

Dobrovolnictví 

Zdravotnictví 

Ocenění 

Patnáctý ročník festivalu Otevřeno proběhl opět zásluhou organizace 

Kultura a sport Chomutov, a sice od 26. května do 4. června. Na 

různých místech Chomutova bylo možné za symbolické vstupné spatřit 

produkce rozmanitých žánrů, mezi nimiž tradičně nechyběla hudební, 

divadelní či taneční představení.  

Hřebíkárna 26. 5. 2018  

 

15.00 – Lake Stopper 

16.30 – Driák 

18.00 – Tragedis 

19.30 – Znouzectnost 

21.00 – Volant 

22.30 – Trautenberk 

Městské divadlo  

4. 6. 2018 

 

19.00 – Neskonalá  

(Divadlo NaHraně) 

Městské divadlo  

6. 6. 2018   

 

19.00 – Proton 

(Divadlo Vosto5) 

   

Kultura 

Hudba 

Divadlo 

Tanec 

Performance 

Festivaly 

Veřejný prostor 
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Městské divadlo  

7. 6. 2018   

 

19.00 – Valérie a týden 

divů  

(Latrina Magika při 

V.A.D. Kladno) 

Náměstí 1. máje  

7. 6. 2018 

 

21.45 – Romeo a Julie  

(ZUŠ Chomutov) 

U Městského divadla  

8. 6. 2018 

 

18.00 – Audrey Martells & 

Walter Phishbacher Trio 

19.30 – Klara & The Pop 

21.00 – Vladivojna La Chia 

& 4Trio 

22.30 – Lake Malawi 

24.00 – The Complication 

   
 

31. května zaplnil chomutovské náměstí 1. máje druhý ročník 

Krušnohorského regiofestu se svou přehlídkou regionálních produktů 

a jejich výrobců, kterých dorazilo přes pět desítek. Během 

doprovodného programu, sestaveného z regionálních kapel, zahrály 

například hudební skupiny Album, Makovec či písničkář Jindra Kejak. 

Na své si přišly také děti, které mohly s předstihem oslavit svůj svátek.     

Veřejný život 

Trhy 

Koncerty 

 

Nezaměstnanost na Chomutovsku k 31. květnu 2018 
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Červen 

Od 1. června se stal První občanský pivovar v Chomutově součástí nově 

otevřené Krušnohorské pivní stezky. Ta zahrnuje celkem sedmnáct 

pivovarů na české i německé straně Krušných hor. Tento turistický 

projekt, v jehož rámci lze do konce roku sbírat pivní suvenýry a zážitky 

přímo z provozu pivovarů, zaštiťuje Destinační agentura Dolní Poohří.     

Cestovní ruch 

Pivovar 

Karásek & Stülpner 

 

9. června uspořádal oddíl juda TJ VTŽ Chomutov v městské sportovní 

hale kvalifikační soutěž, mezinárodní Velkou cenu Chomutova. 

Sport 

Judo TJ VTŽ 

Na 10. června připravilo Oblastní muzeum v Chomutově v rámci akce 

Muzejní noci netradiční večerní prohlídku Noc v muzeu, aneb když 

muzeum spí. Prohlídky v Domě Jiřího Popela z Lobkovicz a muzejních 

prostorách na městské radnici byly pojaty jako akčně dobrodružný 

zážitkový program pro rodiny s dětmi. 

Kultura 

Oblastní muzeum 

 

14. června se v Městském divadle odehrál finálový galavečer prvního 

ročníku soutěže Chomutov má talent! Z dvaceti soutěžících, kteří se 

probojovali do finále, nakonec u diváků i poroty zvítězilo dívčí duo, 

žákyně studia Polexx Art, tančící pole dance18. Soutěž zorganizovalo 

Středisko volného času Domeček. Galavečer byl navíc spojen 

s prezentací volnočasových aktivit pod názvem Žijeme tady už 100 let. 

Veřejný život 

Soutěže 

Domeček 

Městské divadlo 

16. června byl u rodinného centra Rozmarýn v městském parku 

uspořádán třetí ročník DobroFestu, festivalu dobrovolníků pro 

dobrovolníky, rodiny s dětmi či zájemce o dobrovolnictví. Návštěvníci 

se mohli na místě dozvědět zkušenosti přímo od dobrovolníků a 

případně se přihlásit k některé z organizací, zastřešujících jejich 

činnost.  

Veřejný život 

Dobrovolnictví 

Festivaly 

Městský park 

16. června se ve volnočasovém areálu Domovinka uskutečnily pivní 

slavnosti Prvního občanského pivovaru v Chomutově. Ochutnat pivní 

speciály přišly stovky lidí. Zahráli jim k tomu muzikanti z Chomutovska, 

děti se mohly nechat zlákat lumpačením v nafukovacím skákacím hradu 

či vystoupením kouzelníka. Akce byla spojena s Rodinným zápolením.    

Veřejný život 

Slavnosti 

Pivovar 

Karásek & Stülpner 

17. června zveřejnil internetový zpravodaj e-chomutovsko.cz článek 

obsahující žebříček indexu kvality života. Žebříček porovnává všech 

dvě stě šest obcí s rozšířenou působností podle devětadvaceti 

proměnných, které vyjadřují úroveň zdraví prostředí a dostupnosti 

zdravotní péče, optimální materiální podmínky (práce, bydlení, 

Statistiky 

Hodnocení 

Indexy 

Kvalita života 

 

18 Pole dance: moderní taneční disciplína prováděná na vertikální tyči, jež spojuje dohromady prvky několika 
tanců, baletu, moderní gymnastiky a akrobacie.  
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vzdělání), dostatečnost služeb a také vztahy mezi lidmi (formou 

existence místních spolků apod.). Chomutov obsadil v tomto srovnání 

nelichotivou sto pětadevadesátou příčku. Sluší se podotknout, že data 

jsou pouhou statistikou opomíjející souvislosti.    

21. června byl u příležitosti Evropského dne hudby magistrátem 

uspořádán v městském parku koncert dechové hudby, který zahájil 

pásmo tradičních prázdninových dechovek. K tanci a poslechu hrály 

Hornický dechový orchestr Severočeských dolů Chomutov a Staročeská 

dechovka J. Zástavy.    

Kultura 

Hudba 

Dechovka 

Městský park 

Od 21. do 24. června probíhalo na zimním stadionu na Zadních 

Vinohradech Mistrovství Evropy Dance Fever 2018 v kategoriích disco 

dance a disco freestyle. Událost, které se zúčastnilo na dva tisíce 

tanečnic a tanečníků z osmnácti států Evropy, organizačně zajišťovala 

chomutovská taneční společnost Beethoven DC a Czech Dance 

Organization. Taneční klub Beethoven D.C. si z šampionátu odnesl dvě 

stříbrné a jednu bronzovou medaili. 

Sport 

Tanec 

Disco dance 

Beethoven D.C. 

22. června převzal v historickém sklepě starobylé radnice z rukou 

náměstka primátora 

Davida Dindy cenu Jiřího 

Popela z Lobkovic19 

Lubomír Vrbenský. Cenu, 

která je udělována 

významným 

Chomutovanům za přínos 

v různých oblastech 

veřejného života, získal 

Vrbenský za mimořádné, 

třicetileté působení v A mužstvu softbalového oddílu SC 80 Beavers 

Chomutov. Čtyřikrát reprezentoval na mistrovství světa v národním 

týmu Českou republiku, byl uveden Mezinárodní federací baseballu a 

softballu do mezinárodní síně slávy a několikrát zvítězil v anketě 

nejlepší sportovec Chomutovska.  

Veřejný život 

Ocenění 

Osobnosti 

Sport 

SC 80 Beavers 

Zástupci německé, řecké, rusínské, romské, ukrajinské a vietnamské 

menšiny a židovské obce prezentovali své tradice 23. června na 

festivalu Barevná planeta, který se uskutečnil na náměstí 1. máje. 

Festival plný tanců, písních a pokrmů různých kultur zorganizoval Výbor 

pro národnostní menšiny v Chomutově. 

Veřejný život 

Menšiny 

Festivaly 

 

19 Podrobněji v kapitole 5.7.9 Odbor vnějších vztahů.  

Foto: Magistrát města Chomutova 

https://chomutovsky.denik.cz/galerie/vrbensky-cena-popela-chomutov-20180627.html?photo=1&back=2605153388-399-9
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Na svou poslední jízdu po Chomutově se 30. června vydal starý typ 

trolejbusu Škoda 15Tr, který veřejnosti sloužil od samého počátku 

trolejbusové dopravy v Chomutově, tedy od 1. července 1995.  Vykonal 

ji vůz s evidenčním číslem 008, jenž bude nadále sloužit jako muzejní 

kus. Řidičem na poslední cestě byl předseda představenstva 

Dopravního podniku města Chomutova a Jirkova Jaroslav Komínek. 

První jízdu si následně odbyl nový typ trolejbusů Škoda 26Tr a 27Tr.  

Doprava 

Trolejbusy 

Hromadná doprava 

Dopraní podnik 

30. června uspořádal jezdecký klub Podkrušnohorského zooparku 

druhý ročník Chomutovského derby. Ve skanzenu Stará Ves proběhly 

dopoledne nejprve dvě skokové soutěže, odpoledne se jelo samotné 

derby. Tři ze čtyř udělených cen si odnesly členky domácí stáje. 

Sport 

Jezdectví 

Závody 

Jezdecký klub PZOO 

V průběhu června byl přejmenován zimní stadion na Zadních 

Vinohradech, do té doby SD aréna, na Rocknet arénu. Došlo k tomu po 

pěti letech na základě nové smlouvy o pronájmu názvu, který si na 

dalších pět let pronajala jirkovská stavební společnost Rocknet.  

Veřejný prostor 

Marketing 

Zimní stadion 

Názvy 

V červnu byla dokončena rekonstrukce a modernizace Oddělení 

nukleární medicíny v chomutovské nemocnici. Celková investice byla 

téměř třiačtyřicet milionů korun, které zajistila organizace Krajská 

zdravotní, pod niž Nemocnice Chomutov spadá. Chomutov tak má 

nejmodernější pracoviště tohoto typu v celé republice. 

Zdravotnictví 

Nemocnice 

Rekonstrukce 

Krajská zdravotní 

Nezaměstnanost na Chomutovsku k 30. červnu 2018 

 

Hospodářství 

Obyvatelstvo 

Zaměstnanost 
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Červenec 

2. července představil veřejnosti svůj nový vizuální styl 

Podkrušnohorský zoopark. Místo 

starého loga zubra využil ke své 

prezentaci skupinu různých zvířat 

s tematickými slogany. Od 3. 

července byly uvedeny do 

prodeje nové reklamní předměty, 

změna se dotkla také webových 

stránek či informačních tabulí 

v areálu. Nový kabát vizuální 

prezentace zooparku vznikl v chomutovském reklamním studiu Trifor.    

Zoopark 

Prezentace 

Marketing 

7. července se na atletickém stadionu na Zadních Vinohradech 

uskutečnil devětatřicátý ročník Chomutovské hodinovky. Závodu pro 

veřejnost, který pořádal atletický klub TJ VTŽ Chomutov v kategoriích 

ženy/muži do devětatřiceti let, veteráni do devětačtyřiceti let a 

veteráni nad padesát let, se zúčastnilo celkem čtyřiadvacet běžců. Mezi 

muži byl nejrychlejší Aleš Filingr z Ústí nad Labem, který za hodinu 

uběhl 17 203 metrů a překonal tak třináct let starý krajský rekord. 

Ženám kralovala s výkonem 13 544 metrů Ivana Vávrů z TJ VTŽ 

Chomutov. 

Sport 

Běh 

Atletika 

TJ VTŽ 

Atletický stadion 

 

Třináctý ročník Letní filharmonie na Letním kině poznamenal 12. 

července krátký déšť, přesto se však téměř tříhodinové vystoupení 

pěveckého sboru a orchestru, složeného ze žáků Základní umělecké 

školy Chomutov a dalších evropských i světových hudebních institucí, 

setkalo již tradičně s nadšením posluchačů. Kromě skladeb klasiků, 

jakým je například Wolfgang Amadeus Mozart, zazněla i tvorba Ondřeje 

Soukupa. 

Kultura 

Hudba 

Orchestry 

Letní kino 

22. července, v období neobvyklých veder, se Chomutované mohli 

osvěžit na obří skluzavce, která v rámci Slide Czech Tour zavítala do 

Chomutova. Po loňském úspěchu byla opět umístěna v Přemyslově ulici 

a nenechaly si ji ujít stovky lidí. O doprovodný program se kromě 

občerstvení a diskžokejů postarali členové Florbalového klubu 

Chomutov.  

Veřejný život 

Veřejný prostor 

Atrakce 

 

27. července uskutečnila Astronomická společnost Chomutov veřejné 

pozorování úplného zatmění měsíce. Akce se konala „Na hvězdárně“, 

na louce u bývalého kina Oko, a setkala se se značným zájmem 

veřejnosti.  

Osvěta 

Astronomie 

Pozorování 

Astronomická 
společnost CV  

Foto: Podkrušnohorský zoopark Chomutov 
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V červenci oslavila sto sedmé narozeniny paní Bohuslava Nobilisová 

z domova pro seniory na Písečné. Paní Nobilisová se narodila v roce 

1911 ve Lštění nad Sázavou a patří mezi nejstarší obyvatele města.  

Obyvatelstvo 

Jubilea 

Narozeniny 

Letošní červenec byl v České republice sedmý nejteplejší od roku 1961, 

kdy začali meteorologové sledovat průměrné měsíční teploty. První 

prázdninový měsíc průměrná teplota dosáhla 19,7 stupně Celsia. 

Důsledkem nadprůměrně teplého počasí byla smogová situace 

vyhlášená pro Ústecký kraj kvůli přízemnímu ozónu, a mnohé lokální 

výstrahy na nebezpečí požárů. Technické služby města Chomutova 

pozastavily kvůli dlouhodobému suchu seč a přistoupily (mimo 

technického) i k ručnímu zalévání zeleně.  

Počasí 

Rekordy 

Teplo 

Smog 

Sucho 

Nezaměstnanost na Chomutovsku k 31. červenci 2018 

 

Hospodářství 

Obyvatelstvo 

Zaměstnanost 

 

 

Srpen 

Od 1. srpna byla na základě výběrového řízení jmenována novou 

ředitelkou Mateřské školy Chomutov Eliška Smetanová. Vystřídala tak 

dosavadní ředitelku Irenu Kopeckou, které skončilo funkční období. 

Eliška Smetanová doposud pracovala jako zástupkyně ředitelky 

pobočky mateřské školy na sídlišti Zahradní. 

Vzdělávání 

Školství 

Ředitelé 

Mateřská škola 

3. srpna bylo představeno nové pracoviště magnetické rezonance a 

nový stravovací provoz v Nemocnici Chomutov. Magnetická 

rezonance 1,5 T se zaměřením také na onkologii a mamocentrum se 

nachází v prvním patře budovy C. Spolu s nezbytnými stavebními 

úpravami stálo vybudování nového pracoviště včetně přístoje přes 

Zdravotnictví 

Nemocnice 

Investice 

Krajská zdravotní 
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čtyřicet tři milionů korun. Nový stravovací provoz vznikl v nevyužité 

části pavilonu C a je schopen zajistit pro pacietny a zaměstnance 

potřebných pět set porcí plné penze denně. Celková investice činila 

necelých třiapadesát milionů korun, z nichž významnou část financoval 

Ústecký kraj. Chomutovská nemocnice je součástí organizace 

Ústeckého kraje Krajská zdravotní. 

Nemocnice 
Chomutov 

11. srpna přivítal chomutovský železniční depozitář Národního 

technického muzea nový exponát, a sice soupravu elektrické jednotky 

řady 451, které se také přezdívá pantograf, panťák, emilka či žabotlam. 

Souprav bylo vyrobeno celkem jedenapadesát a poslední dvě sloužily 

cestujícím přes padesát let. Na svou poslední služební cestu do 

Chomutova se pantograf vydal 11. srpna z nádraží Praha-Libeň.  

Kultura 

Technika 

Železnice 

Depozitář NTM 

11. srpna přinesla regionální internetová zpavodajská redakce e-

chomutovsko.cz informaci o novém ohodnocení kempu na 

Kamecovém jezeře. Ten dostal od Asociace kempů České republiky 

poprvé ve své historii čtyřhvězdičkové hodnocení. Důvodem byly 

především investice do servisního zázemí a technického vybavení, které 

se projevily poté, co kemp převzalo do své správy město Chomutov. 

Veřejný prostor 

Služby 

Kempy 

Ocenění 

Kamencové jezero 

14. srpna se v kostele sv. Ignáce konalo rozloučení s Martinem 

Marcinem. Smutečního obřadu jednoho ze tří českých vojáků, kteří 5. 

srpna se stali obětí útoku sebevražedného atentátníka v Afghánistánu, 

se kromě rodiny a přátel zúčastnili představitelé města, náčelník 

generálního štábu Armády České republiky Aleš Opata a ministr obrany 

Lubomír Metnar. Obřad doprovázely vojenské pocty: přelet vojenských 

letounů a čestné salvy. S šestatřicetiletým štábním praporčíkem 

Martinem Marcinem, narozeným v Přečaplech na Chomutovsku, se 

přišlo rozloučit také na čtyři sta Chomutovanů.     

Obyvatelstvo 

Úmrtí 

Pieta 

Armáda ČR 

Kostel sv. Ignáce 

Ve dnech 23. až 25. srpna proběhl na různých místech v centru 

Chomutova patnáctý ročník alternativního festivalu Obnaženi. Festival 

uměleckých představení a aktivit, který od jeho počátků organizují 

výtvarnice Jana Nuslauerová a tanečnice a performerka Klára Alexová, 

byl v roce 2018 provázán heslem „Spolu“. Reagoval tak na rozštěpenou 

společenskou situaci v České republice, důsledky globalizačních 

procesů i sdílení, které v sobě nese umělecký zážitek.      

Čtvrtek 

23. srpna 

13.00–17.00 galerie Špejchar: promítání tanečního filmu Plural 

Individual 

 

19.30–20.30 městský park: koncert s performencí Polyband 

 

21.00–21.45 kostel sv. Kateřiny: PITCH: představení fyzického divadla 

Kultura 

Hudba 

Divadlo 

Tanec 

Performance 

Festivaly 

Veřejný prostor 
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Pátek 

24. srpna 

09.00–17.00 galerie Špejchar: promítání tanečního filmu Plural 

Individual 

 

17.00 atrium SKKS: start výtvarné procházky 

 

19.00–24.00 dvorek u Čajovny Alibaba, Sklepení osudu:  

Block Party – graffiti naživo, Skyca: Hlahol Hip Hop, break dance: 

Saxons/Chapter + UrbanFam 

 

Sobota 

25. srpna 

09.00–12.00 galerie Špejchar: promítání tanečního filmu Plural 

Individual 

 

10.15–11.00 jurta v atriu SKKS: herecká dílna a rozcvička pro děti 

s Monikou Haasovou 

 

11.30–13.00 jurta v atriu SKKS: povídání a promítání z cest po 

Mongolsku s Monikou Haasovou 

 

14.00–17.00 atrium SKKS: otevřená výtvarná dílna recyklace 

 

17.30–18.30 + 21.00 – 22.00 jurta v atriu SKKS: Peace – divadelní 

představení o smrti vztahu a síle jeho vzkříšení 

 

22.00 Café Rouge: Afterparty – volné zakončení festivalu a setkání 

s tvůrci a organizátory 

  
 

Poslední srpnový týden, do 26. srpna, byl v železničním depozitáři k 

vidění Prezidentský vlak. Sestava historických vagónů nabídla 

prezidentský vůz T. G. Masaryka, salonní vůz Františka Ferdinanda 

d’Este a salonní vůz prezidenta Ludvíka Svobody. Na závěr byl zařazen 

osobní vůz s expozicí a naučnými tabulemi pojednávajícími cesty 

politiků po železnici. 

Kultura 

Technika 

Železnice 

Depozitář NTM 

28. srpna zveřejnil Chomutovský deník informaci o pravomocném 

rozsudku Vrchního soudu v Praze, který uzavřel případ vraždy Roma v 

Chomutově na sídlišti Písečná. Jeden z obyvatelů sídliště zde 27. května 

2018 v ulici Jirkovská zastřelil mladého Roma, který v noci najížděl 

dodávkou do lidí a zaparkovaných aut. Vrchní soud vyhodnotil jednání 

pachatele jako vraždu bez rozmyslu a udělil mu trest sedmi let odnětí 

svobody nepodmíněně. 

Kriminalita 

Menšiny 

Zabití 

30. srpna odpoledne byl otevřen další úsek dálnice D7, spojující 

Chomutov s hlavním městem. Úsek dlouhý 3,7 kilometru mezi 

Postoloprty a Bítozevsí se začal stavět na podzim roku 2016.  

Doprava 

Dálnice 
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31. srpna byla ve Škroupově ulici, na nevyužitém rumišti mezi Lipskou 

ulicí a železničními tratěmi u sídliště Dehtochema, otevřena nová 

bikrosová dráha. Má asi dvě stě padesát metrů dlouhou trať se třemi 

zatáčkami a čtyřmi rovinkami se skoky. Areál vybudoval klub Faler Bike 

Team za pomoci Ústeckého kraje a města Chomutov, které jej 

podpořilo v rámci participativního rozpočtu. BMX20 dráha slouží jak 

bikrosovým jezdcům klubu, tak i zájemcům z řad veřejnosti. 

Sport 

Bikros 

Veřejný prostor 

Sportoviště 

Faler Bike Team 

Dehtochema 

V průběhu srpna došlo k hromadnému úhynu úhořů na Velkém 

otvickém rybníku, tzv. Bandě. Podle místní organizace Českého 

rybářského svazu uhynuly stovky kusů. Vzhledem k tomu, že úhyn 

postihl pouze úhoře, sehrál v něm svou roli nejspíše parazit, který 

oslabil těla úhořů. Zkázu dokončila dlouho trvající tepla a sucha, která 

zvýšila teplotu na dně nádrže.    

Životní prostředí 

Veřejný prostor 

Fauna 

Úhyn 

V srpnu začalo vápnění lesů v Krušných horách, které zahrnovalo také 

lesní porost na Chomutovsku. Jeho cílem je snížení půdní kyselosti 

a zvýšení obsahů živin v půdě i dřevinách. Zvýšená kyselost půdního 

prostředí totiž ztěžuje úspěšnost umělé obnovy lesa, protože dochází 

ke zpomalení koloběhu živin a energie. Vápnění lesů je zajištěno 

prostřednictvím Ministerstva zemědělství, Ministerstva životního 

prostředí a programu Re:start.  

Životní prostředí 

Flóra 

Lesy 

Nezaměstnanost na Chomutovsku k 31. srpnu 2018 

 

Hospodářství 

Obyvatelstvo 

Zaměstnanost 

 

 

 

20 BMX: zkratka z anglického Bicycle Motorcross, individuálního cyklistického sportu se speciálně konstruovanými 
jízdními koly. 
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Září 

1. září uspořádalo město Chomutov druhý ročník Chomutovského 

půlmaratonu21. Druhý ročník běžeckého závodu doprovázelo deštivé 

počasí, přesto jej však vyhledalo o dvě stě závodníků více než v loňském 

roce, rovných sedm set běžců. Atraktivní trať dlouhou jedenadvacet 

kilometrů a tři sta metrů skrze Podkrušnohorský zoopark, Bezručovo 

údolí, Kamencové jezero či historické centrum Chomutova zdolal 

nejrychleji Jan Sokol ze Sokolova, a sice za jednu hodinu, patnáct minut 

a čtyřicet vteřin. 

Veřejný život 

Sport 

Běh 

 

Od 1. září začala v Chomutově fungovat SoS doprava, přeprava seniorů 

a osob se zdravotním postižením, kterou poskytují Sociální služby 

Chomutov. Služba je zaměřena na seniory nad sedmdesát let a 

zdravotně postižené od jednoho roku a je určena pro přepravu k 

lékařům, na úřady, do škol, do knihovny a podobně. Jízné je puašální, 

30 korun za osobu za jízdu jedním směrem. 

Sociální péče 

Doprava 

Taxi 

Sociální služby 

Od 1. září vstoupil v platnost nový jízdní tarif Dopravy ústeckého kraje. 

Ceny jízdného reagují na státem nařízené slevy, kdy děti do osmnácti 

let, studenti do šestadvaceti let a senioři nad pětašedesát let nesmějí 

za cestu zaplatit více než pětasedmdesát procent z obyčejného 

jízdného. Ústecký kraj zahrnul do tohoto slevového systému nad rámec 

státních předpisů také jízdné v městských hromadných dopravách.  

Doprava 

Tarify 

Slevy 

Ústecký kraj 

Od 1. září byly na Kamenné otevřeny nové jesle. Dvě dětské skupiny 

nabízejí místo pro sedmatřicet dětí a zároveň nahradily dosavadní jesle 

na Písečné. Jesle sídlí spolu se sociální poradnou ve zrekonstruovaném 

objektu, původně mateřské škole, nyní Sociálním centru Kamenná.    

Vzdělávání 

Školství 

Jesle 

Dětské skupiny 

3. září si chomutovští policisté, zástupci města, veřejnost, příbuzní a 

známí 

podpraporčíka 

Romana 

Jedličky 

připomněli při 

pietním aktu 

na Palackého 

ulici deset let 

od jeho úmrtí. 

Roman Jedlička byl zastřelen 3. září 2008 pětinásobným vrahem 

Obyvatelstvo 

Úmrtí 

Pieta 

Výročí 

 

21 Podrobněji v kapitole 5.7.9 Odbor vnějších vztahů. 

Foto: Chomutovský deník / Jan Vraný 
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Romanem Postlem při výkonu služby během přestřelky u budovy 

bývalé pošty, kam byl později osazen podpraporčíkův pomník.    

8. září na Den evropského dědictví byly zdarma zpřístupněny historické 

památky v Chomutově. Zájemci měli navíc ještě možnost prohlédnout 

si prostory běžně nepřístupné. Největší zájem byl o kostel svaté 

Kateřiny, který navštívilo přes tři sta lidí, z veřejnosti nepřístupných 

míst pak nejvíce pozornosti získala radniční klenotnice a kanceláře 

primátora a náměstků.   

Kultura 

Památky 

Zpřístupnění 

8. září se v atriu Střediska knihovnických a kulturních služeb konal 

tradiční festival regionálních rockových, punkových a hardcorových 

kapel Indian Summer Open Air. Na letošním ročníku zahrály skupiny 

Noční klid, Hot Pants, Martin Jáchym & The Common Sense a  D o k r u 

h u. Hostem byli pražští Purplefox Town.    

Kultura 

Hudba 

Festivaly 

Knihovna 

10. září proběhlo v budově bývalých Městských lázní v Mánesově ulici 

společné cvičení složek Integrovaného záchranného systému. 

Figuranti z řad studentů se účastnili pomyslného koncertu, během 

něhož vypukl v suterénu budovy požár. Následný imitovaný kouř a 

panika poskytly příležitost k cvičnému zásahu.     

Bezpečnost 

Cvičení 

Městské lázně 

11. září zahájil provoz na lince Chomutov–Most–Louny–Praha nový 

autobusový dopravce. Společnost FlixBus nabídla obdobné služby jako 

konkurenční RegioJet, a sice vysokorychlostní připojení k internetu 

zdarma, zásuvky, toalety, přepravu zavazadla zdarma a možnost 

zakoupit si občerstvení.   

Doprava 

Autobusy 

Dopravce 

13. září byly v kostele sv. Kateřiny podepsány smlouvy mezi Ústeckým 

krajem a společnostmi Herkul, Eurovia CS, Silnice Group a SMP CZ, 

které se tak zavázaly k výstavbě nové komunikace, jež odlehčí dopravě 

v ulicích Čelakovského, Moravská, Mostecká a Vinohradská, a 

v neposlední řadě také obci Otvice. Obchvat Chomutova a Otvic bude 

propojovat Zadní Vinohrady se silnicí I/13 u areálu Dopravního podniku 

města Chomutova a Jirkova a jeho výstavba by měla začít v roce 2019.  

Doprava 

Komunikace 

Obchvat 

13. září uspořádaly Sociální služby Chomutov v Městském divadle 

Diskotéku pro handicapované. Pobavit, občerstvit a zasoutěžit si 

v aktivním a kreativním tanci přišlo přes dvě stě návštěvníků.    

Sociální péče 

Veřejný život 

Městské divadlo 

14. září vystoupil v areálu Letního kina populární český zpěvák Michal 

David. Vyprodaný koncert navštívilo tři a půl tisíce lidí. 

 

 

Koncerty 

Osobnosti 
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K 15. září uspořádali chomutovští skauti jedenáctý ročník dálkového 

pochodu Krušnohorské šlápoty. Trasy byly dlouhé dvanáct, dvacet a 

čtyřiadvacet kilometrů a vedly z Havlíčkovy ulice přes přehradu 

Kameničku do obce Blatno, odkud byl zajištěn odvoz. 

Turistika 

Pochody 

Skauti 

16. září zaplnil náměstí 1. máje Chomutovský festival sportu, veletrh 

chomutovských sportovních spolků a klubů. Možnosti vyzkoušet si na 

jednom místě v jeden den v Chomutově provozované sporty či získat 

autogram od slavných reprezentantů zdejších klubů využily stovky 

Chomutovanů. Na chomutovském náměstí se představily: fotbal, hokej, 

softbal, basketbal, volejbal, tenis, stolní tenis, judo, krasobruslení, 

florbal, alkampf jitsu, zápas, mezinárodní házená, národní házená, 

kanoistika, gymnastika a street workout.       

Sport 

Festivaly 

Přehlídky 

Náměstí 1. máje 

21. a 22. září proběhl v plaveckém bazénu chomutovského Aquasvěta 

třicátý pátý ročník Velké ceny Chomutova. Tradiční plavecká akce, 

jejímž pořadatelem je TJ Slávie Chomutov, nabídla například exhibici 

reprezentantů či profi-amaterskou štafetu, v níž vždy družstva tvoří dva 

elitní čeští plavci a dva zástupci sponzorských firem. Svými výkony 

zaujali především Simona Kubová (rozená Baumrtová), která již 

podesáté vyhrála hlavní závod, a Tomáš Franta, jenž se stal vítězem 

v mužské kategorii. 

Sport 

Plavání 

Závody 

TJ Slávie 

Aquasvět 

22. září hostilo rekreační centrum Hřebíkárna hudební festival 

Bezručák. Čtvrtého ročníku festivalu se zúčastnili například 

multižánroví Circus Brothers, Fast food Orchestra nebo punk a reggae 

hrající Smola a Hrušky. 

Kultura 

Hudba 

Festivaly 

Hřebíkárna 

22. září proběhl v atriu Střediska knihovnických a kulturních služeb 

Festival Mezi městy, na němž bylo možné zhlédnout vystoupení lidí 

s tělesným či mentálním postižením, a festival dobrého jídla Kredenc 

fest. V atriu vystoupila taneční skupina Lucarino Dance, babči 

mažoretky z Mostu, taneční klub Boubelky z Loun, klienti z Domu 

sociálních služeb Háj u Duchcova, Adéla Radimcová se svými žáky Lucií 

Matouškovou a Matějem Koudelkou a divadlo Krabice z Teplic. Akci 

doplnily služby kavárny Atrium, v níž díky spolku Masopust již devět let 

obsluhují fyzicky a mentálně handicapovaní. 

 

 

Kultura 

Sociální péče 

Festivaly 

Handicapovaní 

Knihovna 

Masopust 
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24. až 30. září proběhl celostátní Týden nízkoprahových zařízení,22 

během něhož se 26. a 27. září představil veřejnosti i chomutovský klub 

Kámen. V rámci programu proběhly hodiny hudebních nástrojů a 

tvoření či turnaje v šipkách, stolním fotbale, kulečníku a deskových 

hrách. Nízkoprahový klub Kámen je součástí Sociálního centra Kamínek, 

jehož provoz zajišťuje za podpory Ústeckého kraje a města Chomutov 

spolek Světlo Kadaň.     

Sociální péče 

Nízkoprahy 

Světlo Kadaň 

Tenisový klub uspořádal 29. září osmnáctý ročník Memoriálu Lubora 

Smetany, tenisového klání čtyřher k uctění památky bývalého člena 

tenisového klubu. 

Sport 

Tenis 

Memoriály 

29. září se uskutečnil na uměle vytvořeném sněhovém svahu na 

náměstí 1. máje Chomutovský pohár lyží a snowboardu, jehož součástí 

byla exhibice profesionálních jezdců i závody amatérských závodníků. 

Akci uspořádal jirkovský spolek Maximal Animal.   

Sport 

Lyžování 

Veřejný prostor 

Maximal Animal 

Po celé září platil na Chomutovsku zákaz vstupu do lesů. Státní správa 

lesů jej vyhlásila kvůli akutnímu nebezpečí vzniku lesních požárů, 

způsobenému nadprůměrně teplým a suchým létem, a vztahoval se i 

na pohyb po lesních cestách.  

Počasí 

Sucho 

Lesy 

Nezaměstnanost na Chomutovsku k 30. září 2018 

 

Hospodářství 

Obyvatelstvo 

Zaměstnanost 

 

 

 

22 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. 
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Říjen 

3. října proběhla ve Středisku knihovnických a kulturních služeb 

předvolební debata. Historicky první veřejnou chomutovskou diskusi 

vůdců stran kandidujících v komunálních volbách moderoval uznávaný 

profesionál České televize Jakub Železný. Pozvání k diskusi přijali 

primátor Marek Hrabáč (ANO 2011), náměstek David Dinda (Nový 

sever), náměstek Jan Mareš (ČSSD), Ladislav Drlý (KSČM), Daniel Černý 

(PRO Chomutov), Miloň Houda (Patrioti ČR), Tomáš Binter (ODS), 

Václav Kohout (PRO zdraví a sport) a Jakub Grus (Národní demokracie). 

Ústředními tématy debaty byly ekonomické priority města, obchod s 

chudobou a zdravotnictví. 

Politika 

Volby 

Debata 

Knihovna 

Říjen byl v Chomutově měsícem neziskovek, a tak se od 4. do 30. října 

bylo možné seznámit s činností i prostředím (nejen) neziskových 

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, 

Dobrovolnické centrum ADRA, 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, Odbor sociálních věcí Magistrátu města Chomutova, Probační a 

mediační služba České republiky, Rodinné centrum Kolibřík, Sociální 

služby Chomutov, Spolek Masopust, Světlo Kadaň a Zdravotní sestry a 

pečovatelky s. r. o. 

Sociální péče 

Neziskovky 

Spolky 

Přehlídky 

Festivaly 

Na 4. října přichystalo město Chomutov v Městském divadle celodenní 

setkání nazvané Chomutov svým seniorům. Doprovodný program byl 

zaměřen na zdraví a zdravý životní styl, proběhly workshopy péče o pleť 

a jednoduchého líčení či ručních prací, k dispozici byly informace o 

zdravé výživě nebo o využití bylinek. Program doplnila taneční 

vystoupení Základní umělecké školy a taneční školy Stardance a 

vyhodnocení soutěže Art Senior Chomutov 2018. K tanci seniorům 

zahrál Chilli band a Veselí muzikanti z Podkrušnohoří.   

Veřejný život 

Sociální péče 

Senioři 

Workshopy 

Městské divadlo 

5. a 6. října se uskutečnily komunální a senátní volby23. V Chomutově 

se o zájem voličů ucházelo následujících jedenáct politických stran a 

hnutí (v závorce uveden lídr subjektu): Patrioti České republiky (Miloň 

Houda), ANO 2011 (Marek Hrabáč), PRO Zdraví a Sport (Pavel Umlauf), 

PRO Chomutov (Daniel Černý), Svoboda a přímá demokracie-SPD 

Politika 

Volby 

Senát 

Samospráva 

 

 

23 Podrobněji v kapitole 5.7.1.1 Oddělení správních činností. 
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(Elvíra Hahnová), Nový sever (David Dinda), ODS (Tomáš Binter), KSČM 

(Ladislav Drlý), ČSSD (Jan Mareš), Národní demokracie (Jakub Grus), 

Proti zabíjení a týrání zvířat - sdružení DSZ a NK (Miroslava Cihlářová). 

V komunálních volbách zvítězilo s 25,13 % hlasů hnutí ANO 2011. Druhý 

nejvyšší podíl hlasů, 23,04 %, má PRO Chomutov, třetí skončil Nový 

sever se 17,08 %. Celkem tvoří městské zastupitelstvo sedm stran. První 

kolo senátních voleb vyhrál Přemysl Rabas s 33,5 % hlasů, který 

kandidoval za hnutí Senátor 21, jeho soupeřkou pro druhé kolo byla 

zvolena Martina Chodacká z hnutí ANO 2011.  

5. října se na hřišti s umělým trávníkem Základní školy Písečná odehrál 

Fotbalový turnaj školních týmů Chomutovska, Memoriál Václava 

Čecha24. Pátý ročník sportovní akce pořádané Základní školou Písečná, 

okresní radou Asociace školních sportovních klubů Chomutov a 

spolkem Chomutovská liga malého fotbalu nejúspěšněji absolvoval tým 

Základní školy Na Příkopech. 

Školství 

Sport 

Fotbal 

Memoriály 

ZŠ Písečná 

6. října si v Podkrušnohorském zooparku během Dne zvířat mohli 

návštěvníci při speciálním programu na oslavu všech zvířat 

připomenout nejzajímavější odchovy a největší překvapení roku či 

nejmenší chovaná zvířata. 

Osvěta 

Fauna 

Zoopark 

12. a 13. října proběhlo druhé kolo senátních voleb, v němž se 

Chomutované rozhodovali mezi Přemyslem Rabasem kandidujícím za 

hnutí Senátor 21 a jeho protikandidátkou Martinou Chodackou z hnutí 

ANO 2011.  Senátorem za chomutovský volební obvod se stal Přemysl 

Rabas, jehož volilo 62,52 % voličů. Ve druhém kole senátních voleb 

dosáhla volební účast v chomutovském obvodu na pouhých 12,4 %. 

Politika 

Volby 

Senát 

13. října proběhl ve sportovní hale na Březenecké šestnáctý ročník 

tradičního chomutovského závodu společných skladeb v moderní 

gymnastice Cena města Chomutova. Závod pořádá oddíl moderní 

gymnastiky SC 80 Chomutov, jehož reprezentantky vybojovaly pět 

prvních míst. Dvakrát na první místo dosáhly také gymnastky dalšího 

chomutovského oddílu moderní gymnastiky SK GYM Chomutov. 

Sport 

Gymnastika 

Závody 

SC 80 Chomutov 

Sportovní hala 
Březenecká 

13. října se zásluhou chomutovské sekce Klubu českých turistů 

uskutečnil pátý ročník Memoriálu Bohumíra Pokorného25. Trasa 

turistického pochodu vedla tradičně z Výsluní přes Jelení horu, kde lze 

Turistika 

Pochody 

Memoriály 

KČT Chomutov 

 

24 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.  
25 Bohumír Pokorný: průvodce a dlouholetý vedoucí turistického oddílu při TJ VTŽ Chomutov. 
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najít pomníček a turistickou schránku B. Pokorného, do Kryštofových 

Hamrů. 

15. října hrála na fotbalovém stadionu na Zadních Vinohradech česká 

národní reprezentace. Chomutovský stadion si vybrala pro závěrečný 

duel kvalifikace na fotbalové mistrovství Evropy, který v Chomutově 

vítězně sehrála s Moldavskem s výsledkem Česko – Moldavsko 1:0. 

Sport 

Fotbal 

Reprezentace 

16. až 17. října zasahovali městští strážníci na protestní akci spolku 

Stop Genocidě, který na Palackého ulici vystavoval velkoplošné 

fotografie vražd a potratů a sbíral podpisy pod petici požadující zákaz 

umělých potratů. Přestože byla akce povolená Magistrátem města 

Chomutova, musela ji městská policie dvakrát přerušit, protože nebyla 

zajištěna kontrola věku návštěvníků výstavy drastických fotografií.  

Veřejný prostor 

Bezpečnost 

Petice 

Od 18. do 19. října bylo možné v kině Svět na Zadních Vinohradech 

navštívit Mezinárodní festival outdoorových filmů, soutěžní putovní 

přehlídku zaměřenou na dobrodružné, extrémní, adrenalinové, ale 

také cestopisné snímky. 

Kultura 

Filmy 

Festival 

Kino Svět 

25. října uspořádala Okresní hospodářská komora Chomutov 

v Městském divadle třetí ročník v kraji ojedinělého veletrhu 

obchodních příležitostí Krušnohorský Byznys Day. Letošní rok nabídl 

zhruba třem stům návštěvníkům prezentace více než čtyřicítky 

společností, ústřední téma start-up26, a tradičně i přednášky na toto 

téma. 

Hospodářství 

Obchod 

Veletrhy 

Městské divadlo 

 

26. října došlo v Chomutově při příležitosti oslav sta let založení 

Československé republiky k odhalení tří pamětních desek 

představitelům prvorepublikové armády, kteří působili 

v československých legiích a dopomohli tak vzniku samostatného státu, 

a zároveň během své vojenské služby působili v Chomutově. Za účasti 

primátora města Marka Hrabáče a náměstka Davida Dindy byly 

odhaleny desky majoru Josefu Šulcovi (v ulici Mjr. Šulce), armádnímu 

generálovi in memoriam Karlu Kutlvašrovi (ve Škroupově ulici) a 

štábnímu kapitánovi Theodoru Koubovi (v ulici Št. kpt. Kouby).  

Veřejný prostor 

Osvěta 

Historie 

Osobnosti 

Památná místa 

27. a 28. října proběhly v Chomutově oslavy sta let vzniku samostatné 

Českoslovenksé republiky27. 27. října započaly lampionovým 

průvodem a ohňostrojem, stěžejním dnem však byla samozřejmě 

neděle 28. října, kdy, mimo jiné, na náměstí 1. máje za účasti legionářů, 

sokolů a skautů zavítal sám T. G. Masaryk. 

Veřejný život 

Slavnosti 

Výročí 

 

 

26 Start-up: začínající, rychle se vyvíjející podnikatelský subjekt s výraznou odezvou ve společnosti. 
27 Podrobněji v kapitole 5.7.9 Odbor vnějších vztahů. 
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Základní umělecká škola T. G. Masaryka od října otevřela Akademii 

umění a kultury. Akademie nabízí vzdělávání v uměleckých oblastech 

jako tanec, hudba, divadlo či výtvarné umění pro seniory a zdravotné 

postižené.   

Vzdělávání 

Senioři 

ZUŠ Chomutov 

Nezaměstnanost na Chomutovsku k 31. říjnu 2018 

 

Hospodářství 

Obyvatelstvo 

Nezaměstnanost 

 

 

Listopad 

2. listopadu dorazil do Chomutova autostopem humanoidní robot 

Matylda. Cílem cesty robota, který pochází z dílny OpenTechLab 

Jablonec nad Nisou, je Pelhřimov, kde bude umístěn v Muzeu rekordů 

a kuriozit jako technologicky zajímavý exponát. Matylda původně 

sloužila k edukativním účelům, konkrétně k výuce robotiky, ale 

vyzkoušela si také roli terapeuta či umělce. 

Veřejný život 

Technika 

Roboti 

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

kavárně Jacques Café v Táboritské ulici po vzoru anglosaských zemí 

Halloween. Pro dětské účastníky bylo připraveno malování na obličej, 

fotokoutek, vyvolávání duchů a věštění. V rámci akce také jezdil po 

Chomutově starý londýnský autobus, doubledecker, v němž podnik 

provozuje pojízdnou kavárnu. Výtěžek z této jízdy byl věnován dětem 

z dětského domova.     

Veřejný život 

Sešlosti 

Halloween 

Jacques Café 

4. listopadu vystoupil v Městském divadle Chomutov světově proslulý 

jazzový trumpetista slovenského původu Laco Déczi se svou skupinou 

Celula New York.   

Kultura 

Hudba 

Osobnosti 
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3. listopadu se v Galerii Špejchar a atriu Střediska knihovnických a 

kulturních služeb uskutečnil dvanáctý ročník Fler jarmarku28. Nabídka 

produktů byla široká, od textilu či tašek, přes autorské šperky po 

bylinné sirupy a marmelády. Jarmark probíhá každoročně od 5. 

listopadu 2011 a jeho umístění střídá různá atraktivní místa 

Chomutova. 

Veřejný život 

Trhy 

Kreativita 

Ruční práce 

3. listopadu připravilo Rodinné centrum Rozmarýn ve spolupráci 

s dobrovolníky ze sdružení ADRA Strašidelný park. Ty odvážnější 

z chomutovských dětí se za pomoci lampiónů mohly v setmělém 

městském parku setkat s čarodějnicemi, vodníky, vílami s dalšími 

pohádkovými bytostmi. Při dobrodružné cestě svíčkami osvětleným 

parkem mohly děti plnit různé úkoly a sbírat odměny.   

Veřejný život 

Pro děti 

Rozmarýn 

ADRA 

Městský park                    

4. listopadu uspořádal ve skanzenu Stará Ves Jezdecký klub 

Podkrušnohorského 

zooparku Hubertovu 

jízdu. Na slavnostním 

rozloučení s jezdeckou 

sezonou předvedli 

jezdci divákům skoky 

přes překážky a 

nechyběl samozřejmě 

ani hlavní závod, hon na lišku, kterého se zúčastnilo na šedesát jezdců. 

Po jeho skončení následovalo opékání buřtů a večerní zábava.  

Sport 

Jezdectví 

Jezdecký klub 
PZOO 

5. listopadu v sedm hodin třicet čtyři minuty obdržela policie anonymní 

telefonát, informující o bombě v budově Základní školy Harmonie na 

Březenecké. Zhruba dvě desítky policistů však za necelou hodinu zjistily, 

že se jednalo o lživou informaci, kvůli které bylo ze školy evakuováno 

na sto čtyřicet žáků a zaměstnanců. Policie později odhalila, že autorem 

telefonátu byla nezletilá osoba.  

Kriminalita 

Bezpečnost 

ZŠ Březenecká 

6.-7. listopadu uspořádaly Hospodářská a sociální rada Chomutovska a 

Okresní hospodářská komora Chomutov v městské sportovní hale 

sedmnáctý ročník prezentační výstavy středních škol a dalších 

vzdělávacích institucí Vzdělávání 2019. Letošní ročník měl podtitul 

Vzdělávejte se pro růst a zúčastnilo se jej více než třicet vystavovatelů 

s prezentacemi a doprovodným programem. Výstava byla zaměřena 

především na žáky osmých a devátých tříd s cílem usnadnit jim 

rozhodování, kde dál studovat, a ukázat nabídku vzdělávacích institucí 

Vzdělávání 

Školství 

Veletrhy 

 

28 Fler jarmark: trh s originálními českými rukodělnými výrobky. 

Foto: Chomutovský deník / Miroslav Rada 
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nejen na Chomutovsku. Žáci měli možnost seznámit se s jejich 

podmínkami přijetí, průběhem výuky či uplatněním. 

9. listopadu, měsíc po volbách, byla v Chomutově po složitých 

jednáních domluvena koalice vládnoucích stran. Tvoří ji zčásti strany 

z předešlého volebního období, tedy ANO 2011, KSČM a Nový sever. 

Z původního složení vypadla jen ČSSD. Primátorem města zůstává 

nadále Marek Hrabáč z hnutí ANO 2011, jeho náměstky jsou David 

Douda a Milan Märc, oba z Nového severu. 

Politika 

Samospráva 

Koalice 

10. listopadu proběhla po celé České republice Národní potravinová 

sbírka, během níž bylo možné v určitých prodejnách potravin věnovat 

část nákupu na pomoc lidem v nouzi. K šestému ročníku se připojily 

také řetězce, které mají pobočky i v Chomutově. Lidé tak mohli touto 

cestou v prodejnách Globus v Černovické ulici či Penny Market 

v Bezručově ulici pomoci seniorům, matkám samoživitelkám, 

pěstounským rodinám či dětem z dětských domovů. Celkem bylo v celé 

České republice vybráno tři sta jedenadvacet tun zboží. 

Sociální péče 

Dobročinnost 

Sbírky 

U pomníku Obětem první světové války u kostela svaté Barbory proběhl 

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

a příslušníků Armády České republiky, pietní akt k uctění Památky 

válečných veteránů. 

Veřejný život 

Pieta 

13. listopadu se v ulici Karla Buriana uskutečnilo za účasti představitelů 

Židovské obce Teplice pietní setkání k uctění obětí Křišťálové noci. Při 

té příležitosti byl v těchto místech, kde dříve stávala chomutovská 

synagoga, odhalen pomník na události Křišťálové noci, připomínající 

noc z 9. na 10. listopadu 1938.   

Veřejný prostor 

Osvěta 

Historie 

Památná místa 

15. listopadu začala demolice panelové budovy v Riegerově ulici, jež 

byla postavena jako projekční kancelář Okresního stavebního podniku 

Chomutov. V posledních letech nebyl objekt využíván. Vzniklou plochu 

město plánuje zatravnit a v budoucnu začlenit do plánované výstavby 

Gerstnerova nábřeží.  

Veřejný prostor 

Demolice 

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

studentstva, položili představitelé města, studenti a příslušníci Armády 

České republiky věnce k památníku Obětí válek a totalit v městském 

parku.  

Veřejný život 

Pieta 

18. listopadu se v Městském divadle odehrál třiatřicátý ročník Velké 

ceny města Chomutova v tanečním gala. Klání bylo odborným 

dozorem opět velmi kladně hodnoceno, a to jak úroveň soutěžních 

dvojic, tak organizace a doprovodný program. Soutěžit přijeli, kromě 

Sport 

Tanec 

Soutěže 
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těch českých, i tanečníci ze Slovenska, Německa, Polska či Maďarska. 

Celkovým vítězem se stal pár Balázs Gombkötö a Petra Laskovics z 

Maďarska. 

18. listopadu zachvátil požár chomutovskou třídírnu odpadů v ulici Na 

Moráni. Hořet začalo po dvanácté hodině, požár se obešel bez dalších 

opatření v okolí. 

Bezpečnost 

Požáry 

21. listopadu proběhlo ustavující zastupitelstvo, na němž byli zvoleni 

veřejnou volbou pro volební období 2018–2022 do funkce primátora 

statutárního města Chomutova pan Marek Hrabáč, prvním náměstkem 

primátora pan David Dinda a druhým náměstkem pan Milan Märc. 

Zvoleni byli také členové Rady statutárního města Chomutova. 

Politika 

Samospráva 

Rada 

Zastupitelstvo 

23. listopadu navštívil 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 Into Twin 

Galaxies, In Gora, Frozen Road, Freezing, Lapin Kulta a Kámen, nůžky, 

Vagus. 

Kultura 

Filmy 

Festivaly 

Kino Svět 

25. listopadu byla v Oblastním muzeu pokřtěna kniha Miroslava 

Jančara Legionáři Chomutovska a ti druzí29. Autor v ní zmapoval osudy 

nejen chomutovských legionářů, ale i těch, kteří byli s Chomutovem 

spjati jiným způsobem. Vznik knihy podpořila tiskárna Akord a 

Československá obec legionářská. 

Kultura 

Historie 

Knihy 

Křest 

 

Nezaměstnanost na Chomutovsku k 30. listopadu 2018 

 

Hospodářství 

Obyvatelstvo 

Zaměstnanost 

 

29 JANČAR, Miroslav. Legionáři Chomutovska a ti druzí. Chomutov: Tiskárna Akord Chomutov, s.r.o., 2018. 174 
stran. ISBN 978-80-88075-11-0. 
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Prosinec 

2. prosince, na první adventní neděli, se ve sklepení Galerie Špejchar 

nejprve usídlili čerti a poté byl na náměstí 1. máje slavnostně rozsvícen 

vánoční strom a okolní světelná výzdoba, čímž oficiálně začaly   

Chomutovské Vánoce 2018. Jejich zahájení Chomutovanům zpestřili 

svým zpěvem Daniel Hůlka, Kamila Nývltová a pěvecký sbor Comodo. 

Nechyběl ani 

tradiční ohňostroj 

a otevření 

vánočních trhů. 

Trhy probíhaly na 

náměstí až do 

Štědrého dne a 

byly doprovázeny 

pestrým 

programem ve 

vyhřívaném stanu. Druhý adventní víkend, 8. až 9. prosince, se pak trhy 

na náměstí přeměnily ve Staročeské Vánoce. 18. prosince byl v parčíku 

u radnice otevřen Rybí trh a na náměstí byla odstartována bobovačka 

na uměle vytvořeném zasněženém svahu. Celý program zakončil na 

Štědrý den živý betlém, který byl k vidění na náměstí 1. máje. Zajímavou 

atmosféru dodal letos poprvé Chomutovským Vánocům tzv. zpívající 

strom, ozdobený množstvím barevných světýlek, jejichž barva a 

intenzita reagovala na hlasy. Tento kouzelný strom v parčíku u radnice 

přesvědčil mnohé Chomutovany ke zpěvu koled a vánočních písní, a 

vnesl tak do centra předvánočního Chomutova zpěv.   

Veřejný život 

Slavnosti 

Trhy 

Koncerty 

Vánoce 

5. prosince, v předvečer svátku sv. Mikuláše, zavítali do pražírny a 

kavárny Jacques Café v Táboritské ulici Anděl, Čert a Mikuláš, kteří 

každého z malých návštěvníků obdařili tím, co si kdo zasloužil, a poté 

všichni společně vyrazili na procházku s lampiony. O pár dní později, 9. 

prosince, bylo možné se s očekávanou trojicí setkat také ve skanzenu 

Stará Ves Podkrušnohorského zooparku. Anděl, Čert a Mikuláš tam 

dorazili v kočáru taženém koňmi, a komu se čekání na ně zdálo dlouhé, 

mohl si třeba tradičním způsobem vyrobit vánoční ozdoby.    

Veřejný život 

Sešlosti 

Mikuláš 

Jacques Café 

Foto: Ohře media 
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9. prosince bylo v Městském divadle završeno Rodinné zápolení30 roku 

2018. Slosování, ze kterého vzešel vítěz letošního ročníku, doprovodila 

hudební show skupiny Maxim Turbulenc.   

Veřejný život 

Pro děti 

Městské divadlo 

11. prosince kolem půl jedné odpoledne policie vyklidila adventní trhy 

v centru města a uzavřela náměstí 1. máje a Husovo náměstí. Důvodem 

byl anonymní telefonát, který policisty informoval o výbušnině, jež se 

měla nacházet v této oblasti. Hlášení bylo nepravdivé a policie po dvou 

hodinách prostor opět zpřístupnila veřejnosti.   

Kriminalita 

Bezpečnost 

Veřejný prostor 

12. prosince v osmnáct hodin si na náměstí 1. máje zazpívalo hromadně 

koledy na čtyři sta lidí. Koledy předzpívával ve vytápěném stanu dětský 

sbor Mateřské školy Chomutov. Pro ty, kteří se do stanu nevešli, byl 

zpěv sboru přenášen na náměstí. Událost pořádala již poosmé pod 

názvem Česko zpívá koledy celostátní informační platforma Deník, 

který ve svých výtiscích publikoval texty zpívaných koled, mezi nimiž 

nechyběly Nesem vám noviny, Půjdem spolu do Betléma či Narodil se 

Kristus Pán. 

Veřejný život 

Veřejný prostor 

Zpěv 

12. prosince schválilo městské zastupitelstvo rozpočet města 

Chomutova na rok 2019. Město bude hospodařit s rozpočtem o 

dvaatřicet milionů vyšším než v předešlém roce, důvodem je větší 

množství investičních akcí. Ty jsou také vysvětlením pro schodek 

šedesát milionů korun, který rozpočet zahrnuje. Příjmy pro rok 2019 

tvoří 1 miliardu 143 milionů korun, výdaje 1 miliardu 203 milionů korun. 

Deficit pomohou zaplatit znovuzavedené poplatky za odpad, jež 

zastupitelé od ledna 2018 zrušili. Schodek bude také financován z 

peněz uspořených v předešlých letech. 

Hospodářství 

Samospráva 

Rozpočet 

Zastupitelstvo 

14. prosince proběhla v ulici Boženy Němcové, před sídlem 

Severočeských dolů, demonstrace horníků. Té se zúčastnilo na čtyři sta 

zaměstnanců této akciové společnosti, kteří tak dávali najevo svou 

nespokojenost s výší platů a s výsledky vyjednávání mezi odboráři a 

představiteli Severočeských dolů. V době, kdy je vysoká poptávka po 

zaměstnancích, odchází totiž mnozí horníci za lepším ohodnocením do 

okolních průmyslových podniků, noví zaměstnanci se shánějí těžko a 

zůstávající horníci jsou přetížení, a tudíž nespokojení.       

Hospodářství 

Sociální situace 

Zaměstnavatelé 

Veřejný prostor 

Demonstrace 

 

15. prosince uspořádal Krasobruslařský klub Chomutov za podpory 

města Chomutova na zimním stadionu na Zadních Vinohradech 

osmnáctý ročník soutěže v krasobruslení Chomutovská brusle. Domácí 

Sport 

Krasobruslení 

Soutěže 

 

30 Podrobněji v kapitole 5.7.9 Odbor vnějších vztahů. 
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závodnice si ze soutěže odnesly, napříč věkovými kategoriemi, jedenáct 

medailových umístění. 

Krasobruslařský 
klub Chomutov 

17. prosince začala demolice bývalé Základní školy na Kamenném 

vrchu. Ve škole s kapacitou pro více než sedm set žáků probíhala výuka 

od roku 1983 do roku 2004, kdy ji navštěvovalo kolem tří set dětí. 

Jelikož se pro budovu nenašlo vhodné využití, postupně chátrala, 

stávala se terčem vandalů a v poslední době i bezpečnostním rizikem.  

Veřejný prostor 

Demolice 

Školy 

Od 21. prosince nese bývalý Podkrušnohorský zoopark nové jméno, a 

sice Zoopark Chomutov. Předešlý název byl podle ředitelky zooparku 

Věry Fryčové dlouhý a problematický při zahraničních stycích. Jedná o 

čtvrtý název za dobu existence zooparku. Původním názvem z roku 

1975 byl Lesopark Chomutov, ten byl později změněn na 

Podkrušnohorský park kultury a oddechu a na konci osmdesátých let 

na doposud používaný Podkrušnohorský zoopark Chomutov. 

Zoopark 

Marketing 

Názvy 

23. prosince projížděl Chomutovem Betlémský autobus, který 

zájemcům 

přivezl 

Betlémské 

světlo. 

Tradiční 

vánoční 

událost, 

kterou 

organizují 

skauti po 

celé České republice, zpestřují každoročně chomutovští skauti 

rozvozem plamínku historickým autobusem Škoda 706 RTO, jenž 

zpřístupňuje betlémské světlo i obyvatelům sídlišť. Pro toho, kdo rád 

spojí cestu k plamínku s vánoční atmosférou, bylo i tento rok 

připraveno stálé stanoviště na vyzdobeném náměstí 1. máje.    

Veřejný život 

Tradice 

Skauti 

 

Přímo na Štědrý den, 24. prosince, mohli Chomutované v rámci 

programu Chomutovských Vánoc na náměstí 1. máje zhlédnout živý 

betlém s legendou o narození Ježíška. V římskokatolickém kostele 

Nanebevzetí Panny Marie proběhly na Štědrý den tři bohoslužby; ranní 

mše od sedmi hodin, odpolední mše v šestnáct hodin s vánoční hrou 

pro děti a mše půlnoční od půl jedenácté. Od šestnácti hodin bylo 

možné navštívit také mši svatou v kostele sv. Barbory. Na závěr 

Štědrého dne pak o půlnoci zazněla v kostele sv. Ignáce Česká mše 

vánoční Jakuba Jana Ryby v podání smíšeného pěveckého sboru Hlahol 

za doprovodu Komorního orchestru města Chomutova.   

Veřejný život 

Náboženství 

Divadlo 

Koncerty 

Bohoslužby 

Foto: Junák–Středisko Český lev Chomutov 
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28. prosince se uskutečnil ve sportovní hale na Březenecké 

jedenadvacátý ročník Memoriálu Luboše Vrabce. Turnaj v sálové 

kopané pořádá fotbalový oddíl klubu Baník Březenecká na památku 

bývalého vynikajícího hráče klubu. Letošní ročník vyhrál tým z 

Albrechtic. 

Sport 

Fotbal 

Memoriály 

31. prosince, poslední den roku, je tradičně spjat s večerním 

silvestrovským veselím. Kdo chtěl, mohl se na příchod nového roku těšit 

už od dopoledne během Silvestrovského výšlapu na Kočičák, jehož 

desátý ročník uspořádalo chomutovské Skautské středisko Český lev 

s Muzeem československého opevnění z let 1936–1938 Na Kočičáku. 

Příležitost strávit aktivně silvestrovské odpoledne nabídl Silvestr na 

ledě, zábavné odpoledne s hudbou a občerstvením na chomutovském 

zimním stadionu na Zadních Vinohradech.   

Veřejný život 

Turistika 

Pochody 

Sešlosti 

Sport 

Bruslení 

Kromě výše uvedených událostí zpestřily Chomutovanům prosinec 

ještě další předvánoční zajímavosti. Jednou z nich byla iniciativa 

obyvatel ulice 28. října, kteří zde vlastní různé obchody či restaurace. 

Dohodli se, že výlohy svých provozoven vyzdobí betlémy, kterých 

kolemjdoucí mohli napočítat minimálně dvanáct. V kostele sv. Ignáce 

probíhaly pod záštitou Střediska knihovnických a kulturních služeb 

tradiční adventní koncerty, na které mohli činorodí návštěvníci dorazit 

například ze skanzenu Stará Ves, kde věnovali prosincové neděle 

výrobě adventních věnců a tradičních ozdob.  

Veřejný život 

Veřejný prostor 

Koncerty 

Workshopy 

Nezaměstnanost na Chomutovsku k 31. prosinci 2018 

 

Hospodářství 

Obyvatelstvo 

Zaměstnanost 
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5. VEŘEJNÁ SPRÁVA 

5.1 Rada města Chomutova do 20. listopadu 2018

 
 
 

JUDr. Marek Hrabáč 
primátor 
ANO 2011 
 
 
 
 
David Dinda 
první náměstek primátora 
Nový Sever 
 
 
 
 
Mgr. Jan Mareš, MBA 
druhý náměstek primátora 
Česká strana sociálně 
demokratická 
 
 
 
Ing. Ladislav Drlý 
člen rady města 
Komunistická strana Čech a 
Moravy 
 

 

 

Ing. Miloň Houda 
člen rady města,  
Česká strana sociálně 
demokratická 
 
 
 

 
 
 

Petr Husák 
člen rady města 
Česká strana sociálně 
demokratická 
 

 

 

Jaroslav Komínek 
člen rady města 
Komunistická strana Čech a 
Moravy 
 
 
 
Karel Lipmann 
člen rady města 
Nový Sever 
 
 
 
 
Stanislav Mikšovic 
člen rady města 
Nový Sever 
 
 
 
 
Jiří Weber 
člen rady města 
ANO 2011 
 
 
 
 
Libuše Zmátlová 
členka rady města 
Komunistická strana Čech a 
Moravy
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5.2 Rada města Chomutova od 21. listopadu 2018 

 
 

 
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 Morav 
 
 
 
 

 

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 řídí 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 Podkrušnohorský zoopark Chomutov. 

 Druhý náměstek primátora pan Mgr. Milan Märc vede odbor sociálních věcí a odbor 

školství. Z městských organizací spadají pod jeho dohled Sociální služby Chomutov a Středisko 

knihovnických a kulturních služeb Chomutov. 

 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).  

 

5.3 Činnost rady města v roce 2018  

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 2018 dvaadvacetkrát, a to ve dnech 15. ledna, 

29. ledna, 12. února, 19. února, 5. března, 26. března, 3. dubna, 9. dubna, 7. května, 28. května, 

4. června, 18. června, 26. června, 23. července, 27. srpna, 3. září, 24. září, 8. října, 29. října, 26. 

listopadu,3. prosince a 12. prosince. Níže uvádím některá usnesení a témata projednávaná na 

zasedáních městské rady. 

15. ledna schválila rada města výši podání pro aukci, v níž bylo draženo patnáct 

bytových jednotek v panelovém domě v Borové ulici. Ty se staly předmětem spekulace a 

později se díky dluhům za energie a vodu octily v exekuci. Město Chomutov chtělo byty získat 

do svého vlastnictví, v aukci však nezvítězilo.  
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29. ledna radní revokovali usnesení z 27. listopadu 2017, v němž dočasně pověřili 

vedením Podkrušnohorského zooparku paní Bc. Věru Fryčovou a odmítli žádost spolku Lungta 

o připojení statutárního města Chomutova dne 10. března ke kampani Vlajka pro Tibet. 

12. února odvolali radní k 31. červenci dosavadní ředitelku příspěvkové organizace 

Mateřská škola Chomutov paní Bc. Irenu Kopeckou a schválili vyhlášení konkursního řízení pro 

obsazení této funkce. Rada také přijala rezignaci ředitele Základní školy Písečná pana Mgr. 

Karla Poláčka a schválila vyhlášení konkursního řízení na uvolněné místo.  

19. února přijala rada města informaci o jmenování nového tajemníka Magistrátu 

města Chomutova Krajským úřadem Ústeckého kraje, stal se jím pan Ing. Robert Plechatý. 

Rada jednala také o zadávacích řízeních na nákup nových strojů pro Technické služby města 

Chomutova a schvalovala odpisové plány a plány čerpání fondů investic příspěvkových 

organizací na rok 2018.   

5. března se radní zabývali případem finančního vyrovnání mezi Statutárním městem 

Chomutov a společností CV Relax, které město předčasně vypovědělo nájemní smlouvu na 

provoz areálu Kamencového jezera a areálu Banda. Rada města na tomto zasedání doporučila 

zastupitelstvu schválit novou částku vyrovnání. Znalecký posudek ji vyčíslil, oproti 

požadovaným třiceti, na dvacet milionů.   

26. března se rada města zabývala přidělováním dotací z dotačních programů Podpora 

vrcholového sportu, Podpora sportovních akcí a talentovaných sportovců, Sport a volný čas, 

Komunitní rozvoj, Kultura a kreativita a Regionální historie.  

3. dubna projednávali radní, mimo jiné, rozdělení dotací dotačních programů Enviro 

2018, Ochrana přírody, Podpora aktivit v sociální oblasti, Podpora nových subjektů 

poskytujících sociální a ostatní služby a Podpora podávání projektových žádostí.   

9. dubna se městská rada sešla za účelem projednání výkupu kanalizace a toalet 

v areálu Kamencového jezera od společnosti CV Relax. Rada doporučila zastupitelstvu města 

schválit výkupní částku ve výši asi šest milionů tři sta tisíc korun. Radní také schválili téměř 

třímilionovou investici do Hotelu Kamenčák a rozdělovali dotace z dotačních programů 

Podpora stávajících a sociálních a ostatních služeb 

7. května městská rada schválila udělení výjimky z obecně závazné vyhlášky o regulaci 

hlučných činností a výjimečném zkrácení doby nočního klidu a umožnila tak organizaci Kultura 

a sport Chomutov uspořádat ve dnech 25. května až 9. června další ročník Multižánrového 

festivalu Otevřeno. Stejným způsobem byl také schválen provoz letního kina pro období 29. 

června až 2. září. Dále rada schválila vítězný návrh na rozvoj rekreačního areálu Kamencového 

jezera od autorského týmu Refuel a jmenovala s účinností od 1. srpna novou ředitelkou 

Mateřské školy Chomutov paní Bc. Elišku Smetanovou. Rada se také zabývala rozdělením 

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

a vzdělávání. 
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28. května udělili radní výjimku z obecně závazné vyhlášky o regulaci hlučných činností 

a výjimečném zkrácení doby nočního klidu pořadateli Hudebního festivalu Bezručák, kterým 

je Vodohospodářská stavební společnost. Dále městská rada zamítla návrh na zřízení kočičího 

útulku a schválila uzavření Dohody o spolupráci mezi statutárním městem Chomutovem a 

městem Jirkovem a udělení Ceny Jiřího Popela z Lobkovic panu Lubomíru Vrbenskému. Na 

tomto zasedání městské rady byl také odvolán z funkce vedoucí odboru dopravních a 

správních činností pan Ing. Bedřich Rathouský a k 1. srpnu jmenován nový ředitel Základní 

školy Písečná pan Mgr. Miroslav Žalud.  

4. června se rada města zabývala Závěrečným účtem Statutárního města Chomutova 

za rok 2017 a schválila udělení výjimky z obecně závazné vyhlášky o regulaci hlučných činností 

a o výjimečném zkrácení doby nočního klidu pro hudební akce Konzert 13 a Konzert 14, které 

ve dnech 22. a 29. června pořádal na venkovním prostranství nádvoří za kostelem sv. Kateřiny 

v kostele sv. Ignáce spolek Kuprospěchu. 

18. června projednávala městská rada dvě témata, a sice oznámení příspěvkové 

organizace Městské lesy Chomutov o výběru dodavatele služeb pro zakázku Stavební úpravy 

lesní cesty Pod Partyzánem a schválení výběru nejvýhodnější nabídky pro zakázku Výměna 

audiovizuální techniky zasedací místnosti a upgrade řídícího softwaru. 

26. června schválili radní, mimo jiné, Koncepci sportu města Chomutova a také 

dokument pro podporu sportu Zaměření a tvorba podpory sportu statutárního města 

Chomutova. 

23. července odsouhlasila rada města pořízení zahradních kompostérů pro občany 

města Chomutova, schválila pronájem sálu a přilehlého zázemí bývalého Kulturního a 

společenského střediska na Zahradní na dobu neurčitou chomutovskému divadelnímu spolku 

NaOko a krátkodobý pronájem budovy bývalých městských lázní v Mánesově ulici za účelem 

natáčení historického filmu o Janu Žižkovi s názvem Commander.  

27. srpna byla městská rada informována o vydání souhlasu s umístěním památníku 

v ulici Karla Buriana, jenž bude připomínat synagogu vypálenou během tzv. křišťálové noci. 

Značná část zasedání pak byla věnována rozpočtovým opatřením. 

3. září schválila rada města vyřazení a následné předání majetku města Chomutova do 

sbírky pořádané odborem sociálních věcí, jejímž účelem je vybavení sociálních bytů. Rada také 

například schválila obsah textu kroniky statutárního města Chomutova za rok 2016.   

8. října radní schválili poskytnutí finančního příspěvku ve výši pět tisíc korun do veřejné 

sbírky pořádané Sdružením místních samospráv České republiky, jejímž účelem je pomoci obci 

Prameny. Rada také doporučila zastupitelstvu města pokračovat v projektu participativního 

rozpočtu vždy jen jednou za dva roky, tedy znovu až roku 2020, a neopakovat jej každoročně, 

jak tomu bylo doposud. Na tomto zasedání vzala městská rada na vědomí rezignaci ředitelky 

Základní školy speciální a Mateřské školy Chomutov v Palachově ulici paní Marie Grimlové a 

schválila vyhlášení konkursního řízení na toto místo.  
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 29. října jmenovala městská rada do funkce vedoucího odboru dopravních a správních 

činností pana Ing. Bohuslava Peroutku a vedoucí odboru živnostenského úřadu paní Ing. 

Helenu Scherberovou, oba s účinností od 1. ledna 2019. 

26. listopadu jmenovala městská rada, s účinností od 1. prosince 2018, do funkce 

vedoucí odboru vnějších vztahů paní Ing. Zuzanu Šťastnou. Rada také zřídila pro volební 

období 2018–2022 následující komise: komisi majetkovou a likvidační, komisi životního 

prostředí (předsedá pan Jiří Weber), komisi dopravní (předsedá pan Jaroslav Komínek), komisi 

sociální (předsedá paní Renata Adamová), komisi investiční (předsedá pan Ing. Milan 

Štefanov), komisi pro sportovní a volnočasové aktivity (předsedá pan Stanislav Mikšovic), 

komisi pro kulturu, kreativní a komunitní rozvoj (předsedá pan PaedDr. Jan Micka), komisi 

bezpečnostní a komisi pro cestovní ruch (předsedá pan Ing. Pavel Tůma).  

3. prosince schválila městská rada výslednou nabídku společnosti Refuel na zpracování 

územní studie rozvoje území areálu Kamencového jezera a řešení západních, východních a 

jižních vstupních a vjezdových prostor do areálu. 

     

5.4 Zastupitelstvo města Chomutova do 5. října 2018 

JUDr. Marek Hrabáč, primátor, ANO 2011 

David Dinda, první náměstek primátora, Nový Sever 

Mgr. Jan Mareš, MBA, druhý náměstek primátora, Česká strana sociálně demokratická 

Eva Beranová, členka zastupitelstva města, PRO Chomutov 

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 

Ing. Jan Hartman, člen zastupitelstva města, PRO Chomutov 

Ing. Miloň Houda, člen rady města, Česká strana sociálně demokratická 

Petr Husák, člen rady města, Česká strana sociálně demokratická 

JUDr. Ivana Chábová, členka zastupitelstva do 6. března 2017, PRO Chomutov 

David Ištok, člen zastupitelstva města, PRO Chomutov, člen Strany zelených 

Bc. Martin Klouda, člen zastupitelstva města, Česká strana sociálně demokratická 

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

Ing. Vladimír Koten, člen zastupitelstva města, PRO Chomutov 

Karel Lipmann, člen rady města, Nový Sever 

Mgr. Andrea Löblová, členka zastupitelstva města, PRO Chomutov 
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Ing. Marek Malý, člen zastupitelstva města, ANO 2011 

Stanislav Mandát, člen zastupitelstva města, Komunistická strana Čech a Moravy 

Mgr. Milan Märc, člen zastupitelstva města, Nový Sever 

PaedDr. Jan Micka, člen zastupitelstva města, Nový Sever 

Stanislav Mikšovic, člen rady města, Nový Sever 

MUDr. Monika Mrugová, členka zastupitelstva města, PRO Chomutov 

Ing. Vladimíra Nováková, členka zastupitelstva města, ANO 2011 

David Palán, člen zastupitelstva města, PRO Chomutov, člen Strany zelených 

JUDr. Pavel Polák, člen zastupitelstva města, Česká strana sociálně demokratická 

Vlastimil Polívka, člen zastupitelstva města od 6. března 2017, PRO Chomutov 

Ing. Karina Sobotková, členka zastupitelstva města, ANO 2011 

Mgr. Karel Straka, člen zastupitelstva města, PRO Chomutov 

Ing. Milan Štefanov, člen zastupitelstva města, Nový Sever 

Jana Vaňhová, členka zastupitelstva města, Česká strana sociálně demokratická 

Jiří Viták, člen zastupitelstva města, Komunistická strana Čech a Moravy 

Beneš Vraný, člen zastupitelstva města, Česká strana sociálně demokratická 

Vlastimil Waic, člen zastupitelstva města, Komunistická strana Čech a Moravy 

Jiří Weber, člen rady města, ANO 2011 

Libuše Zmátlová, členka rady města, Komunistická strana Čech a Moravy 

 

5.5 Zastupitelstvo města Chomutova od 6. října 2018 

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 
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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 měst, 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 

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 
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5.6 Činnost zastupitelstva města v roce 2018 

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 třináct na 

historické radnici na náměstí 1. máje.  

Zastupitelstvo města Chomutov zasedalo roku 2018 šestkrát, a to v termínech 12. 

března, 16. dubna, 18. června, 12. září, 21. listopadu a 12. prosince. Níže jsou uvedena některá 

z jeho usnesení. 

12. března zastupitelé schválili Lokální koncepci sociálního bydlení v Chomutově a 

zabývali se problematikou prodeje, převodů a výkupů pozemků či rozpočtových opatření. 

16. dubna schválilo městské zastupitelstvo výkup budov a staveb v souvislosti s 

ukončením nájmu a podnájmu areálu Kamencové jezero a areálu Banda, za cenu dle 

znaleckého posudku v celkové výši přesahující dvacet šest milionů sto tisíc korun. Zastupitelé 

přidělili dotace z programu Podpora vrcholového sportu ve městě Chomutově sportovním 

klubům BK Levharti Chomutov, Czech wrestling, FC Chomutov, Florbal Chomutov, Piráti 

Chomutov, TJ Slávie Chomutov a TJ VTŽ Chomutov. Přidělena byla také finanční podpora 

z dotačních programů Kultura a kreativita, Regionální historie, Sport a volný čas a Podpora 

stávajících sociálních a ostatních služeb.   

18. června schválili členové městského zastupitelstva hospodářský výsledek 

Statutárního města Chomutova za rok 2017 ve výši -38 459 558,78 koruny (jako rozdíl mezi 

příjmy a výdaji) a účetní výsledek hospodaření (po zdanění) Statutárního města Chomutova za 

rok 2017 ve výši 63 157 576,01 koruny (jako rozdíl mezi náklady a výnosy). 

12. září se zastupitelé na zasedání věnovali především rozpočtovým opatřením. Mimo 

to bylo schváleno vydání Obecně závazné vyhlášky číslo 1/201831, jež ruší obecně závaznou 

vyhlášku číslo 1 z roku 2003, kterou byl vydán Požární řád města.   

21. listopadu proběhlo ustavující zastupitelstvo, na němž byli zvoleni veřejnou volbou 

pro volební období 2018–2022 do funkce primátora statutárního města Chomutova pan JUDr. 

Marek Hrabáč, prvním náměstkem primátora pan David Dinda a druhým náměstkem pan Mgr. 

Milan Märc. Zvoleni byli také členové Rady statutárního města Chomutova: pan Jiří Weber, 

pan Ing. Pavel Tůma, pan Mgr. Milan Petrilák, pan Jiří Touška, pan Jaroslav Komínek, pan Ing. 

Ladislav Drlý, pan Karel Lipmann a pan Stanislav Mikšovic. Na tomto zasedání byl zřízen 

finanční výbor, kontrolní výbor, výbor pro národnostní menšiny a výbor pro výchovu, 

vzdělávání a zaměstnanost a zvoleni jejich předsedové: pan Ing. Milan Štefanov (finanční 

výbor), paní Bc. Elvíra Hahnová (kontrolní výbor), paní Renata Adamová (výbor pro 

národnostní menšiny) a pan Mgr. Jan Mareš, MBA (výbor pro výchovu vzdělávání a 

zaměstnanost). 

 

31 Dokument je uveden v příloze číslo jedna. 
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12. prosince se členové městského zastupitelstva zabývali částečnou výměnou členů 

v dozorčích radách městských organizací. Schválili návrh pokračovat v projektu 

participativního rozpočtu jednou za dva roky, příště tedy v roce 2020. Na tomto zasedání byl 

schválen rozpočet statutárního města Chomutova na rok 2019 s vyrovnanými příjmy a výdaji 

ve výši 1 252 611 000 korun a byla vydána obecně závazná vyhláška, která s účinností od 1. 

ledna 2019 opět zavádí před rokem zrušený poplatek za sběr a zpracování komunálních 

odpadů. Také byla schválena k 1. lednu 2019 změna názvu Střediska knihovnických a 

kulturních služeb na Chomutovská knihovna a k 21. prosinci 2018 změna názvu 

Podkrušnohorského zooparku na Zoopark Chomutov.  

 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.
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5.7 Činnost Magistrátu města Chomutova v roce 2018 

Město Chomutov bylo za rok 2018 oceněno titulem Obec přátelská rodině, který 

každoročně uděluje Ministerstvo práce a sociálních věcí České republiky. Chomutov zvítězil 

v kategorii deseti až padesátitisícových měst. Ocenění si město vysloužilo již podruhé (poprvé 

v roce 2013), tentokrát především díky projektu Rodinné zápolení, který již devátým rokem 

pořádá Magistrát města Chomutova. Právě na podporu této celoroční soutěže pro rodiny s 

dětmi bude využita finanční odměna jeden a půl milionu, kterou bylo první místo ohodnoceno. 

Za pomoci odměny spojené s vítězstvím v roce 2013 bylo v městském parku vybudováno 

rodinné centrum Rozmarýn.    

Ve funkci tajemníka, jenž je zodpovědný za plnění úkolů magistrátu v samostatné 

působnosti i přenesené působnosti32 a má tedy podíl na výše uvedeném ocenění, pokračovala 

do února paní Ing. Jarmila Mravcová. Plněním úkolů tajemníka byla pověřena od 2. října 2017 

poté, co odešel do důchodu dlouholetý tajemník Magistrátu města Chomutova pan Ing. 

Theodor Sojka. 19. února 2018 přijala rada města Chomutova informaci o jmenování nového 

tajemníka Magistrátu města Chomutova Krajským úřadem Ústeckého kraje, stal se jím pan 

Ing. Robert Plechatý.  

Priority nového tajemníka cílí ke zjednodušení agendy chomutovského magistrátu, 

dlouhodobému konceptu rozvoje této instituce a k vybudování moderního, na klienty 

orientovaného, otevřeného, přívětivého a ekologického úřadu. V rámci této strategie přibyla 

například během roku ve vestibulu magistrátu místa k sezení pro čekající klienty, bylo 

otevřeno atrium s lavičkami a rozšířily se možnosti občerstvení. Nově se také na webových 

stránkách města Chomutova pod hlavičkou Dopravní informace zobrazují dopravní uzavírky, 

které velmi často souvisejí s investičními akcemi zajišťovanými magistrátem. Oproti předešlým 

novinkám lze za nepříliš příznivou označit informaci o uzavření pobočky magistrátu v Holešické 

ulici na sídlišti Březenecká. Došlo k němu koncem listopadu 2018 z důvodu nízké návštěvnosti 

pobočky, jež se leckdy pohybovala v řádu několika návštěvníků týdně.   

V roce 2018 došlo k několika změnám v organizační struktuře Magistrátu města 

Chomutova. 29. října bylo městskou radou rozhodnuto o vyčlenění oddělení obecní 

živnostenský úřad z odboru dopravních a správních činností a následné vytvoření 

samostatného odboru živnostenský úřad. Z agendy odboru dopravních a správních činností 

byly také přesunuty drážní správní úřad, dopravní úřad a speciální stavení úřad, všechny pod 

odbor stavební úřad. 26. března bylo schváleno přesunutí administrativních asistentek 

z odboru vnějších vztahů do Kanceláře tajemníka. 3. dubna došlo ke schválení personálního 

posílení úřadu územního plánování odboru rozvoje a investic, čímž vzrostl počet zaměstnanců 

magistrátu na dvě stě šedesát dva. Na konci roku, 3. prosince, pak v souvislosti s organizačními 

změnami v rámci odboru školství poklesl počet zaměstnanců magistrátu na dvě stě šedesát 

jedna.  

 

32 Náplň funkce tajemníka obce upřesňuje §110 zákona číslo 128/2000 Sb. o obcích (obecním zřízení). 
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5.7.1 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 do května 2018 pan Ing. 

Bedřich Rathouský, 29. října byl k 1. lednu 2019 městskou radou jmenován vedoucím 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. 

 

5.7.1.1 Oddělení správních činností 

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

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

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

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

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

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

 Oddělení správních činností je také zpracovatelem údajů vedených v evidenci 

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

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

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

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

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

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

 Pro území obce s rozšířenou působností vede oddělení evidenci žádostí o cestovní 

doklady a přijímá žádosti o vydání cestovního dokladu se strojově čitelnými údaji a s nosičem 

dat s biometrickými údaji. Tato agenda zahrnuje, mimo jiné, také vyřizování žádostí o vydání 

cestovního dokladu pro zastupitelské úřady, přebírání vyhotovených dokladů od Ministerstva 

vnitra České republiky, doplňování údajů na žádostech a předávání vyhotovených cestovních 

dokladů. 

 V rámci státní správy se oddělení správních činností stará o matriku. Provádí zápisy do 

knih narození, manželství a úmrtí a v souvislosti s tím vyhotovuje rodné, úmrtní a oddací listy, 

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 
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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 

2018 obsloužit celkem 47 067 občanů. Efektivního řízení procesu obsluhy klientů by nebylo 

dosaženo, nebýt zastupitelnosti napříč vykonávanými agendami na oddělení. Oddělení 

vybralo v roce 2018 celkem 3 213 795 korun na pokutách a správních poplatcích.  

 

 

Volby  

Oddělení zajišťovalo, kromě běžné agendy, pro celý okres Chomutov volby do Senátu 

Parlamentu České republiky a pro Chomutov a dalších šestnáct obcí volby do místních 

zastupitelstev. Volby se uskutečnily ve dnech 5. až 6. října a za účelem úspěšného průběhu 

bylo třeba realizovat technickoorganizační zajištění voleb, přijmout žádosti o vydání voličských 

průkazů a následně je vystavit a předat. Dále bylo nutno zařadit členy delegované do volebních 

komisí do celkem čtyřiceti volebních okrsků města Chomutova a šestnácti obecních a sestavit 

jejich seznam. Poté oddělení zajistilo zaslání pozvánek na první zasedání a školení, oznámení 

o době, místě a konání voleb, přípravu materiálu do všech okrsků, spolupráci s Českým 

statistickým úřadem a také samo kontrolovalo hlasování ve všech volebních okrscích. Na závěr 

proběhlo zveřejnění výsledků voleb, archivace a skartace volební dokumentace.  

Pro komunální volby bylo registrováno celkem čtyřiašedesát kandidátních listin, 

třiapadesát z nich pro obce a jedenáct pro Chomutov. V Chomutově se o zájem voličů ucházely 

následující politické strany a hnutí: Patrioti České republiky s panem Ing. Miloněm Houdou 

v čele kandidátky, ANO 2011 s 

panem JUDr. Markem Hrabáčem 

v čele kandidátky, PRO Zdraví a 

Sport s panem Ing. Pavlem 

Umlaufem v čele kandidátky, PRO 

Chomutov s panem Ing. Danielem 

Černým v čele kandidátky, 

Svoboda a přímá demokracie-SPD 

s paní Bc. Elvírou Hahnovou v čele 

kandidátky, Nový sever s panem 

Davidem Dindou v čele 

kandidátky, ODS s panem 

Tomášem Binterem v čele 

kandidátky, KSČM s panem Ing. 

Ladislavem Drlým v čele kandidátky, ČSSD s panem Mgr. Janem Marešem, MBA v čele 

kandidátky, Národní demokracie s panem Jakubem Grusem v čele kandidátky, Proti zabíjení a 

Obrázek: e-chomutovsko.cz 
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týrání zvířat - sdružení DSZ a NK s paní Miroslavou Cihlářovou v čele kandidátky. 

V komunálních volbách zvítězilo s 25,13 % hlasů hnutí ANO 2011. Druhý nejvyšší podíl hlasů, 

23,04 %, získal PRO Chomutov, třetí skončil Nový sever se 17,08 %. Do městského 

zastupitelstva se dostalo celkem sedm stran, počet získaných procent hlasů a mandátů 

zobrazuje výše uvedený graf. Komunálních voleb v Chomutově se zúčastnilo 30, 5 % voličů. 

Pro volby do Senátu bylo rozhodnuto o registraci listin následujících kandidátů: pana 

MVDr. Přemysla Rabase za SEN 21, paní MUDr. Martiny Chodacké za ANO 2011, pana Mgr. 

Jaroslava Zahrádky za ODS, pana PaedDr. Václava Homolky za KSČM, pana Ing. Romana 

Branda, MBA za NK, pana MUDr. Jaroslava Krákory za ČSSD, paní Bc. Elvíry Hahnové za SPD, 

pana MUDr. Oty Staňa za PRO Zdraví, pana Petra Jana za NK. První kolo senátních voleb vyhrál 

pan MVDr. Přemysl Rabas s 33,5 % hlasů, jeho soupeřkou pro druhé kolo byla zvolena paní 

MUDr. Martina Chodacká. Ve druhém kole senátních voleb, které proběhlo ve dnech 12. až 

13. října, se senátorem za chomutovský volební obvod stal Přemysl Rabas, jehož volilo 62,52 % 

voličů. Martina Chodacká získala podporu 37,47 % voličů. Přemysl Rabas pro příštích šest let 

v senátorském křesle vystřídá Václava Homolku z KSČM. Zatímco účast v prvním kole voleb do 

Senátu byla 33,74 %, v kole druhém dosáhla v chomutovském obvodu na pouhých 12,4 %. 

 

 

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 čtyřiadvaceti obcí ve správním obvodu Chomutova. Podle evidence 

ohlašovny mělo město Chomutov k 1. lednu 2018 49 991 obyvatel, 2 987 z nich byli cizinci. K 1. 

lednu 2019 to bylo celkem 50 063, z toho bylo 4 209 cizinců s přechodným a trvalým pobytem. 

Úřední adresu na Magistrátu města Chomutov mělo 1. ledna 2019 hlášeno 2 021 občanů. 

Celkem bylo na evidenci obyvatel odbaveno 6 191 občanů. 

 

Přehled vybraných úkonů za rok 2018 (2017) 

                                                                                      Obec s rozšířenou působností          Chomutov 

Počet osob přihlášených k trvalému pobytu celkem  6 194 (6 194) 1 450 (1 450)  
Počet osob odstěhovaných                                                        1 312                                 1 464 

Narození                                                                                      835                                    478 

Úmrtí 879                                    484 

 

 



Kronika města Chomutova 2018    5. Veřejná správa 

 

71 
 

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. Od 1. 

července 2018 vstoupila v platnost novela zákona o cestovních dokladech a novela zákona o 

správních poplatcích, které mění vydávání cestovních pasů ve zkrácené lhůtě a poplatky s tím 

spojené. Nově lze získat pas ve zrychleném řízení během čtyřiadvaceti hodin. Standardem při 

poskytování služeb bylo elektronické Zpětné vyrozumění o zhotovení dokladu a Objednání na 

agendu cestovních dokladů. Celkem bylo na přepážce cestovních dokladů odbaveno 18 241 

občanů. 

 

Přehled vybraných úkonů za rok 2018 (2017) 

Celkem vydáno cestovních dokladů     5 379 (5 931) 
Zneplatněno                                            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 

elektronický občanský průkaz bez strojově čitelných údajů. Vlastnit občanský průkaz má 

povinnost občan, který dosáhl patnácti 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 patnácti let nebo občanovi, který nemá trvalý pobyt na území České republiky. Od 

1. července 2018 vstoupila v platnost novela zákona o občanských průkazech a novela zákona 

o správních poplatcích, které mění vydávání občanských průkazů ve zkrácené lhůtě a poplatky 

s tím spojené.  

 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 2018 

obsloužených čtyři sta jedenadvacet 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 28 826 občanů. 

 

Přehled vybraných úkonů za rok 2018 (2017) 

Vydáno občanských průkazů celkem  12 355 (13 800) 
Výjezdní pracoviště (imobilní občané, věznice apod.) 421 (422) 
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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.  

 

Přehled vybraných úkonů za rok 2018 (2017) 

Zápis narozených dětí 753 (703) 
Zápis uzavřených manželství 247 (224) 
Zápis úmrtí 740 (699) 

Slavnostní obřady v roce 2018 na úseku matriky (2017) 

Vítání občánků  24 (24) 
Zlaté svatby, diamantové svatby 6 (7) 
Předání maturitních vysvědčení, výučních listů, diplomů (v obřadní síni) 25 (26) 

 

 

5.7.1.2 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 



Kronika města Chomutova 2018    5. Veřejná správa 

 

73 
 

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. 

Při sledování ekonomických cílů Chomutova se oddělení dopravních a přestupkových 

agend spolupodílí na plnění fondu rozvoje dopravní infrastruktury, který byl v prosinci 2017 

restrukturalizován na fond rozvoje města, z něhož se od roku 2018 nově hradí investiční akce, 

jako parkoviště nebo nákup parkomatů. Oddělení také, ve spolupráci s Městskou policií, 

ukládá pokuty za nepojištěná vozidla. 

 

 

Registr silničních vozidel 

V registru silničních vozidel byly v roce 2018 evidovány tyto změny: k první evidenci 

vozidla v České republice došlo tři tisíce dvě stě dvacetkrát, šest set šedesát čtyři vozidel bylo 

vyřazeno z provozu a v pěti tisících třech stech sedmdesáti pěti případech došlo ke změně 

vlastníka či provozovatele. Celkový počet vozidel v registru vzrostl o 4,7 %, bylo jich 

devětapadesát tisíc sto padesát čtyři, z nichž bylo tisíc osm set osmdesát šest dovezených, což 

je o 5,8 % méně než v roce 2017. Nových vozidel bylo zapsáno tisíc tři sta čtyřiatřicet. Celkový 

počet provedených změn v registru silničních vozidel v roce 2018 byl třicet tisíc pět set 

osmdesát. Registr vozidel nabízí klientům elektronickou službu Objednání na úřad pomocí 

SMS. 

 

Přehled vybraných změn za rok 2018 (2017)    

První zaevidování vozidla v ČR                                      3 220 (3 388)  
Evidování vozidla, změna registračního místa                  130 (350)  
Vyřazení vozidla z provozu                                               664 (561) 
Změna vlastníka, provozovatele     5 375 (5 014)  

        

   

Registr řidičů 

Od ledna 2013 mohou mít řidiči-neplátci alimentů na základě exekučního příkazu 

pozastavené řidičské oprávnění do doby vyrovnání svých závazků, k čemuž v roce 2017 došlo 

v chomutovském registru řidičů v deseti případech. Registru bylo Policií České republiky 

postoupeno k dalšímu opatření dvě stě devět řidičských průkazů, což je meziročně o celých 

4,5 % méně. Z tohoto množství bylo sto sedmačtyřicet trestných činů, jako jízda pod vlivem 

alkoholu či drog nebo způsobení závažné dopravní nehody. Vydáno bylo sedm tisíc tři sta 

osmnáct řidičských průkazů a odejmuto jich bylo pět set třicet devět, což je o 18,1 % více než 
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v roce 2017. Registr řidičů nabízí klientům elektronické služby Info limit bodů a Zpětné 

vyrozumění o zhotovení řidičského průkazu. 

 

Registr řidičů, statistika za rok 2018 (2017)                                                  

Vydané řidičské průkazy      7 318 (7033)  
Počet osob se zákazem řízení   539 (441) 
Počet zaevidovaných přestupků   3 667 
Počet nově „vybodovaných“ řidičů  65 

 

 

Registr autoškol 

V roce 2018 bylo ve správním území magistrátu registrováno dvanáct aktivních 

autoškol. Do působnosti oddělení dopravních a přestupkových agend také spadají dvě školící 

střediska profesní způsobilosti řidičů. Závěrečné zkoušky zajišťuje jeden hlavní zkušební 

komisař a dva pracovníci, kteří mají kumulovanou funkci. Tento model se osvědčil jako velmi 

efektivní, umožňuje vyšší produktivitu úředníků a plnění zákonných lhůt pro zahajování 

závěrečných zkoušek žáků autoškol. Tři tisíce osmačtyřicet registrovaných uchazečů v roce 

2018 usilovalo o získání nebo rozšíření řidičského oprávnění, z toho bylo tisíc pět set padesát 

čtyři prvožadatelů. Proběhlo také sto šedesát zkoušek k přezkoušení odborné způsobilosti (po 

zákazu řízení nebo po navršení dvanácti bodů v bodovém hodnocení řidiče) a sto dva zkoušek 

k získání profesní způsobilosti řidiče skupin C, CE, D, DE.  

V dřívější době byl monitorován počet německých žadatelů kvůli tzv. řidičákové 

turistice, za rok 2018 byl však počet německých žadatelů zcela zanedbatelný. Z cizinců se nově 

častěji hlásí ke zkouškám o řidičské oprávnění Ukrajinci, Rumuni, Vietnamci, ale například také 

Pákistánci. Počet cizinců je však ve zcela běžném množství, které nenaznačuje, že by si české 

úřady cizinci vyhlédli kvůli snadnému získání řidičského průkazu. 

 

 

Obecné přestupky 

Úsek obecných přestupků poskytl v roce 2018 čtyři sta devětačtyřicet odborných 

konzultací občanům ve věci veřejného pořádku a občanského soužití (ústní stížnosti na 

sousedy, psy v panelových domech či rodinné zástavbě, rušení nočního klidu, partnerská 

soužití) formou jednání na magistrátu, nebo e-maily. Počet spisů přecházejících do roku 2019 

byl čtyři sta osmapadesát, zatímco z roku 2017 jich bylo přeneseno čtyři sta pětadevadesát. Za 

rok 2018 obdržel úsek obecných přestupků nově dva tisíce dvaašedesát přestupků, celkem jich 

tedy měl v hodnoceném roce k projednání dva tisíce pět set sedmapadesát. Ze skončených 

dvou tisíc devětadevadesáti přestupků bylo uloženo tisíc čtrnáct pokut, dvě stě šestaosmdesát 

krát hradil účastník náklady řízení, čtyřiaosmdesátkrát byla uložena bloková pokuta a ve 
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dvaceti případech pokuta pořádková. Úsek obecných přestupků uzavřel v roce 2018 71,2 % 

z celkového množství přestupků.   

 

 

Přestupky v dopravě 

V roce 2018 projednal úsek přestupků v dopravě dva tisíce dvaačtyřicet přestupků. 

Z celkového množství čtyři tisíce čtyři sta devětasedmdesát jich bylo sedm set čtyřiasedmdesát 

převedeno z roku 2017, dvě stě šestapadesát jich bylo postoupeno jinému orgánu a sedm set 

pětaosmdesát přestupků bylo odloženo. Ke zpracování pro rok 2018 tedy zbylo tři tisíce čtyři 

sta šestapadesát přestupků, z nichž bylo 59,9 % uzavřeno. 

 

Přestupky v dopravě za rok 2018 Úřad Celkem 

Počet nevyřízených přestupků z minulého období 774 774 

Počet přestupků došlých během roku 2018 3723 3723 

Postoupeno   

    podle § 71 zákona o přestupcích, § 12 správního řádu 256 256 

    podle § 55/3 zákona o přestupcích   

Odloženo 785 785 

Počet všech přestupků ke zpracování v tomto období 3456 3456 

a) příkaz na místě 439 439 

        z toho bez uložení pokuty 1 1 

b) v příkazním řízení vyřízeno   

        Napomenutím   

        Pokutou 1445 1445 

c) ve správním řízení vyřízeno   

        projednáním bez uložení opatření 1 1 

        uložením sankce, z toho 77 77 

            Napomenutím   

            Pokutou 77 77 

            zákazem činnosti 27 27 

            propadnutím věci   

            zákaz pobytu   

        zastavením řízení 78 78 

celkem projednáno přestupků (součet řádků 7+8+9+10+11+17) 2042 2042 

        z toho nevykonatelné   

Počet nezpracovaných přestupků, které přecházejí do dalšího období 1414 1414 

Počet uložených ochranných opatření   

    omezující opatření   

    zabrání věci   

Počet případů, kdy bylo rozhodováno o náhradě škody   

V běžném roce uloženo na pokutách   

    Počet 1836 1836 

    počet pokut v řízeních společných s jiným řízením 124 124 

    Kč 8 507 300 8 507 300 
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5.7.2 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 ekonomiky vedl v roce 2018 pan Ing. Jan Mareš. 

 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 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.   

Město Chomutov hospodařilo v roce 2018 s účetním ziskem 88,5 milionů korun, 

přestože finanční toky (saldo rozpočtu města) byly deficitní ve výši 64,0 milionů korun. 

 

Hospodářský výsledek statutárního města Chomutova za rok 2018 

Před zdaněním (hrubý účetní zisk):  98 701 974,79 Kč (v roce 2017 78 991 796,01 Kč) 

Po zdanění (disponibilní zisk): 88 475 794,79 Kč (v roce 2017 63.157.576,01 Kč) 

 

Hospodářský výsledek města za rok 2018 dosáhl hodnoty 88 475 794,79 koruny po 

zdanění. Jedná se o účetní výsledek hospodaření dle výkazu zisku a ztráty, ve kterém je 

zachycen zlepšený hospodářský výsledek města (zisk) jako kladný rozdíl mezi výnosy a 

náklady s ohledem na akruální princip, tedy rozdíl mezi skutečně realizovanými výnosy bez 

ohledu na to, zda byly, nebo nebyly zaplaceny v roce 2018, a skutečnými náklady bez ohledu 

na to, zda byly, nebo nebyly zaplaceny v roce 2018. V nákladech se objevují i nepeněžní 

náklady, jako jsou odpisy, opravné položky a další.  
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Tento výsledek nelze poměřovat s rozpočtovým výsledkem hospodaření (saldem 

rozpočtu v běžném roce), který je pouze podrobným přehledem o účelu a druhu proběhlých 

peněžních toků. Výsledek hospodaření dle výkazu zisku a ztráty se tedy nemůže rovnat 

výsledku rozpočtového hospodaření (zůstatku finančních prostředků na rozpočtových účtech). 

Jedná se o dva rozdílné náhledy. Výsledek hospodaření dle výkazu zisku a ztráty a zůstatek 

peněžních prostředků (rozdíl mezi příjmy a výdaji) nelze ani například sčítat, nebo odčítat a 

podobně, protože se jedná o hodnoty jednoho hospodaření vykázané z různých hledisek. 

 

Saldo rozpočtu statutárního města Chomutova za rok 2018 

Rozpočet Statutárního města Chomutova na rok 2018 byl schválen Zastupitelstvem 

města Chomutova dne 20. listopadu 2018 usnesením číslo 126 v celkovém objemu 

rozpočtových zdrojů a rozpočtových výdajů ve výši 1 miliarda 219 milionů 960 tisíc korun. V 

průběhu roku 2018 byl rozpočet upraven sto osmdesáti a jedním rozpočtovým opatřením, 

posledních sedm rozpočtových opatření schválila první rada města na počátku roku 2019. 

Celkově dosáhly úpravy rozpočtu hodnoty 182 milionů 939 tisíc 700 korun.  

Celkový objem upraveného rozpočtu statutárního města Chomutova představoval 

částku 1 miliardu 354 milionů 429 tisíc 500 korun. Rozpočet města Chomutova pro rok 2018 

byl schválený s deficitním saldem ve výši -152 milionů 373 tisíc korun. Provedenými 

úpravami rozpočtu došlo k navýšení deficitu salda rozpočtu na -258 milionů 192 tisíc korun 

(nárůst o 105 milionů 818 tisíc korun).  
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Deficit schváleného i upraveného rozpočtu byl plánovaně vyrovnáván zdroji z let 

minulých v rámci položky financování, které dosáhlo hodnoty 307 milionů 362 tisíc korun na 

příjmové stránce (prostředky z let minulých) a 49 milionů 170 tisíc korun na výdajové stránce 

(plánovaná splátka úvěru). 

Rozpočtové hospodaření statutárního města Chomutova skončilo za rok 2018 

rozdílem mezi příjmy a výdaji ve výši mínus 64 milionů 28 tisíc 25 korun 40/100 haléřů. 

Deficitní saldo hospodaření tak bylo plánované a očekávané. V průběhu roku 2018 se jej 

podařilo v podstatě téměř celé vymazat. Až v prosinci roku 2018 se díky zvýšeným výdajům a 

prohloubení zapojení prostředků z let minulých přehouplo hospodaření města do 

plánovaného deficitu, který však dosáhl pouze 24,80 % plánu, čímž hospodaření města splnilo 

rámce stanovené zastupitelstvem města. 

 

 

Provozní rozpočet skončil s přebytkem ve výši 166,2 milionu korun. 

Kapitálový rozpočet skončil s deficitem ve výši mínus 230,2 milionu korun. 

Hodnota zapojeného financování dosáhla 48,1 milionu korun. 

Stav finančních prostředků na účtech města se snížil o 16,0 milionu korun. Zůstatek na 

běžných účtech činil 160,8 milionu korun. Úvěr byl v roce 2018 snížen o 49,2 milionu korun. 

Zůstatek úvěru k 31. prosinci 2018 činí 204,4 milionu korun. Správa aktivy v roce 2018 vydělala 

7,6 milionu korun, zůstatek správy aktiv představuje 344,3 milionu korun, z nichž 204,4 milionu 

korun je vázáno na úhradu úvěru. 
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Hospodaření statutárního města Chomutova v roce 2018 
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5.7.3 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 2018 paní Ing. Jarmila 

Mravcová. 

Interní audit přezkoumává a hodnotí dodržování právních předpisů při hospodaření s 

veřejnými prostředky a 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 reaguje včas 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. 
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Stížnosti 

V roce 2018 bylo na odboru interní audit zaevidováno celkem dvaačtyřicet stížností – 

z toho deset oprávněných, pětadvacet neoprávněných, sedm částečně oprávněných. Nejvíce 

si občané, především na sídlištích, stěžovali na hluk, nepořádek a problematické soužití 

s nepřizpůsobivými občany (jedenáctkrát), čtyři stížnosti upozorňovaly na problémy s 

nedostatkem parkovacích míst.   

Jedna stížnost, jež byla uznána jako oprávněná, byla vznesena proti zaměstnanci 

odboru Magistrátu města Chomutova a čtyři občané podali stížnost na nevhodné chování 

strážníků městské policie. Jedna z nich byla částečně oprávněná, tři neoprávněné. Ostatní 

stížnosti (celkem tři) poukazovaly na zásobovací kamiony, které parkují na chodníku a 

znemožňují chodcům průchod, na nesouhlas s některými investicemi ve městě a na 

nezodpovědnou matku (tato stížnost byla podána jako anonymní).  

 

Podněty 

Zaměstnanci odboru interní audit evidovali během roku 2018 od občanů města 

Chomutova celkem čtyři sta podnětů, tedy o osmaosmdesát podnětů více něž 

v předcházejícím roce. Šest podnětů bylo podáno telefonicky, dvaadvacet, v nichž lidé 

nejčastěji požadovali úklid nepořádku z chodníků a komunikací a instalaci odpadkových košů 

podél cyklostezky, podali občané skrze Facebook. Pro třiatřicet podnětů byla využita 

internetová podatelna „Vaše témata“. Občané zde opět poukazovali na nepořádek ve městě, 

ale také na chování nepřizpůsobivých či špatné parkování.  

Témata obsažená v podaných podnětech lze rozčlenit do několika oblastí. Mezi hojně 

se opakující témata patří dopravní komunikace, konkrétně vybudování a opravy chodníků, stav 

komunikací, poptávka po parkovacích kartách, nových parkovacích místech ve městě a 

vyznačení míst stávajících, podněty ke změně dopravního značení, vyznačení nových a 

obnovení současných přechodů. Dalším častým tématem je 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. 

Seniorský parlament, který je apolitickým poradním orgánem magistrátu a zabývá se 

návrhy a zjištěními seniorů, podal v roce 2018 osm podnětů. Také senioři upozorňovali na 

nepořádek na sídlištích či v okolí zastávek městské hromadné dopravy. Dále poukazovali na 

dlouhotrvající uzavírky ulic a projevili nespokojenost s novými trolejbusy.   

 

Petice 

 V roce 2018 nebyla podaná žádná petice.   
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5.7.4 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 2018 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.  

Z významných změn v majetkových poměrech města Chomutov za rok 2018 lze uvést 

dokončení směnné smlouvy, v jejímž rámci byla 

na město převedena část cyklostezky 

v Bezručově údolí včetně pozemků s parcelním 

číslem 3537/1, 3537/4 a 3537/4 v katastrálním 

území Chomutov II. 

Značným zásahem do silničního 

provozu a dopravní obslužnosti města bylo 

uzavření silničního mostu v Riegrově ulici 2. 

března 2018. Most byl uzavřen z důvodu 

havarijního stavu stavby. 

Foto: Odbor majetku města 

Foto: Odbor majetku města 
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Mezi trvalá témata patří díky vzrůstající hustotě dopravy problém s parkovacími místy 

ve městech, kterým se zabývá také chomutovský odbor majetku města. V roce 2018 byl 

v rámci rekonstrukce povrchu vozovky 

rozšířen počet parkovacích míst v ulicích 

Křižíkova, Palackého, Seifertova a Na Průhonu. 

Problém s dodržováním stanovené rychlosti 

v ulicích Palackého a Blatenská budou od roku 

2019 monitorovat dva nové stacionární 

radary.  

V oblasti prodeje pozemků byl v roce 

2018 dokončen prodej budovy bývalého 

kravína bez čísla popisného včetně pozemků 

se stavebním parcelním číslem 7 a parcelním 

číslem 161/14, vše v katastrálním území 

Strážky u Křimova, včetně movitého majetku, 

pásové pily CTR 600. Došlo také k realizaci 

veřejného výběrového řízení a následnému 

prodeji bývalého hřiště na pozemku 

s parcelním číslem 1709/2 v katastrálním 

území Chomutov II v ulici Blanická. Ve 

sledovaném roce byla též uzavřena budoucí 

kupní smlouva na pozemky s parcelním 

číslem 3136/1 a 3136/3 v ulici Černovická.  

Odbor majetku města dále zajistil pronájem veškerých zbývajících pozemků pod 

garážemi areálu v Bezručově údolí v katastrálním území Chomutov II. Celkem se jednalo o 

Foto: Odbor majetku města 

Foto: Odbor majetku města 

Obrázek: Odbor majetku města 
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osmdesát pozemků či jejich částí. Došlo také k vybudování a osazení památníku na paměť 

synagogy vypálené během tzv. křišťálové noci v ulici Karla Buriana, a sice na pozemku 

s parcelním číslem 343/1 v katastrálním území Chomutov I. 

V roce 2018 došlo k výkupu několika nemovitostí. Po několika letech se podařilo 

vykoupit od státu pozemky, jejichž součástí je Hamerský rybník v Bezručově údolí. Účelem 

výkupu je rozšíření rekreační 

zóny Bezručovo údolí. 

Statutární město Chomutov 

vykoupilo také objekt bývalé 

Okresní vojenské správy číslo 

popisné 98 v Chelčického 

ulici pro možné rozšíření 

kancelářských prostor. Dále 

byl vykoupen například 

pozemek pod chodníkem v 

Palackého ulici či pozemek 

v katastrálním území obce 

Domina, přes nějž je zajišťován přístup k majetku města Chomutova spravovanému 

příspěvkovou organizací Městské lesy. 

 

 

5.7.5 ODBOR ROZVOJE A INVESTIC 

Odbor rozvoje a investice 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. Odbor rozvoje a investic vedla 

v roce 2018 nejprve paní Mgr. Hana Nováková, 9. dubna byla městskou radou vedením 

pověřena paní Ing. Jana Tröglová. 

 Zmíněné úseky tvoří dohromady důležitý celek, silný odbor, který každoročně 

zpracovává základní rámec akcí (investičních, neinvestičních, dotačních), tyto akce od počátku 

připravuje a realizuje Statutární město Chomutov. Investiční akce, mnohdy dost rozdílné, jsou 

připravovány a realizovány i několik 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.  

Foto: Odbor majetku města 
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 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 tvořena 

průběžně, rozpočet investic je však omezený naplánovanými akcemi zlepšujícími městskou 

infrastrukturu (komunikace, chodníky, veřejné osvětlení, cyklostezky). Odbor rozvoje a 

investic přispívá k celkovému rozvoji města, podporuje novou výstavbu (Sociální centra, 

Azylový dům, Domov pro seniory, dětská hřiště, městské parky, výsadbu zeleně, parkování a 

jiné), řeší však i nárazové, havarijní akce, které vyžadují okamžitou reakci. 

Úsek územního plánování pořizuje územněplánovací 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 územněplánovací dokumentace a podkladů, například budování dopravních 

a inženýrských sítí, veřejně prospěšné občanské 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 

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. 

 

Dotace a rozvoj města 

V roce 2018 probíhala realizace a příprava řady nových i probíhajících víceletých 

investičních a neinvestičních projektů různých zdrojů. Statutární město Chomutov v tomto 

období připravovalo značné množství projektů. V rámci přeshraniční spolupráce probíhala 

realizace projektů započatých v předchozím období z operačního programu Interreg V/A, z 

Operačního programu výzkum, vývoj, vzdělávání probíhal jeden projekt započatý roku 2016. 

Stěžejním zdrojem dotací v roce 2018 je Integrovaný regionální operační program. 

V hodnoceném roce z něj bylo připraveno a realizováno osm projektů. Program Ministerstva 

práce a sociálních věcí z Operačního programu zaměstnanost podpořil pět významných 

projektů. Z Operačního programu životní prostředí se podařilo v roce 2018 postupně 

realizovat čtyři investiční projekty. 
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 Přípravu a veškeré náklady související s přípravou projektů nejprve financuje město, 

projekty jsou v průběhu roku registrovány a po jejich případném schválení dojde k samotné 

realizaci projektů a plnění harmonogramu, včetně finančního plánu získaných dotací. V níže 

uvedené tabulce je stručně uveden přehled nákladů na přípravu a realizaci projektů. 

 

 

Celkový příjem z dotačních prostředků za rok 2018 dosáhl částky 63 milionů 861 tisíc 

722 korun. Tyto příjmy zahrnují i doplatky projektů z minulých období i z projektů 

zrealizovaných v roce 2018 a z části, nebo zcela proplacených v roce 2018. Převážně se jedná 

o více-etapové projekty, jejichž realizace trvá i několik let. Celkové náklady na přípravu a 

realizaci projektů Evropské unie dosáhly téměř výše 110 milionů 404 tisíc korun z 

rozpočtovaných 132 milionů 361 tisíce korun. Plnění čerpání je tedy 83,4 %. 

Odbor rozvoje a investic v roce 2018 zahájil přípravu či realizaci následujících projektů 

podpořených ze Státního fondu dopravní infrastruktury: Lipská–Mýtná cyklochodník; 

Podchod pod silnicí číslo třináct na Písečné a podchod u Podkrušnohorského zooparku; Lávka 

k nádraží nad silnicí. 

V rámci Operačního programu vědy, výzkum, vzdělávání, konkurenceschopnost úsek 

dotací třetím rokem realizuje projekt s názvem Inkluzivní vzdělávání v Chomutově. Tento 

projekt je podpořen z Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy a jeho celkové náklady 

dosahují výše zhruba devětadvacet milionů korun. Jedná se o více-etapový projekt, jenž bude 

probíhat do 31. června 2019. Projekt je zaměřen na aktivity podporující začleňování v oblasti 

předškolního vzdělávání a příslušných opatření. Jeho specifickým cílem je zkvalitnění 

vzdělávání zejména v sociálně vyloučených lokalitách a řešení specifických situací v inkluzivním 

vzdělávání romských dětí a ostatních dětí a žáků, kteří čelí podobným překážkám ve vzdělávání 

v běžných školách hlavního vzdělávacího proudu.  
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V roce 2018 probíhala realizace několika projektů z Operačního programu 

zaměstnanost. Projekt Prostupné 

zaměstnávání v Chomutově probíhá od 

roku 2017 a bude pokračovat do roku 

2020. V prosinci 2018 byl ukončen 

projekt Tvorba Komunitního plánu 

rozvoje sociálních a souvisejících služeb 

obce s rozšířenou působností Chomutov 

a nově od roku 2018 byl zahájen 

dvouletý projekt Chytrý Chomutov. 

Dále došlo v roce 2018 k zahájení 

první fáze projektu Otevřené a moderní úřady, který čerpá podporu z Programu spolupráce 

Saska a České republiky. V první fázi byla rekonstruována zasedací místnost v budově 

magistrátu ve Zborovské ulici včetně vybavení nábytkem a informační technikou. 

Během hodnoceného roku pokračovala realizace projektu Modernizace pobytových 

zařízení ve správě Sociálních služeb Chomutov, která probíhá na Písečné v domově pro osoby 

se zdravotním postižením. Tento projekt je podpořen z programu Ministerstva práce a 

sociálních věcí a potrvá do roku 2019. 

Díky prostředkům, které se odboru rozvoje a investic podařilo získat z Integrovaného 

operačního programu byla 

dokončena a proplacena 

rekonstrukce objektu č. p. 5164 

na Kamenné, který od září 2018 

slouží pro účely dětské skupiny a 

Sociálního centra Kamenná. 

Dokončen a proplacen byl i 

projekt sociálního bydlení 

v Palachově ulici. Z předešlého 

roku pokračovala realizace 

projektů Infrastruktura 

volnočasových zařízení (ten je 

zaměřen na stavbu, konektivitu a vybavení tří učeben v Domečku a jedné v Základní umělecké 

škole) a Digitální, jazykové, přírodní a řemeslné kompetence v oborech na základních školách. 

Z Operačního programu životní prostředí byly v roce 2018 úspěšně dokončeny a 

proplaceny projekty Energetických opatření na Mateřské škole Kvítek a Mateřské škole 

Kamarád. Obdobná opatření začala být v průběhu hodnoceného roku uskutečňována na 

Základní škole Kadaňská a správní budově Městských lesů v Hoře Svatého Šebestiána.  

Foto: Odbor rozvoje a investic 

Foto: Odbor rozvoje a investic 
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Zaměstnanci odboru také připravili k čerpání dotací z programu Ministerstva pro 

místní rozvoj projekt za účelem demolice objektu v Riegerově ulici. Ten byl v roce 2018 také 

úspěšně dokončen. 

V rámci podpory kulturních památek získalo Statutární město Chomutov také podporu 

z Ministerstva kultury na opravu fasády Oblastního muzea v Chomutově. 

 

Investiční akce a opravy 

Plánované a zrealizované investiční akce roku 2018 svou strukturou směřují ke zlepšení 

života ve městě s odkazem na životní prostředí, dopravní a technickou infrastrukturu, bydlení, 

sport a kulturu. V roce 2018 pokračoval také Participativní rozpočet33, jehož podstatou je 

příjem námětů od občanů k vylepšení bydlení nebo okolí v místě bydliště v Chomutově. 

Každoročně město 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 Podkrušnohorský Zoopark.  

 Pro rok 2018 bylo orgány města schváleno v celkem sedmaosmdesát investičních 

akcí.34 V uvedeném počtu je zahrnuta také obnova historických památek, participativní 

rozpočet, investice do školských zařízení a fond rozvoje města. Rozpočet odboru rozvoje a 

investic byl pro hodnocený rok naplánován ve výši 324 milionů 574 tisíc korun, které poskytlo 

ze svého rozpočtu město Chomutov. Během roku došlo k úpravám rozpočtu a k jeho navýšení 

na 342 milionů 831 tisíc korun v důsledku příjmu z naplánovaných dotací. Skutečné čerpání 

v roce 2018 dosáhlo částky 252 milionů 770 tisíc 808 korun a 93 haléřů, což je 73,73 % 

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: tj. 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. 

 

33 7. května byly vyhlášeny vítězné projekty druhého ročníku participativního rozpočtu. Z dvou tisíc sedmdesáti 
šesti odevzdaných hlasů jich nejvíce připadlo těmto projektům: Modernizace podchodu pod silnicí I/13 lokalita 
Kadaňská – střed města, Modernizace psího útulku, Odpadkové koše a lavičky podél cyklostezky od Bezručova 
údolí k Bandě, Dětské hřiště pro malé děti na VEROS, Defibrilátory do města, Sociální zázemí VEROS, 
Rekonstrukce dvou stávajících kurtů na plážový volejbal – VEROS, Osvětlení areálu Domovinka, Oživlá dubová 
alej a Malovaná hřiště. 
34 Souhrnná tabulka realizovaných investičních akcí za rok 2018 je uvedena v příloze číslo tři. 
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 Investiční akce realizované v roce 2018 lze hodnotit v kvalitě provedení jako velmi 

dobré, čerpání rozpočtu organizační jednotky dosáhlo téměř 74 %. V rámci realizací 

samotných stavebních akcí nevznikly žádné výrazné problémy, průběžné realizační problémy 

jsou zpravidla řešeny souběžně s akcí. 

 

 

5.7.6 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 2018 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 u soudu, na notářství, na Policii České republiky a na přestupkové komisi. 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. 

 

Oddělení terénní sociální práce 

Oddělení terénní sociální práce zůstalo v roce 2018 ve stejném personálním složení 

jako v roce předešlém. Pracovalo zde devatenáct pracovníků, kteří měli na starosti péči o 

celkem jedenadvacet agend a podíleli se také na uskutečnění níže uvedených událostí.  
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 Od 1. listopadu 2017 do 30. dubna 2018 proběhl ve spolupráci se Sociálními službami 

Chomutov již posedmé výdej polévek, čaje a pečiva 

pro lidi bez přístřeší. Výdej probíhá každoročně 

v budově Magistrátu města Chomutova ve Zborovské 

ulici od dvanácti do patnácti hodin. V uvedeném 

období bylo vydáno celkem tisíc sto třiatřicet porcí 

polévek, denně průměrně deset porcí. Zaměstnanci 

oddělení rozdali také zhruba sto třináct kusů oblečení 

a bot, které dostali k dispozici darem od zaměstnanců 

magistrátu a občanů města Chomutova. 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; nabízeny byly i jiné formy pomoci. Počet lidí bez domova se na 

počátku roku 2018 pohyboval okolo třiceti, což je o dvacet méně než v roce předchozím.  

 8. září se poprvé uskutečnila potravinová sbírka, jež proběhla mimo rámec každoroční 

celostátní listopadové sbírky, ale kterou samostatně zaštiťoval hypermarket Kaufland. Této 

akce se dobrovolně zúčastnily, společně 

s kolegyněmi z oddělení sociálně-právní 

ochrany dětí, také dvě pracovnice oddělení 

terénní sociální práce. Pomohly tak rozšířit 

informace o této akci a vybrat potraviny a 

hygienické potřeby od lidí, kteří je 

dobrovolně darovali na dobročinné účely. 

Celkem bylo vybráno osm set padesát 

kilogramů materiální pomoci. 

 

 V průběhu roku 2018 byla 

uskutečněna také tichá sbírka pro potřebné. Impulsem k této akci bylo zabydlení dvanácti 

nových sociálních bytů. Ty dostávají přiděleny znevýhodněné rodiny, mezi nimiž a odborem 

sociálních věcí pak probíhá intenzivní komunikace a spolupráce. Zaměstnanci oddělení terénní 

sociální práce uskutečnili mezi uživateli 

bytů průzkum, z něhož vzešel seznam 

vybavení, jež by bylo vhodné darovat. 

Nejčastěji se jednalo o nábytek, pračky 

a ledničky. Tento seznam byl rozeslán 

zaměstnancům Magistrátu města 

Chomutova, kterým se podařilo vše 

potřebné zajistit a s pomocí stěhovací 

firmy předat klientům sociálních bytů.  

Foto: Odbor sociálních věcí 

Foto: Odbor sociálních věcí  

Foto: Odbor sociálních věcí 
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 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, se osm pracovníků oddělení 

terénní sociální práce zúčastnilo týdenní zahraniční cesty do Barcelony. Během pobytu 

navštívili neziskové i státní organizace zabývající se pomocí osobám bez přístřeší a měli 

možnost setkat se s příklady dobré praxe v oblasti systému sociálního bydlení.  

 

Oddělení sociálně-právní ochrany dětí  

Oddělení sociálně-právní ochrany dětí zaměstnávalo v roce 2018 celkem šestadvacet 

specializovaných pracovnic, které zajišťovaly sociálně-právní ochranu dětí v obvodech 

Chomutov, Jirkov a přilehlých obcích. V tomto roce evidovaly pracovnice oddělení celkem tři 

tisíce pět set třicet dva rodin, na které se zaměřuje sociálně-právní ochrana dětí. Pracovaly 

s dvěma sty devětadvaceti dětmi, o které pečuje celkem dvě stě třicet pět 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 sociálně-právní ochrany dětí v roce 2018 doprovázelo sedmapadesát 

pěstounských rodin na základě uzavřených dohod o výkonu pěstounské péče, v tisíci dvou set 

čtrnácti případech bylo oddělení určeno soudem jako kolizní opatrovník k nezletilým dětem. 

Sociální pracovnice oddělení se účastnily celkem tisíce tří set třiatřiceti soudních jednání a 

v pěti stech dvaasedmdesáti případech zastupovaly nezletilé děti při výslechu na policii, 

přestupkové komisi, u notáře a jiných institucí.  

Sociální pracovnice poskytovaly sociálně-právní ochranu celkem dvěma stům 

čtyřiadevadesáti 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 provedly pracovnice u těchto dětí celkem devět 

set čtyřicet tři návštěv a sledovaly péči o sto jedenapadesát dětí, u kterých byl nařízen soudní 

dohled nad výchovou dítěte. 

Oddělení evidovalo také v průměru dvě stě devadesát jednu sledovanou rodinu, v nichž 

dohlíželo na péči rodičů o děti. Jednalo se zejména o rodiny, ve kterých sociální pracovnice 

řešily ztrátu bydlení, zajišťování základních potřeb při péči o děti (potraviny, absence 

preventivních prohlídek dětí u pediatrů, záškoláctví, zadlužení rodiny, hygienické návyky) a 

kde zatím nebylo uloženo žádné výchovné opatření (nařízení soudního dohledu, nařízená 

ústavní nebo ochranná výchova a podobně). 

Dále byla zajištěna ochrana u pěti set dvaašedesáti týraných, zneužívaných a 

zanedbávaných nezletilých dětí, dvou set osmasedmdesáti chlapců a dvou set 

čtyřiaosmdesáti 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 sto 

dvaadevadesát případů týkalo týrání tělesného či psychického, sexuálního zneužívání a dětské 
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pornografie. V sedmapadesáti případech bylo řešeno domácí násilí mezi rodiči či partnery, 

kterého byly přítomny nezletilé děti, a v šestnácti případech bylo Policií České republiky 

rozhodnuto o vykázání agresora ze společného obydlí. 

Pracovnice vykonávající činnost sociální kurately pro děti a mládež v roce 2018 řešily 

třiašedesát případů trestné činnosti nezletilých a mladistvých pachatelů, čtyřiaosmdesát 

přestupků mladistvých a dvě stě devadesát sedm 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 čtyři tisíce devět set padesát devět sociálních šetření, uspořádali patnáct 

případových konferencí a v rámci pohotovosti zasahovali v sedmačtyřiceti 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 během Dne otevřených dveří odboru sociálních věcí sedm přednášek pro 

veřejnost. Zúčastnili se i studenti a děti, celková návštěvnost přednášek byla sto tři 

posluchačů. Díky spolupráci s opatrovnickými soudci chomutovského soudu byla uspořádána 

také 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.  

Za zmínku stojí pokračování účasti zástupců oddělení v projektu Síťování pracovníků 

pro výměnu dobré praxe v práci s mládeží ohroženou sociální exkluzí (NEET). Na základě 

tohoto programu byl v Chomutově 20. března uspořádán workshop, na němž představili svou 

praxi zástupci Schola Empirica v Praze, spolek Světlo Kadaň a zástupkyně oddělení sociálně-

právní ochrany dětí v Chomutově. Chomutov zpracoval projekt se zaměřením na prevenci 

odebírání dětí do ústavní péče a pomoc rodinám, které chtějí získat své děti zpět z ústavní 

péče. Průběh realizace projektu a jeho výstupy pak zástupkyně oddělení prezentovaly v říjnu 

v Praze na konferenci Inovace v sociální práci s dětmi a mládeží. 

Zaměstnanci oddělení sociálně-právní ochrany dětí a oddělení terénní sociální práce 

navštívili v roce 2018 také pět přednášek uspořádaných Vzdělávacím centrem pro veřejnou 

správu České republiky. Přednášky byly akreditovány Ministerstvem práce a sociálních věcí a 

byly velmi zajímavé a přínosné pro přímou práci s klienty.   

V průběhu roku 2018 zaměstnanci oddělení sociálně-právní ochrany dětí uspořádali 

následující aktivity: 

 Ve dnech 26. až 27. května a 9. až 10. června 2018 připravil Odbor sociálních věcí dva 

víkendové vzdělávací pobyty pro pěstounské rodiny. První probíhal v obci Kovářská, druhý na 

Svahové. Organizaci víkendových pobytů zajistily pracovnice oddělení sociálně-právní ochrany 

dětí, o vzdělávání a péči o děti se postaraly pedagogičtí odborníci, přičemž s denním 
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programem pomáhaly i pracovnice oddělení sociálně-právní ochrany dětí. Pro pečující dospělé 

z pěstounských rodin byly připraveny dvě šestihodinové přednášky pojednávající téma Od 

přijetí pod křídlo po vylétnutí z hnízda, zatímco se děti věnovaly různorodým aktivitám. 

Pěstouni reagovali na vybrané téma i formu přednášky vesměs pozitivně. Skupiny se v průběhu 

aktivně zapojovaly, diskutovaly a předávaly si příklady dobré praxe, osobní zkušenosti, zážitky.  

Zatímco se dospělí vzdělávali, děti se 

věnovaly různorodým aktivitám, 

zaměřeným na pohyb, rozvíjení logického 

myšlení, kreativity, fair play, týmové 

spolupráce, sebepoznání, rozhodování a 

podobně. Děti cvičily svou pozornost, 

trpělivost, kreativitu a pečlivost. Prvního 

pobytu se zúčastnilo osm rodin (dvanáct 

dospělých a jedenáct dětí ve věku od šesti 

do patnácti let). Druhého vzdělávacího 

pobytu se zúčastnilo deset rodin (šestnáct 

dospělých a deset dětí ve věku šest až sedmnáct let). Děti si z pobytu odvezly vlastnoručně 

vyrobené přáníčko s lučním kvítím, náhrdelníky s peřím a korálky, kávová srdíčka a kamínky 

pokreslené akrylovými barvami. Na konci pobytu proběhlo vyhodnocení soutěží a oznámení 

vítězů. Všechny děti nakonec dostaly sladkou odměnu za svou snahu a píli.  

Od 15. do 17. června 2018 vyrazily pracovnice oddělení sociálně-právní ochrany na 

tradiční víkendový pobyt spojený s projektem Prevence kriminality Městské policie 

Chomutov. Letos proběhl opět v Rekreačním a školícím středisku Pod Kempem v Jesenici a 

organizačně i personálně byl zajištěn pracovníky odboru sociálních věcí chomutovského 

magistrátu. Kromě her, sportovních klání, 

koupání, posezení u táboráku či řádění na 

diskotéce vyrazily děti na turisticko-naučnou 

stezku, kterou 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, drobných cen a hurá domů. Všechny 

děti uvedly, že se jim pobyt velmi líbil a moc se 

těší na některý příští.  

 V září 2018, od 10. do 12., se uskutečnil seznamovací pobyt spojený s prevencí 

kriminality. Zúčastnilo se ho třicet žáků ze šesté třídy první Základní školy v Jirkově a 

pracovnice oddělení sociálně-právní ochrany dětí. Akce proběhla v kempu Rybářské bašty ve 

Vikleticích a kromě her zaměřených na skupinovou spolupráci si děti poslechly výklad členů 

Hasičského sboru Spořice s ukázkou požární techniky, či příslušníků Městské policie Jirkov o 

Foto: Odbor sociálních věcí 

Foto: Odbor sociálních věcí 
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sociálně-právní ochraně dětí a zdravovědě, přičemž si děti mohly vyzkoušet nácvik masáže 

srdce na cvičné panně. Při pobytu došlo i k neúmyslnému zranění jedné z dívek, které si 

vyžádalo lékařské ošetření. Spolužáci s třídní učitelkou a asistentkou pedagoga dokázali rychle 

reagovat a poskytnout první pomoc.  

 V termínu od 21. do 24. září 2018 se uskutečnil druhý víkendový pobyt spojený s 

projektem Prevence kriminality v tomto roce, který byl již poněkolikáté pořádán pro děti 

spolupracující s oddělením sociálně-právní ochrany dětí Magistrátu města Chomutova. Akce 

opět organizačně a personálně zajistily pracovnice odboru sociálních věcí a tradičně v areálu 

Pod Kempem v Jesenici. Program byl podobný jako o víkendu v červnu, tedy hry a sportovní 

klání, táborový oheň, diskotéka a ani návštěvníci zářiového pobytu nebyli ochuzeni o 

turisticko-naučnou stezku pořádanou Střediskem výchovné péče Buškovice. Poslední den 

nechybělo krátké zhodnocení pobytu, předání diplomů a drobných cen.  

 Dne 7. prosince 2018 proběhlo předvánoční setkání pěstounských rodin v prostorech 

sociálního centra Kamínek v Chomutově v ulici Kamenná. Rodiny se scházely průběžně po celé 

odpoledne, celkem jich bylo třináct (osmnáct dospěch a devatenáct dětí). Pro děti byly 

připraveny vánoční dílničky, kde si mohly vyrobit přáníčka, ozdoby z moduritu, papírové koule, 

svícny, stromečky ze dřeva a další ozdoby. K výrobě se připojili i dospělí, se kterými byla 

zároveň projednána i navrhovaná témata přednášek pro rok 2019. Byla připomenuta práva a 

povinnosti plynoucí z uzavřených Dohod o výkonu pěstounské péče, jejich naplňování, 

možnosti čerpání služeb a jejich využití či aktuální situace dětí v péči.  

 

             

5.7.7 ODBOR STAVEBNÍ ÚŘAD 

 Odbor stavební úřad sídlí v budově bývalé měšťanské školy na Husově náměstí. Odbor 

vykonává státní správu na úseku územního plánování a stavebního řádu a na úseku památkové 

péče v rozsahu svěřeném Radou města Chomutova. Odbor stavební úřad vedla v roce 2018 

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. Odbor stavební úřad je členěn na 

obecný stavební úřad, silniční správní úřad, speciální stavební úřad, dopravně-správní agendy 

a vodoprávní úřad. 
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 Zaměstnanci stavebního úřadu uložili v roce 2018 třiadvacet pokut za porušení 

stavebního zákona v celkové výši sto čtyřicet tisíc devět set korun. Na správních poplatcích byl 

vybrán jeden milion sto dvacet tisíc korun.  

V rámci územního rozhodování a stavebního řízení bylo vydáno dva tisíce dvě stě 

osmadvacet opatření a rozhodnutí a během dozorové činnosti stavebního úřadu provedeno 

sto dvaadevadesát kontrolních prohlídek. Sledované stavby na území města Chomutova 

kontrolovali zaměstnanci úseku každé tři měsíce. Jednalo se o třiatřicet staveb (o tři více než 

v roce 2017), z nichž pět bylo v památkové zóně. 

Obsahem činnosti stavebního odboru je také kolaudace staveb a prostor sloužících 

veřejnosti. V roce 2018 bylo zkolaudováno a uvedeno do provozu pracoviště magnetické 

rezonance a ultrazvuku s technickým a 

hygienickým zázemím v pavilonu C 

nemocnice Chomutov. Zaměstnanci 

stavebního úřadu také dohlíželi na 

průběh stavebních úprav pavilonu 

porodnice a gynekologie, během nichž 

došlo k přestavbě prvního podzemního a 

prvního nadzemního podlaží původní 

porodnice a gynekologie na nový 

stravovací provoz nemocnice. 

V podzemním podlaží vzniklo zázemí pro 

zaměstnance, skladové prostory pro 

kuchyňský provoz, zásobování a zázemí pro vzduchotechnickou jednotku. Nadzemní podlaží 

je řešeno jako varna, přípravna pokrmů a stravovací provoz pro personál nemocnice. Nachází 

se zde také sociální zázemí, kanceláře a denní místnost pro zaměstnance. V blízkosti 

nemocnice v Kochově ulici byla otevřena bezbariérová budova a parkoviště Oční kliniky 

Solomonis. Veřejnosti nabízí pracoviště odborných lékařů (pracovny, vyšetřovny lékařů), 

zákrokové sály, prodejnu optiky a potřebné zázemí pro lékaře a pacienty. V hodnoceném roce 

došlo také ke stavebním úpravám objektu č. p. 5164 na Kamenné. Pro potřeby Sociálních 

služeb Chomutov bylo vytvořeno nové dispoziční řešení, zvětšena okna, vybudován nový výtah 

a upraveno okolí objektu. Vše bylo podřízeno záměru na zprovoznění prostor, jež by 

poskytovaly zázemí dvěma dětským skupinám (budova A), poradenskému sociálnímu centru 

a ředitelství Sociálních služeb Chomutov (budova B).  

Foto: Odbor stavební úřad 



Kronika města Chomutova 2018    5. Veřejná správa 

 

96 
 

V rámci památkové péče bylo v roce 2018 vydáno padesát závazných stanovisek a pět 

set dva koordinovaných stanovisek a dalších písemných úkonů. Probíhaly kontroly zaměřené 

na dodržování zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, díky kterým orgán památkové 

péče uložil čtyři pokuty v celkové výši 

dvaatřicet tisíc korun. Ministerstvo 

kultury České republiky vyhlásilo v 

hodnoceném roce 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 osm set osm tisíc korun. 

Příspěvek byl využit ve výši sedm set čtyřiačtyřicet tisíc korun na obnovu dvou kulturních 

památek zapsaných v Ústředním seznamu nemovitých kulturních památek České republiky, a 

sice na výměnu střešní krytiny domu č. p. 86 v Březně u Chomutova a na obnovu fasády, 

vnitřních omítek, dveří, ohradního zdiva a cesty kostela sv. Václava v Kalku. 

 

 

5.7.8 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 

2018 paní Bc. Dagmar Mikovcová. 

 

Legislativní, organizační a personální změny 

 Dne 01. ledna 2017 nabyl účinnosti zákon č. 230/2016 Sb., kterým se mění zákon č. 

115/2001 Sb., o podpoře sportu. Obce a kraje jsou nově povinny zpracovávat vlastní plán 

rozvoje sportu pro svoje území, který musí být v souladu se státní politikou v oblasti sportu, 

musí také určit priority v jednotlivých oblastech podpory sportu a zajistit opatření k 

dostupnosti sportovních zařízení pro občany. Cílem zákona je transparentnější rozdělování 

finančních prostředků na podporu sportu, který je dlouhodobě v obcích a krajích podporován 

Foto: Odbor stavební úřad 
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nejvyšší částkou. Odbor školství proto v roce 2018 předložil radě města Chomutova dokument, 

který charakterizuje oblasti zaměření podpory sportu a vychází z dosavadních zkušeností a 

postupů města při podpoře sportovních aktivit. Dokument je koncipován jako orientační 

podklad pro tvorbu dalších strategických dokumentů při podpoře sportu, a to jak investičního 

charakteru, tak podpory sportu v každodenní činnosti. 

 Do kompetencí odboru školství spadá i hodnocení ředitelů škol a školského zařízení 

zřizovaných statutárním městem Chomutovem. Obecně byly výsledky práce vedení škol a 

školského zařízení hodnoceny jako chvalitebné, přesto rada města Chomutova využila své 

právo a z pozice zřizovatele vyhlásila v únoru konkurs na pracovní místo ředitele Mateřské 

školy Chomutov. Ve stejné době došlo k vyhlášení konkursního řízení i na obsazení místa 

ředitele základní školy na Písečné, a to z důvodu žádosti pana Mgr. Karla Poláčka o zproštění 

funkce ředitele školy. K 1. srpnu 2018 do funkcí ředitelů škol nově nastoupili pan Mgr. 

Miroslav Žalud a paní Bc. Eliška Smetanová. Oba byli jmenováni Radou statutárního města 

Chomutova na základě výsledků konkursních řízení. V říjnu vyhlásila rada další konkursní řízení 

na obsazení místa ředitele, a to Základní školy speciální a Mateřské školy, Chomutov. 

Dosavadní ředitelka paní Marie Grimlová požádala zřizovatele o zproštění z funkce ze 

zdravotních důvodů. 

 21. listopadu 2018 zřídilo zastupitelstvo města Chomutova Výbor pro výchovu, 

vzdělávání a zaměstnanost, jejímž předsedou zvolilo pana Mgr. Jana Mareše, MBA. Dalšími 

členy výboru byli jmenováni: paní Mgr. Andrea Fricová, paní Bc. Elvíra Hahnová, pan Mgr. 

Miloslav Hons, pan Ing. Jan Lacina, pan PaedDr. Jan Micka, paní Bc. Eliška Smetanová, paní 

PaedDr. Soňa Valušková, pan Mgr. Michal Vlach, paní Mgr. Dagmar Vlčková, DiS. a pan Mgr. 

Jaroslav Zahrádka. 

 V prosinci se rozšířil kolektiv odboru školství o jednoho pracovníka, který bude v rámci 

probíhajícího projektu Podpora inkluzívního vzdělávání vykonávat funkci mentora. Dojde tak, 

především na sídlištních školách, k posílení pozice koordinátora inkluze, metodika asistentů 

pedagoga a školních asistentů. 

 

Úspěchy a společenské události 

19. ledna 2018 v kině Svět oslavili společně pracovníci mateřských škol zřizovaných 

městem patnácté výročí sloučení školek do jednoho právního subjektu Mateřské školy 

Chomutov. 

Při tradiční Mateřince ve dnech 14. a 15. února 2018 ožilo městské divadlo dětským 

švitořením. Paní učitelky a děti předváděly svým rodičům, prarodičům a ostatním 

návštěvníkům, co se naučily. Opětovně na prkna přijaly účast také mateřské školy z okolních 

obcí. 

Dne 28. března 2018, na Den učitelů, proběhlo v prostorách starobylé radnice 

vyhodnocení nejlepších pracovníků ve školství. Nominování pracovníci mateřských, 
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základních a středních škol a školských zařízení se v obřadní síni setkali s vedením města, aby 

obdrželi pamětní list a drobné předměty připomínající tento den. 

Každý rok se v jarních měsících setkávají učitelé v důchodu. Letos si přišli bývalí učitelé 

zavzpomínat a společně se pobavit 25. dubna 2018 do školní jídelny základní školy Na 

Příkopech. Odbor školství přispěl na květiny a jubilejní listy těm, kteří tento rok slavili životní 

výročí.  

3. května 2018 se na dětském dopravním hřišti v Kadani konalo Oblastní kolo Dopravní 

soutěže mladých cyklistů. Chomutovské družstvo se v I. kategorii na vítězné schůdky 

nedostalo, nejlépe dopadli žáci z Kadaňské, kteří dosáhli na 5. místo. Lépe se reprezentantům 

chomutovských škol dařilo ve II. kategorii, v níž družstvo ze školy na Březenecké získalo stříbro. 

V kategorii jednotlivců se nejlépe umístila žákyně z Březenecké, která si odnesla bronz.  

22. května 2018 přivítaly dětské soubory mateřských škol jaro akcí Otevírání studánek. 

Koncert se uskutečnil v kostele sv. Ignáce. 

Začátek školního roku nejvíce prožívali prvňáčci. První třídy na některých školách 

navštívili primátor a oba náměstkové, kteří dětem rozdali upomínkové předměty. Pan 

primátor JUDr. Marek Hrabáč přivítal žáky prvních tříd na základní škole ve Školní ulici, první 

náměstek primátora pan David Dinda na základní škole v Hornické ulici a druhý náměstek 

primátora pan Mgr. Jan Mareš, MBA na základní škole na Písečné.  

 

3. září 2018 nastoupil do škol výše uvedený počet prvňáčků. Do pomyslných školních 

lavic usedlo také padesát seniorů, které začala vzdělávat Základní umělecká škola T. G. 

Masaryka. Škola tak uspokojila velký zájem z řad starších občanů.    

V novém školním roce odbor školství slavnostně přivítal i nováčky mezi pedagogickými 

pracovníky. Spolu s nimi byli pozváni do obřadní síně i ti, kteří své poslání učitele ukončili a 

odchází na zasloužený odpočinek. Akce se stává hezkou tradicí, která pozitivně posiluje pozici 

pedagogů.  

Základní škola Počet žáků z toho v I. ročníku Přípravná třída
Přípravný stupeň 

ZŠ speciální

Zahradní 691 84 9

Na Příkopech 626 75

Kadaňská 540 56

Písečná 475 50 10

Hornická 536 54

Školní 652 65

Akademika Heyrovského 501 54

Březenecká 654 78

Běžné základní školy celkem 4675 516 19 0

17. listopadu 208 21 14

Palachova 31 1

Speciální základní školy celkem 239 22 14 0

Základní školy Chomutov celkem 4914 538 33 0
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V roce 2018 pomohl odbor školství realizovat návrhy žáků základních a středních škol, 

které vzešly z projektu Participativního rozpočtu mladých–Podílej se. Nejvíce hlasů získal 

návrh týkající se Filipových rybníků s téměř dvaačtyřiceti procenty hlasů, na druhém místě 

skončil s více než třiatřiceti procenty návrh Speciální třídy při škole ve Školní ulici a třetí místo 

obsadil s přibližně jedenadvaceti procenty projekt Airsoftové hřiště. 

 

 

5.7.9 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 od 1. prosince 2018 paní Ing. Zuzana Šťastná. 

Odbor má na starosti především organizaci akcí pro veřejnost pořádaných či 

spolupořádaných městem Chomutov35 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 Facebook36 a 

Instagram, 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.  

 

Rodinné zápolení 

 Nadstandardní aktivitou odboru vnějších vztahů je pořádání celoroční akce Rodinné 

zápolení. Soutěž pro rodiny s dětmi, do které jsou zapojeny různé organizace a spolky z města, 

pořádá odbor od roku 2011. V roce 2018 byla tato akce oceněna Ministerstvem práce a 

sociálních věcí, které díky ní udělilo městu Chomutov titul Obec přátelská rodině. 

 Letošní osmý ročník rodinného zápolení, zkráceně RoZa, s maskoty kozou Rózou a 

kozlíkem Rozmarýnkem, probíhal od 6. ledna do 9. prosince a měl celkem dvanáct etap: 6. 

ledna proběhly Lední hrátky v SD Aréně na Zadních Vinohradech, kde bylo možné si zabruslit, 

zatrénovat s Piráty Chomutov či postavit sněhuláka; 10. února se v tělocvičně ve Školní ulici 

uskutečnil Taneční maraton; od 16. do 18. března se účastníci zápolení mohli zapojit do třetího 

ročníku minifestiválku deskových a karetních her ve Středisku knihovnických a kulturních 

služeb; 7. dubna proběhlo klání rodin v rámci dne zdraví, kdy bylo možné si v areálu střední 

zdravotnické školy vyzkoušet měření krevního tlaku či relaxační a obvazové techniky; bonusem 

pro zájemce byla účast na Sletu čarodějnic 30. dubna, kde byla hodnocena vizáž a dovednosti 

 

35 V příloze číslo čtyři je uveden Program akcí města Chomutova pro rok 2018. 
36 Facebook: rozsáhlý společenský webový systém sloužící hlavně k tvorbě sociálních sítí, komunikaci mezi 
uživateli, sdílení multimediálních dat, udržování vztahů a zábavě. 
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čarodějnic a čarodějů; 12. května se rodinné zápolení zaměřilo na sto let Československa a v 

atriu chomutovské knihovny prověřilo soutěžící například ve střelbě z praku, chytání myší či 

slalomu na koloběžce; 26. května proběhla RoZa na soutěžních stanovištích ve Sportovním 

areálu Domovinka, kde probíhala prezentace integrovaného záchranného systému; 9. června 

zavítali soutěžící na etapu Noc v muzeu; druhá bonusová akce byla věnována rodičům, a tudíž 

byla spojena s pivními slavnostmi konanými 16. června v areálu Domovinka; 16.  září soutěžily 

rodiny v netradičním pětiboji na náměstí 1. máje, jenž proběhl během Chomutovského 

festivalu sportu; 6. října se účastníci zápolení ocitli ve světě Českých bájí a pověstí, ve který se 

proměnilo Středisko knihovnických a kulturních služeb; 27. října proběhla RoZa v rámci 

lampionového průvodu v předvečer oslavy stého výročí založení samostatného 

československého státu; 18. listopadu si děti poměřily síly při plavecké soutěži v Aquasvětě; a 

9. prosince proběhlo vyhlášení vítězů Rodinného zápolení 2018 v Městském divadle, které 

zpestřil koncert skupiny Maxim Turbulenc.  

 

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 2018 se předání ceny konalo 22. června 

v historickém sklepení, jež se rozprostírá pod radnicí a kostelem sv. Kateřiny. Novým držitelem 

této ceny se stal pan Lubomír Vrbenský. 

 

 Lubomír Vrbenský je přes třicet let členem softbalového oddílu Beavers Sportclubu 80 

Chomutov, v jehož mužstvu 

dosáhl jako nadhazovač 

mimořádných sportovních 

úspěchů v českém, evropském 

i světovém měřítku. Během své 

sportovní kariéry získal šest 

zlatých medailí z Poháru mistrů 

evropských zemí, jedenáct 

titulů Mistra České republiky 

v softbalu mužů a devětkrát se 

stal vicemistrem. Pro své 

úspěchy byl zařazen i do 

softbalového reprezentačního 

týmu České republiky, v němž 

působil od roku 1996 do roku 

2009. Během tohoto angažmá 

se stal čtyřikrát mistrem Foto: Chomutovský deník / Roman Dušek  
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Evropy a čtyřikrát se probojoval na mistrovství světa. V roce 2015 byl uveden Mezinárodní 

federací baseballu a softballu do mezinárodní síně slávy a následně v roce 2016 Evropskou 

softbalovou federací do evropské síně slávy. Neméně obdivuhodný je fakt, že se po celou dobu 

sportu věnoval na amatérské úrovni a vykonával své povolání strojvedoucího.  

 

Chomutovský půlmaraton 

 Po úspěchu loňského prvního ročníku Chomutovského půlmaratonu se město 

Chomutov rozhodlo založit novou tradici a uspořádalo ročník druhý. Uskutečnil se 1. září a 

navštívilo jej sedm set běžců, což je o dvě stovky více než v předchozím roce a zároveň signál 

pro vedení města, že jeho rozhodnutí v organizaci závodu pokračovat bylo správné. Trať 

dlouhá jedenadvacet kilometrů a tři sta metrů byla zachována z předešlého ročníku, 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 a nejrychleji ho dosáhl Jan Sokol za Sokolova, který svým výkonem s časem jedna 

hodina patnáct minut a čtyřicet vteřin překonal zhruba o tři minuty loňského vítěze. 

Nejrychlejším Chomutovanem byl čtvrtý Stanislav Ouzký, nejrychlejší Chomutovankou byla, 

druhá v ženské kategorii, Ivana Vávrů. Průběh půlmaratonu zpestřoval doprovodný program 

v podobě hudebního vystoupení, nabídky sportovního oblečení či moderátorské výkony 

Martina Zounara a Lukáše Budaie. Za účastníky oceňovanou organizací stojí kromě odboru 

vnějších vztahů a jeho spolupracovníků také řada dobrovolníků.     

 

Oslavy stého výročí vzniku Československé republiky 

 Během celého roku 2018 se v Chomutově uskutečnila řada nejrůznějších akcí, které 

připomínaly sto let od 

založení samostatného 

československého 

státu37. Vyvrcholením 

všeho však byl 28. říjen, 

kdy na náměstí 1. máje 

přijel sám Tomáš 

Garrigue Masaryk. Odbor 

vnějších vztahů při-

chystal Chomutovanům 

ve spolupráci s Muzeem 

československého 

opevnění Na Kočičáku 

netradiční podívanou, 

 

37 Plakát s programem akcí k 100. výročí vzniku republiky je uveden v příloze číslo šest. 

Foto: Chomutovský deník / Roman Dušek 
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když využil podoby jednoho z členů muzea, pana Jana Kohouta, a zinscenoval příjezd 

prezidenta Osvoboditele. Už 27. října, v předvečer státního svátku, prošel T. G. Masaryk 

městem v čele lampiónového průvodu doprovázeného legionáři na koních. 28. října se pak na 

náměstí uskutečnil příjezd prezidenta v kočáře doprovázeném legionáři, kde se mu dostalo 

přivítání chlebem se solí a písní Ach synku, synku v podání dětského sboru Základní umělecké 

školy v Chomutově. Prezident si poté podal ruku s přihlížejícími obyvateli Chomutova, 

dekoroval prapory chomutovských spolků a pronesl krátký proslov, v němž popřál městu a 

republice dalších sto let ve svobodě a demokracii. Po jeho odjezdu si návštěvníci slavnosti 

mohli na náměstí prohlídnout dobové vojenské tábory, tábor skautů, polní kuchyni, biograf a 

kovárnu, porovnat tehdejší vojenskou techniku se současnými stroji Armády České republiky 

a poslechnout staročeskou dechovku, přednášky o legionářích či zhlédnout vystoupení sokolů.  

 Představitelé města a veřejnosti uctili památku T. G. Masaryka také pietním aktem u 

památníku v parku na náměstí T. G. Masaryka. V souvislosti s významným výročím 

představitelé města předali pamětní medaile osobnostem, které bránily republiku, hájily 

svobodu a připomínaly významné události našich dějin. Den před vypuknutím oslav, 26. října, 

byly odhaleny pamětní desky představitelům prvorepublikové armády, kteří působili 

v československých legiích a dopomohli tak vzniku samostatného státu, a zároveň během své 

vojenské služby působili v Chomutově. Desky připomínají majora Josefa Šulce (v ulici Mjr. 

Šulce), armádního generála in memoriam Karla Kutlvašra (ve Škroupově ulici) a štábního 

kapitána Theodora Koubu (v ulici Št. kpt. Kouby). 

 Z dalších akcí, které byly v průběhu roku spjaty s výročím republiky, lze jmenovat 

například Chomutovské slavnosti (12. až 13. května), jež byly v roce 2018 zasazeny do období 

první republiky; výstavy Od pádu orla k českému lvu (1. září až 11. listopadu), Velká válka a 

naše legie (22. září až 28. října) a Rok 1918 na Ústecku (4. října až 4. listopadu), které připravilo 

Oblastní muzeum Chomutov; putovní exteriérovou výstavu o milnících Československé 

republiky (3. až 29. října); Středisko knihovnických a kulturních služeb přichytalo setkání 

s autory a ilustrátory dětských knih o první republice a divadelní představení o tom, co 

předcházelo jejímu vzniku (27. října); Středisko volného času Domeček připravilo projekt Česká 

vlajka a chomutovské školy, mimo jiné, změřily síly během Stolympiády; společnost Kultura a 

sport uskutečnila promítání filmů mapující stoletou historii republiky a v Podkrušnohorském 

zooparku byl vysazen Strom Olgy Havlové. 

  

Další akce roku 2018 

 Kromě výše uvedených společenských událostí pořádal v roce 2018 odbor vnějších 

vztahů Vzpomínkové setkání u příležitosti sto šedesáti osmi 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 a 

Podkrušnohorským zooparkem zajišťoval velikonoční pásmo dětí mateřských škol a výzdobu 

na náměstí 1. máje pod názvem Chomutovské Velikonoce (27. března). Organizoval také 
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chomutovský Mezinárodní den památek a sídel (21. dubna), den, kdy jsou zdarma 

zpřístupněné památky města, zapojení Chomutova do celorepublikové akce Ukliďme Česko 

(7. dubna), Pietní akt u příležitosti třiasedmdesátého výročí osvobození na městském hřbitově 

a v městském parku (8. května) či akci Slet čarodějnic, během které se bývalý letní stadion 

proměnil na hudební festiválek s táborovým ohněm (30. dubna). Bez odboru vnějších vztahů 

by se neuskutečnil ani Evropský den hudeb (21. června), který zahajuje sezonu koncertů 

v městském parku, a letní Koncerty dechových hudeb tamtéž (červen až srpen), Ocenění dárců 

krve (23. května) či Festival sportu, na němž se Chomutovanům představily ve městě působící 

sportovní spolky a oddíly (16. září). Odbor vnějších vztahů zajišťoval také Dny evropského 

dědictví, během nichž bylo možné zdarma navštívit chomutovské památky (8. září), uctění 

památky Dne válečných veteránů (11. listopadu) a Dne boje za demokracii a Mezinárodního 

den studentstva (17. listopadu). Zásluhou tohoto odboru je i hladký průběh Chomutovského 

tanečního gala, mezinárodní taneční soutěže o Velkou cenu města Chomutova (18. listopadu), 

a Chomutovských Vánoc (2. až 24. prosince). Zmíněné akce jsou podrobněji zaznamenány 

v kapitole Kalendárium.  

 Mimo vlastních organizačních povinností spolupracovali zaměstnanci odboru vnějších 

vztahů na realizaci: Sportovce roku (22. února), Masopustu (10. února), Regiofestu (31. 

května), Severočeských farmářských trhů na náměstí 1. máje a multižánrového festivalu 

Otevřeno (24. května až 6. června); a reprezentovali město Chomutov na veletrzích 

Chemnitzer Reisemarkt (5.ledna), Reisemesse Drážďany (26. až 28. ledna), Holiday World 

Praha (15. až 18. února), Miniveletrh cestovního ruchu Most (12. června), ITEP Plzeň (20. až 

22. září) a TUC Lipsko (22. až 25. listopadu). 

 

 

5.7.10 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 byl zřízen 

usnesením Rady Statutárního města Chomutova ze dne 29. října 2018 a k 1. lednu 2019 byla 

do funkce vedoucí jmenována paní Ing. Helena Scherberová.  

 Oddělení, mimo jiné, vede evidenci zemědělských podnikatelů, dohlíží na dodržování 

povinností týkajících se živnostenského podnikání – ochrany spotřebitele či spotřební daně. 

Od 1. července 2018 byly obecním živnostenským úřadům rozšířeny kompetence ke kontrole 

dodržování povinností vyplývajících ze zákona č. 159/1999 Sb., o některých podmínkách 

podnikání a o výkonu některých činností v oblasti cestovního ruchu, včetně řešení přestupků 

podle tohoto zákona.  Od 1. prosince 2018 úřad také nově uděluje oprávnění k živnosti Činnost 

samostatných likvidátorů pojistných událostí, pro jejíž ohlášení je požadována odborná 

způsobilost v podobě středního vzdělání s maturitní zkouškou. V samostatné působnosti pak 

na základě pověření rady města ukládá úřad pokuty osobám, které porušily povinnost 

stanovenou tržním řádem Statutárního města Chomutova.  
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Úsek registrační 

K 31. prosinci 2018 odbor živnostenský úřad registroval v územním obvodu Chomutova 

jako obce s rozšířenou působností třináct tisíc čtyři sta třiatřicet fyzických a právnických osob 

s platným živnostenským oprávněním, a to k provozování dvaceti tisíc pěti set dvaceti živností. 

V roce 2018 vzniklo těmto podnikatelům sedm set dvaadvacet nových živnostenských 

oprávnění a bylo vydáno tisíc dvě stě sedmačtyřicet průkazů živnostenských oprávnění. V pěti 

stech čtrnácti případech odbor přistoupil k vydání rozhodnutí o zrušení živnostenského 

oprávnění, z nichž převážná většina sice byla na žádost podnikatele, nicméně sto šestapadesát 

rozhodnutí bylo vydáno ve správním řízení jako sankční opatření. Dále bylo vyřízeno tisíc sto 

šedesát čtyři přerušení a pokračování v provozování živnosti a zaznamenáno tisíc sto padesát 

čtyři údajů o provozovnách. 

V návaznosti na výše uvedené úkony včetně doprovodných záležitostí, jako je legalizace 

a vidimace a úkonů souvisejících s agendou evidence zemědělských podnikatelů, bylo na 

správních poplatcích vybráno přes šest set osmatřicet tisíc korun. Tzv. službou „na počkání“ 

na registračním úseku, díky které je především sledována spokojenost klientů s cílem vyřídit 

věc v rámci jedné návštěvy na úřadě, pokud to procesní podmínky umožňují, je pak 

generována úspora na poštovném a obálkách. Tato úspora byla v roce 2018 jedenapadesát 

tisíc dvě stě dvacet sedm korun. 

 

Kromě obsluhy klientů registrační úsek pro účely zápisu do živnostenského rejstříku 

zpracovává 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 např. usnesení z veřejných rejstříků, jako je obchodní rejstřík, insolvenční 

326
299 342

270
245

191 193 210
263

339

207 225

446
397

450

363
323 290 300 319

380

494

354
324

Vydané dokumenty

Dokumenty "na počkání" Dokumenty celkem



Kronika města Chomutova 2018    5. Veřejná správa 

 

106 
 

rejstřík atd. K tomu se úsek registrační v roce 2018 podílel na řízeních vedených z důvodu 

neprokázání právního důvodu k sídlu, v důsledku čehož bylo na nákladech řízení z jeho strany 

uloženo sto jedenačtyřicet tisíc korun. 

 

 

Úsek kontrolní a správní 

 Odbor živnostenský úřad prostřednictvím kontrolního a správního úseku uložil v roce 

2018 čtyři sta osmadvacet pokut v celkové výši jeden milion sto osmasedmdesát tisíc pět set 

korun. Celkem v sankčních řízeních uložil pokuty a náklady řízení v celkové částce jeden milion 

čtyři sta šest tisíc pět set korun. V rámci kontrolní činnosti bylo provedeno sto sedmapadesát 

kontrol, jejichž výsledkem byl protokol o kontrole, a šest set tři úkonů před zahájením kontroly 

včetně záznamů z místních zjištění či úředních záznamů se zjištěním v terénu nebo na úřadu. 

 V roce 2018 tedy počet kontrol a dalších kontrolních úkonů převýšil data z roku 2017, 

nicméně s nižším počtem pokut uložených příkazem na místě, ale s jejich vyšším objemem. Je 

to dáno tím, že od nabytí účinnosti nového přestupkového zákona 1. července 2017 lze v praxi 

využít institut příkazu na místě s pokutou nejvýše deset tisíc korun. Použití příkazu na místě se 

projevilo jako velmi efektivní, jsou-li pro jeho vydání splněny podmínky. Ne všechna negativní 

zjištění však lze projednat příkazem na místě, a proto nezbývá nic jiného, než je projednat v 

přestupkovém řízení. 
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Úsek spolupracuje v rámci kontrolní činnosti s jinými orgány státní správy, v roce 2018 

byla nejčastější spolupráce s Českou obchodní inspekcí, velmi dobrá a efektivní pak byla 

součinnost s Městskou policií Chomutov, jejíž účasti odbor v některých případech využívá také 

z důvodu zajištění bezpečnosti kontrolních pracovníků. V roce 2018 obdržel kontrolní a správní 

úsek přes padesát 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, Policie České republiky či Městské policie Chomutov. 

 Odbor živnostenský úřad v roce 2018 spolupracoval se Střední odbornou školou 

energetickou a stavební v Chomutově prostřednictvím exkurzí studentů této školy na 

živnostenském úřadě spojené s krátkou přednáškou či besedou. V hodnoceném roce také 

pokračovala spolupráce s Okresní hospodářskou komorou v Chomutově, a to formou nabízení 

formulářů zájemcům o její služby.  

 

 

5.6.11 ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 

 Odbor životního prostředí sídlí v budově bývalé měšťanské školy na Husově náměstí. 

V roce 2018 jej vedla paní Ing. Jana Hladová.   

 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 

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.  

Podrobnější informace o činnosti Odboru životního prostředí Magistrátu města 

Chomutova v roce 2018 se bohužel nepodařilo získat.
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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 

2018 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 CNG38 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 2018 podnik 

vedl pan Ing. Petr Maxa. 

Rok 2018 byl také prvním 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 již druhým rokem provozována v tarifu 

integrovaného dopravního systému Ústeckého kraje (Dopravy Ústeckého kraje), jehož je od 

11. prosince 2016 dopravní podnik součástí.  

V roce 2018 došlo k zásadní obnově vozového parku městské hromadné dopravy. V 

březnu roku 2018 byl dodán dvanáctimetrový autobus Solaris Urbino CNG a osmnáctimetrový 

Solaris Urbino CNG. Během měsíce dubna a května přibylo do vozového parku pět trolejbusů 

Škoda 26 Tr a deset trolejbusů Škoda 27 Tr. Všech sedmnáct vozů bylo pořízeno v rámci 

projektu Udržitelná doprava 2016 z Integrovaného regionálního operačního programu. 

Poskytnutá dotace činila sto padesát osm milionů sedm set tisíc korun a pokryla výdaje 

z pětaosmdesáti procent. V listopadu a prosinci roku 2018 podnik obdržel osm 

dvanáctimetrových autobusů typu Solaris Urbino CNG, které pořídil také z Integrovaného 

regionálního operačního programu, tentokrát však v rámci první etapy projektu Udržitelná 

veřejná doprava. Během druhé etapy v červnu 2020 získá dopravní podnik dalších pět 

autobusů Solaris Urbino CNG.  

Moderní nízkopodlažní trolejbusy a autobusy jsou vybaveny plošinou pro vozíčkáře či 

novým vnitřním informačním systémem na LCD panelech, jenž zobrazuje průběh linky po 

zastávkách, tarifní zónu, čas a další doplňující informace. Ve vozech je u všech dveří a na stropě 

zabudovaný kamerový systém, včetně couvací kamery. Novinkou je také barevné provedení 

karoserie vozidel MHD v modro-bílé se stříbrným pruhem. 

 

 

38 CNG: Compressed Natural Gas, stlačený zemní plyn. 



Kronika města Chomutova 2018    6. Organizace zřízené městem 

 

109 
 

Hospodaření 

 Bilanční suma dopravního podniku měst Chomutova a Jirkova byla k 31. prosinci 2018 

na úrovni 244 410 000 korun, to je 132,45 % hodnoty předchozího roku. Dlouhodobý hmotný 

majetek vzrostl meziročně o 14,93 % na 142 979 tisíc korun z důvodu nákupu nových autobusů 

a trolejbusů v rámci projektů Udržitelná veřejná doprava. Během roku došlo také k prodeji 

majetku. Byl prodán osobní automobil, třináct nahrazených trolejbusů a jeden městský 

autobus.   
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Městská hromadná doprava 

Dopravní podnik měst Chomutov a Jirkova provozoval v roce 2018 patnáct 

autobusových linek městské hromadné dopravy s délkou 139 kilometrů a šest trolejbusových 

linek s délkou jedenašedesát kilometrů. Linky obsluhovaly 197 zastávek, z nichž pětapadesát 

bylo jak autobusových, tak i trolejbusových. Městskou hromadnou dopravu zajišťovalo celkem 

čtyřicet autobusů a sedmadvacet trolejbusů.  

 

Dopravní podnik v rámci provozu městské hromadné dopravy dodržel parametry 

standardů kvality služeb. Nevynechal více než dvě procenta kilometrů spojů měsíčně, dodržel 

v minimálně osmdesáti procentech jízdní řád a ústrojovou kázeň řidičů, zajistil v minimálně 

pětasedmdesáti procentech spojů bezbariérový vstup, 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 

LTE39.  

 

Linková a ostatní autobusová doprava 

Dopravní podnik vlastnil v hodnoceném roce licence na provoz šesti autobusových 

linek. Na linkách a smluvních přepravách ujeli řidiči dopravního podniku celkem dvě stě 

dvaaosmdesát tisíc kilometrů. Největší podíl na tom měla přeprava zaměstnanců pro 

významné regionální zaměstnavatele, menší pak provoz skibusů, cyklobusů či nepravidelná 

smluvní a zájezdová doprava. 

 

 

 

 

39 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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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 pořádání tzv. dnů otevřených dveří. S finančním 

přispěním Ústeckého kraje a s podporou měst Chomutova a Jirkova proběhl 2. září 2018 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 707 RTO, Škoda 21-AB, Karosa LC 735.20, Karosa 732 a Ikarus 280.08. Cílem této akce 

pro veřejnost bylo 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 Bezpečnosti silničního provozu 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.  

 S ohledem na veřejnost 

a zájemce o trolejbusy 

naplánoval dopravní podnik 

také poslední jízdu starého 

typu trolejbusu škoda 15Tr, 

který Chomutovanům sloužil 

od počátku zavedení trolejbu-

sové dopravy v Chomutově. 30. 

června 2018 ho vypravili na 

poslední, mimořádné jízdy, kdy měli zájemci možnost se nejen svézt, ale díky speciálním 

Foto: Trolejbusy Škoda 15Tr ve vozovně Písečná, rok 1995 / Petr Šašek 
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zastávkám trolejbus také 

fotografovat. Stavba 

trolejbusové sítě v Chomutově 

byla zahájena 7. září 1992, první 

trolejbus byl přivezen po 

železnici 23. července 1994. 

Ostatních čtyřiadvacet 

trolejbusů bylo dotaženo po 

vlastní ose na tyči Tatrou 815. Na 

první zkušební jízdu 

Chomutovem vyjel trolejbus dne 

30. srpna 1994, k oficiálnímu 

zahájení trolejbusového pro-

vozu došlo 1. července 1995. 

 

 

 

 

6.2 Chomutovská bytová 

 Obchodní společnost Chomutovská bytová v roce 2018 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 2018 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 2018 měla 

společnost ve svém majetku tisíc tři sta dvaadvacet bytových jednotek a sedmapadesát 

nebytových prostor. Ve vlastnictví Statutárního města Chomutov společnost spravovala dvě 

stě třiaosmdesát bytových jednotek a patnáct nebytových prostor, správa byla prováděna na 

základě mandátní smlouvy. 

 

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 

Tabulka: Historie hromadné dopravy v Chomutově / Chomutovské noviny 
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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 v roce 2018 hospodařila v kladných číslech, a to i po započtení daně 

z příjmu. Výsledek hospodaření za celou organizaci činil 2 075 000 korun. Na zisku se podílí 

vyšší výběr nájemného za byty a nebytové prostory, lepší výběr starých pohledávek, dále pak 

nižší náklady na právní služby a s tím spojený výběr poplatků soudu či ověřování dokumentů k 

pohledávkám. V hodnoceném roce byly nižší investice do oprav bytového fondu, a to z 

důvodu vyšších investičních nákladů do majetku společnosti. V roce 2018 společnost prodala 

znehodnocený objekt č. p. 1622 v Dukelské ulici. 

 

Chomutovská bytová a veřejnost 

Nabídka bytů veřejnosti probíhala formou veřejné nabídky, nabídka nebytových 

prostor byla rovněž realizována zveřejňováním na webových stránkách a v sídle společnosti. 

Kontrolu bytů, jejich užívání a komunikaci s nájemníky zajišťovali pracovníci provozního úseku. 

Probíhala také spolupráce se správcem nemovitostí, společností Qark, a to v oblastech 

zajišťování oprav a údržby bytů a nebytových prostor, stanovení plánu oprav a údržby, 

předávání bytů nájemníkům a vrácení zpět při ukončení nájmu, zajištění kontrol objektů a 

odstranění technických závad a provádění povinných revizí. Běžná údržba byla zajištěna 

odborným způsobem za přesně stanovených podmínek, přičemž činnost dodavatelů byla 

průběžně kontrolována. 

  

Činnost v roce 2018 

 V roce 2018 došlo v rámci investičních akcí k technickému zhodnocení čtyřiceti domů 

v celkové hodnotě pětadvacet milionů čtyři sta sedmdesát tisíc korun. Jednalo se převážně o 

zateplení či výměnu oken a dveří. U domů na adrese Vršovců č. p. 3686, Rokycanova č. p. 1574, 

Grégrova č. p. 3773, Spořická č. p. 3818–3819, Kadaňská č. p. 3692, Palackého č. p. 3669, 

3670–3671 a 3672–3673 došlo k výměně vchodových dveří. V ulici Pionýrů č. p. 3780 proběhlo 

zateplení budovy a výměna oken ve sklepích. Stejně tak i v ulici Palackého č. p. 3953–3954, 

kde bylo navíc vyměněno lodžiové zábradlí. U domů v Palackého ulici č. p. 3994 a č. p. 3961–

3962 byly vyměněny výlohy v nebytových prostorech, u druhého zmíněného byla ještě 

zateplena bytová části domu a vyměněna okna ve společných prostorech. Dále došlo v ulici 

Palackého, konkrétně u č. p. 4445–4446 a 4447–4449 k zateplení střechy. Ze zbylých akcí lze 

zmínit například rekonstrukci rozvodů plynu (Kadaňská ulice č. p. 3687–3689), rekonstrukci 

elektrorozvodů ve společných prostorech (Kadaňská 3751–3752) či rekonstrukci střešní 

izolace a krytiny nad osmi stánky v kruhovém objezdu na Palackého ulici č. p. 5599. 
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 Mezi významnější akce v údržbě bytového fondu v roce 2018 patřila výměna bytových 

vodoměrů na stočné, vodné a teplou užitkovou vodu, jež vyšla na dva miliony čtyři sta tisíc 

korun. Proběhly také některé neplánované opravy, do nichž bylo zahrnuto osmatřicet volných 

bytů. Z celkových nákladů zhruba pět a půl milionu korun byly byty vybaveny novou 

kuchyňskou linkou, novým sporákem, vanou, umyvadlem, toaletní mísou, interiérovými a 

vchodovými dveřmi atd. Nad rámec plánu byly také vyměněny některé plynové spotřebiče, 

opraveny společné prostory v bytových domech, střechy či komíny včetně komínových lávek.  

 

 

6.3 Kultura a sport Chomutov 

 V roce 2018 představovala společnost Kultura a sport Chomutov nejen v lokálním 

měřítku etablovaný subjekt na poli poskytovatelů služeb v oblasti kultury a sportu. Všechna v 

předchozích letech zprovozněná zařízení nabízela obyvatelům Chomutova i jeho 

návštěvníkům širokou škálu volnočasových aktivit na velmi vysoké úrovni, která se následně 

příznivě promítla i do hospodaření společnosti. Kultura a sport Chomutov, společnost 

s ručením omezeným, sídlí v městském divadle. V roce 2018 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.  

Také v letošním roce byl, jak ze strany kontrolních orgánů, tak ze strany návštěvníků, 

kladen mimořádný důraz na plnění zvyšujících se hygienických nároků v provozu sportovišť i 

oddychových zařízení a na vysoký komfort poskytovaných služeb, což částečně souviselo s 

pokračujícím navyšováním počtu návštěvníků jednotlivých zařízení.  

Významnou regionální kulturní událostí a nejvýznamnějším organizačním počinem 

společnosti v roce 2018 byl patnáctý ročník Multižánrového festivalu Otevřeno, jenž 

zaměstnanci Kultury a sportu uspořádali za podpory Statutárního města Chomutova a dalších 

partnerů. Festival se za dobu své existence zařadil mezi významné kulturní události města 

Chomutova i širšího regionu. 

Pozitivním jevem byl v roce 2018 zvýšený zájem veřejnosti o divadelní tvorbu. Ten byl 

podpořen příznivou situací na trhu práce a nárůstem společností poskytujících zaměstnancům 

benefity v podobě volných vstupenek na divadelní či filmová představení a rekreační sportovní 

aktivity.  Obdobná situace nastala v oblasti plaveckých kurzů, kde představoval nejvýznamnější 
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aspekt nárůst zájmu ze strany školských zařízení z okolních obcí a měst. K navyšování počtu 

návštěvníků docházelo i u jednotlivých zařízení Kulturně společenského centra.  

 

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. 

 

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, klubovny 

a dvě hudební zkušebny. Prostory byly v hodnoceném roce využívány společností Kultura a 

sport a sportovními kluby (Karambol club Chomutov, Piráti Chomutov). 

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 rámci přehledu výsledků kin České republiky, hodnotící návštěvnost a tržbu, se chomutovské 

kino umístilo na devětatřicátém místě. V roce 2018 navštívilo kino Svět jedenaosmdesát tisíc 

dvě stě třináct osob při uvedení tisíce dvou set sedmatřiceti filmových projekcí. 

Kromě běžné filmové projekce přichystali zaměstnanci Kultury a sportu 

Chomutovanům přímé přenosy následujících titulů z Metropolitní opery New York: Giacomo 

Puccini–Tosca (27. ledna), Gaetano Donizetti–Nápoj lásky (10. února), Giacomo Puccini–

Bohéma (24. února), Gioachino Rossini–Semiramis (10. března), Wolfgang Amadeus Mozart–

Takové jsou všechny (31. března), Giuseppe Verdi–Luisa Millerová (14. dubna), Jules 

Massenet–Popelka (28. dubna), Giuseppe Verdi–Aida (6. října), Camille Saint-Saëns–Samson a 

Dalila (20. října), Giacomo Puccini–Děvče ze Západu (27. října), Nico Muhly–Marnie (10. 

listopadu), Giuseppe Verdi–La Traviata (15. prosince).   

V kině Svět bylo také možno vidět záznamy přímých přenosů z koncertů: Sex Pistols– 

There'll Always be an England, Scream for me Sarajevo, Metallica–Quebec Magnetic, 

Coldplay–A Head Full of Dreams a Black Sabbath–The End of the End. A záznam baletního 

představení Mikhaila Baryshnikova–Prostor. 

Společnost Kultura a sport Chomutov se také opět zapojila do projekcí v rámci těchto 

republikových přehlídek: Expediční kamera, Regionální ozvěny Febiofestu 2018, XVI. 
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Mezinárodní festival outdoorových filmů a Snow film fest. V období školních prázdnin byla 

nabídka promítaných filmů rozšířena o tituly pro rodiny s dětmi. 

V roce 2018 Kultura a sport Chomutov připravila ve spolupráci se společností Puls 

investiční a Okresní hospodářskou komorou v Chomutově komponovaný program Skrytý 

potenciál ženy, ve vestibulu kina 

také probíhaly výstavy filmových 

plakátů, fotografií a výtvarných 

prací mladých talentovaných 

tvůrců. V hodnoceném roce bylo 

možno zhlédnout výstavy: Český 

film, Febiofest 2018 a 

architektonické studie 

Kamencového jezera vypracované 

pro Statutární města Chomutov.   

 

Letní kino 

Areál letního kina v Přemyslově ulici byl využíván od června do září. Kromě filmových 

projekcí se zde odehrály divadelní představení, především pro malé diváky, a koncerty. V roce 

2018 se na letním kině uskutečnilo pětatřicet filmových projekcí, pět divadelních představení 

a tři hudební produkce. 

Mimořádnými akcemi roku 2018 

byly: Stanování na Letním kině 

v režii společnosti Kultura a sport 

Chomutov (29. června), Letní 

filharmonie 2018 pořádaná 

chomutovskou Základní uměleckou 

školou T. G. Masaryka (12. 

července), Romský festival (11. 

srpna), koncert Michala Davida (14. 

září), koncert Kouzelná školka–

Michalovi mazlíčci (28. září) a Čertoviny na letňáku organizované v areálu netradičně v zimním 

období společností Kultura a sport Chomutov (9. prosince). 

 

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. Atletický stadion, o nějž v posledních letech 

Foto: Kultura a sport Chomutov 

Foto: Kultura a sport Chomutov 
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významně vzrostl zájem, byl 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 či Sdružení příznivců Gymnázia Chomutov). 

Pozitivem posledních let je významný nárůst poptávky o využití atletického stadionu ze strany 

sportovních klubů, vzdělávacích zařízení i neorganizované veřejnosti. Zdůraznit je třeba i 

nebývalý nárůst členů atletického klubu.  

Kultura a sport Chomutov využila prostoru atletického stadionu v období letních 

prázdnin, během nichž uspořádala Prázdninovou miniškolu sportu pro děti. Záměrem tohoto 

programu je podpora zdravého způsobu života u dětí a motivace k pravidelným pohybovým 

aktivitám, týmové spolupráci a zásadám fair play. Miniškola dětem také umožňuje seznámit 

se se sportovišti a sportovními možnostmi v Chomutově a blízkém okolí.   

Na letním stadionu se v průběhu roku 2018 uskutečnily následující sportovní akce: 28. 

dubna uspořádal Český atletický svaz Štafetový pohár; ve dnech 9. až 10. května proběhl Pohár 

Rozhlasu v režii spolku TJ VTŽ Chomutov; Krajské kolo Odznaku všestrannosti olympijských 

vítězů uspořádal 11. května 

Český olympijský výbor; 

chomutovská Základní škola a 

Mateřská škola 17. listopadu 

zorganizovala 15. května 

Atletický čtyřboj žáků 

speciálních základních škol; 

Den dětí plný sportu a pohybu 

2018 přichystal na 1. června 

spolek Asociace sportu dětí a 

mládeže; 12. června se 

uskutečnil Fotbalový festival 

zábavy a sportu Fotbalové 

asociace České republiky; 12. července uskutečnila Obec Droužkovice Droužkovický sedmiboj; 

SAP–středoškolský atletický pohár Corny zorganizoval 19. září spolek TJ VTŽ Chomutov; 24. 

září se konal Atletický čtyřboj mladších žáků Asociace školních sportovních klubů; a poslední 

událostí byla 100lympiáda, kterou ve dnech 25. až 27. září uspořádala k příležitosti blížícího se 

výročí republiky chomutovská Základní škola Akademika Heyrovského.  

 

Městské divadlo 

Městské divadlo Chomutov bylo v roce 2018 nejčastěji využíváno ke krátkodobým 

komerčním pronájmům prostor. Kultura prostředí a výhodná poloha v centru města jsou 

atraktivními pro zájemce z řad veřejnosti. Celkem se v městském divadle uskutečnilo v roce 

2018 dvě stě pětačtyřicet akcí, z nichž čtyřiačtyřicet uspořádala společnost Kultura a sport 

Chomutov. 

Foto: Kultura a sport Chomutov 
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V rámci abonentního předplatného dovezla společnost Kultura a sport Chomutov do 

Chomutova třináct divadelních představení, mimo rámec předplatného se pak uskutečnila 

čtyři divadelní představení, sedm pořadů pro děti a deset pořadů pod názvem Večerníček 

pro seniory. Zaměstnanci Kultury a sportu také zajistili, mimo jiné, koncerty následujících 

kapel a osobností: Brutus (24. února), Radka Fišarová–Madamme de Paris (19. března), 

Nezmaři–40 let na cestě (21. března), Fešáci (30. dubna), Dan Bárta § Illustratosphere (6. 

května), The Complication, Klára § The Pop (8. června), minus123minut (12. října), František 

Nedvěd (1. listopadu), Laco Dezci (4. listopadu), Vltava (6. prosince). 

Komerční využití divadelních prostor přineslo Chomutovanům následující nájemní 

koncerty: Patnácté výročí 

Tequilla Bandu uspořádala 3. 

dubna chomutovská Základní 

umělecká školy T. G. 

Masaryka; 17. dubna se 

uskutečnil koncert Hany 

Zagorové; Dvacáté výročí 

založení Komorního orchestru 

města Chomutova uspořádala 

6. května chomutovská 

Základní umělecká školy T. G. 

Masaryka; a koncert Big band s Vladimírem Hronem uspořádal 20. prosince spolek Big band 

Zdeňka Tölga. 

Významným obohacením kulturní nabídky města Chomutova byly aktivity agentury 

Petra Macka, který v roce 2018 uspořádal pět koncertů klasické hudby.  Uskutečnily se také 

tradiční taneční kurzy pro mládež Dagmar Knížetové zakončené dvěma tanečními plesy 

absolventů. V rámci pronájmů se v divadle odehrálo dvanáct maturitních plesů, Duhový ples, 

ples Chomutovského nadačního fondu (27. ledna), ples Základní umělecké školy Chomutov (2. 

března), Ostrostřelecký ples (10. února), ples Statutárního města Chomutova (24. března) 

Hornický bál (16. března) a Romský ples (12. ledna).  Lunární rok tradičně oslavila národnostní 

menšina Vietnamců (15. února). V průběhu roku se pak uskutečnilo mnoho dalších akcí, 

seminářů a setkání. 

 

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 

chomutovskými sportovní kluby, jejichž zápasy a turnaje probíhaly ve sportovní hale v roce 

2018, byly: Florbal Chomutov, BK Levharti Chomutov, Chomutovská liga malého fotbalu, 

Foto: Kultura a sport Chomutov 
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Tělovýchovná jednota VTŽ Chomutov, FC Atletico Chomutov, Czech Wrestling Chomutov, FC 

Baník Chomutov, Handball klub Chomutov, FC Viet a fotbalový klub Junior Chomutov.  

Městská sportovní hala hostila během roku 2018 také řadu sportovních a 

společenských akcí: 31. ledna 

zajistil chomutovský florbalový 

spolek utkání juniorské 

reprezentace České republiky 

proti Švýcarsku; 10. března 

uspořádal spolek Czech 

Wrestling Chomutov 

Mezinárodní zápasy ve 

Wrestlingu juniorů; ve dnech 5. 

až 6. května se v režii Tanečního 

klubu Beethoven D.C. 

uskutečnilo Mistrovství Čech 

tanečních formací Czech Dance 

Masters; 12. května proběhl díky spolku TJ VTŽ Chomutov Memoriál Helmuta Tauda; akci 

s názvem HIP HOP hostila hala 25. května; 31. května prezentovala Základní umělecká škola 

Jirkov svou Taneční akademii; 9. června proběhla Velká cena Chomutova zorganizovaná 

spolkem TJ VTŽ Chomutov; 16. června uspořádala Taneční škola Stardance svou Dance show 

2018; během letních prázdnin zorganizovala v městské sportovní hale společnost Kultura a 

sport Prázdninovou miniškolu sportu; ve dnech 6. až 7. listopadu připravily Okresní 

hospodářská komora v Chomutově společně s Hospodářskou a sociální radou Chomutovska 

veletrh Vzdělávání 2019; 24. listopadu uspořádal Taneční klub Beethoven D.C. Extraligu Disco 

Dance v rámci soutěží Czech Dance Masters a Mistrovství České Republiky v Disco freestyle; a 

ve dnech 28. až 29. listopadu spolek Florbal Chomutov organizačně zajistil dva přátelské 

zápasy týmu Florbal Chomutov proti florbalové reprezentaci Kanady. 

 V roce 2018 byla v městské sportovní hale provedena rekonstrukce výměníku a 

vzduchotechniky na malém i velkém sále. Proběhla také oprava obkladu schodiště a výměna 

vstupních dveří. Vysoká míra obsazení haly dlouhodobými uživateli však bohužel ponechává 

jen minimální prostor pro využití objektu širokou veřejností.  

 

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, 

TJ VTŽ Chomutov, Florbal Chomutov, Klub potápěčů 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. V roce 2018 byla zaměřena pozornost především na 

Foto: Kultura a sport Chomutov 
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profesionální a korektní přístup zaměstnanců k zákazníkům a na kvalitu úklidových služeb. 

Tento fakt totiž bývá oceňován návštěvníky při srovnávání s obdobnými zařízeními v jiných 

místech.  

Areál v hodnoceném roce navštívilo, po odečtení frekventantů plaveckých kurzů a 

nájemců, 197 504 osob. Vytíženost objektu překračovala plánované hodnoty a opakovaně 

docházelo k naplnění maximální povolené kapacity areálu, nejvytíženějšími pak byly 

prázdninové měsíce. Proto byla v období školních prázdnin rozšířena nabídka vodních atrakcí 

umístěním nafukovacích prvků ve sportovním bazénu. Rodiče s batolaty pak měli v období 

letních prázdnin, i mimo vypsané kurzy, možnost navštívit kojenecký bazén. 

V chomutovském Aquasvětě se roku 2018 uskutečnily tyto akce: Mistrovství České 

republiky družstev zorganizovala 27. ledna TJ Slavie Chomutov; Jarní prázdniny v Aquasvětě 

probíhaly v režii společnosti 

Kultura a sport Chomutov od 5. 

do 9. března; 21. dubna 

uspořádala TJ Slavie 

jedenatřicátý ročník 

Memoriálu Jaroslava Jezbery; 

program s názvem Nebojte se 

vodníka aneb bezpečné 

prázdniny u vody připravil na 

19. května Klub potápěčů 

Chomutov; 21. května strávili 

v Aquasvětě svůj v pořadí 

sedmý Den ve fitness klienti 

Sociálních služeb Chomutov; 4. června uspořádala Mateřská škola Chomutov Vodní hrátky na 

téma Čechy krásné, Čechy mé v rámci projektu Sport pro děti; od 16. do 17. června probíhalo 

soustředění plaveckého oddílu měst Říčany a Radošovice; ve dnech 9. až 13. července a 20. až 

24. srpna zorganizovala společnost Kultura a sport Chomutov Prázdniny v Aquasvětě; od 21. 

do 22. září se konal pětatřicátý ročník Velké ceny Chomutova v režii TJ Slavie Chomutov; 26. 

září proběhla 100lympiáda chomutovské Základní školy Akademika Heyrovského; 19. října se 

uskutečnila oslava šestých narozenin Aquasvěta uspořádaná společností Kultura a sport 

Chomutov; ve dnech 10. až  11. listopadu proběhl Krajský přebor staršího žactva a dorostu, 

který organizačně zajistila TJ Slávie Chomutov; 18. listopadu připravilo Statutární město 

Chomutov etapu Rodinného zápolení 2018 s názvem Chomutovská ploutev a 15. prosince 

přichystala společnost Kultura a sport Chomutov akci Vánoční šupina. 

 

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 

Foto: Kultura a sport Chomutov 
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kavárny s plně vybavenou hernou pro děti. Součástí je i vzdělávací centrum, které svými 

programy vyplňuje volný čas rodinám. V roce 2018 přichystalo pro děti a jejich rodiče 

následující tematická setkávání: Zpíváme, tančíme, hrajeme si, Výtvarná dílna, Šátkování, 

Canisterapie, Dlabání dýní a Mikulášská.  

 Hernu rodinného centra navštívilo v roce 2018 pět tisíc devětapadesát dětí a jejich 

rodičů. Centrum také spoluorganizovalo a hostilo několik zajímavých akcí. 18. května se 

uskutečnila třetí oslava 

narozenin Rodinného centra 

Rozmarýn, v rámci které 

probíhal na šachovnici u 

fontány v městském parku 

šachový turnaj. O měsíc 

později byla u rodinného 

centra uspořádána prezentace 

dobrovolnických aktivit 

DobroFest (16. června) a na 

podzim pak venkovní 

programy Pohádkový park 

s Pepe a Pipi (6. září) a 

Strašidelný park (3. listopadu). 

 

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, částečně 

pak Chomutovanům v rámci dlouhodobých pronájmů nabízejí služby v oblasti masáží a 

saunování. 

 

Zimní stadion s tréninkovou halou a šatnovacím blokem 

 Areál zimního stadionu na Zadních Vinohradech dlouhodobě využívají především 

Krasobruslařský klub Chomutov a hokejový klub Piráti. 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 2018 

pravidelné veřejné bruslení, doplněné o mimořádné bruslení v období školních prázdnin 

s doprovodným kulturním programem. Uspořádala opět také kurz Bruslení s lektorem, 

kterého se zúčastnilo dvě stě čtyřiatřicet z celkových deseti tisíc dvou set jedenačtyřiceti 

návštěvníků uvedených akcí. 

Během roku 2018 se na zimním stadionu uskutečnilo sto osm extraligových a sto 

patnáct dalších hokejových zápasů různých věkových kategorií a proběhlo několik sportovních 

Foto: Kultura a sport Chomutov 
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akcí národní, evropské i světové úrovně. V prostorách stadionu se odehrály také dvě kulturní 

události, a sice Mistrovství Evropy Dance Fever 2018 v kategoriích disco dance a disco 

freestyle, na kterém se organizačně podílel Taneční klub Beethoven D.C. (21. až 24. června) a 

muzikál Děti ráje (11. listopadu). 

V roce 2018 proběhly na zimním stadionu následující akce a utkání: Lední hrátky s 

Piráty v rámci soutěže Rodinné zápolení 2018 přichystalo na 6. ledna Statutární město 

Chomutov; Krasobruslařský 

klub Chomutov uspořádal své 

soustředění od 10. do 11. 

února; ve dnech 29. až 30. 

března proběhlo v Rocknet 

aréně natáčení reklamy; na 4. 

dubna si Piráti Chomutov 

připravili Lední hrátky pro 

mateřské školy; Taneční klub 

Beethoven D.C. zajistil od 21. 

do 24. června konání Mistrovství Evropy Dance Fever 2018; ve dnech 26. až 29. června 

proběhlo na zimním stadionu soustředění švédského ledního klubu; od 3. do 10. srpna se pak 

uskutečnilo soustředění chomutovského krasobruslařského klubu; ve dnech 13. až 17. měl 

soustředění litvínovský krasobruslařský klub; od 27. do 29. listopadu měla v Chomutově své

 mistroství republiky v ledním hokeji Unie tělovýchovných organizací Policie České 

republiky, tedy sportovní svaz policistů a hasičů; poslední událostí byl osmnáctý ročník 

Chomutovské brusle, který 15. prosince uspořádal Krasobruslařský klub Chomutov. 

 

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 Hokejbalové 

kluby Dandy Chomutov, 

Wolves Chomutov či Piráti 

Chomutov). Zejména 

právě sportovní kluby 

projevují, po obnově 

venkovního i vnitřního zázemí, zvýšený zájem o využití areálu. Během roku 2018 se v areálu 

odehrálo celkem jedenapadesát hokejbalových zápasů a turnajů. Mimořádnou akcí byl druhý 

Foto: Kultura a sport Chomutov 

Foto: Kultura a sport Chomutov 
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ročník turnaje Hokejbal proti drogám 2018, jehož okresní kolo zde 20. dubna uspořádala 

integrovaná Střední odborná škola energetická a stavební, Obchodní akademie a Střední 

zdravotnická škola Chomutov. 

 

Multižánrový festival Otevřeno 

Multižánrový festival Otevřeno se uskutečnil na přelomu května a června (26. května a 

4. až 8. června) a představil svým návštěvníkům dvanáct hudebních vystoupení a tři divadelní 

představení. 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 byl uspořádán za podpory statutárního města Chomutova. Nedílnou součástí 

financování akce je i zájem partnerů propagovat svá obchodní jména v průběhu jejího konání. 

 

 

 

Hřebíkárna 26. 5. 2018  

15.00 – Lake Stopper 

16.30 – Driák 

18.00 – Tragedis 

19.30 – Znouzectnost 

21.00 – Volant 

22.30 – Trautenberk 

Městské divadlo  

4. 6. 2018 

19.00 – Neskonalá  

(Divadlo NaHraně) 

Městské divadlo  

6. 6. 2018   

19.00 – Proton 

(Divadlo Vosto5) 

Městské divadlo  

7. 6. 2018   

19.00 – Valérie a týden divů  

(Latrina Magika při V.A.D. 

Kladno) 

Náměstí 1. máje  

7. 6. 2018 

21.45 – Romeo a Julie  

(ZUŠ Chomutov) 

U Městského divadla  

8. 6. 2018 

18.00 – Audrey Martells & Walter 

Phishbacher Trio 

19.30 – Klara & The Pop 

21.00 – Vladivojna La Chia & 4Trio 

22.30 – Lake Malawi 

24.00 – The Complication 
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6.4 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. 

 

 

Městské lesy Chomutov v roce 2018 pokračovaly v hospodaření na pozemcích 

v majetku města Chomutova, které mají ve správě, podle platného lesního hospodářského 

plánu. Výměra lesních pozemků k 31. prosinci 2018 činila 3 000,4 hektaru, z toho bylo 2 975,7 

hektaru porostní půdy. Činnost organizace zajišťovalo ke konci roku 2018 celkem osm 

Obrázek: Mapa pozemků spravovaných Městskými lesy Chomutov 
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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 2018 organizaci vedl pan Petr Markes.  

 

Hospodaření 

V roce 2018 se hospodaření Městských lesů Chomutov příliš nelišilo od situace 

v předchozích letech. Zalesněno bylo celkem 32,79 hektaru porostní půdy, což odpovídá 

celkovému počtu 168 810 kusů vysazených stromků. Organizace se snaží pokrýt maximum 

nákladů na lesnickou činnost z dotací, které poskytuje Ministerstvo zemědělství a Ústecký kraj. 

V roce 2018 Městské lesy čerpaly z těchto dotačních titulů 3 440 000 korun. Hospodářský 

výsledek organizace za rok 2018 činil mínus 892 000 korun. 

 

 

 

Ochrana a péče o lesní kultury 

K důležitým činnostem v lesním hospodářství patří i ochrana lesní kultury a péče o ní. 

Ve sledovaném roce bylo nutné provést nátěry proti okusu zvěří na 137,85 hektaru a ožin 

sazenic na 38,72 hektaru lesní kultury. Také bylo postaveno 2 500 metrů a opraveno 150 metrů 

oplocenek. 200 vysezených jedlí bylo opatřeno individuálními plůtky. Byly provedeny 

prořezávky na 10,59 hektaru porostů. 

Vytěženo bylo celkem 4 578,19 m3 dřeva. Z toho většinu, 4 102,42 m3, tvořilo dřevo 

jehličnatých stromů, z toho 1 844,3 m3 modřínu a 1 655,46 m3 smrku. 475,77 m3 vytěženého 

dřeva bylo ze stromů listnatých. Množství vytěženého smrku ukazuje na kůrovcovou kalamitu, 

která se od léta začala rozbíhat i v našem regionu. Kůrovci se díky déle trvajícímu suchu daří v 

neobvyklé míře decimovat smrkový porost na celém území České republiky.    
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Městské lesy a veřejnost 

Městské lesy se i v roce 2018 věnovaly práci s veřejností, konkrétně s dětmi 

z mateřských a základních škol v Chomutově.  Během roku uskutečnili zaměstnanci městských 

lesů celkem jedenatřicet 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 lesní 

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 Jáchymovský 

noční les, kterou uspořádaly Lesy Jáchymov, s.r.o. a niž dorazilo na 170 návštěvníků, převážně 

rodin s dětmi. 

Organizace byla také v uvedeném roce zapojena do projektu Výzkumného ústavu 

lesního hospodářství a myslivosti Krušnohorský rezistentní smrk, tedy Využití vegetativních 

variant rezistentního krušnohorského smrku při obnově lesa v Krušných horách. Projekt v roce 

2018 dospěl letos do svého závěru. Vysazené porosty roubovanců se ožínaly, hnojily, a 

dosazovaly se nové na místo uhynulých sazenic, stromky se zastřihovaly. Bohužel zkusná 

plocha vykazovala více než 50 % úhyn. 

   

 

6.5 Podkrušnohorský 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 čtrnáct ohrožených druhů zařazených do Evropských záchranných 

programů. Podkrušnohorský zoopark, 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.  

Výměnou ve funkci ředitelky organizace v závěru roku 2017 bylo započato období 

realizace řady nezbytných opatření, zejména v personální oblasti. Pozornost byla rovněž 

věnována problematice bezpečnosti zaměstnanců a návštěvníků při provozu expozic a v 

neposlední řadě i zpracování přehledu nezbytných oprav. V závěru roku 2018 došlo ke změně 

názvu organizace z Podkrušnohorský zoopark Chomutov, příspěvková organizace na Zoopark 

Chomutov, p. o. a úpravě zřizovací listiny. V roce 2018 navštívilo Zoopark Chomutov 216 273 

návštěvníků. 
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Podkrušnohorský zoopark a veřejnost 

 Akce pro veřejnost pořádané Podkrušnohorským zooparkem zajišťuje oddělení 

marketingu. Jejich cílem je přiblížit návštěvníkům, zejména pak dětem, život v přírodě a získat 

je pro spolupráci na její ochraně, a tak se jedná především o akce s ekologickým charakterem, 

ale také o programy přibližující lidové tradice a workshopy pro děti i dospělé.   

 10. února 2018 proběhlo tradiční masopustní veselí. Průvod masek vedený členy 

Divadla V Pytli se vydal od brány zooparku na náměstí 1. máje, kde masopustní maškary daly 

průchod tanci a veselí. Po příchodu do 

skanzenu Stará Ves následovaly vepřové 

hody, konzumace koblih, tanec, 

pohádka Divadla V Pytli a nakonec 

symbolické pochování basy. 

 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. 

Jelikož si zoopark si v roce 2018 připomněl dvacet let medvědího výběhu, bylo rozhodnuto 

pojmout akci slavnostněji než v letech minulých. Pozvání na akci Probouzení medvědů 

hnědých (17. března 2018) neodmítli členové rodiny Brtníkovy, majitele pražské restaurace U 

Fleků, kteří před lety do zooparku věnovali dvě medvědice, Noru a Míšu. Dalším hostem byl 

MVDr. Mikeš, který před lety předával zooparku medvědí samce Nera a Michala. Celým 

programem provázel populární herec a bavič Jakub Kohák.  

 Oslavy Velikonoc během akce Velikonoční neděle ve Staré Vsi (1. dubna 2018) 

proběhly za hojné účasti především malých návštěvníků, kteří se ve stodole hrázděného statku 

učili, jak uplést pomlázku a namalovat kraslici. Na závěr akce spálily děti Morenu, jako symbol 

odcházející zimy. 

 Den Země (21. dubna 2018) proběhl jako každoročně v duchu soutěží a her pro děti, 

které byly připraveny po celém areálu zooparku. Děti čekalo osm soutěžních stanovišť s 

odměnou na konci a dospělí zase mohli obdivovat třeba umění sokolnice nebo stavění 

zázračně vybalancovaných věží z kamenů. Srdcem celé akce byl areál dětské zoo, kam byly 

soustředěny skoro všechny atrakce a také zmíněná soutěž. Na osmi stanovištích dostávaly děti 

za splněné úkoly razítka. Po získání všech dostaly odměnu a mohly na posledním stanovišti 

vyzkoušet obří skluzavku. Jednotlivá zastavení byla nejen hravá, ale také poučná. Jedním z cílů 

oslav Dne Země bylo upozornit na aktuální ekologické problémy a také na kampaně, které se 

k nim vztahují. Jednou z doprovodných akcí bylo vysazení stromu Olgy Havlové. Jeřabinu 

vysadili pracovníci zooparku ve skanzenu Stará Ves. O hudební kulisu celé akce se postarala 

kapela Red Dwarf Band z jirkovské základní umělecké školy. 

Foto: Podkrušnohorský zoopark Chomutov 
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 Oslavy Dne dětí (2. června 2018) proběhly v areálu skanzenu Stará Ves, kde kromě 

obvyklých atrakcí na děti čekala možnost vyzkoušet si nejrůznější sportovní disciplíny. Na 

aktivní účastníky čekaly drobné odměny a také přítomnost známého atleta, vicemistra světa 

ve skoku o tyči v hale Jana Kudličky. Nadšený ohlas nejmladšího publika sklidilo vystoupení 

mladé youtuberky Veroniky Spurné. Po celé odpoledne byly dětem k dispozici tradiční atrakce 

a lákadla Divadla Na oko: skákání v pytli, přetahování provazem, střílení šipek na terč, ale také 

pohádkové scénky s hádankami nebo fotokoutek s kostýmy pro děti i dospělé. U roubenky pak 

byly připraveny dva stánky s kreativními dílnami, kde si mohli malí i velcí vyzkoušet malování 

na sklo, tvorbu z keramiky nebo se zúčastnit výtvarné soutěže.  

 Halloween, Dušičky či Svátek zemřelých se v podání zooparku skrývá pod názvem 

Strašidelná zoo (27. října 2018). Dospělí i jejich dětský doprovod ve strašidelných maskách 

soutěžili v dlabání dýňových monster. Vše bylo citlivě podbarveno hudebním doprovodem 

skupiny 4. cenová. Na závěr proběhlo dechberoucí vystoupení Filipa Stejného a jeho partnerky 

a ohňová show. 

 Dlouhé čekání na příchod Vánoc se pracovníci zooparku snažili nejen dětem zkrátit 

programem Adventních nedělí ve Staré Vsi (2., 16. a 23. prosince 2018). Návštěvníci si 

vyzkoušeli výrobu adventních věnců, vánočních ozdob a pečení perníčků. Poslední adventní 

neděle pak patřila zvířatům, kterým návštěvníci donesli dárky v podobě ořechů, ovoce a medu. 

 Asi nejoblíbenější atrakcí pro malé i velké je Safari expres. Jízda terénním autem s 

vagónky nejen po vlastním zooparku, 

ale i do míst, kam se návštěvník pěšky 

nedostane. Mezi ně patří obora 

Eurosafari, kde se na rozloze asi třicet 

hektarů prohání stáda skotského 

náhorního skotu, muflonů či jelenů 

evropských. Lze tam zahlédnout také 

vodního buvola, koně Převalského, 

jaky a asi nejzajímavější zubry 

evropské. Na zpáteční cestě projíždí 

Safari expres skanzenem Stará Ves a 

po zhruba čtyřiceti minutách jízdy se 

vrací zpět do zooparku.  

 Každou sobotu a neděli, o letních prázdninách dokonce každodenně, se mohou 

návštěvníci dozvědět více o vybraných druzích zvířat během Komentovaných krmení. V 

jedenáct a ve čtrnáct hodin provází komentátor krmením tuleňů kuželozubých. Ve třináct 

hodin se mohou návštěvníci dozvědět zajímavosti ze života opic druhu makak magot. 

Posledním zvířecím druhem, u kterého se sejdou s komentátorem, jsou medvědi hnědí. 

Krmení probíhá v patnáct hodin. 

 

Foto: Podkrušnohorský zoopark Chomutov 
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Skanzen Stará Ves 

 Skanzen Stará Ves nabízí jedinečný pohled do života našich předků. Lze zde zjistit, jak 

dříve žili lidé v Krušnohoří, jaká řemesla je živila nebo co pěstovali na svých zahrádkách. Téměř 

všechny budovy jsou kopiemi staveb, které kdysi opravdu stávaly v Krušnohoří. Originál 

větrného mlýna stojí na německé straně 

v Reichstadtu. Dřevěná roubenka byla 

přestěhována ze Soběnic u Úštěka. 

Kaplička, do níž se podařilo získat oltář ze 

zrušeného kostela, má svou předlohu v 

kapli z Krupice u Okounova zbořené 

v šedesátých letech dvacátého století. 

Dochovaný schod z někdejší kaple 

dokonce posloužil jako základní kámen 

kaple ve Staré Vsi. 

 Mezi dlouhodobé expozice s vysokou etnografickou hodnotou patří expozice o životě 

v regionu Krušnohoří. Každá z expozic byla v průběhu roku doplňována podle možností a 

dostupnosti novými exponáty. V roce 2018 byla zahájena výroba interaktivních prvků do 

větrného mlýna. Vedle roubenky byla vytvořena divoká louka s ukázkou původního lučního 

porostu Krušnohoří. Stěžejním projektem se stal projekt Enzedra–Bílá místa rolnické historie, 

v jehož rámci se ve skanzenu pěstují místní užitkové a okrasné rostliny, což napomáhá druhové 

rozmanitosti regionu. Projekt je realizován ve spolupráci s Výzkumným ústavem rostlinné 

výroby a německým partnerem Sachsen Leinen. V areálu Staré Vsi bylo připraveno pokusné 

pole určené pro pěstování plodin, které výzkum označil za původně pěstované. Součástí 

projektu je celá řada aktivit určených pro laickou i odbornou veřejnost, která projevila velký 

zájem. Za celý rok se všech akcí dotýkajících se projektu účastnilo 2 800 osob.  

 Ve skanzenu Stará Ves byly v roce 2018 realizovány akce: Jízda Tří králů, Masopust, 

Velikonoce, Den ukázek prací na zahradě a ve vinohradě, Kurzy o jedlých plevelech, Den dětí, 

Vysvědčení ve staré škole, příměstské tábory zaměřené na etnografii a výtvarné dovednosti a 

Adventní neděle.  

 

Ekocentrum 

 Ekocentrum je samostatně stojící objekt umístěný v klidné lokalitě mimo expozice. 

Umožňuje tak návštěvníkům, zejména žákům a studentům, plně se soustředit na nabízené 

výukové programy. V prostorách zahrady bylo v roce 2018 umístěno pět ptačích budek s 

kamerami. Takto byly získány časosběrné záznamy třech ptačích druhů, které budou následně 

využity pro výuku. V ekocentru byly nainstalovány také nové interaktivní edukační prvky.  

 V průběhu roku se vzdělávacích aktivit zúčastnilo celkem 1450 posluchačů, dětí z 

mateřských, základních a středních škol. Proběhlo 160 výukových programů. Ve spolupráci se 

Foto: Podkrušnohorský zoopark Chomutov 
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základní školou v Bílině a Střední průmyslovou školou v Chomutově byly realizovány výukové 

programy v prostorách zmíněných škol. 

 Ekocentrum v roce 2018 prezentovalo ve svých programech především aktuální 

témata: Prales na talíři, program týkající se problematiky palmového oleje; Pochybné 

suvenýry, program zaměřený na Úmluvu o mezinárodním obchodu s ohroženými druhy; a 

program Příroda v ohrožení. Zoopark Chomutov se aktivně zúčastnil kampaně Silent Forest. 

Kampaň byla prezentována nejen v rámci edukativních aktivit, ale i během ekologicky 

zaměřených akcí pro veřejnost.  

 V Ekocentru pravidelně probíhá kroužek mladých přírodovědců. V roce 2018 se 

zabýval převážně ochranou přírody a osvětou. Scházel se pravidelně každé úterý v budově 

Ekocentra. Děti si vyzkoušely práci s mikroskopem, osvojily si proces osteologické preparace, 

naučily se své poznatky zaznamenávat a vyhodnocovat. Naučily se také identifikovat různé 

zvířecí stopy. V průběhu roku se účastnily několika ekologických aktivit a úklidových akcí. 

Hlavní aktivitou pracovníků ekocentra v prázdninovém období jsou příměstské tábory. V roce 

2018 se táborů zúčastnilo 382 dětí v červenci a srpnu, a 53 dětí v březnu. Kapacita táborů byla 

zcela naplněna. 

 Kromě výše zmíněných byly 

v roce 2018 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, Na 

návštěvě u sociálního hmyzu, program 

o společenství sociálního hmyzu, Jak 

zatočit s odpady?, program upevňující 

kladný postoj ke třídění odpadu a recyklaci, Ptačí svět, program o tom, co obnáší život ptáků 

od učení letu přes stavbu hnízda až po krmení mláďat, Cesta kolem světa, program o tom, co 

mají jednotlivé země a národy společného a v čem se naopak vzájemně liší, Plazí se plazi?, 

program zaměřený na skupinu plazů.  

 

Zoologie 

 K 31. prosinci 2018 choval zoopark 1 071 zvířat ve 159 druzích. Chov patnácti druhů byl 

zapojen do programů Evropského záchovného programu a devět druhů bylo vedeno 

v Evropské plemenné knize. 

 

Foto: Podkrušnohorský zoopark Chomutov 
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Tabulka: Stavy zvířat v Podkrušnohorském zooparku  

 

  

Savci 

 V roce 2018 byli manulové v období říje drženi odděleně, aby bylo zabráněno 

případnému páření. Toto nepopulární rozhodnutí bylo realizováno po domluvě 

s koordinátorem Evropského záchovného programu, protože do začátku období říje se mu 

nepodařilo vhodně umístit všechna koťata narozená v evropských institucích v předchozím 

roce. Bylo také přihlédnuto ke skutečnosti, že za předchozí dva roky bylo v zooparku úspěšně 

odchováno šest koťat, pro která bylo třeba najít vhodná umístění. Obdobně bylo postupováno 

i u pand červených, když byl pár na období říje rozdělen. Početný odchov se podařil kolonokům 

sibiřským. Pár sestavený v loňském roce odchoval sedm mláďat. Tento druh prakticky vymizel 

z evropských chovů a část mláďat bude v příštím roce umístěna do dalších zoo. Do budoucna 

se počítá s vytvořením druhého páru. 

 Na začátku roku byl dovezen mladý samec charzy žlutohrdlé ze Zoo ve Vratislavi a v 

říjnu druhý samec ze Zoo Jerusalem. Oba byli úspěšně spojeni se samicemi. Pro tyto aktivní a 

atraktivní lasicovité šelmy je připravována nová expozice, ve které se v příštím roce představí 

jeden z držených párů. 

 U patnáctileté samice rosomáka byly na jaře zaregistrovány kožní změny na končetině. 

Při veterinární kontrole bylo zjištěno, že se jedná o rozsáhlý nádor, který zasahoval hluboko 

do svaloviny. Vzhledem k tomuto nálezu a nulové šanci na úspěšnou léčbu bylo rozhodnuto 

samici utratit. S evropským koordinátorem chovu je již předjednán příchod nových zvířat, který 

by měl být realizován v příštím roce. 

 V létě byl z důvodu prohlubujících se chronických pohybových potíží utracen poslední 

vlk eurasijský, který byl v současné době v zooparku chován. V blízké době se počítá 

s návratem k chovu vlků, expozice je plánována na novém místě. Jedno mládě odchoval pár 

dikobrazů srstnatonosých. Zvířata narozená v předchozím roce byla přenechána do 

soukromého chovu. 

 V roce 2018 se podařilo připravit studii nové expozice pro tuleně kuželozubé. Stávající 

prostor už provozně i expozičně nevyhovuje. Po studii by měla následovat projektová příprava 

k možné realizaci nového areálu pro tuleně. 
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 Ve stádě jelenů bucharských byla úspěšně odchována tři mláďata, dva samci a samice. 

O jejich umístění se rozhodne v příštím roce. V tom letošním byl realizován odchod ročního 

samce do Zoo Jerusalem a transport dvou samců do Zoo Mulhouse. Pro posílení chovu byly 

získány dvě samice ze Zoo Tallin. Na konci roku bylo v plemenné knize evidováno 

sedmapadesát jedinců v deseti evropských zoo. 

 O sedm mláďat se rozrostla i skupina jelenů milu. Ve stádě jelenů evropských 

chovaných v areálu Eurosafari byla odchována dvě mláďata. V rámci chovatelské spolupráce 

byla se Zoo Brno realizována výměna roční samice losa evropského. V průběhu podzimní říje 

způsobil chovný samec losa evropského nově získané losici rozsáhlé poranění, na jehož 

následky po několika dnech uhynula. 

 Dvě mláďata byla odchována ve stádě kozorožců alpských. Po úhynu čtrnáctiletého 

samce se připravuje pro příští rok příchod nového kozorožce. Ve skupině ovcí stepních byla 

odchována tři mláďata. Stále jde o druh divokých ovcí, který chová jen několik evropských zoo. 

 Početné stádo muflonů chovaných v areálu Eurosafari se rozrostlo o více jak dvacet 

mláďat. V loňském roce se po několika letech podařilo k osamocenému samci pižmoně 

grónského získat dvě samice. V tom letošním ale zoopark o obě dovezená zvířata přišel. U 

starší ze samic se projevily zdravotní problémy, které souvisely s jejím celkovým stavem. 

Jednalo o zvíře menšího vzrůstu a slabší konstituce. Pitva prokázala dlouhodobé degenerativní 

změny orgánů. Bezprostřední příčinou úhynu druhé samice byla krevní sraženina v srdci. 

 Své třetí mládě, samičku, úspěšně odchovala šestiletá samice velblouda dvouhrbého. 

Základ skupiny velbloudů tvoří už skoro dvacetiletý samec a dvě dospělé samice. 

 Expozice zubrů evropských jsou v zooparku na dvou místech, a to v areálu safari a v 

klasické části zooparku. Skupina starších zvířat nížinokavkazské linie, která je chována ve 

výběhu v centrální části zoo, byla doplněna o novou samici ze Zoo Bern. V Eurosafari na 

začátku roku žádní zubři nezůstali, proto byla v průběhu června dovezena nová zvířata nížinné 

linie. V areálu safari se zabydlely dvě čtyřleté samice ze Zoo Gdaňsk a tříletý samec ze Zoo 

Varšava. 

 V početné skupině chovaných domácích plemen ovcí a koz se narodila mláďata u 

většiny z nich. Za zmínku stojí narozená kůzlata koz walliských, kašmírových a jehňata ovcí 

cápových, vřesových a ouessantských. Dvě nové jalovice rozšířily skupinu buvolů domácích. 

Do stáda skotského náhorního skotu byl dovezen nový chovný býček ze Zoo Sóstó Nyíregyháza 

v Maďarsku. O narozená telata se rozrostlo nejen toto stádo, ale i stádo uherského stepního 

skotu. 

 Roční hřebeček osla domácího byl umístěn do soukromého chovu. I letos proběhly 

změny u plemen domácích koní. Do privátního chovu byla přenechána klisna českého 

teplokrevníka. Hlavně pro využití v zápřahu byl zakoupen osmiletý valach starokladrubského 

koně. Z důvodu akutní torze střev uhynula klisna shirského koně. 
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Ptáci 

 Na začátku roku 2018 samice orlosupa bradatého snesla jedno vejce a na začátku 

března se vylíhlo životaschopné mládě. Po loňském úspěchu bylo i letos vše v pořádku a po 

počátečních obavách, zda pár mládě krmí, byla už jen pozorována vzorná péče o mládě ze 

strany obou rodičů. Mladá samice bude umístěna v bulharském centru pro dravce. Zahnízdil i 

pár orlů východních. Samice snesla dvě vejce, která byla neoplozená. V zázemí chovaný pár 

supů bělohlavých byl na začátku roku velmi aktivní, samice snesla vejce, které bylo odebráno 

do líhně. Ve druhé snůšce bylo také jedno vejce. Mláďata se ale nevylíhla, ve vejcích byly 

odumřelé zárodky. 

 Rozmnožily se i některé druhy sov. Mláďata úspěšně vyvedly sovy pálené, sýčci obecní, 

i sovice sněžné. Samice puštíka vousatého snesla několik vajec, žádné mládě se ale nevylíhlo. 

Z tohoto chovného páru na začátku září náhle uhynul chovný samec, přičemž výsledky testů 

prokázaly virus západonilské horečky. Předběžně je přislíben nový samec ze Švédska. 

 Mladý pár sovic krahujových zahnízdil, samice snesla pět vajec, byla ale neoplozená. 

Zatím se nepodařilo najít vhodného samce k druhé samici, aby mohl být vytvořen další pár. U 

nově sestaveného páru jeřábů panenských byla dvě vejce, obě byla neoplozená. Stejný průběh 

byl zaznamenán také u jeřábů bílých. 

 Ve spolupráci s koordinátorem Evropského záchovného programu pro jeřáby bělošíjí 

bude sestavován nový pár. V letošním roce byly činěny opakované pokusy spojit dospělého 

osiřelého samce a dospělou samici. I když nedošlo k žádnému poranění, ptáci spolu být 

nechtěli, a nakonec bylo nutné je trvale rozdělit. Bohužel velmi obdobná situace je i u jeřábů 

mandžuských. Po nečekaném ataku od samce byla samice velmi těžce poraněna. Přestože se 

ji podařilo vyléčit, není možné je držet nadále spolu v páru. Krasky červenozobé, jedinci 

odchovaní v loňském roce, byli přenecháni do Zoo Rotterdam a Miskolc. Konečně se také 

podařilo dopárovat samce straky iberské. Po loňském úspěchu i letos potěšili dytíci úhorní, 

když pár chovaný v zázemí zooparku úspěšně odchoval jedno mládě. Pár alexandrů 

černohlavých odchoval tři mláďata. 

 

Plazi 

 V roce 2018 bylo odchováno od obou samic užovek amurských celkem dvacet osm 

mláďat. Z inkubovaných vajec bylo odchováno šest mláďat blavora žlutého, která byla 

přenechána kolegům ze Zoo Praha a Zoo Plzeň. Dílčím úspěchem bylo vylíhnutí jednoho 

mláděte ze tří snesených vajec u vejcožroutů afrických. Malý vejcožrout sice po několika dnech 

uhynul, ale i přesto lze snůšku a vylíhnutí mláděte považovat za krok správným směrem v 

chovu tohoto potravního specialisty. Z chovaných druhů želv se podařilo odchovat mláďata 

želv bahenních a želv stepních. Skupina želv zelenavých byla doplněna o tři mladé jedince, 

pocházející z nelegálního dovozu do České republiky. Podobně jako v minulém roce byla i letos 

u želv zaznamenána menší ochota k páření a snášení vajec. Příčinou mohly být vyšší teploty a 

dlouhotrvající větší sucho v jejich venkovních teráriích. Poranění samce trnorepa afrického, na 
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jehož následky uhynul, se podepsalo na snůšce neoplozených vajec od obou samic. Nový 

samec byl získán z olomoucké zoo. Kolekce užovek byla rozšířena o nový druh, pár 

hmyzožravých užoveček drobných. Dalším novým druhem v teráriu je šírohlavec východní 

z pražské zoo. Mláďata jsou umístěna v zázemí, návštěvníkům se představí v příštím roce. 

 

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. 

 V průběhu roku 2018 bylo provedeno rovněž devětatřicet kastrací koček, odchycených 

na celém území města Chomutova. Úkolem psího útulku je také sběr kadáverů, tedy 

uhynulých zvířat. Ten byl v roce 2018 proveden ve čtyřiačtyřiceti případech. 

 Pracovníci chomutovského psího útulku se zúčastnili v průběhu roku 2018 různých 

prezentačních akcí, například Člověk v přírodě (Louny) či Výstava voříšků (Kadaň). Oblíbenou 

akcí, během níž je umožněno veřejnosti seznámení s prací zařízení, je Den otevřených dveří. 

Díky návrhu, který zvítězil v druhém ročníku participativního rozpočtu, byla opravena fasáda 

útulku a zrekonstruovány venkovní kotce.  

  

Stanice pro handicapované živočichy 

 V roce 2018 přijala stanice zvířata nejen ze spádových oblastí Chomutovsko, Kadaňsko 

a Podbořansko, ale i Žatecko, Mostecko, Lounsko, Teplicko, Ústecko a Litvínovsko. Do stanice 

bylo přijato celkem 363 zvířat v 69 druzích. 

Většinou to byly případy, kdy lidé stanici 

kontaktovali a po dohodě zvíře dopravili. V 

85 případech se jednalo o výjezd za účelem 

odchytu zvířete. Z uvedeného počtu, ač do 

stanice nepatří, bylo přijato deset druhů 

doma chovaných zvířat včetně exotických. 

Jednalo se o želvy nádherné, agamy 

vousaté, králíky domácí, morče domácí a 

nutrie říční, které majitelé pravděpodobně 

již nechtěli chovat a zanechali je anonymně u stanice bez možnosti dohledat majitele. Byla 

také přijata domácí zvířata, která svým chovatelům unikla–andulky vlnkované, korely 

chocholaté, pyrura zelenolící a krajta královská. V případě přijatých vysílených poštovních 

holubů došlo po jejich odpočinku k opětovnému vypuštění.  

Foto: Podkrušnohorský zoopark Chomutov 
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 Nejčastěji byli přijímáni: ježci (49 exemplářů), poštolky (41), rorýsi (31) a netopýři (20). 

Nejvíce jedinců bylo přijato v květnu (53), červnu (59) a červenci (71). V druhé polovině roku 

se do stanice dostávala nejčastěji zbytečně odchycená mláďata ježků. Celkem bylo do stanice 

přijato 162 mláďat, z nichž 66 bylo vypuštěno zpět do volné přírody. 

 

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. 

 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. 

Dojde tak ke zvýšení kvality, 

kvantity a atraktivity nabízených 

služeb.  

 V roce 2018 pokračovaly 

práce vedoucí ke zkvalitnění 

ubytovacích služeb a služeb pro 

každodenní návštěvníky jezera. 

Před sezónou byly kompletně 

vymalovány všechny chatky a 

doplněno vybavení zvyšující 

úroveň služeb (povlečení, 

ručníky). V rámci modernizace a obnovy vybavení ubytovacího zařízení byly doplněny lednice, 

mikrovlnky a vařiče. V budově Solária byly opraveny WC pro muže i ženy. V areálu bylo také 

postupně vyměňováno technické zázemí (elektroinstalace, ohřívače vody, vodovodní baterie) 

a opravována kanalizace. Byla prováděna průběžná revize pronajatých kabinek a jejich údržba. 

V průběhu roku 2018 došlo dále k odstranění nevyhovující zeleně a výsadbě nových stromů. 

Pláže na otvické straně Kamencového jezera a straně u hlavního mola byly zavezeny pískem, 

který splňoval předepsanou normu. Potápěči a pracovníci údržby čistili průběžně dno a břehy 

Kamencového jezera od odpadu. Pravidelné odběry vody krajské hygienické stanice z jezera i 

z veřejných pítek byly vždy vyhovující. V oblasti sportovního vyžití byla zakoupena dvě 

šlapadla, dva paddleboardy a dovybaveny sportovní potřeby k zapůjčení návštěvníkům 

kempu. Pokračovala spolupráce s minigolfovým klubem a klubem kanoistiky při organizaci 

sportovních akcí. Veškerá sportovní hřiště byla po zimní přestávce revidována a opravena, 

zvláště velké opravy vyžadovalo hřiště s dětskými herními prvky na otvické pláži. 

 V roce 2018 byly dokončeny stavební práce na mole a stavba byla předána. Zároveň 

proběhla kompletní demolice hotelu U Jezera, volný prostor byl oplocen. Na Kamencovém 

Foto: Podkrušnohorský zoopark Chomutov 
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jezeře, u otvické brány, byl instalován nový stánek se zmrzlinou. Na recepci přibyl automat s 

občerstvením a kávou. Ve spolupráci s Technickými službami města Chomutova byly v areálu 

umístěny nádoby na separovaný odpad.  

 V roce 2018 bylo v areálu Kamencového jezera uspořádáno celkem čtyřiadvacet akcí 

pro veřejnost. I přes nemalé problémy se zabezpečením provozu dostatečným počtem 

sezonních pracovníků byly nejvíce vyžadované služby zajištěny. Asociace kempů České 

republiky proto přidělila kempu na Kamencovém jezeře certifikaci za vysoký standard 

poskytovaných služeb a ocenila kemp čtyřmi hvězdičkami.  

  

 

6.6 Sociální služby Chomutov 

 V roce 2018 došlo v Sociálních službách Chomutov k přelomovým událostem, při nichž 

byly buď naplněny, nebo zahájeny dlouholeté plány, které zasáhly všechna střediska 

organizace. Podařilo se úspěšně zahájit činnost dvou dětských skupin v rekonstruované 

budově Sociálního centra Kamenná a navázat tak na ukončenou činnost Jeslí Písečná. Na 

Kamenné také začala působit i sociální poradna, jejíž činnost bude v následujících třech letech 

finančně podpořena z Operačního programu evropských strukturálních fondů Zaměstnanost. 

 V hodnoceném roce byla započata rozsáhlá rekonstrukce v domově pro seniory na 

Písečné, přičemž by v následujícím roce měla být dokončena nová signalizace, která umožní 

kvalitní komunikaci mezi personálem a klienty, a do každého pokoje by mělo být přivedeno 

internetové připojení. Zahájena byla také instalace elektronické požární signalizace. Všechny 

zmíněné akce budou dokončeny na počátku roku 2019. V dalších třech letech dojde i k 

rekonstrukci sociálních zařízení v celé budově. 

 Domov pro osoby se zdravotním postižením se dočkal vybudování klimatizace a 

připojení do systému elektronické požární signalizace. Azylový dům se v průběhu roku 2018 

připravoval na spuštění rozšířeného provozu pro rodiny s dětmi, který uvítaly všechny 

zainteresované organizace v regionu. 

 Sociální služby Chomutov, příspěvková organizace, sídlí v komplexu sociální péče na 

Písečné. V roce 2018 je vedla paní Mgr. Alena Tölgová. 
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DRUH SLUŽBY 
FORMA KAPACITA CÍLOVÁ SKUPINA 

MÍSTO POSKYTOVÁNÍ 

domovy pro seniory 

pobytová 166 senioři 
 
Písečná 5062, Chomutov 
 

domovy pro osoby se 
zdravotním postižením 

pobytová 28 
osoby s kombinovaným 
postižením 
osoby s mentálním postižením 

 
Písečná 5176, Chomutov 
 

denní stacionáře 

ambulantní 10 
osoby s kombinovaným 
postižením 
osoby s mentálním postižením 

 
Písečná 5176, Chomutov 
 

denní stacionáře 

ambulantní  10 
osoby s tělesným postižením 
(rehabilitace Vojtovou 
metodou) 

 
Písečná 5176, Chomutov 
 

pečovatelská služba 

terénní okamžitá kapacita 11 
senioři 
osoby se zdravotním 
postižením 

 
Bezručova 4512, Chomutov 
 

odborné sociální poradenství 

ambulantní počet intervencí 5 osoby v krizi 
 
Písečná 5030, Chomutov 
 

azylové domy 

pobytová 36 
osoby bez přístřeší 
osoby v krizi 
matky a ženy s dítětem/dětmi 

 
Písečná 5030, Chomutov 
 

 

 Nad rámec poskytovaných služeb začaly v roce 2018 Sociální sužby Chomutov nabízet 

tzv. SoS dopravu. Jedná se o novou službu, která byla pilotně spuštěna k 1. září 2018 a má 

usnadnit přepravu seniorů a zdravotně postižených osob především k lékařům, na úřady, do 

knihovny, do škol, na hřbitov apod. Službu naopak nelze využívat pro společenské návštěvy a 

komerční potřeby. SoS doprava je určena pro seniory nad sedmdesát let a zdravotně postižené 

od jednoho roku věku. Přivolat ji mohou na území Chomutova občané města v době od půl 

sedmé ráno do tří hodin odpoledne, od pondělí do pátku. Cena jízdného je třicet korun za 

jednu jízdu a osobu. Po vyhodnocení efektivity bude rozhodnuto o případném pokračování 

této formy pomoci.   

 

6.6.1 Sociální služby a vzdělávání 

Ke zvyšování úrovně sociálních služeb nejen v regionu přispívají Sociální služby 

Chomutov kvalifikačním kurzem pro profesní přípravu na odborné zařazení pracovník v 
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sociálních službách, na jehož výuku mají akreditaci. V roce 2018 byly otevřeny dva cykly, 

jež úspěšně ukončilo třiačtyřicet absolventů, celkově lze hodnotit úroveň kurzu jako velmi 

dobrou a vyhledávanou možnost dalšího vzdělávání pro oblast sociálních služeb.  

Chomutovské sociální služby poskytují od 1. září 2016 i vzdělávání mentálně 

postižených žáků od patnácti do devětapadesáti 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 2018/2019 zasedlo do lavic pět žáků.  

V hodnoceném roce pokračovaly konference pro veřejnost. Také tentokrát se 

organizátoři zaměřili na významné, avšak velmi choulostivé téma: Sexualita seniorů a 

zdravotně postižených. V jednotlivých přednáškách si účastníci konference vyslechli     

psychologický a historický pohled na sexualitu, který byl prezentován lektory Univerzity 

Hradec Králové a rovněž velmi prakticky zaměřené příspěvky zakladatelek společnosti Freya. 

Ta radí zástupcům pomáhajících profesí a pečujícím osobám, jak pracovat s tématem sexuality 

a vztahů lidí se zdravotním postižením a seniorů, a svou činností šíří osvětu v oblasti sexuální 

asistence. Termín konání konference připadl na 10. května a proběhla tradičně v budově 

Městského divadla v Chomutově. 
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6.6.2 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 aktivního trávení 

volného času těchto cílových skupin. V roce 2018 bylo ve skupinách klubu seniorů registrováno 

téměř čtyři sta členů, kteří se pravidelně setkávali v Centru denních služeb v Bezručově ulici a 

v Sociálním centru Kamenná. Kromě těchto neformálních setkávání se v klubu seniorů 

uskutečnily různé besedy a přednášky, výlety a rekreace, návštěvy divadelních představení, 

soutěže, sportovní akce a jiné. Klub seniorů Chomutov je členem Rady seniorů České republiky 

a je zapojen do činnosti Krajské rady seniorů Ústeckého kraje. 

 V roce 2018 opět proběhla soutěž ART Senior Chomutov 2018. Výtvarně manuálně 

zruční zájemci soutěžili kategoriích: kresba a malba, keramika, paličkování a výšivka a 

fotografie. Jejich výrobky byly v září vystavené ve Středisku knihovnických a kulturních služeb 

Chomutov, kde byly jednotlivé práce hodnoceny veřejností. Nejúspěšnější soutěžící pak byli 

veřejně oceněni na níže uvedené společenské akci představiteli města Chomutova. 

 4. října se v Městském divadle Chomutov uskutečnila celodenní společensko-zábavná 

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. Úplnými novinkami, které se setkaly s nebývalým zájmem, byla nabídka 

líčení a možnost výkladu z karet. Během této společenské události se představilo celkem 

dvacet vystavovatelů se zaměřením na potřeby a zájmy seniorů. V průběhu celého dne 

probíhala různá hudební a taneční vystoupení či ukázka cvičení. Závěr akce patřil velkému 

společenskému večeru s hudbou a vyhodnocení soutěže ART Senior Chomutov 2018. 

 Jako každý rok pořádala Asociace poskytovatelů sociálních služeb České republiky 

Týden sociálních služeb. Letošní desátý ročník se konal ve dnech od 8. do 12. října 2018. 

Sociální služby Chomutov se do tohoto projektu opětovně zapojily, aby prezentovaly 

obyvatelům Chomutova služby, jež poskytují, a ukázaly veřejnosti, že nejsou pouhým 

domovem pro seniory. Ve všech střediscích spadajících pod organizaci probíhaly Dny 

otevřených dveří. Návštěvníci se mohli podívat, v jakých bytech žijí senioři a jak to vypadá v 

Domově pro seniory Písečná nebo v Domě s pečovatelskou službou Merkur. Ten, kdo přišel do 

sociální poradny Kamenná, si mohl vyzkoušet tzv. poradnu naruby, tedy v roli sociálního 

pracovníka poradit na základě předložených kazuistik fiktivním klientům v jejich nepříznivé 

životní situaci. Součástí Týdne sociálních služeb byla i propagace chomutovských sociálních 

služeb v Obchodním centru Chomutovka.  

 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 
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se tak pravidelně účastní každoročního Sportovního svátku seniorů, naopak senioři z 

Annabergu velice rádi navštěvují například chomutovské Zahradní slavnosti či Diskotéku pro 

handicapované. 

 

6.6.3 Domov pro seniory Písečná 

   Domov pro seniory Písečná je pobytovou sociální službou pro cílovou skupinu seniorů 

nad šedesát let věku. Domov má vlastní stravovací provoz, který zajišťuje celodenní stravování 

klientů nejen domova, ale také centra pro osoby se zdravotním postižením, jeslí 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 2018 žilo v domově pro seniory celkem sto jedenašedesát 

klientů s věkovým průměrem čtyřiaosmdesát let, z toho osmačtyřicet mužů a sto třináct žen. 

 Ve spolupráci s městem Chomutov byla v roce 2018 zahájena rozsáhlá rekonstrukce, 

která se dotkla všech prostor domova pro seniory. Na podzim 2018 bylo započato budování 

nové požární signalizace, která zvýší bezpečnost budovy, a také byla zahájena rekonstrukce 

systému komunikace klient versus pracovník. V jejím rámci bude zajištěn také rozvod 

internetové sítě do každého pokoje, kterou vyžaduje nastupující generace seniorů, jež sociální 

sítě bohatě využívá. V hodnoceném roce se také podařilo získat finanční prostředky na 

kompletní rekonstrukci hygienického zázemí v bytech klientů. Celá akce je rozplánována na 

několik etap s termínem dokončení v roce 2023. 

 V roce 2018 v domově pro seniory probíhaly opět 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, Letní posezení s muzikou, Zahradní slavnost, 

Svatováclavská zábava, společný oběd klientů na Mikuláše spojený s nadílkou, Silvestr seniorů 

v Městském divadle Chomutov a na závěr roku tradiční Silvestrovská zábava v domově. 

Novinkou mezi volnočasovými aktivitami byly tematické národní týdny, kdy měli klienti 

možnost ochutnat tradiční jídla a pití, a také zhlédnout dokumentární film o vybrané zemi či si 

zazpívat písničky vztahující se k dané oblasti.  

 Bohužel se v roce 2018 většina aktivit realizovala v interních podmínkách domova a 

nedařilo se využít regionální možnosti pro spolupráci. Nadále však probíhala spolupráce s 

jednotlivými středisky Sociálních služeb Chomutov a dalšími organizacemi, mezi nimiž byly 

například Mateřská škola Kvítek Chomutov, Základní škola 17. listopadu Chomutov, Základní 

škola Duhová cesta Chomutov, Městské gymnázium a základní škola Jirkov, Farní úřad v 

Chomutově, spolek Masopust aj.  
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6.6.4 Centrum denních služeb Bezručova 

 Pečovatelská služba, jež sídlí v domě Merkur v Bezručově ulici, poskytuje svým 

uživatelům nejvíce dovozy stravy, pomáhá s udržováním domácnosti, přípravou stravy, 

běžnými nákupy a osobní hygienou. Pečovatelskou službu využívalo v roce 2018 celkem tři sta 

třiadevadesát klientů. S ohledem na individuální potřeby uživatelů byly služby poskytovány od 

pondělí do neděle, od sedmi do osmnácti hodin. Stravovací provoz centra denních služeb 

nabízel v hodnoceném roce jako jediný v Chomutově diabetickou dietu v kombinaci se šetřící 

a zajišťoval rozvoz stravy uživatelům služby nepřetržitě po celý rok. 

 V Merkuru byla v roce 2018 zprovozněna nová prostornější denní místnost se šatnou 

pro zaměstnance, která vznikla po uvolněných prostorách pedikúry a kadeřnictví. Kadeřnictví 

se stalo součástí úseku osobní hygieny, kadeřnice dochází nabízet do domu s pečovatelskou 

službou každé úterý.  

I v roce 2018 byly pravidelně každý měsíc vydávány Infolisty s aktuálními informacemi 

o akcích v rámci střediska. Rozšířený prostor kavárničky ve třináctém patře Domu 

s pečovatelskou službou Merkur byl i nadále využíván pro účely volnočasových aktivit. 

Probíhaly zde kroužky ručních prací, muzikoterapie, společenské hry, paměťové cvičení, 

seniornet a kavárnička byla také využita pro pravidelné konzultace se zaměstnankyní Sociální 

poradny Kamenná.   

 

6.6.5 Centrum pro osoby se zdravotním postižením Písečná 

Centrum pro osoby se zdravotním postižením zastřešovalo v roce 2018 provoz domova 

pro osoby se zdravotním postižením, denního stacionáře pro osoby se zdravotním postižením, 

denního stacionáře a jeslí. 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 domova pro seniory. 

 

Domov pro osoby se zdravotním postižením Písečná  

Domov poskytuje celodenní ošetřovatelskou a pečovatelskou službu rodinného typu 

včetně odborné lékařské péče, výchovy a ve spolupráci s Euroinstitutem také vzdělávání. 

Z celkové kapacity osmadvaceti míst byla ke konci roku 2018 všechna obsazena. Celodenní 

stravování zajišťuje Domov pro seniory Písečná, který sousedí s domovem pro osoby se 

zdravotním postižením. 

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 
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je následně využívaná k vaření. Významným bonusem pro domov je možnost rekreace a 

pobytu mimo areál v rekreačním zařízení Líchovy u Slapské přehrady.  

Z dlouhodobých a oblíbených společenských událostí, jež se uskutečnily také v roce 

2018, nechyběla Diskotéka pro handicapované, které se zúčastnili 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 Kavkaz a 

Husova Vejprty, z Domova se 

zvláštním režimem Krakonoš 

Vejprty a z Domovů sociálních 

služeb Kadaň a Mašťov. Pozvání 

také přijala Asociace Pro 

Handicap, Občanské sdružení 

Masopust, Základní a mateřská škola 17. listopadu Chomutov, Základní škola Březenecká 

Chomutov a zástupci města Chomutova. Celkem se této akce zúčastnilo zhruba dvě stě dvacet 

tanečníků. Proběhl také dvanáctý ročník Dne ve fitness s aktivitami, jako je aquaaerobic, 

divoká řeka, bublinková koupel a výuka plavání, a druhý ročník výtvarného setkání osob se 

zdravotním postižením na téma Místo, kde žijeme, zaměřený na kulturní, umělecký a 

společenský rozvoj zdravotně postižených dospělých osob. 

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. Zábavnou a zároveň vzdělávací 

aktivitou byla práce na interaktivní tabuli, při níž se procvičuje motorika, paměť či smyslové 

funkce. Pozitivními byly návštěvy canisterapeutů, kteří dochází do zařízení společně se svými 

psy, či tanečně pohybová terapie 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. Stacionář má každý den v týdnu zaměřen 

na jiný druh činnosti – pohybovou, hudební, výtvarnou, rozumovou a literární. Zařízení má 

kapacitu deset osob, přičemž na konci roku 2018 jej využívalo devět klientů. 

Klienti stacionáře se v roce 2018 zúčastnili například Dne ve fitness, Zahradní slavnosti 

a Diskotéky pro handicapované. Navštívili také rekreační areál Líchovy u Slapské přehrady. V 

Foto: Sociální služby Chomutov 
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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 a prožívají 

velké uspokojení z pěstebních úspěchů. 

 

Denní stacionář Písečná  

Stacionář má také svou oddělenou část v budově Centra pro osoby se zdravotním 

postižením Písečná, kde je k dispozici velká herna, jež je pro imobilní návštěvníky dostupná 

výtahovou plošinou, stimulační místnosti, prostorná zahrada a tělocvična, v níž probíhá 

rehabilitace Vojtovou metodou. Celodenní stravování je zajištěno prostřednictvím domova 

pro seniory a je, stejně jako hygienické zázemí, přizpůsobeno potřebám dětí. Zařízení má 

kapacitu deset osob, na konci roku 2018 nebyly služby stacionáře využívány, jelikož byl pobyt 

všech stávajících klientů ukončen. S ohledem na nízkou obsazenost této sociální služby a její 

neekonomičnost byl totiž provoz Denního stacionáře Písečná k 31. prosinci 2018 zrušen. 

Všechny děti byly po dohodě se zákonnými zástupci převedeny do odpovídajících školských 

zařízení, a tak jejich rodinám nevznikly žádné problémy. 

Děti byly během roku 2018 zapojeny do pestrých výchovných a aktivizačních činností 

rozvíjejících jejich dovednosti. Především se zaměřovaly na rozvoj pohybových schopností, 

motoriky, kognitivních funkcí, upevňování sociálních a hygienických návyků. Děti využívaly 

pobytu ve stimulační místnosti, kde mohly relaxovat a rozvíjet jednotlivé smysly. Během 

volnočasových aktivit navštěvovaly přilehlé zahrady, kde měly děti k dispozici v letním období 

bazény. Na zahradě byly pořádány různé sportovní a zábavné aktivity. V průběhu roku chodily 

na procházky po okolí. 

 

Jesle Písečná  

Jesle pečují o děti od jednoho do tří let, jimž je přizpůsobeno vybavení i stravování, 

které zajišťuje Domov pro seniory Písečná. Jesle nabízejí výchovnou činnost, která se každý 

den střídá v oblastech rozumové, hudební, výtvarné, pracovní a tělesné. Děti se zaměřují na 

úkony sebeobsluhy a přípravu na přestup do mateřských škol, přičemž navštěvují například 

divadelní představení, karnevaly, různé soutěže, besídky, oslavy narozenin a podobně. Děti si 

mohou hrát v herně či na mezigenerační zahradě, kapacita zařízení je dvaadvacet dětí. 

Přistoupit do jeslí je možné v průběhu celého roku, přičemž nejvíce nástupů bylo i v roce 2018 

v září, kdy došlo k transformaci jeslí na dvě dětské skupiny, navýšení celkové kapacity na 

sedmatřicet míst a především k přestěhování této služby do nově zrekonstruovaných prostor 

Sociálního centra Kamenná. 
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6.6.6 Sociální centrum Písečná 

K 1. červenci 2018 došlo k přestěhování odborného sociálního poradenství, které do té 

doby spadalo pod Sociální centrum Písečná, do nových prostor na adrese Kamenná 5164 

Chomutov. V Sociálním centru Písečná byla tedy v období od července do prosince 2018 

provozována pouze sociální služba azylové domy. V roce 2019 proto bude iniciována 

změna názvu v registru sociálních služeb ze Sociálního centra Písečná na Azylový dům Písečná. 

 

Azylový dům Písečná  

 Dům poskytuje pobytovou 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 je šestatřicet osob, včetně osmi míst pro děti.  

 Tím, že v roce 2018 došlo k přestěhování odborného sociálního poradenství do jiné 

budovy, byla v uvolněných prostorách na podzim 2018 zahájena rekonstrukce s cílem 

vybudovat zázemí pro tři rodiny s dětmi. Akce byla financována z Integrovaného regionálního 

operačního programu a projektu statutárního města Chomutova. V rámci tohoto projektu 

budou vybudovány a plně vybaveny tři pokoje, sociální zařízení a společné prostory kuchyňky 

a jídelny. Zároveň bude zvýšena kapacita na celkových padesát osob. 

Azylový dům spolupracuje, mimo jiné, s Úřadem práce České republiky na projektu s 

názvem Společně to dokážeme, v jehož rámci se klienti domu zapojují do poradenských a 

motivačních aktivit, rekvalifikují se, pracují na zkoušku, a nakonec jim může být 

zprostředkováno vhodné zaměstnání.  

 

Odborné sociální poradenství Písečná  

Poradenství osobám, jež se ocitly v nepříznivé životní situaci, se 1. července 2018 

přestěhovalo do prostor na adresu Kamenná 5164 a nově působí jako Odborné sociální 

poradenství Kamenná pod střediskem Sociální centrum Kamenná.   

 

6.6.7 Sociální centrum Kamenná 

 Sociální centrum Kamenná vzniklo rekonstrukcí nevyužívaného objektu na adrese 

Kamenná 5164. Do bezbariérového objektu, konkrétně do jednopodlažní budovy B, se z 

důvodu větší kapacity k 1. červenci 2018 přestěhovala služba odborné sociální poradenství, 

které již nestačil prostor v bývalém sídle na Písečné. Ve dvoupodlažní budově A pak od 3. září 
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začaly fungovat dvě dětské skupiny, ve které byly k 31. srpnu 2018 přeměněny původní Jesle 

Písečná.   

  

Odborné sociální poradenství Kamenná 

 Sociální poradna na Kamenné nabízí odborné sociální poradenství osobám, které se 

ocitly v dluhové pasti, finančních potížích, partnerské či manželské krizi, případně se potýkají 

s jinou nepříznivou životní situací. V rámci odborného sociálního poradenství se sociální 

pracovnice zaměřují na zjišťování rozsahu a charakteru nepříznivé sociální situace klienta, 

sledují příčiny jejího vzniku a podporují jej při hledání reálných postupů k řešení jeho sociální 

situace. Sociální poradna má kapacitu pro souběžné obsloužení pěti klientů. 

 V roce 2018 byl zahájen 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 2018 také pokračovala externí 

spolupráce s Intervenčním centrem Ústí nad Labem, jehož pracovnice v prostorách Sociální 

poradny Kamenná poskytují služby osobám ohroženým domácím násilím. 

 V roce 2018 využilo služeb Sociální poradny Kamenná celkem tisíc tři sta sedm klientů, 

tedy o tisíc tři sta třiadevadesát více než v předešlém roce. Uskutečněno bylo celkem tři tisíce 

osm set osmdesát kontaktů a intervencí. Služeb poradny opětovně vyhledávali také klienti ze 

vzdálenějších regionů. Nejvíce konzultací, tisíc tři sta třináct, bylo uskutečněno v oblasti 

dluhové problematiky, klienti především požadovali pomoc při vypracování návrhu na 

povolení oddlužení. 
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Dětské skupiny Kamenná 

 Dne 3. září 2018 byl slavnostně zahájen provoz Dětských skupin Kamenná v nově 

zrekonstruovaném objektu, který od 1. července 2018 nese název Sociální centrum Kamenná. 

Dětské skupiny nahradily původní Jesle Písečná, důvodem byly zásadní legislativní změny. 

 První dětská skupina s názvem Vilík je umístěna v přízemí budovy a je určena pro 

patnáct dětí. Zahrnuje hlavní prostor herny, který slouží zároveň jako pracovna a jídelna. Dále 

je zde situována ložnice, šatna dětí, sociální zařízení pro děti, stimulační místnost a přípravna 

pro servírování stravy. V přízemí se také nachází sklad prádla a pomůcek, oba slouží celé 

budově. Součástí přízemí budovy je dále kancelář pedagogického pracovníka a nezbytné 

sociální zařízení pro zaměstnance. Druhá skupina byla pojmenována Mája, je umístěna v patře 

budovy a její kapacita je dvaadvacet dětí.  Nachází se zde prostor herny, který slouží zároveň 

jako pracovna a jídelna, ložnice, šatna dětí, sociální zařízení pro děti a přípravna pro 

servírování stravy. V patře je také šatna s denní místností pro zaměstnance a sociální zařízení. 

Horní patro je kromě schodiště zpřístupněno výtahem umístěným ve vstupní přístavbě. 

Součástí zařízení je zahrada s pískovištěm a herními prvky. 

 Děti jsou do dětských skupin přijímány v průběhu celého roku dle volné kapacity. U 

nově nastupujících dětí probíhá adaptace, při níž se seznamují s novým prostředím, činnostmi 

a ostatními dětmi. V dětských skupinách se pracovníci zaměřují na rozvoj dítěte ve všech 

oblastech psychosociálního a fyzického vývoje. Je dbáno na rozvoj jazykových a 

komunikativních schopností a dovedností, slovní zásoby. Pracovníci pomáhají rozvíjet jemnou 

a hrubou motoriku, posilují koncentraci dětí, jejich pozornost, fantazii, tvořivost, paměť a další 

kreativní činnosti. U dětí je podporován rozvoj sebeobsluhy a samostatnosti při péči o sebe 

sama, jsou připravovány na přestup do mateřské školy.  

 

 

6.7 Středisko knihovnických a kulturních služeb Chomutov 

 Středisko knihovnických a kulturních služeb Chomutov v roce 2018 plnilo funkci 

informačního, kulturního, vzdělávacího a tvořivého komunitního centra. Jeho posláním bylo 

zajišťovat a poskytovat veřejné knihovnické a informační služby, stejně tak jako organizovat a 

nabízet kulturní, vzdělávací a volnočasové aktivity široké veřejnosti. Středisko knihovnických a 

kulturních služeb Chomutov, příspěvková organizace, sídlí v historických budovách bývalého 

jezuitského areálu v Palackého ulici. Od 8. ledna 2018 jej vedla paní Mgr. Andrea Löblová. 

 Rok 2018 lze z dlouhodobého hlediska považovat za rok zasvěcený změnám a nárůstu 

některých aktivit v organizaci. Při zachování naprosté většiny dosavadních služeb a tradičních 

akcí došlo k zařazení nových činností zacílených na širší spektrum cílových skupin. Souběžně 

však organizace řešila nedobrý stav využívaných prostor a potřebu situaci zlepšovat. Mezi 

priority roku 2018 patřilo ve stejné míře zajištění stávajících funkcí organizace i jejich 

obohacení a oživení. 
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 Mezi nejvýraznější prvky snahy o vybudování značky organizace jako otevřeného místa 

sloužícího nejen k plnění funkcí knihovnických, informačních, kulturních a vzdělávacích, ale i 

funkcí komunitních patří bezesporu rozšíření otvírací doby knihovny o úterní odpoledne a 

ranní a večerní hodiny ve středu. Naopak muselo z důvodu nevyhovujícího technického stavu 

dojít k uzavření a vystěhování nájemníků z prostor bývalého kina Oko a provoz v této budově 

zůstal omezen na prostory pobočky knihovny.  

 Jako velmi důležité se ukazuje navázání spolupráce s Místním akčním plánem 

vzdělávací soustavy Chomutovsko II a s dobrovolnickou organizací ADRA. Obě organizace 

znamenají pro další rozvoj knihovny důležité partnerství umožňující rozšíření služeb a spektra 

aktivit. 

 Podařilo se vyklidit a zpřístupnit pro veřejnost kapli Božího hrobu v kostele sv. Ignáce 

a poprvé rovněž představit v tomto prostoru kulturní akci, která byla beznadějně vyprodána. 

Byla zahájena jednání, která by mohla v budoucnu vést k restaurování nástěnných maleb v 

kapli a k zpřístupnění podzemních prostor. 

 Na podzim došlo k realizaci přechodu na nový automatizovaný knihovní systém Tritius, 

který byl z větší části financován z šesti set tisícové dotace poskytnuté v roce 2018 

Ministerstvem kultury. Přechod na nový systém se týkal nejen celého provozu naší knihovny, 

ale rovněž všech regionálních knihoven obsluhovaných Střediskem knihovnických a kulturních 

služeb Chomutov. 

 V roce 2018 byla navázána výraznější spolupráce především s místními médii, která 

začala poměrně intenzivně informovat o aktivitách a činnostech organizace. Bezesporu k tomu 

přispělo pravidelné zasílání tiskových zpráv, zvoucích k hlavním akcím každého měsíce, 

případně informující o speciálních počinech. V průběhu roku 2018 bylo o naší činnosti 

publikováno na dvě stě dvaasedmdesát informací v tištěné nebo elektronické podobě. 

 Středisko knihovnických a kulturních služeb města Chomutov se v závěru roku začalo 

připravovat na změnu názvu organizace. Radou a zastupitelstvem města byl schválen nový 

název Chomutovská knihovna, příspěvková organizace, který vstoupí v platnost 1. ledna 2019. 

 

Hospodaření 

 V roce 2018 skončilo hospodaření s hospodářským výsledkem ve výši 128 000 korun. 

Provoz organizace byl zajišťován zejména z příspěvku od zřizovatele dle schváleného cash flow 

ve výši 21 088 000 korun. Vlastní výnosy organizace činily částku 2 960 000 korun. 

 Celkově Středisko knihovnických a kulturních služeb obdrželo dotace ve výši 1 932 000 

korun, z toho 1 235 000 korun od Ústeckého kraje na zajištění výkonu regionálních funkcí 

knihoven regionu Chomutov. Šest set tisíc činila dotace od Ministerstva kultury České 

republiky na nový knihovní systém Tritius a devětatřicet tisíc dotace od téhož ministerstva na 

projekt Zbrusu nová republika k stému výročí vzniku samostatné Československé republiky. 

Padesáti tisíci korunami podpořilo Statutární město Chomutov projekt Chomutov PO-STUPNĚ, 
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díky němuž došlo ke zpracování atraktivního grafického prvku zobrazujícího časovou osu 

historicky nejvýznamnějších událostí ve vývoji našeho města. 

 Náklady organizace představovaly částku 25 427 000 korun, z nichž největší část tvořily 

mzdové náklady a s nimi související odvody, spotřební materiál a také 1 430 000 korun na 

nákup knih a spotřeba energií. 

 

 

 

Služby čtenářům a návštěvníkům 

 Rok 2018 znamenal pro knihovnu nárůst nejenom registrovaných čtenářů, návštěvníků 

a výpůjček, ale také vzdělávacích a kulturních akcí pro veřejnost. Došlo k rozšíření otevírací 

doby knihovny a nárůstu počtu zaměstnanců. Od října 2018 přešla knihovna na nový 

automatizovaný výpůjční systém Tritius. Chomutovská knihovna poprvé v uplynulém roce 

splnila, podle Nového standardu pro dobrou knihovnu, všechny kategorie a v nich kritéria, za 

kterých jsou v knihovnách poskytovány služby uživatelům.   

 Oproti roku 2017 se do knihovny zaregistrovalo o pět set deset čtenářů více, celkem 

5 963. Navštívilo ji o 3 108 návštěvníků více, celkem 140 436, kteří si vypůjčili celkem 422 353 

knihovních jednotek, což je nárůst o 12 028 dokumentů. Zaměstnanci knihovny vyřídili dvě stě 

tři požadavků čtenářů na meziknihovní výpůjční služby a do jiných knihoven zaslali celkem tři 

sta sedmačtyřicet dokumentů. Knihovna také nabídla licencované elektronické informační 

zdroje Anopress–mediální databázi plných textů článků z českých tištěných a internetových 

periodik a Codexis–faktografickou databázi právních informací. Celkem v těchto databázích 

hledalo čtyři sta a jeden návštěvník. 
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 Z rozmanité nabídky akcí, jež knihovna připravuje pro veřejnost, jsou níže uvedeny 

některé premiérové, tradiční či divácky úspěšné. Jednou z nových vzdělávacích akcí, do které 

se Chomutovská knihovna zapojila v roce 2018, je celostátní projekt Bookstart–S knížkou do 

života. Od října 2018 do konce března 2019 se mohly maminky s dětmi ve věku do tří let každý 

čtvrtek setkávat v dětském oddělení s knihovnicí, která jim představila pomocí četby, hraní, 

kreslení, zpívání a pohybových aktivit knížky, které jsou pro tento věk nejvhodnější ke 

společnému čtení s dospělými. Aktivity byly doplněny seznámením s hrami a hračkami, 

odbornými knihami z oblasti psychologie, pedagogiky, pohybové průpravy, stravování a 

logopedie. Maminky si mohou 

půjčovat na zvláštní průkazku knihy, 

hry a hračky, filmy a audioknihy. 

Proběhly také dvě besedy s 

odborníky. 

 Knihovna se i tento rok 

zúčastnila Rodinného zápolení – 

akce pro rodiny s dětmi, které se 

konají pod záštitou Magistrátu 

města Chomutova. Tentokrát jsme 

připravili hru na téma České báje a 

pověsti. 

 V červnu se v naučném oddělení objevila bednička se spoustou semínek. Jde o projekt 

Iniciativy Semínkovna, který vznikl na podporu svobodného sdílení osiva, semenaření a 

přírodního zahradničení. Naučné oddělení knihovny se tak stalo místem, kde mohou 

zahrádkáři mezi sebou bezplatně sdílet osivo ze svých zahrádek, a to přímo v bio kvalitě. 

Foto: Středisko knihovnických a kulturních služeb Chomutov 
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 V říjnu 2018 bylo hlavní schodiště 

chomutovské knihovny obohaceno o nový 

vizuální prvek nazvaný Chomutov PO-STUPNĚ. 

Vedoucí kadaňského archivu Petr Rak a 

vysokoškolský pedagog Josef Märc vybrali a 

zpracovali nejvýznamnější události z historie 

města a pro lepší orientaci v čase je doplnili o 

události české i světové.   

 Všichni, kteří si rádi hrají, zavítali na už třetí 

ročník třídenního herního maratonu 

Chomutovské deskohrátky. Zájemci si 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 připraven již 

osmnáctý ročník Akademie třetího věku s rozšířenou nabídkou přednášek. Čtvrtým rokem se 

zájemci z řad seniorů setkávají na Virtuální univerzitě třetího věku, kterou knihovna pořádá 

ve spolupráci s Provozně-ekonomickou fakultou České zemědělské univerzity. V roce 2018 

studovalo univerzitu celkem čtyřiatřicet studentů. 

Z úspěšných kulturních akcí lze vybrat například Poctu Johnu Lennonovi v kostele sv. 

Ignáce. Lennonovy písně z období Beatles i jeho sólové kariéry zazpívali a zahráli litvínovští 

Stráníci, místní interpreti Zdeněk Pejška a Petra Fořtová, Petr Brandl, Bára Nováková a Laura 

Mašková, smíšený pěvecký sbor Happy Smile a Dan Kubica a kadaňský vokálně-instrumentální 

soubor Madrigal. 

Počátkem června přijal pozvání a v atriu Chomutovské knihovny besedoval Karel Kovář 

alias Kovy, jeden z nejúspěšnějších a nejoblíbenějších youtuberů. V současnosti má na svém 

hlavním YouTube kanále přes sedm set tisíc odběratelů. V roce 2018 vyhrál v anketě Czech 

Blog Awards titul Videobloger roku. Na akci přišlo více než šest set Kovyho fanoušků. 

Mezi tradiční soutěže patří chomutovská Mladá píseň, soutěž v interpretaci 

populárních písní. Soutěž přitahuje zpěváky z Chomutova a okolí již osmadvacet let. V roce 

2018 se jí zúčastnilo sedmadvacet soutěžících, mezi nimi i nadějná hudební skupina Potěr z 

Chomutova, která našla útočiště v hudební zkušebně Chomutovské knihovny a jejíž věkový 

průměr je dvanáct let. Soutěž patří k nejoblíbenějším hudebním projektům knihovny. 

Bohatá byla i výstavní činnost. Za zmínku jistě stojí výstava Mánes Mánesu pořádaná 

Spolkem výtvarných umělců Mánes. V galerii Špejchar vystavovala k významnému životnímu 

jubileu Sylva Prchlíková, výtvarnice, jež maluje krajinky, městečka a lidi a inspiraci nachází 

všude kolem sebe. Za vidění stála například i výstava Jiřího Altmanna v galerii Lurago, kde autor 

představil své dřevořezby, malby, kresby a sochy, nebo skupinová výstava Ivana Krále, Aleše 

Foto: Středisko knihovnických a kulturních služeb Chomutov 
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Knotka, Josefa Velčovského, Ladislava Janoucha a Václava Zoubka. Jde o přátelské sdružení 

malířů, sochaře a fotografa, kteří spolu vystavují po celých Čechách. 

 

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 Střediska 

knihovnických a kulturních služeb Chomutov.  

 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 šestatřicet základních neprofesionálních knihoven. Z důvodu 

nezájmu zřizovatele pozastavila k 1. lednu 2018 svou činnost Obecní knihovna v Louchově. 

Knihovny regionu Chomutov jsou plně automatizované a jejich knihovní fond je uložen v 

automatizovaném knihovním systému Clavius Reks (později Tritius Reks). Všechny knihovny 

mají 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 2018 jich bylo 

poskytnuto celkem osmadevadesát. V průběhu roku 2018 proběhlo jedenašedesát 

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 byl přechod na nový 

automatizovaný knihovní systém Tritius Reks. Právě 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 2018 bylo distribuováno 

čtyřiatřiceti knihovnám dvě stě devět souborů s celkovým počtem sedmnáct tisíc sedm set 

šestadvacet svazků. Opět byl největší zájem o historické, válečné a ženské romány. Doplňovací 

fond pro výměnné soubory měl ke konci roku 2018 k dispozici padesát tisíc šest set osmatřicet 

dokumentů. 

 V rámci poznávání knihoven chomutovského regionu se knihovnice obecních knihoven 

zúčastnily třetího ročníku zájezdu po obecních knihovnách. Měly možnost poznat knihovny a 
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porovnat jejich činnost v obci Místo, Málkov, Černovice, Spořice, Březno, Hrušovany, Všehrdy, 

Bílence a Údlice. Zájezd byl pro mnohé velkou inspirací. 

 

Doplňování, uchovávání a ochrana knihovního fondu 

 Celkový přírůstek knihovního fondu v roce 2018 činil 10 242 knihovních jednotek. Do 

fondu bylo doplněno o 1 890 knih více než v předchozím roce. Důvodem nárůstu je změna 

způsobu akvizice. Došlo k přechodu od nákupu přímo od knihkupce k objednávání v 

nakladatelstvích a u knižního distributora elektronickou formou, který umožnil vyjednání vyšší 

slevy za nakupované knihy. Celková cena knih pořízených do knihovního fondu v roce 2018 

činí 2 962 660,67 koruny. 

 

  

 

 

 V roce 2018 docházelo do knihovny 183 titulů periodik, což je o 29 titulů více než 

předchozí rok. Na nákup a předplatné periodik bylo vynaloženo 131 568 korun. Fond pro 

zrakově handicapované, který je v podobě zvukových dokumentů umístěn v čítárně a 

hudebním oddělení, byl doplněn o 164 knihovních jednotek.   

 

 

 

  

 V roce 2018 byla provedena obsahová aktualizace knihovního fondu naučného 

oddělení, oddělení beletrie, pobočky Březenecká včetně skladů a skladu v objektu bývalého 

kina Oko. Na základě této revize bylo z knihovního fondu vyřazeno 17 187 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. 
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6.8 Technické služby města Chomutova 

Technické služby města Chomutova v roce 2018 pokračovaly ve 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. Technické služby města Chomutova, příspěvková organizace, jsou organizace, 

jejímž zřizovatelem je město Chomutov. Jejím 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. Jejich provoz v roce 2018 

zajišťovalo sto dvaaosmdesát zaměstnanců pod vedením pana Ing. Zbyňka Koblížka.  

Základní obory organizační struktury technických služeb představovaly v roce 2018 

následující provozovny: 

 

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 2018 přinesla zjištění, že oproti předchozím 

obdobím byly v roce 2018 všechny procesy personálně stabilizovány a ani pod vlivem nových 

právních požadavků či technologií neproběhly žádné zásadní procesní změny.  

 V listopadu 2018 proběhl v pořadí pátý recertifikační audit systému řízení kvality, 

životního prostřední a systému managementu bezpečnosti práce a ochrany zdraví. Cílem bylo 
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prověření, platných nových norem ČSN EN ISO40 9001:2016 a ČSN EN ISO 14001:2016, 

funkčnost těchto tří systémů, což obnášelo posouzení řídící dokumentace, předložení 

záznamů a 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. Recertifikační audit byl úspěšný a Technické 

služby města Chomutova v listopadu 2018 získané certifikáty ISO 9001, 14001 a 18001 opět 

obhájily. Platnost vydaných nových certifikátů je do 1. prosince 2020. 

 

Hospodaření 

Technické služby v roce 2018 hospodařily vyrovnaně. Náklady na provoz organizace 

činily 152 930 000 korun, výnosy 153 264 000 korun.  

 

Od Statutárního města Chomutov obdržely technické služby v roce 2018 120 461 000 

korun. Další příjmy organizace, mimo hospodářskou činnost, jsou uvedeny v následující 

tabulce.   

 

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. 

 

40 Česká technická norma harmonizovaná s evropskou normou. 
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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.  

Z investic roku 2018 byla ze společenského hlediska nejvýznamnější rekonstrukce 

obřadní smuteční síně na chomutovském hřbitově, jejíž podoba se výrazněji nezměnila celých 

čtyřicet let. Obnova prostoru začala 1. prosince 2018 a vyšla přibližně na sedm milionů korun. 

Smuteční síň díky ní získala novou elektroinstalaci, vytápění, nový katafalk či audio-vizuální 

techniku.  

Technické služby také v roce 2018 pokračovaly v provozování odstavného parkoviště, 

kde si mohou občané, například při dovolené, nechat hlídat osobní vozidlo nebo motocykl. 

 

Činnost v roce 2018 

 Jednou z nejdůležitějších činností organizace je bezesporu zajišťování pořádku ve 

městě, tedy čištění města a svoz odpadu. V roce 2018 bylo vyprodukováno občany města 

Chomutova celkem tisíc jedenapadesát tun bioodpadu. Oproti roku 2011, kdy došlo k rozšíření 

sběru bioodpadu o dotační nádoby, se množství sebraného bioodpadu navýšilo o 

třiaosmdesát procent. Veškerý sebraný bioodpad je odvážen na kompostárnu Technických 

služeb města Chomutova, kde dochází k využití bioodpadu pro výrobu průmyslového 

kompostu. V hodnoceném roce pokračovala akce Kompost pro občany zdarma. O kompost byl 

opět velký zájem, za rok 2018 bylo pro účely této akce vydáno ze zásob technických služeb 

celkem tři sta šest tun kompostu.  
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 V roce 2018 pokračoval také svoz gastro-odpadu ze školních jídelen, jenž byl zaveden 

o pět let dříve. Svezené množství gastro-odpadu činilo v průměru jednu tunu týdně. Gastro-

odpad je odvážen do nedaleké bioplynové stanice, kde se využívá pro výrobu tepla a elektrické 

energie. 

 

 V hodnoceném roce bylo rekonstruováno veřejné osvětlení v následujících ulicích: 

Krátká, Bělohorská, Haškova, 5. května, Višňová, Čelakovského, Křižíkova, Vršovců, Kochova, 

Riegrova–Palackého, Havlíčkova u základní školy, Jiráskova k mateřské škole a část ulice 

Bezručova k hotelu Hřebíkárna. Při všech rekonstrukcích byly použity moderní LED41 světelné 

zdroje s výjimkou ulice Višňová a Havlíčkova, kde byly použity sodíkové světelné zdroje. 

 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.  

 Ve spolupráci s Magistrátem města Chomutova, konkrétně odborem rozvoje a investic, 

pokračovala výstavba venkovního pavilonu k vsypům a nové vsypové loučky háje vzpomínání 

na chomutovském hřbitově. Pokračovala zde také oprava hřbitovních zdí, kterou si občané 

města odhlasovali v participativním rozpočtu. V roce 2018 proběhla realizace etapy od 

prodejny květin v délce zhruba padesáti metrů. Na hřbitově v Horní Vsi byly vyměněny a 

rekonstruovány parkové lavičky. 

 

41 Osvětlení s elektroluminiscenční diodou, jenž je oproti klasickým žárovkám účinnější, odolnější a levnější na 
výrobu.  
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 V roce 2018 proběhlo také částečné obměnění vozového parku. Byl zakoupen 

zametací stroj Hako Citymaster 1 600 a dalších pět nových vozidel: silniční kropicí vůz, vozidlo 

na svoz odpadkových košů, dodávkové vozidlo a dva hákové nosiče kontejnerů. 
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7. ORGANIZACE ZŘÍZENÉ KRAJEM 

 

7.1 Krajská zdravotní 

 Krajská zdravotní, akciová společnost, je se svými pěti nemocnicemi největší 

poskytovatel zdravotní péče a největší zaměstnavatel v Ústeckém kraji. Generálním ředitelem 

Krajské zdravotní v roce 2018 byl pan Ing. Petr Fiala. 

V Krajské zdravotní v roce 2018 došlo k navýšení mzdových tarifů všem zaměstnancům 

o deset procent i přesto, že vládní nařízení k takovému kroku společnost nezavazovalo. 

Současně došlo ke zvýšení základní sazby minimální mzdy pro stanovenou týdenní pracovní 

dobu, k valorizaci nejnižších úrovní zaručené mzdy pro jednotlivé profese a k navýšení 

příplatku ke mzdě za práci ve ztíženém pracovním prostředí. K navýšení mzdových tarifů dala 

zčásti prostor nejen nová úhradová vyhláška pro rok 2018, umožňující zdravotnickým 

zařízením docílit vyšších výnosů od zdravotních pojišťoven, ale také dobré výsledky 

hospodaření Krajské zdravotní. 

V roce 2018 úspěšně pokračovala činnost Nadačního fondu Krajské zdravotní, který 

podporuje studující lékaře, farmaceuty, všeobecné sestry a radiologické asistenty. Dařilo se 

také nadále rozvíjet investování do jednotlivých nemocnic s důsledným využíváním dotačních 

titulů a s finanční investiční podporou od Ústeckého kraje.  V chomutovské nemocnici bylo 

roku 2018 vybudováno pracoviště magnetické rezonance a také zcela nový stravovací provoz. 

Foto: Krajská zdravotní 
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7.1.1 Nemocnice Chomutov 

 Ředitelství Nemocnice Chomutov sídlí v jejím areálu v Kochově ulici. V roce 2018 

organizaci vedla paní MUDr. Irena Voříšková, primářka anesteziologicko-resuscitačního 

oddělení. Nemocnice Chomutov měla v roce 2018 k dispozici celkem 458 lůžek a ošetřila 

201 320 pacientů. Organizační struktura nemocnice je členěna do šestadvaceti pracovišť.  

 

 

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. Provoz ambulance zajišťuje 

ošetření pacientů v týdnu od osmnácti do dvaceti hodin. O víkendech a svátcích od deseti 

hodin ráno do dvaceti hodin večer. Lékaři, kteří zabezpečují provoz oddělení, jsou z řad 

praktických lékařů pro dospělé a praktických lékařů pro děti a dorost z Chomutova. 

Ambulantní pohotovostní péče v nemocnici je nevýjezdová. Celkem lékaři v roce 2018 na 

ambulanci pohotovostní péče ošetřili 11 888 nemocných. 

 

Anesteziologicko-resuscitační oddělení 

 Anesteziologicko-resuscitační oddělení Nemocnice Chomutov zabezpečuje náročnou 

anesteziologickou a resuscitační péči pro celou Nemocnici Chomutov a ambulantní péči 

v ambulanci bolesti, která byla v roce 2018 rozšířena o jeden ordinační den. Oddělení vyniká 

vysokou úrovní v poskytování resuscitační péče a je oceňováno za velmi empatický přístup k 
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pacientům i k jejich příbuzným. Svojí péčí je srovnatelné s ostatními odděleními stejného typu 

s minimálním počtem komplikací v anesteziologické i resuscitační péči a minimálním počtem 

stížností. Oddělení na vysoké úrovni spolupracuje s Transplantačním centrem IKEM.  

 Jako limitující faktor rozvoje resuscitační péče se 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 2018 bylo podáno 3 427 anestezií. V ambulanci bolesti bylo ošetřeno 1 519 

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 tří ambulantních pracovišť. 

Oddělení má akreditaci k postgraduálnímu vzdělávání v oboru dětské lékařství.  

 V roce 2018 byl na oddělení zakoupen nový přístroj pro odběr chloridů v potu a 

ambulance oddělení byla nově vybavena přístrojem Streptest na provádění rychlotestů. 

V hodnoceném roce také začala při oddělení fungovat nefrologická ambulance. 

 

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.  

 Od roku 2014 je oddělení akreditovaným pracovištěm Ministerstva zdravotnictví České 

republiky v nástavbovém oboru urogynekologie, a tím i školicím střediskem pro získání 

atestace. Jako takové je v kraji jedinečné. Pro pacienty oddělení poskytuje nadregionální 

komplexní péči. V květnu 2018 proběhl na operačních sálech chomutovské nemocnice první 

celorepublikový workshop ohledně nové závěsné operační metody za účasti pěti primář 

ostatních gynekologických oddělení v České republice. V listopadu 2018 byl primář oddělení 

hlavním školitelem obdobného workshopu v Nemocnici Kolín.  

 V roce 2018 bylo na oddělení provedeno více než 1 300 gynekologických zákroků. 

Pokud to podstata onemocnění dovoluje, preferuje se minimálně invazivní operační přístup 

umožňující rychlou a dobrou rekonvalescenci a zkrácení doby nutné hospitalizace. Během roku 

2018 se stala běžnou praxí totální laparoskopická hysterektomie, patrně nejšetrnější způsob 

odstranění dělohy. V porodnictví pracoviště nabízí komplexní péči o rodičky po čtyřiatřicátém 
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ukončeném týdnu těhotenství. Poskytuje komplexní péči v prenatální diagnostice včetně 

invazivní prenatální diagnostiky. Během roku 2018 se na oddělení narodilo 752 dětí při 746 

porodech, což představuje nárůst cca o padesát porodů oproti předešlému roku. 

 

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. 

 

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 2018, prakticky supluje nedostatečně zajištěnou pohotovostní péči 

napříč mnohými obory a počty ošetřených v této akutní chirurgické ambulanci rok od roku 

narůstají. V roce 2018 bylo na akutní ambulanci ošetřeno 9 986 nemocných. Oddělení dále 

zabezpečuje dispenzarizaci a léčbu nemocných v následujících specializovaných poradnách: 

gastroenterologické, traumatologické, mamologické, cévní a poradně chronických ran. 

 V roce 2018 bylo provedeno celkem 1 903 operací u 2 465 hospitalizovaných 

nemocných. Celkový počet ambulantně ošetřených činil za loňský rok 22 650. Na oddělení trvá 

nepříznivá personální situace. Lékaři se s plným nasazením věnují své práci, i za cenu vysokého 

počtu přesčasových hodin. Kvalita jejich práce je přesto stále na vysoké odborné úrovni. Také 

střední zdravotnický personál je co do potřebného počtu pod stavem, který by vyhovoval 

provozu oddělení. Ani v roce 2018 neustaly snahy o zvelebování prostředí oddělení. Ve 

spolupráci s místním hokejovým klubem byla chirurgické ambulance vybavena novým 

nábytkem.   

 

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 
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je schopno poskytnout standardní i intenzivní péči ve všech interních oborech. Ve složce 

kardiologie nabízí i další, pokročilejší metody diagnostiky a léčby. Oddělení zahrnuje tři stanice 

standardní péče, jednotku intenzivní péče a antiarytmickou jednotku. Provozuje také čtyři 

ambulance: interní, endokrinologickou, gastroenterologickou a kardiologickou. 

 Kritická personální situace u lékařů byla částečně řešena příchodem tří lékařů 

z Ukrajiny a Běloruska. Významným problémem je redukce odborností v nemocnici. Plicní, 

urologické, kožní, psychiatrické a ORL konzilium je zajišťováno omezeně, leckdy 

nekomfortními převozy do jiných nemocnic. Důsledky této situace dopadají na interní lůžka. 

Do budoucna je proto třeba stabilizovat zejména personální situaci. V roce 2018 byla na 

oddělení provedena výměna oken. Nadále probíhá postupná výměna postelí a očekává se 

realizace rekonstrukce gastroenterologické ambulance. 

 

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. 

 

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 a neurosonografickou 

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 2018 bylo na neurologické oddělení přijato k hospitalizaci tisíc pět set jedna 

pacientů, v ambulancích bylo provedeno více než jedenáct tisíc vyšetření. V hodnoceném roce 

se také realizovalo další dovybavení neurologického oddělení ke zlepšení pracovního prostředí 

zdravotnického personálu a zpříjemnění pobytu pacientů. 

 

Oddělení centrálních operačních sálů 

 Centrální operační sály Nemocnice Chomutov poskytují kompletní zázemí pro 

plánované a akutní operační výkony operačních oborů chirurgie. Na centrálních operačních 
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sálech jsou využívány moderní technologie  jako dálkově ovládané polohovatelné operační 

stoly, sestavy pro miniinvazivní chirurgii, pojízdné  rentgenové přístroje atd. V roce 2018 byl 

nadále rozvíjen projekt bezpečnosti pacienta na centrálních operačních sálech. Vzhledem 

k nedostatku sálových sester přistoupilo oddělení k využití praktických sester a k jejich 

postupnému zařazení do provozu sálů. V roce 2018 bylo na centrálních operačních sálech 

Nemocnice Chomutov provedeno 2 100 operačních výkonů. 

 

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. V posledních letech oddělení přijímalo kolem 375 pacientů ročně, průměrná 

doba hospitalizace je cca pětasedmdesát dní. Služby oddělení následné péče jsou nejvíce 

limitovány počtem zdravotnického personálu a rehabilitačních terapeutek. V posledních dvou 

letech se ukazuje jako problematický také nárůst nákladů spojených s nákupem léčiv. 

 

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 2018 se zhoršila už tak nepříznivá personální situace. Tato situace má negativní 

dopad na hospitalizační složku, kdy dochází k nárůstu počtu hospitalizací pacientů na tzv. 

paliativní a preterminální péči. Pacienti budou od ledna 2019 v péči nově vzniklé paliativní 

ambulance, která je součástí nově zrekonstruovaného úseku klinické onkologie. Ten byl 

předán do provozu 20. prosince 2018. Oddělení nadále zůstává poskytovatelem 

superspecializované nadregionální péče v chomutovské nemocnici.  

 

Ortopedické oddělení 

 Ortopedické oddělení Nemocnice Chomutov tvoří jedna lůžková stanice, dvě 

ortopedické odborné ambulance a příjmová a převazová ambulance při lůžkovém oddělení. 
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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. Ortopedické oddělení je jedním ze základních oddělení 

v Nemocnici Chomutov. Ročně je na oddělení hospitalizováno cca tisíc pacientů a v ambulanci 

je vyšetřeno kolem osmi tisíc pacientů.  

 Oddělení udržuje současný světový i evropský trend vývoje ortopedie zaváděním 

nových moderních léčebných i operačních metod. V některých oblastech ortopedie dokonce 

drží primariát v rámci Ústeckého kraje. V oblasti chirurgie ruky patří mezi několik málo 

pracovišť v České republice komplexně se zabývajících touto problematikou. V roce 2018 

došlo vedle obměny lékařského týmu k restrukturalizaci celého ortopedického oddělení. 

Ortopedické sály byly dovybaveny novými nástroji a vrtačkami. Rozšířilo se spektrum 

operačních výkonů. Na lůžkové stanici ortopedie proběhla rekonstrukce podlah a bylo 

doplněno vybavení oddělení. Pro zvýšení komfortu pacientů byly lůžkové pokoje dovybaveny 

televizory. 

 

Otorinolaryngologická ambulance 

 Otorinolaryngologická ambulance poskytuje základní diagnostickou a léčebnou péči 

pro pacienty s problematikou ušních, nosních a krčních onemocnění. Nemocnice Chomutov 

v roce 2018 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 na mateřském otorinolaryngologickém oddělení v Mostě 

byla ambulance v červenci a srpnu 2018 uzavřena.  

 

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. 

 

Oddělení klinické psychologie 

 Oddělení provádí klinicko-psychologickou diagnostiku, poskytuje neodkladnou péči 

v případě akutních psychických krizí a traumat, provádí systematickou psychoterapii, 
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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 2018 bylo na oddělení vedeno čtyři sta pětadvacet 

případů, celkový počet ošetření byl sedm set devětapadesát. V převážně většině se jedná 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. Nově oddělení nabízí vyšetření na přístroji magnetické rezonance. 

 V průběhu roku 2018 byla 

dokončena výstavba nových prostor 

pro pracoviště magnetické rezonance 

v pavilonu C. Pracoviště bylo 

představeno v srpnu 2018 a po 

testovacím provozu byl poslední týden 

v listopadu 2018 zahájen zkušební 

provoz. Počátkem roku 2018 byl 

uveden do provozu nový pojízdný 

skiagrafický přístroj pro vyšetření dětí. 

 

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 necelých dvanáct dnů. S ohledem na schopnost částečného zajištění 

komplexní rehabilitace je rehabilitační oddělení chomutovské nemocnice vytipováno jako 

jedno z dvanácti předpokládaných rehabilitačních center České republiky. Realizace je však 

stále oddalována pro váznoucí nezbytnou legislativu. Oddělení je složeno z lůžkové a 

ambulantní části.  

 

Foto: Krajská zdravotní 
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Oddělení nukleární medicíny 

Oddělení nukleární medicíny Nemocnice Chomutov se zabývá diagnostikou velmi širokého 

spektra chorob. Jsou zde prováděna vyšetření rutinní i vysoce specializovaná. 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. V květnu 2018 skončila 

obnova oddělení nukleární medicíny. Oddělení tak disponuje nejnovějšími vyšetřovací přístroji 

a příjemným prostředím pro pacienty i personál a je nejmodernějším pracovištěm svého typu. 

 

Ošetřovatelská péče  

 Dokladovaná kvalita ošetřovatelské péče je řízena, kontrolována a potom 

zaznamenávána do ošetřovatelské dokumentace. Ošetřovatelský záznam této péče je 

jednotný pro standardní lůžková oddělení. V červenci 2018 vešla v platnost nová vyhláška č. 

137/2018 Sb., která napomohla snížení administrativní zátěže záznamu pro nelékařské 

zdravotnické pracovníky. Nemocnice Chomutov se během roku 2018 potýkala s nedostatkem 

nelékařských zdravotnických pracovníků. Během roku 2018 chyběli mimo jiné kvalifikovaní 

nutriční terapeuti, radioasistenti, perioperační sestry a nepodařilo se ani zcela naplnit 

systemizaci interního oddělení, tedy přijmout všeobecné sestry.  

 Během roku 2018 došlo také ke změnám ve vedení a koordinaci práce dobrovolníků 

v rámci Dobrovolnického programu Nemocnice Chomutov. Tým dobrovolníků čítal jedenáct 

stálých členů. Pod přímým vedením koordinátora navštívili v roce 2018 dětské oddělení a 

všechny stanice oddělení následné péče. Bohužel se v roce 2018 nepodařilo obnovit službu 

canisterapie. V červnu se na Dětském a dorostovém oddělení Nemocnice Chomutov 

uskutečnilo setkání v rámci Dětského dne. Na sklonku roku 2018, v adventním čase, se již 

tradičně uskutečnil kulturní program s mini orchestrem. Navštívil všechny hospitalizované 

pacienty na pokojích a v denní místnosti oddělení následné péče. Od února 2018 se 

Nemocnice Chomutov zapojila do projektu Nemocnice NEJ 2018, celonárodní ankety 

spokojenosti pacientů. V Ústeckém kraji si Nemocnice Chomutov udržela druhé místo. 

Vzhledem k tomu, že anketa získává na prestiži, toto umístění všechny těší.  

   

 

7.2 Oblastní muzeum v Chomutově 

Ředitelství Oblastního muzea v Chomutově sídlí v historické budově bývalé jezuitské 

koleje v Palackého ulici. Roku 2018 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 
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na náměstí 1. máje, kde se nacházejí jak expozice, tak muzejní depozitáře a část technického 

zázemí. Organizace využívá také dům v Klostermannově ulici, který sloužil jako služební byt 

ředitele muzea, dále zde byly skladovací prostory a inspekční pokoj pro návštěvy. 

Oblastní muzeum v Chomutově je jednou z nejstarších kulturních institucí ve městě. 

Muzejní společnost ustanovená roku 1911 postupně nashromáždila přírodní a kulturní 

památky z města a okolí a její mnohaleté úsilí vyvrcholilo otevřením městského muzea v 

reprezentativních prostorách radnice v roce 1923. V průběhu svého vývoje bylo také institucí 

okresní a od roku 2003 je muzeum právnickou osobou s postavením příspěvkové organizace 

Ústeckého kraje. Rok 2018 přinesl do Oblastního muzea v Chomutově vlnu výstav a akcí 

věnovaných významným výročím, ale hlavně řadu změn, nových pohledů a aktivit, díky kterým 

se muzeum přiblížilo nejen široké veřejnosti, ale které také umožnily zahájení posunu ve 

vnitřním fungování organizace.  

V lednu roku 2018 byla změněna otevírací doba muzea, která byla vedena snahou o 

zkvalitnění služeb, lepší dostupností pro veřejnost a celkovou přehledností návštěvní doby. 

Nová sloučená návštěvní doba platí pro hlavní budovu muzea na Palackého 86 i radnici. 

Celoročně byly zavedeny soboty v obou objektech a tzv. Hvězdářská věž byla zpřístupněna na 

vyžádání celoročně. Oblastní muzeum v Chomutově zaznamenalo oproti minulému roku 

výrazný nárůst návštěvníků. Přišlo jich o více než čtyři tisíce více, celkem třináct tisíc čtyři sta 

devětačtyřicet. 

 

7.2.1 Sbírka a knihovní fond  

Sbírku Oblastního muzea v Chomutově tvoří devětadvacet oborových částí 

uspořádaných do jedenatřiceti podsbírek. V roce 2018 bylo investováno bezmála sedm set 

tisíc korun do restaurování a konzervování sbírkových předmětů, aby bylo zajištěno jejich další 

uchování a byla umožněna jejich prezentace návštěvníkům v rámci výstav. Konkrétní sbírkové 

předměty byly vybrány na základě odborného hodnocení kurátorů daných podsbírek.  

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. Fond knihovny čítal v roce 2018 celkem 20 600 evidovaných jednotek. 

Během roku zpracovala knihovna sto šestačtyřicet knihovních jednotek, z nichž bylo 

sedmačtyřicet zakoupeno a zbylých devětadevadesát získáno výměnou a sběry. Knihovna také 

spravuje databázi článkové bibliografie historie regionu z vybraných regionálních periodik. 

Knihovnu navštívilo v hodnoceném roce jedenašedesát čtenářů, pro které bylo vyhledáno a 

zapůjčeno sto jedna knih a časopisů.    
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7.2.2 Publikační činnost 

 V samém závěru roku 2017 byla ustanovena redakční rada Oblastního muzea 

v Chomutově. Byla projednána významná proměna čtvrtletníku Památky, příroda, život, který 

v roce 2018 vstoupil do svého jubilejního padesátého ročníku, a zasloužil si proto nejen nový 

design, ale také kvalitativní posun v prezentování příspěvků s regionální tématikou. Počínaje 

ročníkem 50/2018 bude publikace nadále vydávána jako ročenka. Vlastivědný časopis tak 

změnil nejen svoji tvář, ale také vnitřní členění a povinné odborné parametry. Novinkou je 

německé resumé u každého příspěvku, které zpřístupní obsah publikace také badatelům na 

druhé straně Krušných hor. 

 Mimo populárně naučného mezioborového časopisu Památky, příroda, život42, který 

se zaměřuje na historii, památky, archeologii, kulturu a přírodu regionu Chomutovska a 

přilehlých oblastí a vyšel v roce 2018 v nákladu dvě stě kusů, vydalo Oblastní muzeum 

v Chomutově u příležitosti výstavy Kryštof z Karlovic katalog Kryštof z Karlovic a Červeného 

hrádku43. V nákladu tři sta kusů pak vyšel edukační materiál Komiks k první světové válce od 

Richarda Bílka. 

 Zaměstnanci muzea v roce 2018 publikovali devět odborných studií, jednu monografii, 

tři články v rámci ediční činnosti a recenzovali čtyři odborné články. V regionálním tisku bylo 

otištěno sedm jednotlivých příspěvků a série Tajnosti depozitáře chomutovského muzea44, 

čítající jedenáct článků.   

 

7.2.3 Prezentační činnost 

Expozice 

 V muzejních prostorech na radnici byla v roce 2018 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.  

 

42 ONDRÁČEK, Čestmír. Památky, příroda, život. 50/2018. Chomutov: Oblastní muzeum v Chomutově, 2018. 
43 BEČVÁŘ, Michal. Kryštof z Karlovic a Červeného hrádku. Chomutov: Oblastní muzeum v Chomutově, 2018. 
44 Tajnosti depozitáře chomutovského muzea. Chomutovské noviny 1–11/2018. Statutární město Chomutov, 
2018. 
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 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 čtyři sta čtyřiačtyřicet figurek, z nichž je sto dvacet 

devět pohyblivých, a je dílem místního amatérského řezbáře Josefa Fialy. Zachycuje historická 

řemesla a architektonické památky města Chomutova a okolí. 

 Nejstarší chomutovská stavba, kostel sv. Kateřiny, je památkovým objektem a zároveň 

prostorem, který muzeum využívá ke kulturním akcím a výstavám. Je součástí řádných 

prohlídek muzea na radnici a návštěvníci si vyslechnou výklad k nejstarším dějinám města, 

radniční budovy i k historii a architektuře samotného raně gotického kostela. Kostel je 

oblíbeným místem pro vystoupení pěveckých sborů, zájem je také o svatby a reprezentativní 

akce města a kraje.  

V bývalé jezuitské koleji, Domě Jiřího Popela z Lobkowicz, jsou vystaveny Pohledy do 

pravěku. Expozice představuje pravěký vývoj na Chomutovsku od neolitu po dobu římskou 

především na základě výsledků rozsáhlých archeologických výzkumů lokalit, jež svým 

významem přesahují hranice regionu. Jednotlivá období dokumentuje více než osm set 

předmětů doplněných jednoduchými shrnujícími texty a mapami s významnými nalezišti. K 

expozici byly vydány katalog a pracovní listy pro školy. 

V tomtéž objektu je umístěna také stálá expozice Svět Krušných hor. Dlouhodobá 

výstava hraček, řemesel, lidových zvyků a kultury se veřejnosti otevřela v lednu roku 2011. 

Vedle předmětů zapůjčených z fondů Ströherské sbírky jsou vystaveny předměty z vlastních 

podsbírek muzea. K dispozici je také nabídka programů pro školy a školky, ale též aktivních 

programů pro rodiče s dětmi i pro samotné dospělé návštěvníky. Součástí expozice je i 

výtvarná dílna pro děti a vysouvací loutkové divadlo, které ožívá především v rámci dětských 

programů a různých akcí. 

Na panelech ve veřejně přístupných prostorách Domu Jiřího Popela z Lobkowicz je 

k zhlédnutí prezentace o Františku Josefu Gerstnerovi, významném chomutovském rodákovi 

a tvůrci moderního inženýrského myšlení.  

Ve Hvězdářské věži, která je součástí Domu Jiřího Popela z Lobkowicz, je umístěn 

průřez dílem chomutovského malíře Hvězdy a ostrovy Ilji Sainera.  

V roce 2018 byla z technických důvodů zrušena expozice Geologie Krušných hor, na 

jejím místě je plánováno zřízení dílny pro využití během doprovodných programů k výstavám 

a expozicím. 

 

Výstavy 

Rok 2018 byl díky významným historickým výročím především rokem výstavním, a to 

zejména pro historické oddělení, které připravilo čtyři autorské výstavy a zajistilo organizaci a 

instalaci putovních výstav, které se v tomto roce věnovaly výročí sta let od vzniku 

Československa. Činnost kurátorů výstav ovšem neskončila vernisáží, plně se ve spolupráci s 
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muzejními edukátory zapojili do doprovodných akcí, například koncertů, přednášek, 

komentovaných prohlídek nebo workshopů, které byly s jednotlivými výstavami spojeny. 

Na radnici proběhla od 20. ledna do 18. března 2018 výstava Ach, zase to prádlo. 

Jelikož v závěru roku 2017 návštěvníci projevili velký zájem o téma výstavy Prádlo z dob našich 

babiček a v muzeu se sešlo značné množství nových exponátů, rozhodli se pracovníci muzea 

probuzený zájem podpořit. Výstava při repríze představila staré valchy, pračky, ždímačky, 

spodní a noční košilky, domácí župánky, negližé, čili věci, které na první výstavě k vidění nebyly. 

Výstava mapovala základní oblasti hygieny: historii mytí, péči o vlasy, ústní dutinu, holení 

včetně vývoje dalších kosmetických prostředků. 

Výstavu Smrtí to nekončí aneb Tisíc let spali ve stínu Radobýlu, která byla k vidění od 

28. března do 2. června 2018 na radnici a přibližovala archeologický a antropologický výzkum 

pohřebiště z 10. a 11. století, připravili pracovníci Ústavu archeologické památkové péče 

severozápadních Čech v Mostě. 

 Spíše než výstavou byl audiovizuálním projektem počin Underground a bigbít na 

Chomutovsku, který od 16. června do 19. srpna 2018 seznamoval veřejnost v prostorách 

radnice s projevy nesouhlasu části populace vůči režimu v mezidobí 60. až 80. let 20. století a 

společenskou atmosférou té doby. 

Důležité události byly připomenuty 

formou panelů s fotografiemi a 

texty. Jádrem undergroundu byla 

dvě sídla tohoto hnutí: Barrel 

House u Kamencového jezera v 

Chomutově a Barák v Nové Vísce u 

Kadaně. Vývoji bigbítu na 

Chomutovsku všeobecně byly 

věnovány čtyři samostatné panely. 

Významným prvkem výstavy byla 

audiovizuální smyčka sestřihu 

dobových televizních záběrů a 

unikátního záznamu ze života 

komunity v Nové Vísce, veřejnost mohla listovat samizdatovým Voknem nebo kompilátem 

zápisů v kronice komunity v Nové Vísce čili v Knize cti, jejíž originál byl součástí výstavy. Vše 

doprovázely originální dobové nahrávky bigbítových kapel, které navodily atmosféru 

vyhlášeného chomutovského klubu Švermák.  

 Na náměstí u radniční budovy proběhla od 27. července do 20. srpna 2018 plenérová 

výstava Fotbal v undergroundu. Doprovodná výstava k autorské výstavě Underground a bigbít 

na Chomutovsku pochází z produkce Ústavu pro studium totalitních režimů. Svým námětem 

přiblížila dobu normalizace netradičním komiksovým zpracováním na šestnácti panelech 

spojených do čtyř výstavních cel rozestavěných ve veřejném prostoru. Výstava byla doplněna 

herně-vzdělávací aplikací pro Android i Apple. 

Foto: Oblastní muzeum v Chomutově 
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 Putovní výstavu 100 let od vzniku samostatného československého státu, jež byla 

v Chomutově k vidění od 31. července do 12. srpna 2018, inicioval Ústecký kraj. Vytvořena 

byla u příležitosti stého výročí od založení Československé republiky a prezentuje hlavní 

historické milníky kolem roku 1918. Představila specifické dějiny Ústeckého kraje, hlavního 

města Prahy i celé naší republiky. Výstavní texty byly prací historiků z ústeckého muzea, kteří 

připravili ucelený přehled zásadních událostí našeho regionu. Prezentace se uskutečnila v 

kostele sv. Kateřiny. 

 Další výstava vytvořená ke stému výročí vzniku Československa nesla název Od pádu 

orla k českému lvu a byla k vidění na radnici od 31. srpna do 11. listopadu 2018. Neměla 

klasickou koncepci, jež by oslavně popisovala vznik republiky, ale pod heslem Jedno město, 

dva národy, dva osudy se věnovala problematickému vzniku Československa v německém 

pohraničí. Výstava návštěvníkům příběhem dvou imaginárních obyvatel města Chomutova 

ukázala, jak rozdílně mohl být obyvateli české a německé národnosti vnímán vznik 

Československa.  

 Rok 1918 na Ústecku, výstava byla realizována u příležitosti stého výročí vzniku 

republiky Univerzitou Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem, je výstupem výzkumu 

doktorandů katedry historie Filosofické fakulty Univerzity Jana Evangelisty Purkyně. 

Chomutovské muzeum bylo ve dnech 9. října až 3. listopadu 2018 jednou ze zastávek této 

putovní výstavy na její pouti regionem. Prezentace výstavy se konala v kostele sv. Kateřiny.  

 Od 24. listopadu 2018 do 6. ledna 2019 se na radnici uskutečnila výstava Vánoce v 

muzeu–tentokrát africké. Hlavními exponáty vánoční výstavy byly africké betlémy ze sbírky 

rodiny Tlustých z Chotěšova, drobné betlémy, například ze Zimbabwe, Etiopie, Nairobi nebo 

Botswany, vyrobené ze snadno dostupných materiálů, jako jsou banánové listy, pálená hlína, 

ebenové dřevo, mastek, hadec, serpentinit, korálky, drát, recyklovaný odpad a odlévané 

olovo. Vedle vánočního tématu betlémů byla výstava atraktivní přehlídkou autentických 

předmětů z Afriky (zbraní, štítů, soch, nádobí atd.), které ze své sbírky laskavě zapůjčil Přemysl 

Rabas. Během výstavy se uskutečnily doprovodné programy pro školy (muzikoterapie s 

Marinem Šílem) a pro veřejnost (komentovaná a prohlídka, přednáška o afrických betlémech) 

a tradiční sobotní adventní koncerty pěveckých sborů. 

 V hlavní budově muzea na Palackého ulici, v tzv. Domě Jiřího Popela z Lobkowicz, 

proběhla od 30. června do 31. srpna 2018 výstava Krajka ve výtvarném umění. Výstava 

představila dva místní umělce, Jindřicha Vytisku a Vítězslava Macháčka, v neobvyklém 

propojení s uměleckou krajkou. Po celou dobu trvání výstavy byly pro veřejnost připraveny 

výtvarné dílny. 

 Ve dnech 9. až 10. září byla v Domě Jiřího Popela z Lobkowicz k zhlédnutí Mykologická 

výstava. Výstava byla součástí projektu Pojďte s námi na houby, který byl zahájen 8. září 2018 

exkurzí v přírodě s odborným průvodcem. Následující dva dny byla v prostorách muzea 

nainstalovaná výstava nalezených hub. Po celou dobu trvání výstavy byly nabízeny 
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komentované prohlídky vystavených hub. Celkové množství vystavených hub bylo 

sedmašedesát. Součástí výstavy byla i soutěž v určování hub. 

 Výstava Velká válka a naše legie byla součástí projektu Tři města–tři osudy, za podpory 

Ústeckého kraje propojila oblastní muzea v Mostě, Chomutově a Lounech a představila téma 

k výročí vzniku republiky svým úhlem pohledu. Cílem bylo zmapovat historickou pestrost v 

regionu a dovést návštěvníky po stopách výstav i do dalších měst Ústeckého kraje. 

Chomutovská část byla věnována výročí sta let od ukončení Velké války a byla prezentována 

od 22. září do 11. listopadu 2018 v Domě Jiřího Popela z Lobkowicz. Tematicky se zaměřovala 

na válečné události let 1914 až 1918 a v základním přehledu se věnovala všem hlavním 

frontám, na nichž zuřily boje. Další část výstavy se zabývala působením československých legií 

na frontách Velké války. Legie byly představeny prostřednictvím vojáků, kteří se buď přímo v 

našem regionu narodili, nebo se v něm později usídlili. 

 Ke čtyřstému čtyřicátému 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.  

 Účelem projektu Ptáčci na krmítku, který ve dnech 9. listopadu 2018 až 22. března 

2019 proběhl v Domě Jiřího Popela z Lobkowicz, 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. 

 

Akce 

 Jak se stalo již tradicí, byla i v roce 2018 (od 27. do 31. března) v prostorách radnice 

vystavena faksimile darovací listiny Bedřicha Načeradce z Chomutova ze dne 29. března 

1252.  

 Den památek a sídel (21. dubna) byl v roce 2018 obohacen o doprovodný program v 

podobě komentované prohlídky centra města a pozorování Slunce z Hvězdářské věže. 
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Proběhla také astronomická přednáška o Slunci a praktické pozorování Měsíce a meteorického 

roje Lyrid.  

 Ve spolupráci s Římskokatolickou farností, děkanstvím Chomutov a Střediskem 

knihovnických a kulturních služeb se muzeum roku 2018 zapojilo do celorepublikové akce Noc 

kostelů (25. května). Kostel sv. Kateřiny, který je součástí muzea, byl zpřístupněn od osmnácti 

do dvaadvaceti hodin a všem zájemcům byl poskytnut odborný výklad. 

 Na akci Den dětí v muzeu (1. až 2. června) byly pro rodiče s dětmi v expozici Svět 

Krušných hor připraveny zábavné hry, kvízy a soutěže na téma hračka. 

 Ve spolupráci se statutárním městem Chomutovem a jeho projektem Rodinné zápolení 

se v roce 2018 odehrála dětská muzejní noc inspirovaná příběhem z Hollywoodu pod názvem 

Noc v muzeu aneb Když muzeum spí (9. června). Od patnácti do jedenadvaceti hodin byl 

připraven program pro rodiny přihlášené do Rodinného zápolení, od jedenadvaceti do 

třiadvaceti hodin bylo muzeum zpřístupněno široké veřejnosti. 

 Koncert k výstavě Underground a bigbít na Chomutovsku (16. června) byl součástí 

vernisáže stejnojmenné výstavy a do atria chomutovské knihovny přilákal přes čtyři sta lidí. V 

úvodu vystoupil bluesman Václav Blabolil, jeden z příležitostných obyvatel Baráku v Nové 

Vísce. Po něm vystoupila Víčka, chomutovská bigbítová a rocková legenda přelomu šedesátých 

a sedmdesátých let dvacátého století. K výstavě Underground a bigbít na Chomutovsku byly v 

pravidelných termínech zajištěny také komentované prohlídky pro veřejnost a pro školy.  

 K výstavě Underground a bigbít na Chomutovsku se v prostoru expozice výstavy 

uskutečnila také doprovodná přednáška Cáry starejch filmů (15. srpna). Přednášku měl 

František Čuňas Stárek, spoluautor komponovaného pásma Ústavu pro studium totalitních 

režimů. Veřejnost mohla zhlédnout unikátní filmové záběry z prostředí undergroundu a jeho 

kulturních vkladů společnosti, ale i agitační reportáže tehdejšího režimu. 

 Festival Obnaženi (23. srpna) opět představil chomutovskému publiku současnou 

alternativní výtvarnou, hudební, literární a filmovou tvorbu a umění performance v zastoupení 

místních i zahraničních autorů a interpretů. V prostorách kostela sv. Kateřiny se konal 

zahajovací večer v podobě sólové divadelně-hudební performance Jana Bárty. 

 Také Dny evropského dědictví (8. září) byly v roce 2018 obohaceny o doprovodný 

program v podobě výtvarné minidílničky pro děti, veřejného pozorování Slunce a 

komentované prohlídky výstavy Od pádu orla k českému lvu. 

 Netradičním doprovodným programem ožila výstava Od pádu orla k českému lvu. Akce 

Probouzení lva (15. září) byla prohlídkou ve stylu živých obrazů v podání profesionálních 

herců. Během prohlídky vystupovaly ve výstavě postavy, které vycházely z dobových 

materiálů, a živým slovem a hereckým ztvárněním divákům přímo ukazovaly soudobé 

problémy, o nichž výstava pojednávala. Akci připravila agentura Modua. 
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 Projekt Besedy v roce 

2018 připomněl také významné 

výročí vzniku Československa, a 

proto byla do konceptu 

zahrnuta beseda s prvním 

československým prezidentem 

pod názvem Den s Masarykem 

pro mateřské školy (5. října). 

Tento zajímavý nápad se u 

malých návštěvníků setkal s 

nadšením, o čemž svědčily 

neobvyklé dotazy, které na T. G. 

Masaryka děti směřovaly. 

 Kurátor výstavy Velká válka a naše legie připravil křest knihy Legionáři Chomutovska 

(25. října) autora Miroslava Jančara, který byl zároveň spoluautorem výstavy.  

 K výstavám Od pádu orla k českému lvu (28. října a 11. listopadu) a Velká válka a naše 

legie (11. listopadu) byly kurátory zajištěny komentované prohlídky a zároveň i ukázky zbraní, 

které byly používány v první světové válce.  

 V rámci celonárodních oslav stého výročí vzniku republiky bylo celé muzeum po tři 

dny (26. až 28. října) otevřeno zdarma široké veřejnosti. 

 V roce 2018 proběhl devatenáctý ročník regionální historické soutěže pro žáky osmých 

a devátých tříd základní školy a víceletá gymnázia Regionální osmička (6. listopadu). Soutěž 

byla zaměřena na sté výročí vzniku republiky. 

 U příležitosti osmdesátého výročí tzv. Křišťálové noci byla ve spolupráci statutárního 

města Chomutova, Židovské obce Teplice a Nadačního fondu obětem holocaustu slavnostně 

odhalena deska na paměť vypálené synagogy v Chomutově (13. listopadu). 

 Doprovodnou akcí k výstavě o Kryštofovi z Karlovic byly exkurze, které se uskutečnily 

v prosinci 2018 v jirkovském podzemí a tamějším kostele. Kurátor výstavy provedl 

návštěvníky podzemím, které začalo vznikat za doby Kryštofa z Karlovic, a kostelem sv. Jiljí, 

kde je originál náhrobku, jehož zmenšená 3D kopie byla součástí výstavy. Jako doprovodný 

program pro školy i širokou veřejnost k výstavě Kryštof z Karlovic bylo připraveno také pět 

workshopů s praktickým ukázkami 3D tisku. 

 Konec roku 2018 tradičně doprovodily adventní koncerty v kostele sv. Kateřiny. 

Návštěvníky potěšila vystoupení pěti pěveckých uskupení: Aurum, Vox cantabilis, Hlásek, 

Comodo a Happy Smile. 

 Jako podporu tvořivé činnosti obyvatel poskytuje muzeum dlouhodobě zázemí pro 

pravidelná setkávání Klubu šité krajky a Klubu patchwork, která se konají jednou za čtrnáct 

dní. 

Foto: Oblastní muzeum v Chomutově 
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 V roce 2018 bylo pořádáno několik kreativních workshopů a výtvarných dílen s 

různým tematickým zaměřením. Byly určeny zejména rodičům s dětmi. Výtvarná dílna určená 

pro dospělé se věnovala šité krajce, patchworku, fimo, smaltu a malbě na hedvábí (17. až 27. 

července a 14. až 24. srpna). 

  

Muzejní pedagogika 

 Muzejní pedagogika byla v roce 2018 jednou z oblastí, které byla věnována zvýšená 

pozornost, a to především díky rozšíření doprovodných programů nejen na část stávajících 

expozic, ale také na většinu krátkodobých výstav. Kolektiv muzea byl proto obohacen o další 

edukátorku v kultuře, která od května 2018 nastoupila na roční program Flexibilně do práce v 

Ústeckém kraji z úřadu práce a nezatížila tak plánované mzdové prostředky na rok 2018. Obě 

edukátorky se zásadní měrou podílely na přípravě a realizaci všech uskutečněných programů 

v rámci výstav a projektů. Vytvořené programy byly zaměřeny flexibilně na různé cílové 

skupiny ve velmi širokém spektru od dětí z mateřských, žáků ze základních, speciálních a 

středních škol a učilišť. 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. 

 V roce 2018 byly vůbec poprvé odstartovány muzejní příměstské tábory, které dětem 

nabídly hravé i naučné strávení letních prázdnin. V červenci to byl tábor Legendy a pověsti 

Chomutovska (9. až 13. července) a v srpnu Čarovná voda (6. až 10. srpna). Příměstské tábory 

se setkaly s pozitivním ohlasem u dětí i rodičů a muzeum by tedy rádo tábory vyhlásilo i 

v následujícím roce. 

 Pro rozšíření dosahu muzejní pedagogické činnosti se instituce zapojila do projektu 

Místní akční plán, který je součástí Místní akční skupiny Sdružení Západní Krušnohoří, jež 

svými aktivitami podporuje neformální formy vzdělávání.  

 

Prohlídkové okruhy městem 

 Od 1. května 2018 Oblastní muzeum v Chomutově nově rozšířilo své služby 

návštěvníkům o prohlídky historického centra města Chomutova. Předmětem nabídky jsou 

tři okruhy odstupňované podle náročnosti časové i co do počtu navštívených památek. 

Prohlídky jsou realizovány odbornými kurátory, a je tak zajištěna jejich vysoká informační 

kvalita. Muzeum nabízí prohlídky malého, středního a velkého okruhu nejen v českém, ale i 

v německém jazyce. Minimální počet lidí ve skupině je pět, a tak je tato aktivita určena nejen 

pro školy a zájezdy, ale také pro rodiny a menší zájmové skupiny.  
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Exkurze a přírodovědné kurzy 

 Exkurze a přírodovědné kurzy realizované přírodovědným oddělením muzea jsou 

specifickou, samostatnou a bohatou činností, která je zaměřena jak na odbornou, tak na 

laickou veřejnost. Pravidelnými 

návštěvníky jsou nejen místní 

obyvatelé, ale přijíždějí zájemci z 

celého Ústeckého kraje. V roce 

2018 se díky projektu Pojďte s 

námi do přírody, realizovanému 

za finančního přispění 

statutárního města Chomutova, 

vypravila do přírody i řada 

nadšených Chomutovanů 

včetně dětí. V následujícím roce 

tento projekt ještě rozšíří svůj 

tematický záběr. 

 

 

 

7.2.4 Hospodaření 

 Ke dni 31. prosinci 2018 bylo v muzeu zaměstnáno dvacet fyzických osob, z toho jedna 

s pracovním poměrem na dobu určitou. Dále bylo v organizaci zaměstnáno v průběhu roku 

sedm osob na dohodu o pracovní činnosti (průvodci) a sedmadvacet osob na dohodu o 

provedení práce.   

 Rozpočet Oblastního muzea v Chomutově byl schválen usnesením Rady Ústeckého 

kraje číslo 025/28R/2017 ze dne 22. listopadu 2017, na jehož základě byly stanoveny závazné 

ukazatele: 

• příspěvek na provoz    13 324 tisíc Kč 

• objem prostředků na platy  6 585 tisíc Kč 

• povinný odvod z fondu investic 31 tisíc Kč  

 

     V průběhu roku došlo k několika změnám rozpočtu, při nichž byla změněna výše příspěvku 

na provoz, případně byl poskytnut účelový příspěvek.  

 Za rok 2018 bylo organizací dosaženo zlepšeného hospodářského výsledku ve výši 

244 484,98 koruny. Přehled jednotlivých nákladových a výnosových položek viz níže. 

Foto: Oblastní muzeum v Chomutově 
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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 práci městské policie, jež zajišťuje 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 v roce 2018 

procházela 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 2018 pan plk. Mgr. Jaroslav Peleška. 

 

Kriminalita 

 Okres Chomutov dosáhl v roce 2018 indexu kriminality 215,6, což je množství 

trestných činů na deset tisíc obyvatel za sledované období, a zařadil se tak mezi Jindřichův 

Hradec a Ústí nad Labem na dvanácté místo v republice. Celkem došlo na Chomutovsku 

ke dvěma tisícům sedmi stům patnácti zjištěným trestným činům, z nichž jich bylo objasněno 

tisíc sedm set třiadvacet, tedy třiašedesát a půl procenta.   

 

Mezi trestnými činy v roce 2018 jednoznačně dominovaly trestné činy obecné 

kriminality, bylo jich spácháno 1 901. 1 157 kriminálních činů se řadilo do kategorie 

majetkových. 970 trestných činů tvořily krádeže. Co do četnosti následovaly případy 

hospodářské kriminality, kterých bylo 290. Ze závažných trestných činů byly na Chomutovsku 

v hodnoceném roce zjištěny dvě vraždy a devět znásilnění. Došlo také ke dvaadvaceti požárům 

či dvěma případům nedovoleného ozbrojování. 
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Mezi medializované případy chomutovského územního odboru patřilo v roce 2018 

vyšetřování případu hospodářské kriminality při prodeji automobilů. Chomutovská firma 

BestCars4u z Chomutova zprostředkovávala v letech 2015 až 2017 prodeje aut, ale původním 

majitelům po transakci v řadě případů nezaplatila. Policisté proto obvinili firmu, která 

autobazar provozuje, i jejího jednatele. Tomu v případě prokázání viny hrozí dva roky až osm 

let vězení. Celková škoda způsobená podvodem a zpronevěrou činí téměř šest a půl milionu 

korun a týká se dvaceti fyzických a šesti právnických osob. 

 

Doprava a silniční provoz 

V oblasti dopravy a silničního provozu došlo v roce 2018 na území chomutovského 

odboru Policie České republiky k 1 595 dopravním nehodám, což je o třiašedesát více než 

v předešlém roce. Zemřelo šest lidí (o tři více než v předešlém roce), 44 osob bylo zraněno 

těžce, 260 lehce. 
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Nečastější příčinou vzniku nehody byl špatný způsob jízdy, jako je jízda po nesprávné 

straně vozovky (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 také 

nepřiměřená rychlost a nedání přednosti v jízdě. Z celkového počtu dopravních nehod na 

Chomutovsku se jich tisíc dvaapadesát odehrálo na území obcí.     

 

 

8.2 Městská policie Chomutov 

Městská policie Chomutov sídlí v Dřínovské ulici a v roce 2018 ji vedl pan Mgr. Tomáš 

Douda. Městská policie během roku 2018 působila, kromě běžné agendy, především v oblasti 

prevence kriminality. Byl uspořádám osmý ročník výtvarné soutěže pro žáky druhých tříd 

všech chomutovských základních škol a proběhla také preventivně zábavná akce Happy Day 

aneb prevence zábavně. Ta byla zaměřena jak na děti, tak na dospělé, kteří si na stanovištích 

u městského divadla mohli vyzkoušet své znalosti na dopravním hřišti, projít se s opilými 

brýlemi na očích nebo se dozvědět o správném postupu při resuscitaci. Na Happy Day byla 

k vidění kromě policejní výzbroje také technika dobrovolných i profesionálních hasičů. 

K události se připojil i BESIP team, který nabízel možnost ověřit si pomocí testů znalosti 

pravidel silničního provozu a přivezl také motocyklový a automobilový trenažér a otočný 

simulátor. Strážníci zájemcům předvedli ukázky sebeobrany a v podobném duchu vystoupila 

také skupina Aikido. Městská policie zajišťovala přednáškovou činnost pro předškoláky a žáky 

prvního stupně základních škol.   

 V roce 2018 pokračoval projekt Asistenti prevence kriminality, do kterého bylo 

zapojeno celkem třicet osob. Dvaadvacet asistentů prevence kriminality bylo u městské policie 

zaměstnáno skrze dotační titul Úřadu práce České republiky, činnost zbylých osmi asistentů 

byla hrazena z peněz Evropské unie. Dále v provozní a organizační oblasti probíhala postupná 

obměna technických pracovníků, v jejímž rámci bylo uskutečněno výběrové řízení na pozici 

technicko-analytický pracovník. V důsledku usnesení městské rady byl v hodnoceném roce 

také navýšen počet strážníků u městské policie o osm míst, na dvaašedesát. Ve snaze obsadit 

postupně volné pozice byla zatím vypsána tři výběrová řízení.   

 

Přestupky 

Strážníci Městské policie Chomutov řešili v roce 2018 celkem 7 206 přestupků v rámci 

příkazního řízení. Na sankčních poplatcích byly vybrány 2 092 000 korun. 594 přestupků bylo 

vyřešeno napomenutím bez uložení sankce. 2 091 případů podezření ze spáchání přestupku 

ohlásila městská policie příslušným orgánům, z toho padesát Policii České republiky. 

Podrobnější rozpis řešených přestupků je uveden níže. 
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Přestupky projednané příkazem na místě (v příkazním řízení)  7 206 

z toho přestupků proti BESIP45 (vyjma překročení nejvyšší dovolené rychlosti) 6 533 

z toho přestupků spáchaných překročením nejvyšší dovolené rychlosti 0 

z toho přestupků na úseku ochrany před alkoholismem a jinými toxikomaniemi 41 

z toho přestupků proti veřejnému pořádku 385 

z toho přestupků proti občanskému soužití 0 

z toho přestupků proti majetku 65 

z toho ostatních 182 

Celkový počet podezření ze spáchání přestupků oznámených příslušným orgánům  2 091 

z toho přestupků proti BESIP (vyjma překročení nejvyšší dovolené rychlosti) 1010 

z toho přestupků spáchaných překročením nejvyšší dovolené rychlosti 0 

z toho přestupků na úseku ochrany před alkoholismem a jinými toxikomaniemi 9 

z toho přestupků proti veřejnému pořádku 185 

z toho přestupků proti občanskému soužití 48 

z toho přestupků proti majetku 62 

z toho přestupků proti pořádku v územní samosprávě 327 

z toho ostatních 450 

Celková výše příjmů ze sankčních poplatků v tis. Kč 2 092 

Počet uzavřených veřejnoprávních smluv s obcemi, které nezřídily obecní policii 0 

Počet uzavřených veřejnoprávních smluv pro krizový stav a mimořádné události 0 

Počet případů použití služební zbraně strážníkem 0 

Počet rozhodnutí o odstranění vozidla 313 

Počet osob převezených do záchytné stanice 0 

Počet zjištěných osob řídících pod vlivem alkoholu 6 

Počet osob předvedených na policii 21 

Počet nalezených odcizených vozidel 0 

Počet odchycených zvířat 236 

Počet použití TPZOV46 k zabránění odjezdu vozidla 4 580 

Počet použití TPZOV k vynucení povinnosti řidiče vozidla setrvat na místě 0 

 

45 BESIP: Bezpečnost silničního provozu, oddělení Ministerstva dopravy České republiky koordinující činnosti v 
oblasti bezpečnosti na pozemních komunikacích a působení na lidského činitele. 
46 TPZOV: Technický prostředek k zabránění odjezdu vozidla, tzv. botička. 
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9. POČASÍ 

 Kapitola zachycuje stručný souhrn počasí za rok 2018 doplněný informacemi o 

významnějších výkyvech počasí na Chomutovsku 

a souhrnný grafický přehled počasí v Chomutově 

za rok 2018 z archivu historie simulací47.  

 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.  

 

 

Souhrn počasí za rok 2018 

 Začátek roku 2018 se nesl ve znamení teplejšího a větrného počasí. Ve druhé polovině 

ledna už převládalo průměrné počasí s výjimkou oteplení koncem měsíce. Únor nepřinesl 

výraznější teplotní výkyvy, ale také ani obvyklé množství srážek. Zajímavá situace nastala na 

přelomu února a března, kdy vpád arktického vzduchu od severovýchodu nad naše území 

přinesl mimořádně nízké teploty, jež klesaly až k minus dvaceti stupňům Celsia a vytrvalé 

holomrazy. Během března se střídala období teplejší s velmi studenými. Počáteční březnové 

mrazy postupně polevily, avšak zhruba v půlce měsíce došlo k dalšímu přílivu studeného 

vzduchu. Podobně jako únor byl i březen chudý na srážky.  

 V průběhu dubna došlo k docela razantnímu oteplení, které nebralo konce během 

celého zbytku jara. To s sebou přineslo opět pouze malé množství srážek, na němž měly hlavní 

podíl přeháňky a bouřky, jež půda vstřebává hůře než mírný vytrvalý déšť. Průměrná květnová 

teplota se pohybovala okolo šestnácti stupňů Celsia, a na konci května již mělo počasí 

prázdninový charakter. Červen nepřinesl výraznější změnu počasí, vzhledem k obecně vyšším 

červnovým teplotám se však objevovaly silnější a rozsáhlejší bouřky. Ke konci června nejprve 

bouřky a silný vítr způsobily výpadky elektrického proudu: na Chomutovsku vyjížděli hasiči ke 

třem případům popadaných stromů. Poté nastalo krátké chladnější a deštivější období.  

 

47 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:  
Astronomická společnost Chomutov / Jaroslav Landa 
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 Červenec byl ve znamení klasického léta. Teploty dosahovaly k třiceti stupňům, avšak 

srážek bylo stále málo. Vzhledem k předchozím sušším rokům a brzkému nástupu teplého, 

suchého počasí začalo být už během července patrné usychání městské vegetace. Ač 

chomutovské technické služby přistoupily kromě osvědčené techniky i k ručnímu zalévání 

zeleně, nedostatek vláhy se bohužel podepsal i na letité výsadbě. Jelikož v těchto podmínkách 

přestala růst tráva, byla v červenci pozastavena seč. Průměrná červencová teplota se 

pohybovala mezi devatenácti a dvaceti stupni Celsia. Poslední červencový den překročila na 

třiačtyřiceti měřících stanicích v České republice teplota vzduchu hranici pětatřiceti stupňů 

Celsia. V Ústeckém kraji byla do odvolání vyhlášena smogová situace a výstraha před 

nebezpečím požárů. V srpnu potom proběhlo několik dalších, na sebe navazujících vln veder. 

Hned 8. srpna byla na Měděnci na Chomutovsku naměřena nová rekordní hodnota. Teplota 

vzduchu se zde vyšplhala na třicet a jednu desetinu stupně Celsia. O den později pak byla 

v Ústeckém kraji opět vyhlášena smogová situace. Ochlazení přišlo až poslední týden v srpnu, 

kdy denní teplota klesla na dvacet stupňů Celsia. Září bylo celkově srážkově lepším měsícem, 

teploty byly stále lehce nadprůměrné, zároveň se v tomto měsíci vyskytly jedny z nejsilnějších 

bouřek roku. I přes zářijové srážky samozřejmě nadále trval zákaz vstupu do lesů, vyhlášený 

počátkem měsíce a zákaz odběru vody z vodních toků.  

 Po studené frontě v prvních dnech října, kdy nejnižší teploty naměřily zhruba dvě 

třetiny stranic v České republice, měřících více než třicet let, nastalo dlouhodobé babí léto. 

Jasná obloha, výjimečné srážky a teploty kolem dvaceti stupňů Celsia skončily s příchodem 

posledního říjnového týdne, kdy začal tolik očekávaný podzim s větrem a deštěm. Právě vítr 

svým nástupem způsobil v Ústeckém kraji četné problémy. Měl sílu orkánu a na Chomutovsku 

si vyžádal tři výjezdy hasičů ke spadlým stromům. Začátkem listopadu došlo opět k 

výraznějšímu oteplení, ovšem po první dekádě měsíce se ochladilo a v Chomutově napadl 

první předvánoční sníh. V listopadu sněžilo poměrně často, ovšem sníh se udržoval spíše 

ztěžka, důsledkem oblev pak byly ledovky, které v prvním prosincovém týdnu znovu 

zaměstnaly hasiče. Prosinec byl celkově teplotně normální a srážkově spíše nadprůměrný a 

zakončil tak rok 2018 netradičním způsobem. Poslední prosincový týden přinesl Chomutovu, 

stejně jako v loňském roce, Vánoce a silvestrovské oslavy bez sněhové pokrývky.  

 

Diagramy povětrnostního archivu 

 Níže uvedené diagramy povětrnostního archivu jsou rozděleny do tří grafů. Graf 

zachycující teplotu, včetně relativní vlhkosti v hodinových intervalech. Graf s informacemi o 

množství mraků (šedé pozadí) a jasné obloze (žluté pozadí), kde tmavší šedé pozadí znamená 

hustší oblačnost. A graf s rychlostí a směrem větru. Směr větru je zachycen ve stupních, kdy 0° 

značí Sever, 90° Východ, 180° Jih a 270° Západ. Purpurové body zobrazují směr větru tak, jak 

je uvedeno na pravé ose. 

 



Kronika města Chomutova 2018    9. Počasí 

 

184 
 

 

Diagramy povětrnostního archivu 



Kronika města Chomutova 2018    10. Náboženství, dobročinnost a sociální péče 

 

185 
 

10. NÁBOŽENSTVÍ, DOBROČINNOST A SOCIÁLNÍ PÉČE 

 Kapitola Náboženství a dobročinnost přináší přehled církevních a náboženských 

organizací působících v roce 2018 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 vychází především z informací 

zveřejněných v tištěných médiích a na internetu, přehled organizací a jejich činnosti tedy 

nemusí být úplný.  

 

 

10.1 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, 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 

určené zejména pro děti ze sociálně slabých rodin. Církev v roce 2018 pořádala bohoslužby a 

duchovní setkání v modlitebně v Blatenské ulici. Pastorem chomutovského Sboru bez hranic 

je pan Martin Huňát. 

 Ve školním roce 2017/2018 realizovala církev evangelizační projekt s názvem Ježíš na 

školách. S finanční pomocí F-nadace nechala vytisknout brožury Ježíš, které obsahují linoryty 

od akademického malíře Kamila Sopka s biblickými texty ze života Ježíše Krista. Brožurky byly 

nabízeny při přednáškách pana Sopka v hodinách výtvarné výchovy, kdy se děti 

prostřednictvím linorytů seznamovaly s životem Ježíše Krista a současně měly možnost si 

vyzkoušet, jak se linoryt vytváří.  

 

Buddhistické 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 variet. V roce 2018 uskutečnilo 

centrum kromě hromadných meditací také přednášku na téma Jak pracovat s rušivými 

emocemi (10. ledna 2018). 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. 

Jednatelem centra je pan Jan Sedláček. 
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Církev adventistů sedmého dne 

 je protestantská denominace, která vznikla v rámci eschatologického hnutí 

protestantských církví ve Spojených státech. Adventisté sedmého dne přijímají Bibli za své 

jediné vyznání víry a z ní odvozují základní věroučné články; často se angažují ve veřejném 

životě, zejména v oblasti humanitární práce. Sbor církve adventistů sedmého dne působí 

v Chomutově v rámci Křesťanského centra pro rodinu Horizont, které sídlí na Husově náměstí. 

Kazatelem chomutovského sboru je pan Jan Matoušek. 

 Křesťanské centrum pro rodinu Horizont zaštiťuje chomutovskou pobočku 

dobrovolnického centra ADRA48. Ve spolupráci s dobrovolníky působilo v roce 2018 ve čtyřech 

oblastech. Bylo zaměřeno k tématu děti a rodina, 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 mimořádné akce pro 

veřejnost, mezi nimiž jsou u Chomutovanů oblíbené především: DobroFest (16. června 2018), 

festivalu dobrovolníků pro dobrovolníky, rodiny s dětmi či zájemce o dobrovolnictví; 

Pohádkový park (6. září 2018), odpoledne plné zábavy a soutěží pro celou rodinu; a Strašidelný 

park (3. listopadu 2018), dobrodružná cesta svíčkami osvětleným parkem.    

 

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 2018 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 2018 pořádala každé úterý 

biblické hodiny, které zpravidla probíhaly v několikadílných cyklech a byly věnovány 

konkrétnímu z biblických témat či biblické knize. 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 

 

48 ADRA: Adventist Development and Relief Agency je mezinárodní humanitární organizace poskytující pomoc 
lidem v nouzi. 
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českobratrská evangelická, Církev československá husitská a jirkovské Křesťanské 

společenství. 

 

Církev československá husitská  

 je křesťanská církev vyhlášená roku 1920. Církev československá husitská za zdroje své 

nauky označuje snahu o návrat k prvotní církvi či k pravému jádru křesťanství. Považuje se za 

pokračovatelku učení mistra Jana Husa a husitství, které je zde pokládáno za specificky českou 

formu křesťanství. V Chomutově bylo působení československé husitské církve oficiálně 

schváleno roku 1947, kdy setkání probíhala v kostele a na faře ve Farského ulici. Poté, co byly 

roku 1972 kostel a fara zbořeny kvůli výstavbě Městských lázní, dostala církev náhradou dům 

ve Zborovské ulici, v němž působí dodnes. Knězem chomutovské náboženské obce husitské 

církve je pan Vladimír Moravec, jáhenkou je 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. Církev pořádala v roce 2018 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 2018 je 

navštěvovalo přibližně jedenadvacet lidí. Českobratrská církev evangelická pořádala v roce 

2018 bohoslužby a náboženská setkání v modlitebně v ulici 28. října. Kazatelem 

chomutovského farního sboru je pan Filip Němeček. 

 V roce 2018 proběhlo v modlitebně chomutovské evangelické církve, kromě tradičních 

a mimořádných, také několik ekumenických bohoslužeb. V rámci Aliančního týdne modliteb 

se uskutečnila bohoslužba s Církví bratrskou. Na Velký pátek proběhla společná bohoslužba s 

Církví bratrskou, Československou církví husitskou a jirkovským Křesťanským společenstvím. 

Setkání s Církví bratrskou a s Československou církví husitskou proběhlo během velikonočního 

období celkem dvakrát. Evangelická církev pokračovala ve sledovaném období ve vedení 

nedělní školy. V roce 2018 se nedělní škola konala pod vedením dvou lektorek, ovšem spíše 

nárazově, v závislosti na přítomnosti a množství dětí. Obsahem nedělních škol je systematické 

přibližování základních novozákonních textů. 
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 Českobratrská církev evangelická v Chomutově v roce 2018 nadále nabízela duchovní 

služby ve výchovném ústavu Místo, v Klubu Esprit pro lidi s duševním onemocněním a v 

azylovém domě Armády spásy pro matky s dětmi. Z netypických akcí v roce 2018 lze zmínit 

například čečensko-česká setkání po bohoslužbách, besídku o duševních onemocněních a 

spiritualitě či promítání dokumentů Jednoho světa. Konal se také další ročník literárního 

festivalu. Zvláštní překvapení přinesla vánoční akce Krabice od bot, kdy se v modlitebně 

nashromáždily stovky dárkových krabic od lidí mimo okruh sboru církve. Členové sboru pak 

zajistili přerozdělení krabic na vánoční besídky v dětských ústavech, nízkoprahových klubech 

apod.  V roce 2018 ukončila svou dosavadní činnost skupina trubačů Consonare. 

 

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 2018 scházela k 

bohoslužbám a duchovním setkáním v chrámu Svatého Ducha v Hálkově ulici. Duchovním 

farního sboru Pravoslavné církve v Chomutově je 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 2018 scházela k bohoslužbám a duchovním setkáním v neděli v kostele 

svaté Barbory v Chomutově. Duchovním farního sboru Řeckokatolické církve v Chomutově je 

pan Volodymyr Malskij. 

 

Římskokatolická církev 

 v běžné mluvě často označovaná nepřesně jako katolická církev, je největší z třiadvaceti 

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 2018 pravidelné bohoslužby a duchovní setkání v 

Chomutově v děkanském kostele Nanebevzetí Panny Marie a v kostele sv. Barbory. Děkanem 

chomutovské farnosti Římskokatolické církve je pan Alois Heger. 

 Římskokatolická církev v Chomutově pořádala v roce 2018 kromě pravidelných 

bohoslužeb například farní rekolekce, duchovní obnovy farnosti, jež zahrnovaly mši svatou, 

pokračují snídaní na faře a přednáškami v kapli. 10. února 2018 se v Jirkovském divadle 

uskutečnil první farní a charitní ples a v době jarních prázdnin (5. až 9. března 2018) proběhl 
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společný pobyt dětí a mládeže v Horní Blatné. V neděli 29. července byla sloužena mše svatá 

v kostele sv. Ignáce, při příležitosti blížících se jmenin patrona kostela. V září byla na děkanství 

zahájena výuka náboženství pro školní rok 2018/2019. 13. října 2018 se v děkanském kostele 

odehrál v rámci Českého varhanního festivalu 2018 varhanní koncert. 24. listopadu 2018 byla 

sloužena poutní mše, při příležitosti blížících se jmenin, v kostele sv. Kateřiny. V průběhu roku 

2018 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 míst k uctívání 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 2018 konaly v sále Království v ulici Pod 

Strážištěm.   

 

Židovská obec 

 v Chomutově měla ještě v roce 2008 podle informací z tisku přibližně deset členů. 

V roce 2018 již oficiálně neexistovala. Působila zde však neformální skupina Chomutovanů, 

kterým je téma judaismu a chomutovské židovské obce blízké a kteří se snaží o oživení její 

historie.  

 V roce 2018 došlo za účasti představitelů Židovské obce Teplice k pietnímu setkání za 

účelem uctění obětí Křišťálové noci. Uskutečnilo se 13. listopadu na rohu ulic Mostecká a Karla 

Buriana, kde dříve stávala chomutovská synagoga, a při té příležitosti byl odhalen pomník na 

události Křišťálové noci. Vznik pomníku podpořil Nadační fond obětem holocaustu, Židovská 

obec Teplice a město Chomutov. 

     

 

10.2 Církevní organizace a sdružení 

ADRA 

 je mezinárodní humanitární organizace poskytující pomoc lidem v nouzi. ADRA Česká 

republika je součástí mezinárodní sítě organizací Církve adventistů 

sedmého dne, která pravidelně přispívá na její rozvoj. Dobrovolnické 

centrum ADRA Chomutov vzniklo v polovině ledna roku 2015 jako 

zcela nová pobočka humanitární organizace ADRA v České republice. Náplní jeho činnosti je 

poskytovat v Chomutově a nejbližším okolí dobrovolnický servis pro neziskové organizace 
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poskytující sociální, zdravotní a pro-rodinné služby. Centrum se nachází v sídle Církve 

adventistů sedmého dne na Husově náměstí a jeho vedoucí je 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 2018 

uspořádalo například odpoledne plné zábavy a soutěží pro celou rodinu s názvem Pohádkový 

park (6. září 2018), a dobrodružnou cestu svíčkami osvětleným Strašidelným parkem (3. 

listopadu 2018). Ve zmíněném období proběhl v městském parku také třetí dobrovolnický 

festival DobroFest (16. června 2018), na němž se sešli chomutovští dobrovolníci 

s dobrovolníky z kadaňského centra Radka. DobroFest nabídl veřejnosti zábavný program pro 

děti a zajímavosti pro dospělé, ale především informace o dobrovolnictví. ADRA v roce 2018 

otevřela v Chomutově na Husově náměstí charitativní obchod, do nějž mohou Chomutované 

nosit věci, které již nepotřebují a jejichž prodej pomůže získat finance na podporu činnosti 

dobrovolnických center.   

 

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 míru sociálního vyloučení lidí 

majících sníženou soběstačnost z důvodu věku, chronického onemocnění nebo 

zdravotního postižení, jejichž situace vyžaduje pomoc jiné osoby. Středisko sídlí 

v ulici Březenecká a jeho vedoucí je paní Jitka Sedláčková.  

 

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 je pan 

Valerij Kulacký. 
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Oblastní charita Chomutov  

 je charitativní a humanitární organizace římskokatolické církve pro pomoc lidem 

v nouzi, pobočka Charity Česká republika. Oblastní charita Chomutov sídlí v 

budově děkanství chomutovské farnosti Římskokatolické církve na náměstí 1. 

máje. Ředitelkou Oblastní charity Chomutov je paní Denisa Albrechtová. 

 Oblastní charita Chomutov provozuje od roku 2017 dětskou skupinu 

s kapacitou deset dětí a celoročním provozem. V roce 2018 pokračovala charita 

s projektem Provoz charitativního šatníku a výdejny potravin, kterým pomohla překonat 

krizovou situaci, případně zmírnit následky nepříznivé životní situace mnohým osobám v 

nouzi. Pomáhala také sociálně znevýhodněným nebo sociálním znevýhodněním ohroženým 

dětem k smysluplnému trávení volného času.  

 Charita na Chomutovsku každoročně organizuje Tříkrálovou sbírku (5. ledna 2018). 

V roce 2018 proběhl již osmnáctý ročník, během nějž se vybralo rekordních 113 500 korun, 

které pomohou například jirkovské pečovatelské službě Důstojný život či malému chlapci s 

dětskou mozkovou obrnou. V září a říjnu 2018 pak u městské věže proběhl Charitativní 

bazárek, jehož výtěžek byl použit na nákup materiální pomoci pro matky s dětmi v nouzi.   

 

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 poboček Střediska společné Soužití.  

 V ulici Pod Břízami nabízí charita pomoc v oblasti dluhového poradenství, 

pracovníci se věnují také rodinám s dětmi v rámci sociálně aktivizační služby a 

sídlí zde také nízkoprahové zařízení Zahrada, které pracuje s mládeží ve věku 

patnáct až šestadvacet let. V ulici 17. listopadu je možné vyhledat odborné sociální 

poradenství a dluhové poradenství, jsou zde také zajišťovány terénní programy. Dále Oblastní 

charita Most zajišťuje odborné sociální poradenství v ulici Zahradní a provozuje Nízkoprahové 

zařízení Khamoro v Jiráskově ulici. To je určeno dětem ve věku od šesti do šestadvaceti let, 

které zde mohou rozvíjet své koníčky, dovednosti a schopnosti, ale také si zlepšovat školní 

prospěch. Vedoucím Střediska společné Soužití je pan Kristián Drapák. 
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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 2018 měla šestnáct 

členů starších sedmadvaceti let. Ústředí jednoty Chomutov sídlí v Jiráskově ulici. Starostou 

jednoty je 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 programy a aktivity pro všechny věkové kategorie v souladu 

s potřebami obyvatel města Chomutova. V roce 2018 to byly Dětské letní 

tábory, Kombinovaná večerní cvičení pro ženy, Koncerty mládežnických kapel a Dětský klub U 

Broučka. Ten je personálně zajišťován výhradně dobrovolníky z řad chomutovské Apoštolské 

církve, která též poskytuje prostory, v nichž klub sídlí. Ve spolupráci se sborem Apoštolské 

církve Chomutov také probíhaly tzv. Dětské šou, programy zaměřené na práci s dětmi do 

patnácti let ohroženými sociálním vyloučením. Předsedkyní spolku je paní Darina Černá. 

 

  

10.3 Dobročinnost a sociální péče 

Asociace pracovní rehabilitace  

 České republiky vznikla v roce 2009 jako samosprávný, dobrovolný, nepolitický, 

nevládní a neziskový spolek občanů, které sdružuje jako své členy 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, jeho předsedou je 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, 
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osobnostních dispozic a fyzických a psychických předpokladů. Spolek také pořádá 

akreditované kurzy, odborné semináře a konference.  

 V únoru 2018 započala asociace projekt Lávka, jehož obsahem je zvýšit zaměstnanost 

starších, nízkokvalifikovaných a znevýhodněných osob se zdravotním postižením. V srpnu 

2018 byl úspěšně ukončen projekt Rozvoj asociace pracovní rehabilitace České republiky, 

jehož cílem bylo vytvářet podmínky a nové příležitosti pro vzájemnou výměnu poznatků a 

zkušeností mezi odborníky z oblasti sociální a pracovní integrace osob se zdravotním 

postižením.  

 

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 je paní Dana Patočková. 

 Asociace Pro Handicap sdružuje přibližně dvacet 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. 

 Cílem asociace pro rok 2018 bylo provozovat hiporehabilitaci, pokračovat ve 

vypracovávání projektů pro handicapované, pořádání víkendových a týdenních 

psychorehabilitačních pobytů, ale také jednorázových akcí jako například návštěvy kina, 

divadla, kuželek atd. Psychorehabilitační jízdy na koních probíhaly v uvedeném roce dvakrát 

týdně na Hrádečné a dopomohly ke zlepšení fyzické i psychické zdatnosti dětí, ale také ke 

sdílení mnoha důležitých informací. Jednou týdně se pak zájemci scházeli v Základní a 

mateřské škole 17. listopadu na keramickém kroužku. První prázdninový týden (2. až 8. 

července 2018) se uskutečnil psychorehabilitační pobyt v osadě Loužek, jehož účelem bylo 

stmelení kolektivu asociace, sdílení společných kulturních a sportovních zážitků a v neposlední 

řadě výměna zkušeností v rámci rodin s handicapovanými dětmi. Druhý prázdninový týden (9. 

až 15. července 2018) proběhl letní tábor ve školícím středisku Lesná. 13. října 2018 

zorganizovala asociace výšlap na horu Říp, do nějž se zapojilo osmatřicet účastníků s různým 

typem zdravotního a mentálního postižením, jejich asistenti a dobrovolníci.       
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Centrum duševního zdraví 

 Chomutov 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 je paní Štěpánka Hejčová. 

 

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 je 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. Jeho ředitelem jen 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 Chomutov zajišťoval v roce 2018 například dárcovství 

krve a ocenění dobrovolných dárců, zdravotnický dozor na veřejných akcích 
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či školení první pomoci. Sídlo chomutovského Červeného kříže je v Dřínovské ulici a jeho 

předsedou je pan Jaroslav Říha. 

 

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 

2018 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 2018 uskutečňoval Člověk v tísni v Chomutově dva 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. 

    

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 

osmnácti let. Sídlí na Kamenném vrchu a jeho ředitelkou je paní Karina 

Sobotková.   

 V roce 2018 uspořádal Chomutovský Klokánek pro Chomutovany Den otevřených dveří 

(15. října 2018). Mezi dárci, kteří pomáhají Klokánku opakovaně, byly i v roce 2018 děti ze 

základní školy na Březenecké. Již třetím rokem věnovaly Klokánku drogistické zboží. Odměnou 

jim byl nejen dobrý pocit, ale také exkurze do Klokánku.      
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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.   

 

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. V roce 2018 slavilo sdružení dvacet 

let existence. Sdružení Kapka 97 sídlí v Kochově ulici a jeho předsedkyní je 

paní Marcela Vörösová. 

 V roce 2018 pořádalo sdružení setkávání a výlety s možností sdílení informací. 

Zájemcům zajistilo rekondiční pobyty v Libuni v Českém ráji (25. až 29. června 2018) a 

v rekreačním středisku Špičák v Železné Rudě na Šumavě (9. až 14. září 2018). V říjnu se 

členové sdružení sešli ke společnému tvoření podzimní výzdoby, v listopadu se konal výlet do 

Drážďan a v prosinci Vánoční setkání v Atriu. Kapka 97 realizovala v uvedeném roce program 

onkologické prevence, v jehož rámci pořádala na školách besedy o prevenci rakoviny prsu, 

rakoviny varlat a nácvik samovyšetření. Sdružení také pravidelně pořádá tvůrčí dílničku 

dobrovolníků na lůžkové onkologii v nemocnici Chomutov.  

 

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 2018 provozoval K srdci klíč v Chomutově Noclehárnu v Kochově ulici. Ta 

funguje s finanční podporou města Chomutova od roku 2016, má kapacitu deset lůžek a je 

určena jen mužům od osmnácti let. Společnost v Chomutově také zajišťovala sociální službu 

Byty na půl cesty. Cílem projektu je podpořit mládež ve věku od osmnácti do šestadvaceti let 

opouštějící školská zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy či jiná zařízení pro péči 

o děti a mládež. Vedoucí Noclehárny a odpovědnou osobou za projekt Byty na půl cesty je paní 

Hana Pitterlingová. 
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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 je 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 a Café Atrium v areálu Střediska knihovnických a kulturních služeb. 

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. Pro příležitost nejrůznějších festivalů, 

městských slavností, trhů a podobně provozuje Masopust také mobilní kavárnu Café na 

cestách. 

 

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. Spolek Na louce sídlí v Dřínovské ulici, 

předsedkyní spolku je paní Jana Šilhánková. 

 V Rodinném centru Kolibřík probíhala v roce 2018 řada kroužků a kurzů pro děti. Děti 

mohly navštívit například cvičení formou básniček a říkanek, individuální výuku hry na piano 

či kreativní dílničku. Centrum nabízelo také poradenské aktivity na téma laktační poradna, 

koučink a výživové poradenství. V roce 2018 se uskutečnily také 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 je paní Hana Šťastná. 
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 V roce 2018 uskutečnil spolek v galerii Lurago výstavu fotografií Václava Duška 

Nejrychlejší motorky světa. Výstavu zahájili (1. listopadu 2018) bubenická skupina Oklep a 

Rockové trio.  

 

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 je paní Vendulka Závorová. 

 Chomutovská odbočka SONS pořádala v roce 2018 pravidelné sportovní a společenské 

akce pro nevidomé a slabozraké. Zájemci mohli navštěvovat například výtvarné aktivity, 

klubová odpoledne s poslechem hudby či hraním deskových her, ale také šipkařská či 

kuželková klání. Konaly se také odborné přednášky týkající se zdraví, ale třeba také historie 

turistiky, uskutečnily se společné návštěvy expozic chomutovského muzea či besed v 

knihovně.   

 

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. 

 V roce 2018 nabízela společnost pomoc v oblasti pečovatelské a odlehčovací služby. 

Realizovala také projekt Zanech stopy, v jehož rámci sbírá, dokumentuje a zpracovává 

vzpomínky seniorů. Smyslem projektu je zachovat povědomí o Chomutovu a jeho okolí.  

 

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.  

 



Kronika města Chomutova 2018    10. Náboženství, dobročinnost a sociální péče 

 

199 
 

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 je pan Jan Hudák. 

 Světlo Kadaň poskytuje v Chomutově několik sociálních služeb. Jsou mezi nimi dvě 

nízkoprahová zařízení pro děti a mládež: klub Molo a Klub Kámen. 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 šest až šestadvacet let. 

Spolek provozuje také Sociální centrum Kamínek, 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. Dále Světlo Kadaň zajišťuje již od 

roku 1999 chod K-centra Chomutov, 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 pátým 

rokem odborné sociální poradenství osobám starším patnácti let, které se ocitly v nepříznivé 

sociální situaci vlivem užívání drog či jiným patologickým chováním. Spolek také organizuje ve 

spolupráci s Chomutovskou ligou malého fotbalu prázdninový turnaj v malé kopané nazvaný 

Pouliční liga.  

 Nízkoprahový Klub Kámen působí v ulici Školní pěšina již pátým rokem. Každý rok 

pořádá několik tradičních i mimořádných pro akcí klienty i pro veřejnost, jejichž smyslem je 

seznámení s komunitou, zábava, informování o daném tématu, propagace nízkoprahových 

služeb apod. V roce 2018 jimi byly například: Kamenné Velikonoce (27. března 2018), jejichž 

smyslem bylo seznámení s tradicemi pomocí různých soutěží a dílniček; Ukaž, co umíš (9. srpna 

2018), mimořádná akce klubu, kde mohly děti a mládež ukázat svůj talent před porotou; Letní 

karneval na zahradě SC Kamínek (20. září 2018), oblíbená akce pro veřejnost se spoustou 

soutěží, tancem, fotokoutkem; či Strašidelný dům (31. října 2018), kdy se budova sociálního 

centra proměnila na ples upírů a hororové bludiště. Klub Kámen se také zapojil do akce České 

asociace streetwork Týden nízkoprahů (24. až 28. září 2018). 

 Sociálně aktivizační služba Sociálního centra Kamínek, jež sídlí společně s klubem 

Kámen v ulici Školní pěšina, měla v roce 2018 evidovanou činnost se sto dvaceti uživateli. 

Klienti se na centrum obraceli se svými problémy opakovaně a díky dobrým referencím 

vyhledává služby Kamínku stále víc zájemců. Rozšířil se také počet domácností, do nichž 

pracovníci centra pravidelně docházejí. Kamínek pořádal v roce 2018 pravidelně dvakrát týdně 

dvouhodinové volnočasové aktivity pro rozvoj kreativity dětí i rodičů a příležitostně i společné 

vaření. Zhruba jednou měsíčně probíhaly mimořádné akce, například různé tematické besedy: 
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Velikonoční besídka (27. března 2018), Pálení čarodějnic (30. dubna 2018), Dětský den (4. 

června 2018) apod. Proběhla také Beseda o údržbě prádla (8. listopadu 2018). 

 Nízkoprahový Klub Molo poskytuje své služby od roku 2009 a sídlí v ulici Březenecká. 

Klub pořádá, podobně jako Klub Kámen, řadu tradičních i mimořádných akcí pro klienty klubu 

i pro veřejnost. V roce 2018 jimi byly, mimo jiné: Průvod Tří králů (5. ledna 2018); Besedy o 

bezpečném používání sociálních sítí (28. února a 6. března 2018); Den Romů (9. dubna 2018); 

Talent klubu Molo (22. června 2018); či Soutěž o nejlepšího rybáře (31. srpna 2018). 

 K-centrum Chomutov mělo od října 2018 složitější podmínky pro provoz, kvůli demolici 

bývalé kancelářské budovy v Riegerově, jež sousedí s budovou K-centra. K-centrum proto bylo 

do konce roku 2018 přesunuto do náhradních prostor v ulici Kochova, které bohužel 

nedovolovaly poskytovat úplné spektrum služeb. Klienti si však do zařízení cestu našli a mohli 

využít alespoň nejdůležitější služby, jako je výměna použitého injekčního materiálu za materiál 

sterilní, hygienický servis a potravinový servis a samozřejmě poradenství. 

 Terénní programy prošly v roce 2018 poměrně značnými změnami. Od 1. května byla 

služba přesunuta do nových prostor, čímž došlo k oddělení terénního týmu od K-centra a 

zvýšení počtu pracovníků. V důsledku toho byla také rozšířena provozní doba a služby jsou 

nově poskytovány od pondělí do pátku.  

 Také Poradna Světlo získala díky lepšímu financování samostatné prostory a provozní 

dobu po celý týden. Od května 2018 jsou služby Poradny Světlo poskytovány nejen 

v prostorách K-centra v Hálkově ulici, ale také v ulici Nerudova.   

 

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 je paní Andrea Gregorová. 

 Na území města Chomutov v roce 2018 uskutečnilo Vzdělávací centrum Genesia část 

projektu Na trh práce společně, který je spolufinancován z evropských a národních zdrojů. 

Cílovou skupinou tohoto projektu jsou osoby bez zaměstnání, které mají zdravotní 

znevýhodnění či postižení a je jim nad padesát let. Vzdělávací centrum pro ně zajistilo 

motivační program, pracovní a finanční poradenství či pomoc při zprostředkování zaměstnání 

a cílené rekvalifikace.  
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11. SPORT A TĚLOVÝCHOVA 

 Cílem této kapitoly je přinést přehled sportovních klubů a tělovýchovných spolků a 

sdružení, které působily v roce 2018 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 skupin. Právě to, zda a 

v jaké míře o sobě kluby, spolky a sdružení poskytují informace, určuje obsah a rozsah 

jednotlivých zápisů v této kapitole. 

 

 

AFK LoKo Chomutov  

 Atleticko-fotbalový klub LoKo Chomutov vznikl v roce 1994 spojením fotbalových klubů 

SČKO a Lokomotiva. Je to amatérský sportovní tým, jenž zastřešuje mužstva 

věkových kategorií od přípravky po tým mužů. Ten hrál v sezóně na podzim 

2018 okresní přebor pod vedením trenéra Přemysla Bičovského. AFK LoKo 

Chomutov hraje a trénuje na fotbalovém hřišti na Březenecké, sídlo klubu je 

v Komenského ulici. 

 Klub tradičně v pořádá halový turnaj LoKo CUP, jehož desátý ročník proběhl v prosinci 

2018. Soutěžilo se v kategoriích U15 (starší žáci) a U19 (dorost), přičemž v kategorii U19 

reprezentoval AFK LoKo tým odchovanců klubu, kteří už hrají v jiných klubech. Právě tento tým 

zvítězil, když ve finále porazil ligový Most. 

 

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 je pan Zdeněk Váňa.  

 V roce 2018 uspořádal klub seminář Severského Kyusha (17. až 18. března 2018). 

V květnu proběhlo soustředění dětí v Krásném Dvoře. 24. září se Aikidó Club Kanja Chomutov 

zapojil do preventivní akce Městské policie Chomutov Happy Day, během které členové klubu 

předvedli ukázky sebeobrany. Rok 2018 zakončila Mikulášská pro malé aikiďáky.  
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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, 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 je paní Silvie Brandová.  

 

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 a jeho zakladatelkou, majitelkou a 

šéftrenérkou je paní Eva Vlková. 

 Nejvýraznějším a nejnáročnějším organizačním počinem klubu v roce 2018 byla 

realizace Mistrovství Evropy v disco dance a disco freestyle–Dance Fever 2018 (21. až 24. 

června 2018) na zimním stadionu na Zadních Vinohradech. V konkurenci téměř 1 800 tanečnic 

a tanečníků z osmnácti států Evropy vybojoval klub zásluhou Víta Lukavce a Ondřeje Romana 

dvě stříbrné medaile a bronzovou medaili v kategorii formací.  

 

Běžecký klub Spořice 

 je spolek sídlící ve Spořicích, který v Chomutově každoročně pořádá následující 

běžecké závody: Desítka v Bezručáku (7. ledna 2018), což je závod s deset kilometrů dlouhou 

obrátkovou tratí určený pro kategorie dorostenci až 39+, jejíž 42. ročník se uskutečnil 7. ledna 

2018; a Patnáctka v Bezručáku, tradiční patnáctikilometrový obrátkový silniční závod všech 

kategorií včetně dětských a juniorských, jehož 41. ročník proběhl 8. dubna 2018.      

  

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.  
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Nejvýraznějších úspěchů v roce 2018 dosáhl Jan Karlovský, který reprezentoval Českou 

republiku na Mistrovství Evropy v basketbale hráčů do 20 let v Bulharsku. Všechny týmy 

mládežnické věkové kategorie se v sezoně 2018/2019 pohybovaly v ligových soutěžích. 

Nejvyšší ligu si z týmů basketbalového klubu zajistily kadetky do sedmnácti let, jež hrají 

dorosteneckou extraligu. Ženy hrají celostátní druhou ligu žen a muži Severočekou ligu. 

Basketbalový rok 2018 uzavřeli Levharti tradiční Basketparádou (29. ledna 2018), tedy zápasy 

rodičů proti dětem. Součástí programu byly i dovednostní soutěže, které si užili jak ti 

nejmladší, tak junioři a juniorky. 

 

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. Spolek sídlí v Blatenské ulici a 

jeho předsedou je pan Miroslav Laban 

V roce 2018 vozili reprezentanti klubu pravidelně medaile z jednotlivých terénních 

závodů Poháru Peruna, v jehož juniorské variantě nakonec vybojovali i tři mistrovské tituly. 

V květnu klub uspořádal cyklistické soustředění na Bernavě (5. až 8. května 2018). 

  

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 před sebe nové vedení klubu vytyčilo. Klub trénuje a sídlí 

ve Sportovním domě TJ VTŽ Chomutov, tzv. staré sportovní hale, 

v Mánesově ulici a jeho předsedou je pan Tomáš Douda.  

V roce 2018 uspořádal klub tradiční mezinárodní turnaj v zápase řeckořímském Grand 

Prix Chomutov (9. až 10. března 2018) pořádaný zároveň jako Mezinárodní mistrovství České 

republiky do sedmnácti a do dvaceti let. Na pátý ročník soutěže zavítalo rekordních 258 

závodníků z celkem devatenácti zemí Evropy, čímž překonal čísla z předešlých let. Mezi 

zúčastněnými zeměmi nechyběly mimo jiné výpravy z Nizozemí či Rumunska, které si na 

nejvýznamnějším zápasnickém turnaji v Chomutově odbyly debut. 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. Nejlepšího umístění 

v rámci klubu, ale i mezi českými reprezentanty dosáhl Jakub Bielesz, který získal stříbrnou 

medaili. Po skončení turnaje uspořádal Czech wrestling Chomutov ještě týdenní tréninkový 

kemp, jehož se zúčastnilo 138 zápasníků z jedenácti zemí. Velmi významným úspěchem klubu 
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byly medaile na mistrovství České republiky, kde Štěpán Toman získal titul mistra České 

republiky a vicemistrem se stal Jan Božok. 

 

Faler Bike Team 

je spolkem působícím v oblasti cyklistiky, zaměřeným především na mládež od šesti let. 

Pořádá tréninky v 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 předsedu je Petr Miltner. 

Faler Bike Team provozuje bike areál, tzv. BMX arénu, u sídliště Dehtochema v centru 

Chomutova. Areál je volně přístupný veřejnosti, pokud ho bike team nevyužívá k tréninkům. 

V aréně jsou k dispozici dva pumptracky, dráhy, kde pumpování slouží jako hnací síla jízdního 

kola namísto šlapání, čímž umožňují nácvik rovnováhy, ovládání a získání dovedností na 

jízdních kolech. Dále je zde jednoduchá tréninková dráhu na bikros, sport, při kterém soutěží 

skupina jezdců mezi sebou na speciálně upravených tratích s uměle vytvořenými překážkami. 

 

FC Atletico 

 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 je pan Marcel Váňa. 

A tým FC Atletico se od sezóny 2017/2018 účastní zápasů Divize A, v níž 

nejprve obsadil páté místo, v sezóně 2018/2019 se umístil na první příčce. B 

tým hraje od sezóny 2017/2018 Krajský přebor Ústeckého kraje, v němž se 

nejprve umístil na třetím místě, v sezóně 2018/2019 pak obsadil druhou 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.  

 Velkým úspěchem klubu v roce 2018 bylo vítězství týmu juniorů do 

sedmnácti let v první juniorské lize futsalu a zařazení Tomáše Tykala do týmu 

české futsalové reprezentace do devatenácti let.    
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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 trénují v klubu dva týmy 

dorostu, čtyři žákovské a čtyři přípravné. FC Chomutov a FC Junior Chomutov 

trénuje a sídlí v areálu letního stadionu na Zadních Vinohradech v Mostecké 

ulici, jeho předsedou je pan Radek Zaťko. 

V sezóně 2018/2019 obsadil A tým v Divizi B šesté místo. Z juniorských týmů byly 

nejúspěšnější žáci do dvanácti let, kteří v sezóně 2018/2019 vybojovali druhé místo v nejvyšší 

žákovské lize. 

 

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. 

 Významným úspěchem klubu v roce 2018 bylo mistrovství České republiky v šermu 

šavlí (9. až 10. června 2018), kde získala dvě zlaté medaile v kategorii žaček a kadetek 

Karolína Bechyňová, a zároveň se stala vítězkou Českého poháru. Dobře si vedli i další 

reprezentanti klubu. Natálie Zralíková získala dvě stříbrné medaile. Kolekci cenných kovů 

pak doplnil David Jantač, který v kategorii juniorů vybojoval bronz. Děvčata ve složení 

Bechyňová, Zralíková a Markéta Plosová získala zlato v kategoriích žaček i kadetek také 

v soutěži družstev. Dalším úspěchem byly výsledky brněnského mezinárodního turnaje 

Sokol Cup (10. prosince 2018). V kategorii juniorek obsadila první místo Karolína Bechyňová 

a Natálka Zralíková místo třetí. Karolína Bechyňová skončila na medailové pozici i 

v seniorské kategorii, kde ve finále prohrála s bývalou seniorskou mistryní světa a získala 

stříbro. Natálie Zralíková v seniorské soutěži obsadila šesté místo. 

 

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 čtyři sta 

aktivních hráčů, z nichž skoro tři sta jsou děti a mládež. Klub Florbal 

Chomutov trénuje a sídlí v městské sportovní hale v Mánesově ulici, jeho 

předsedou je pan Martin Bocian. 

V sezóně 2018/2019 zastřešoval klub A tým mužů, B tým mužů, tým 

žen a dvacet juniorských týmů. Významnou událostí roku 2018 byl odchod Martina Bociana 
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z funkce trenéra A týmu mužů ke konci sezóny 2017/2018. Pozici zastával deset let. Důvodem 

pro tento krok byl rozvoj klubu. Velkým sportovním úspěchem klubu byla v roce 2018 dvě 

vítězství nad reprezentačním výběrem Kanady (28. a 29. listopadu 2018). Florbal Chomutov 

využil blížícího se florbalového mistrovství světa v Praze a vyzval kanadskou reprezentaci 

k vzájemnému zápasu, který se odehrál ve dvou utkáních. První sehrála Kanada proti 

chomutovskému juniorskému mužstvu, druhé proti týmu mužů. Obě utkání skončila 

vítězstvím chomutovských florbalistů. 

 

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 a mladších 

žáků. Je také partnerem Chomutovské školní ligy v miniházené, která vznikla 

v roce 2017 a je určena pro všechny žáky prvních až pátých tříd základních 

škol. Jejím cílem je rozšíření povědomí o házené do škol v Chomutově a okolí. 

Házenkářský klub hraje a trénuje v městské sportovní hale v Mánesově ulici. Sídlo klubu je na 

Kamenném vrchu, jeho předsedou je pan Libor Shrbený. 

Úspěchem roku 2018, resp. školního roku 2018/2019 byl druhý ročník Chomutovské 

školní ligy v miniházené, slavila během svého druhého ročníku úspěch. Zapojilo se do ní 

rekordních třináct škol, čímž se stala největší školní ligou v miniházené v Ústeckém kraji. 

Kromě tréninků a sportovních událostí pořádá klub pro své členy také akce společenského 

rázu. Mezi ně lze zařadit například druhý ročník Doházené (28. června 2018), sportovně-

společenské ukončení sezóny 2017/2018 zpestřené souboji rodičů proti dětem, dětí proti 

trenérům a rodičů proti trenérům.  

 

HBC Dandy Chomutov 

Hokejbalový klub Dandy Chomutov vznikl roku 2012. Klub trénuje v Areálu Tomáše ze 

Štítného. Majitelem klubu je pan Jan Kníže.  

V sezóně 2018/2019 hrál klub druhou hokejbalovou ligu, ve které 

vybojoval sedmé místo. Významnou událostí roku 2018 byla účast obránce 

klubu Tomáše Chyby v týmu hokejbalové reprezentace České republiky. 
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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 stovky členů, z nichž je přibližně dvacet 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 je pan 

Leoš Dvořáček. 

Horoklub tradičně pořádá pro členy klubu, mimo jiné, lezecká metodická setkání, různé 

výšlapy a na konci sezony akci Poslední slanění Horoklubu.  

 

Chabr motorsport klub  

je jedním z nejdéle působících a nejúspěšnějších týmů v seriálu Mezinárodního 

mistrovství České republiky Národní formule a Volné formule 

1400. Klub Chabr motorsport vyvíjí a konstruuje jedny z 

nejrychlejších vozů, s nimiž získal již sedm mistrovských titulů. 

Sídlo týmu je v ulici Luční a jeho majitelem a konstruktérem je pan Tomáš Chabr. 

Jedním z úspěchů týmu v roce 2018 bylo jmenování jezdce Václava Šafáře do 

reprezentačního týmu automobilového sportu České republiky. Dramatickým momentem 

byla účast Tomáše Chabra v hromadné havárii ve společném závodě formulí na maďarském 

Hungaroringu v závěru dubna 2018. Naštěstí se obešla bez zranění. Výše zmínění jezdci klubu 

Chabr motorsport si také rozdělili vítězství ve formulích Renault v obou závodech AFR Remus 

Formula CUP v Mostě (23. až 24.června 2018).  

  

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 pětadvacet 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 a Pecka Cup a letní a zimní fotbalovou ligu. Chomutovská liga malého fotbalu sídlí ve 

Škroupově ulici, jejím předsedou je pan Jiří Kupec.  

V roce 2018 se letní fotbalové ligy zúčastnilo tradičně méně hráčů než zimní, 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 2018/2019 účastnilo na 

750 hráčů. Soutěž byla rozdělena do čtyř lig a ligy veteránské. Vítězem první ligy se stal tým 

Jablíčka Chomutov, vítězství v lize veteránské vybojoval tým La Vita. Chomutovská liga malého 
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fotbalu se díky značnému počtu hráčů a rozrůstajícím se chomutovským sportovním klubům 

rok od roku potýká se stále větším problém v dostupnosti sportovní haly v Chomutově.  

 

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 

je pan Petr Doležal. 

 V roce 2018 sdružovala Chomutovská sportovní unie 65 sportovních subjektů a 125 

oddílů s celkovým počtem 9 753 členů, z nichž bylo 5 274 dospělých a 4 479 mladistvých.  

 

Jezdecký klub PZOO Chomutov  

 Jezdecký klub při Podkrušnohorském zooparku 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. Jezdecký klub trénuje a sídlí v areálu 

Podkrušnohorského zooparku v Přemyslově ulici, jeho předsedkyní je paní 

Petra Kalová.   

 Jezdecký klub se v roce 2018 tradičně podílel na Tříkrálovém 

průvodu (5. ledna 2018), v němž členové klubu zastávají ústřední role tří králů, a Masopustním 

průvodu Chomutovem (10. února 2018). Masopustní průvod vedl pár koní složený ze shirské 

klisny Dajlany a belgického teplokrevníka Gabena pod vedením kočího Michala Štulíka. 

Následoval lot starších dívek na koních nejrůznějších plemen a celou skupinu završovali 

nejmenší jezdci na shetlandských ponících. Klub také reprezentoval Chomutov na závodech ve 

voltiži a parkuru. Voltižní oddíl jezdeckého klubu vyjel na své první závody v sezóně 2018 do 

Albertovce (14. dubna 2018), odkud si zásluhou juniorské dvojice Natálie Albrechtová–

Kristýna Pikalová odvezl první místo. Totéž děvčata zopakovala na závodech v Tlumačově (28. 

dubna 2018). Oddíl jízdy na ponících nejprve reprezentoval Chomutov na Hobby závodech 

v Mostě (27. května 2018), následně se jeho členové utkali s dalšími regionálními stájemi 

v Malém derby pro poníky (16. června 2018), jež se uskutečnilo na Skanzenu Stará Ves. Síly 

poměřili ve třech disciplínách: v jízdě zručnosti a v parkuru, který byl rozdělen do dvou 

obtížností. 23. června 2018 hostila chomutovská stáj poslední kvalifikační závod na Mistrovství 

České republiky ve voltiži, které se konalo 7. července 2018 v Albertovci, odkud juniorská 

dvojice Albrechotvá–Pikalová pod vedením lonžérky Moniky Panské přivezla bronzovou 
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medaili. Posledním úspěchem roku 2018 bylo první místo juniorské dvojice Lenka Nováková–

Pavlína Klicperová na Oblastním mistrovství Severní Moravy ve voltiži (1. září 2018). Jezdecký 

klub v roce 2018 zorganizoval, mimo jiné, závody Chomutovské derby (30. června 2018) a 

Podzimní parkurové závody (20. října 2018).  V rámci zakončení jezdecké sezóny uspořádal 

tradiční hon na lišku, Hubertova jízda (3. listopadu 2018). Ve skanzenu Stará Ves se sešlo okolo 

čtyřiceti koní a jezdců, byla zde pronesena zahajovací řeč spolu s modlitbou koně. Kromě 

jezdců zastupujících chomutovský jezdecký klub při Podkrušnohorském zooparku se akce 

zúčastnilo také velké množství jezdců z okolních stájí.   

 

Jezdecký klub R.I.Z. Chomutov 

 Stránky České unie sportu uvádějí jako jednoho ze svých členů Jezdecký klub R.I.Z. 

V klubu funguje oddíl jezdectví, který navštěvuje pětadvacet jezdců. Bližší informace o klubu 

se nepodařilo dohledat. Klub sídlí v Jiráskově ulici. 

 

Karambol klub Chomutov 

 Oficiální název kulečníkového spolku, který byl založen roku 1996 za účelem účastnit 

se soutěží pořádaných Českomoravským billiardovým svazem, je 1. 

Karambol klub Chomutov. 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 je pan Zbyněk Král.  

 Karambol klub měl v sezóně 2018/2019 čtrnáct členů, kteří vybojovali páté místo 

v první kulečníkové MS TD Národní lize. 

 

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 

samostatným pobočným spolkem. Chomutovský turistický klub sídlí 

v Beethovenově ulici, jeho předsedkyní je paní Věra Pajerová. 

 V roce 2018 měl chomutovský Klub českých turistů 162 registrovaných členů. 

Devadesát z nich byli senioři, sedmnáct dospělí a pětapadesát děti, 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 předen na každé 
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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 2018 patřily: 45. ročník Vítání nového turistického roku (1. 

ledna 2018); 16. ročník Krušnohorského poselství (19. ledna 2018); 38. ročník Od Evženky 

k Evžence (10. března 2018); 59. ročník Jarního setkání turistů, podruhé na Blatně (17. března 

2018); 36. ročník Otvírání studánky (14. dubna 2018); 39. ročník Kastelánova pochodu (15. září 

2018); 5. ročník Memoriálu Bohumíra Pokorného na Jelení hoře nad Kryštofovými Hamry (13. 

října 2018); a 39. ročník Rande s čertem (8. prosince). Chomutovští turisti také uspořádali 28. 

července 2018 autobusový zájezd za Zdislavou z Lemberka a do Jablonného v Podještědí a od 

7. do 10. srpna 2018 Expedici do Náchoda. Celkem realizoval chomutovský odbor Klubu 

českých turistů v roce 2018 jedenapadesát akcí, z nichž bylo pět běžkařských. Členové klubu 

také odpracovali celkem sedmapadesát hodin při brigádě na modré turistické značce 

v Bezručově údolí za uspořádané akce ke 100. výročí vzniku Československa a 130. výročí 

založení Klubu českých turistů byl chomutovský odbor oceněn Děkovnou plaketou Ústředního 

výboru Klubu českých turistů.   

 

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, žen a mužů. Klub 

národní házené sídlí v Bezručově ulici, jeho předsedou je pan Miroslav Smák. 

 Mezi významné úspěchy klubu v roce 2018 patří stříbro z Poháru 

České republiky starších žáků (15. až 17. června 2018), které reprezentanti 

klubu získali po dlouhých jedenadvaceti letech. V sezóně 2018/2019 zajistil klub organizaci 

finále 45. ročníku Českého poháru v národní házené (23. až 24. března 2019). V dubnu 2019 

pak starší žáci dosáhli dalšího úspěchu, když se po třiadvaceti letech probojovali na Mistrovství 

České republiky v národní házené. K 1. září 2018 došlo také k výraznému rozšíření hráčské 

základny klubu o čtyřiatřicet aktivních hráčů, a to díky přestupu hráčů z druhého 

chomutovského klubu národní házené SK Chomutov NH, který utlumil svou činnost.  

  

Komakite 

 je spolek, jenž 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 
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arénu, zázemí s funboxy, raily, kickery a dalšími kitingovými prvky, na pláni východně od osady 

Bernov, Zákoutí. Spolek Komakite sídlí v ulici Kamenná. 

 

Krasobruslařský klub Chomutov 

 je spolek sdružující mladé zájemce o krasobruslení. Počátky klubu sahají do roku 1950, 

jeho novodobá historie se pak píše od roku 1998. Klub zastřešuje zhruba 

dvacet aktivních krasobruslařek ve věku od čtyř do osmnácti let, které 

pravidelně obsazují medailové pozice na různých celorepublikových 

závodech. Klub trénuje a sídlí v areálu zimního stadionu na Zadních 

Vinohradech a jeho předsedkyní je paní Martina Mašková. 

 Krasobruslařský klub Chomutov každoročně pořádá závody v krasobruslení 

Chomutovská brusle. 18. ročník se uskutečnil 15. prosince 2018, domácí závodnice si ze 

soutěže odnesly, napříč věkovými kategoriemi, jedenáct medailových umístění. Pro širokou 

veřejnost klub zároveň začal pořádat kurzy bruslení nazvané První krůčky (kraso) bruslení. 

Jedná se o kurz pro děti, které s bruslením teprve začínají či s ním mají malé zkušenosti. V září 

2018 započal také první ročník kurzu Bruslení nás baví. O významný úspěch roku 2018 se 

postarala Dagmar Knížetová. Přivezla zlato a stříbro v kategorii 59 až 68 let ze světové soutěže 

v krasobruslení dospělých, které se zúčastnilo 770 závodníků z 34 států. Dagmar Knížetová je 

v Chomutově známá především jako taneční mistrová. Krasobruslení se věnovala do svých 16 

let, vrátila se k němu rok před svým mezinárodním úspěchem. Úspěchem sezóny 2018/2019 

bylo zařazení dvou chomutovských krasobruslařek do Projektu talentované mládeže Českého 

krasobruslařského svazu. Jedna z nich, Kateřina Červenková, se umístila pak na prvním místě 

v žebříčku Poháru Českého krasobruslařského svazu A v kategorii nováčci starší dívky.  

  

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 má přibližně sto dvacet členů a působí na Klínovci. Sídlo klubu je 

v ulici Tomáše ze Štítného, předsedou je pan Milan Steňko. 

 Událostí roku 2018 byla účast člena klubu Jana Zabystřana, jenž momentálně závodí za 

TJ Duklu Liberec, na Zimních olympijských hrách 2018 v Pchjongčchangu a na mistrovství světa 

ve švédském Äre. Klub každoročně pořádá lyžařský karneval na Klínovci u Věže na sjezdovce U 

zabitého. 
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Maximal Animal 

 je jirkovský spolek, který v Chomutově opakovaně realizuje Chomutovský pohár lyží a 

snowboardu (29. září 2018). Třetí ročník závodu na uměle vytvořeném 

sněhovém svahu proběhl tradičně na náměstí 1. máje. Jeho součástí 

byla exhibice profesionálních jezdců i závody amatérských závodníků. 

Spolek také úzce spolupracuje s chomutovským Wakeparkem. 

 

MMA Chomutov 

 je spolek, jenž v Chomutově vznikl v roce 2011 a věnuje se výuce smíšených bojových 

umění, tedy MMA49. 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 je pan Norbert 

Požárek. 

 Mezi úspěchy klubu v roce 2018 lze zařadit například vítězství Michala 

Vostrého na zápasech Česko-Slovenské ligy XFN 23. února 2018 v Příbrami. Významnou 

událostí roku 2018 bylo uspořádání 7. ligového kola MMAA Aréna Cupu, který klub MMA 

Chomutov zorganizoval společně s Czech MMA Association 21. dubna 2018 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 

je pan Jiří Žák. 

 

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 

a bmx kolech. Sídlo spolku Northskateunion je v ulici Kamenná, jeho předsedou je pan Luboš 

Kocourek. 

 V roce 2018 zahájil spolek kurzy Chomutovské školy skateboardingu (9. dubna 2018) a 

uspořádal, mimo jiné, soutěžní akci Skatecontest vs Hardcore show (23. června 2018), na které 

 

49 MMA: zkratka z anglického Mixed Martial Arts. 
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zahrály také jirkovská emocorová kapela When goodbye means end či kadaňsko-klášterecké 

metalcorové seskupení Watch me drown. Od 2. do 8. července 2018 se konal chomutovský 

Skate Camp Eldorado a 29. září 2018 proběhl 10. ročník akce Game of Skate. 

 

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. 

Předsedou správní rady klubu je pan Jaroslav Veverka.  

 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.  

 

SK dráhový golf Chomutov 

 Stránky České unie sportu uvádějí jako jednoho ze svých členů SK dráhový golf 

Chomutov s patnácti členy. Dostupné webové stránky klubu nebyly několik 

let aktualizovány a jiné bližší informace o klubu se nepodařilo dohledat. Klub 

sídlí v Přemyslově ulici. 

 

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 je paní Kateřina Vomastová. 

 V roce 2018 trénoval klub děvčata ve věku od tří do osmnácti let. 

Tréninky probíhaly v malé tělocvičně základní a mateřské školy v ulici 17. listopadu. 

Reprezentantky klubu dosáhly v roce 2018 několika úspěchů na mistrovství České republiky. 

Natálie Krajánková a Kristýna Milerová získaly na mistrovství České republiky zlato v soutěži 

družstev, Kristýna Milerová si navíc odnesla stříbro ze soutěže jednotlivců. Gymnastky SK GYM 

Chomutov si také přivezly bronzovou medaili z mistrovství společných skladeb linie B za 

skladbu se stuhami a míči. 
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SK Chomutov NH 

 Sportovní klub Chomutov Národní házená utlumil v roce 2018 svou 

činnost. Aktivní hráči klubu přešli k 1. září 2018 do Klubu národní házené 

Chomutov. 

 

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.  

 

 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 a pořádá závody dračích lodí Chomutovský Dragon a 

Velkou cenu Chomutova, závody v rychlostní kanoistice. Oddíl kanoistiky má 

loděnici v Scheinerově ulici u Kamencového jezera, kde také trénuje, jeho 

předsedou je pan Petr Doležal. 

 V roce 2018 oddíl opět realizoval na Kamencovém jezeře Chomutovský Dragon Cup (8. 

května 2018), v němž změřilo své síly na tratích dvě stě a tisíc metrů deset týmů. V obou 

disciplínách si vítězství připsali Draci z Kamenčáku. Proběhl také tradiční závod v rychlostní 

kanoistice Velká cena Chomutova (19. května 2018). Účastnilo se ho na tři sta závodníků z 

patnácti týmů různých míst České republiky. Závodilo se na trati 500 metrů a poté na 

sprinterské trati 200 metrů. Kanoisté domácí loděnice vybojovali celkem devatenáct prvních 

míst. Významnou událostí roku 2018 bylo umístění člena kanoistického oddílu Luďka Hrbka na 

Mistrovství světa v kvadriatlonu (30. června 2018). V kategorii nad padesát let získal první 

místo a stal se mistrem světa. 7. září 2018 se uskutečnilo Mistrovství České republiky juniorů 

v kanoistice. Závodů se zúčastnily i dvě posádky chomutovského oddílu s označením Dráčata 

z Kamenčáku I. a Dráčata z Kamenčáku II. Posádka Dráčata z Kamenčáku I. obhájila mistrovské 

tituly z roku 2017 a stala se mistrem České republiky pro rok 2018, a to v kategorii Small boat 

MIX na tratích 200 metrů a 1000 metrů. O týden později se čtyři členové vítězné posádky, 

Magdaléna Tomanová, Maria Marková, Andreas Spretka a Tomáš Frydrych zasloužili o zlato, 

dvě stříbra a jeden bronz české národní reprezentace dračích lodí v americké Atlantě. 
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 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 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. 

 Oddíl každoročně pořádá Chomutovský pohár, jehož 33. ročník se uskutečnil 29. dubna 

2018. V konkurenci gymnastek z celé republiky získaly reprezentantky chomutovského oddílu 

šest prvních míst. 13. října 2018 proběhl 16. ročník Ceny města Chomutova, závod společných 

skladeb, z nějž si domácí gymnastky odnesly pět zlatých a dvě stříbrné medaile. Úspěchem 

jarní sezóny 2018 byly cenné kovy z Mistrovství České republiky. Stříbro za sestavu s obručí 

získala Sofie Krsteva v kadetkách mladších a Adéla Poláchová vybojovala bronz za sestavu s 

kužely v kategorii kadetek starších. Na podzim pak gymnastkám přibyla další, stříbrná medaile 

za skladbu s kužely na Mistrovství České republiky ve společných skladbách (8. až 9. prosince 

2018). 

 

 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 A Tým, B Tým, juniorky, 

kadetky, kadety, žákyně, žáky, Coachball (ročníky 2008–2009), U9 (ročníky 

2010–2011) a MicroBeavers. Softbalový oddíl Beavers trénuje na 

softbalovém areálu při Základní škole Heyrovského.  

 Hned na začátku roku (7. ledna 2018) vyhrály kadetky Beavers první místo turnaje 

Joudrs indoor cup do šestnácti let. V červnu byl do národní softbalové reprezentace pro 

mistrovství Evropy nominován člen oddílu Václav Svoboda, který se následně zařadil mezi 

nejlepší hráče reprezentace a dopomohl tak k jejímu evropskému vítězství. 22. června 2018 

byl vyznamenán cenou Jiřího Popela z Lobkovic Lubomír Vrbenský, dlouholetý hráč A týmu 

Beavers. Sezónu 2018 uzavřely kadetky Beavers zářiovým titulem mistryň České republiky 

softbalových kadetek.  
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Sportovně střelecký klub Chomutov 

 se věnuje pistolovým disciplínám: rychlopalné pistoli, libovolné pistoli a vzduchovým 

disciplínám a sdružuje přibližně dvacet členů. Klub sídlí na střelnici 

v Blatenské ulici a jeho předsedou je pan Vladimír Kousal. 

  Střelecký klub pořádal v roce 2018 na své střelnici řadu akcí a 

závodů, například: některá kola a finále Chomutovské extraligy (3. března 

2018); dvě kola Středoevropského poháru (18. února a 22. prosince 2018); 

Chomutovskou rychlopalkovou tour či Chomutovskou Sportku (8. června 2018). Mezi úspěchy 

v kulové sezóně 2018 patří, mimo jiné, první místo reprezentantů klubu ve Středoevropském 

poháru, kde dvojboj kategorie muži, junioři a senioři vyhrál Jan Huml, a v kategorii ženy, 

veteráni a dorost zvítězil Martin Petr (18. února 2018). Další vítězství přivezl z akademického 

mistrovství České republiky Jan Voříšek (12. srpna 2018).  

  

Street hard workers  

 Klub byl založen v roce 2016 a je zaměřený na cvičení s vlastní vahou těla, calistheniku. 

Spolupracuje s městy, organizuje veřejné tréninky, semináře či benefiční 

akce. Sídlo spolku je zapsáno v Březně, tréninky však probíhají ve Středisku 

volného času Domeček a na venkovním hřišti v areálu Eldorádo na 

Kamenném vrchu. Vedoucím klubu je pan Rostislav Vošický.  

 Největším úspěchem roku 2018 byla pro klub účast na prestižní akci 

Street Workout Games Life 2018 (10. listopadu 2018). Chomutovští reprezentanti Markus 

Arbeit, Filip Krátký a Marek Beneš zde získali v konkurenci českých, slovenských a polských 

kolegů všechny cenné kovy v nejvíce obsazené kategorii freestyle mužů do 75 kilogramů. Dívčí 

část reprezentace, Adéla Hutyrová a Barbora Sobotková, vybojovala zlatou a stříbrnou medaili 

v kategorii freestyle žen.   

 

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 je pan Ondřej Roman. 

 Škole boje se v roce 2018 zúčastnila sedmi kol severočeské oblastní 

ligy v boxu, kde její reprezentanti vybojovali pět vítězných zápasů. 

V uvedeném období proběhlo pět základních střeleckých kurzů se 

zaměřením na bezpečnou manipulaci se zbraní a výuku postupů při použití zbraně 

v sebeobranné situaci a jeden navazující dvoudenní kurz se zaměřením na sebeobranu se 

zbraní a pokročilé dovednosti v používání zbraně. Celkem se těchto kurzů zúčastnilo 

šestadvacet osob z celé České republiky. Ve třech bězích se uskutečnil výcvik pohotovostní 
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jednotky městské policie Most, který absolvovalo dvacet příslušníků. V roce 2018 se konal také 

jeden základní kurz sebeobrany pro ženy o délce šestnácti lekcí. Navštěvovaly ho čtyři 

zájemkyně o sebeobranu. 

  

Taneční škola Stardance Chomutov  

 Školu založil taneční mistr Josef Zelenka v únoru 1992 ve Středisku 

kulturních a knihovnických služeb v Chomutově, 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 má zhruba dvě stě padesát členů, 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 majitelkou a šéftrenérkou je paní Jana Zelenková.  

 Taneční škola Stardance nevynechala ani v roce 2018 svou tradiční akademii (16. 

června 2018) v městské sportovní hale, přehlídku tanečních show na závěr taneční sezóny. 

V červnu 2018 získala škola titul mistra České republiky zásluhou seniorské skupiny tanečníků 

ve věku převážně mezi třiceti a padesáti lety, která tou dobu vystupovala teprve třetí sezónu. 

Závěr roku pak škola zakončila velkým úspěchem na Mistrovství světa Latino show v Polsku a 

světovém poháru Show dance v německém Riese. Sólo, duo, malá skupina a velké formace se 

nominovaly do Polska ve všech věkových kategoriích, kde se jim podařilo získat třikrát zlato, 

třikrát stříbro a jednou bronz. Do poháru Show dance (21. až 24. listopadu 2018) se 

nominovaly juniorky, které získaly zlato. Vítězství si také odnesla velká formace a duo Valerie 

Dvořáková–Markéta Urbánková získalo stříbro. 

 

Tenisový klubu 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 je pan Ivo 

Šlosar. 

 V roce 2018 uspořádal klub pro své členy dva turnaje. 29. září se konal 18. ročník 

Memoriál Lubora Smetany, 15. prosince pak proběhl Vánoční turnaj ve čtyřhrách. 
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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 2018 probíhaly 

lekce taneční společnosti v tělocvičně průmyslové školy pod vedením lektorky Terezy 

Kvasnovské. 

 

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 je pan Martin Matouš. 

 V dubnu roku 2018 se mladší reprezentanti školy vydali na Národní pohár pro děti a 

mládež v Allkampf-jitsu do Mostu, odkud přivezli celkem pět prvních míst. 12. května se 

uskutečnilo Mistrovství České republiky v Allkampf-jitsu ve Strakonicích, kde zvítězila Tereza 

Lechová. Škola slavila úspěch také v Turnaji bílých pásů, v němž tři ze čtyř kategorií ovládli její 

žáci. 6. října 2018 uspořádala škola ve sportovní hale na Březenecké soutěž ve fightingu Tiger 

Cup 2018, které je určena pro děti a mládež do osmnácti let v závodních disciplínách Fighting 

a Grappling a Randori. Reprezentanti klubu na této soutěži nasbírali deset zlatých medailí. 3. 

listopadu se v Plzni konalo Mistrovství České republiky v Allkampf-jitsu Fighting, na němž škola 

obsadila v celkovém hodnocení druhé místo. 

 

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 je pan Vlastimil Hasík. 

 Fotbalový oddíl má dle České unie sportu čtyřicet členů rozdělených na 

mužstvo A, které hrálo A. třídu Ústeckého kraje, a přípravné týmy mládeže. A 

tým Baníku Březenecká hrál v sezóně 2017/2018 A třídu Ústeckého kraje. 29. prosince 2018 
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oddíl uspořádal ve sportovní hale na Březenecké turnaj v sálové kopané Memoriál Luboše 

Vrabce, jenž je věnován bývalému vynikajícímu hráči Baníku Březenecká.  

 Oddíl stolního tenisu má podle informací České unie sportu čtyřiatřicet členů 

rozdělených do šesti družstev, z nichž nejúspěšnější hrálo Krajský přebor I. třídy.  

 

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, vytvářet pro ni materiální a tréninkové 

podmínky a vytvářet široké možnosti užívání svých sportovišť pro zájemce z 

řad veřejnosti, zejména pak mládeže. 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 je pan Jan Špilar. 

 V roce 2018 uspořádala jednota několik sportovních akcí, například Klínoveckou muldu 

2018, memoriál Jana Šindeláře (31. března 2018), což je tradiční závod pro malé i velké, mladé 

i zkušené, závodníky i amatéry. Proběhl také třináctý Krušnohorský pohárek (4. března 2018), 

závod v obřím slalomu. 

 

TJ Lokomotiva 

 Tělovýchovná jednota Lokomotiva zastřešuje oddíl moderní gymnastiky, jenž závodí 

pod názvem MIKA Chomutov a 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 je pan Miroslav Kotík.  

 

 Oddíl MIKA Chomutov  

 má podle údajů České unie sportu osmadevadesát členů. 

Nejvýznamnějším úspěchem jeho reprezentantek v roce 2018 je bronzová 

medaile z Mistrovství České republiky společných skladeb linie A v Karlových 

Varech (8. prosince 2018). 
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 Oddíl Warriors Chomutov  

 má podle České unie sportu dvacet členů. Významnou událostí roku 2018 byla účast 

mladších hráčů týmu Warriors na prestižním turnaji v malé kopané Džas 

bavinas (2. června 2018) u příležitosti 20. jubilejního ročníku celosvětového 

festivalu Khamoro v Praze, kam byli vybráni jako jeden ze čtyř nejlepších 

týmů v České republice. Reprezentanti Chomutova nakonec dosáhli 

fantastického úspěchu, když turnaj vyhráli. Během letních prázdnin Warriors 

Chomutov obsadili druhé místo v prázdninovém turnaji Pouliční liga 2018. Na podzim Warriors 

potvrdili svou formu na Turnaji národnostních menšin (4. listopadu 2018), kde v kategorii do 

patnácti let vybojovali zlato a v kategorii od šestnácti let stříbro. 

 

 

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. Lyžařský oddíl TJ Mezihoří má podle 

údajů České unie sportu 104 členů. Sídlo tělovýchovné jednoty je 

v Chomutově v ulici Hálkova, předsedou je pan Jiří Rytíř. 

 

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. TJ Slávie sdružuje oddíl plavání, vodního póla a triatlonu. Spolek TJ Slávie sídlí a trénuje 

v Aquasvětě v Mostecké ulici, jeho předsedou je pan Radek Šilhan. 

 Plavecký oddíl pořádá každoročně Memoriál Jaroslava Jezbery (21. dubna 2018) a 

závod Velká cena Chomutova (21. a 22. září 2018). Nejvýznamnějšími úspěchy roku 2018 byla 

účast Simony Kubové (rozené Baumrtové) na mistrovství světa v Hangzhou (5. až 16. prosince 

2018), kde obsadila sedmé místo v závodu na 100 metrů znak. Dále dvanácté místo Tomáše 

Franty na mistrovství Evropy v Glasgow (1. až 12. srpna 2018) v téže disciplíně. Oba pak svými 

výkony přepisovali české rekordy. Velký úspěch pak zaznamenal také Jakub Štemberk, který 

se probojoval na mistrovství Evropy juniorů v dálkovém plavání ve Vallettě (13. až 15. července 

2018). 
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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. Dostupné webové stránky chomutovského Sokola 

nebyly několik let aktualizovány a jiné bližší informace o klubu se nepodařilo 

dohledat. Sokol Chomutov spadá do Župy Krušnohorské-Kukaňovy, sídlí a cvičí 

v Sokolovně v Kukaňově ulici. 

 

TJ Sport Chomutov 

 Tělovýchovná jednota Sport Chomutov je posilovna na sídlišti 

Písečná, v jejímž rámci funguje dvacetičlenný oddíl kulturistiky. Bližší 

informace se nepodařilo dohledat. TJ Sport Chomutov sídlí v ulici Zahradní.  

 

TJ Veros  

 Tělovýchovná jednota Veros provozuje sportovní areál s antukovými hřišti na volejbal, 

nohejbal, tenis a dvěma kurty pro plážový volejbal. V areálu je také 

venkovní a vnitřní možnost hraní ping pongu, travnaté hřiště pro fotbal, 

dětské hřiště a dost místa pro pořádání jiných kulturních akcí. Jednota 

zastřešuje volejbalový oddíl se zhruba osmdesáti členy a týmy mladších 

žaček, starších žaček a kadetek. TJ Veros sídlí v Mýtné ulici a jeho předsedou je pan Miroslav 

Karel. 

 

TJ VTŽ Chomutov  

 Tělovýchovaná 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 je 

pan Jindřich Stádník. 

 

 Oddíl atletiky TJ VTŽ  

 Oddíl atletiky TJ VTŽ Chomutov má více jak sedmdesátiletou tradici a na 300 aktivních 

členů. 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, předsedkyní 

oddílu je paní Jana Hyjánková. 
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 Úvod roku 2018 přinesl ocenění Janě Hyjánkové, která v anketě Nejúspěšnější 

sportovec okresu Chomutov (12. února 2018) získala první místo v trenérské kategorii 

Masters. V únoru získala titul, tentokrát juniorské mistryně České republiky také Markéta 

Štolová, která posléze s letní sezónou 2018 přešla z Chomutova pod barvy USK Praha. Přesto 

však oddíl dosáhl v roce 2018 významných úspěchů. Jedním z nich byla realizace akce Den dětí 

plný pohybu a sportu (1. června 2018), který oddíl uspořádal společně s Asociací sportu dětí a 

mládeže a jehož se zúčastnilo přes 850 dětí. O další úspěch se postarala sama předsedkyně 

oddílu a trenérka mládeže Jana Hyjánková, když na své premiéře na Mistrovství České 

republiky veteránů v atletice (23. června 2018) získala zlato za hod kladivem a bronz za hod 

diskem. O den později přivezl dvě stříbrné a jednu bronzovou medaili z Mistrovství České 

republiky v atletice Spastic Handicap (24. června 2018) Marek Douda. Atletický oddíl na sebe 

také upozornil při 39. ročníku Chomutovské hodinovky (7. července 2018), kterou sám 

pořádal, kde první tři místa v kategorii žen a druhé místo v kategorii mužů připadlo jeho 

členům.   

 

 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, celková členská základna čítá 

přibližně 120 členů. Judistický oddíl trénuje ve Sportovním domě TJ VTŽ v Mánesově ulici, jeho 

vedoucím je pan Václav Šimek. 

 Oddíl juda TJ VTŽ uspořádal v roce 2018 30. ročník Memoriálu Helmuta Tauda (12. 

května 2018), určený věkovým kategoriím do devíti a do jedenácti let, a mezinárodní soutěž 

Velká cena Chomutova (9. června 2018). Mezi nejvýznamnější výsledky oddílu za rok 2018 

patří první místo Davida Vopata na mistrovství republiky mužů v Jičíně (27. října 2018); druhé 

místo Jana Kittlera a bronz Davida Vopata na juniorském mistrovství republiky v Hranicích (14. 

dubna 2018) a deváté místo Davida Vopata na juniorském evropském poháru Coimbra 

v Portugalsku (17. až 18. března 2018). Na republikovém mistrovství se umístili v první desítce 

také Jan Vopat (junioři, 9. místo) a Lukáš Novotný (muži, 9. místo).  

 

 Oddíl kuželek TJ VTŽ  

 zatřešuje týmy A, B a C dospělých a tým žactva. Kuželna TJ VTŽ se nachází ve 

Sportovním domě TJ VTŽ, předsedou oddílu je pan Stanislav Šmíd.  

 A tým kuželkářského oddílu TJ VTŽ  Chomutov se na konci sezóny 2018/2019 pohyboval 

na třetím místě Severočeké divize, které však z hlediska výkonů jednotlivců dominoval 

chomutovský hráč Stanislav Šmíd mladší.  
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 Oddíl stolního tenisu TJ VTŽ 

 Oddíl stolního tenisu TJ VTŽ zahrnuje jeden tým mužů, který hrál v sezóně 2017/2018 

Okresní přebor 1. třídy. Pro sezónu 2018/2019 se nepodařilo získat aktuální informace. Oddíl 

trénuje ve Sportovním domě TJ VTŽ, předsedou oddílu je 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 je pan Ralf Kohout. 

 V roce 2018 zaznamenal oddíl velký úspěch díky účasti Lukáše Kříže a Jakuba Drnce na 

juniorském mistrovství republiky v Boskovicích (28. května 2018), odkud oba přivezli 

mistrovský tutil. Na mistrovství republiky mladších žáků v Bohumíně (24. listopadu 2018) pak 

tři reprezentanti klubu  skončili do pátého místa. Nejúspěšější z nich, Robin Kočí, získal stříbrou 

medaili a stal se tak vicemistrem České republiky. Robin Kočí také vybojoval první místo mezi 

žáky na prosincové Mezinárodní velké ceně v Rotavě (14. až 15. prosince 2018).  

   

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 

zdravotní tělesné výchovy. Tělovýchovná jednota má na 250 členů, kteří sportují v jedenácti 

oddílech pod vedením čtyřiadvaceti cvičitelů. Spolek sídlí a cvičí na Základní škole Kadaňská, 

jeho předsedou je pan Jaroslav Sauer. 

 Mimo uvedené sportovní činnosti pořádala jednota tábory a soustředění pro děti. 

V roce 2018 zorganizovala jednota v Chomutově krajskou soutěž ve sportovní gymnastice (7. 

dubna 2018), v níž její reprezentanti získali čtyři zlaté, čtyři stříbrné a šest bronzových medailí. 

Podařená byla také účast v krajské soutěži dvojic Medvědí stezkou (14. dubna 2018) v 

Chožově, ze které si jednota přivezla pět zlatých, dvě stříbrné a jednu bronzovou medaili. 

Velmi významnou akcí roku 2018 byl nácvik hromadné skladby České asociace Sportu pro 

všechny a následná účast šestnácti dospělých členů na Všesokolském sletu v Praze (1. až 7. 

července 2018). Třináct cvičenců a cvičenek pak pokračovalo v nácviku rozšířené skladby pro 
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světovou gymnaestrádu v rakouském Dornbirnu. Za zmínku stojí, že na tvorbě a nácviku této 

skladby se významně podílel chomutovský cvičitel Jaroslav Sauer. 

 

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.   

 Chomutovský Wakepark zahájil sezónu 2018 v červenci. 21. července 2018 zde měla 

proběhnout soutěž ve skocích Wake Jump, která byla zrušena kvůli technické závadě vleku. 4. 

srpna 2018 se uskutečnil závod nezávislý na stavu vlaku, a sice Padleboard Race. 8. srpna byl 

vlek opět zprovozněn a dva dny poté tak proběhlo noční ježdění (10. srpna 2018) a 11. srpna 

Wake Up–summer párty. 18. srpna 2018 se konal závod Wake Race a 25. srpna přeložená 

soutěž Wake Jump a následný Wake Summer Music Time. 27. srpna 2018 byl provoz vleku 

opět zastaven kvůli technické závadě, a tak 8. září proběhly znovu padleboardové závody. 

Provoz vleku byl roku 2018 ukončen 8. září kvůli technické závadě.  

 

Wolves Chomutov 

 Hokejbalový klub vznikl neoficiálně roku 2013, spolkem zapsaným pod názvem Wolves 

Chomutov je od roku 2018. Klub trénuje na hřišti v Areálu Tomáše ze Štítného, 

sídlí v Údlicích a jeho předsedou je pan Marcel Holl.  

 V sezóně 2018/2019 hrál A tým mužů Wolves Chomutov 2. Národní 

hokejbalovou ligu. Mezi zajímavé události roku 2018 patřilo například 

chomutovské hokejbalové derby Dandy vs. Wolves (18. listopadu 2018), které pro Wolves 

ovšem neskončilo vítězně.
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12. VZDĚLÁVÁNÍ A VÝCHOVA 

 

12.1 Předškolní výchova 

 V České republice v roce 2018 mohlo poskytovat péči dětem předškolního věku několik 

typů předškolních zařízení. A sice jesle, mikrojesle, dětské skupiny a školičky, které přijímají i 

nejmladší předškoláky, a 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 Montessori RMS 

 jsou provozovány od prosince roku 2016 v rámci společnosti Montessori, rodinná 

mateřská škola. Mikrojesle mají kapacitu čtyř dětí ve věku od půl roku do čtyř let. Sídlí v ulici 

Kochova, kde se o děti starají dvě profesionální chůvy. Jednatelkou mikrojeslí byla v roce 2018 

paní Pavlína Kratochvílová. 

 

Dětská skupina Evička  

 je provozována od 11. května 2018 v rámci Vzdělávacího a kulturního centra Svět 

Chomutov ve Školní ulici. Kapacita zařízení je dvanáct dětí ve věku od jednoho do tří let. 

Skupina nabízí rodinné prostředí s prostorem pro individuální péči a přístup k dětem. 

Jednatelkou této dětské skupiny byla v roce 2018 paní Eva Anna Popíková. 

 

Dětská skupina Jitřenka  

 je v provozu od 1. září 2018 pod hlavičkou spolku Sedmikráska Žatec v Jiráskově ulici. 

Skupina má kapacitu patnáct dětí ve věku od jednoho roku do zahájení povinné školní 

docházky. Jednatelkou této skupiny byla v roce 2018 paní Michaela Hradcová.  

 

Dětská skupina Kouzelná Montessori školička  

 poskytuje od 1. dubna 2018 péči v Čelakovského ulici č. p. 1074 v rámci Kouzelné 

mateřské školky, kterou provozuje spolek Opravdové Montessori. Její kapacita je dvacet dětí 

od dvou do sedmi let. Školička poskytuje ve svých prostorách dětem následující mimoškolní 

aktivity: zahradničení, hudební kroužek, výtvarný kroužek, lekce jógy, návštěva sauny, vaření, 

výuka anglického a italského jazyka. Kroužky se mění podle zájmu a potřeb dětí. Skupina také 
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zajišťuje mimoškolní aktivity, jako je kurz plavání, bruslení a lyžování. Jednatelkou této skupiny 

byla v roce 2018 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. Má kapacitu pro dvanáct dětí od věku jednoho roku do šesti 

let. Dětská skupina je zaměřena na zajištění potřeb dítěte, na výchovu, rozvoj schopností, 

kulturních a hygienických návyků dítěte. Skupina pracuje i s Montessori prvky kvůli návaznosti 

na mateřskou školu, která její provoz zaštiťuje. Jednatelkou této skupiny byla v roce 2018 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 deseti dětí ve věku od dvou do šesti 

let a lze ji navštěvovat pravidelně jako mateřskou školu, nebo jen příležitostně. Jednatelkou 

této skupiny byla v roce 2018 paní Denisa Albrechtová. 

 

Dětské skupiny Vilík a Mája  

 zahájily svou činnost 1. září 2018 pod hlavičkou Sociálních služeb Chomutov na sídlišti 

Kamenná. Mají kapacitu dvaadvacet a patnáct dětí ve věku od jednoho do tří let. Děti jsou do 

dětských skupin přijímány v průběhu celého roku dle volné kapacity. Skupiny se zaměřují na 

rozvoj dítěte ve všech oblastech psychosociálního a fyzického vývoje. Je dbáno na rozvoj 

jazykových a komunikativních schopností a dovedností, rozvoj jemné a hrubé motoriky, 

posilování koncentraci dětí, jejich pozornosti, fantazie, tvořivosti, paměti a dalších kreativních 

činností. Jednatelkou obou skupin byla v roce 2018 paní Alena Tölgová.  

 

 

 Vzdělávání a výchovu starších předškolních dětí, nejčastěji od tří let, nabízelo v roce 

2018 v Chomutově třináct 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 čtyři soukromé školky. Péči o 

starší předškoláky poskytovaly také některé z výše uvedených dětských skupin.  
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Mateřská škola Chomutov  

 je příspěvkovou organizací, která zastřešuje třináct chomutovských mateřských škol. 

Předškolní vzdělávání je poskytováno pro děti ve věku od tří do šesti či sedmi let. 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. Předškolní vzdělávání napomáhá 

vyrovnávat nerovnoměrnosti vývoje dětí před vstupem do základního vzdělávání a poskytuje 

speciálně pedagogickou péči dětem se speciálními vzdělávacími potřebami. Jednotlivé 

pracoviště školy mají vypracované školní vzdělávací programy podle rámcového vzdělávacího 

programu pro předškolní vzdělávání. Cíle předškolního vzdělávání jsou pro všechny školní 

vzdělávací programy závazné. Specifické cíle pak vycházející z prostředí školy, umožňují 

rozličnosti a poskytují tím Chomutovanům výběr mateřské školy pro své dítě nejen podle místa 

bydliště, ale také podle zaměření školního vzdělávacího programu. Školka nabízí také aktivity, 

v nichž děti získávají základní návyky a dovednosti nebo mohou rozvíjet svůj talent. Děti 

mohou vyzkoušet 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. Od srpna 2018 vede organizaci 

paní Eliška Smetanová. 

 

Kouzelná mateřská škola  

 byla od roku 2016 soukromým zařízením předškolní výchovy s kapacitou dvacet dětí a 

se sídlem v Čelakovského ulici č. p. 1074. V dubnu 2018 byla transformována na dětskou 

skupinu Kouzelná Montessori školička, která poskytuje péči dětem od dvou do sedmi let (viz 

výše).  

 

Mateřská škola Duhová cesta  

 je soukromým zařízením předškolní výchovy, které zahrnuje tři třídy s celkovou 

kapacitou pětašedesát dětí. Cílem mateřské školy je vytvářet pozitivní klima mezi dětmi, 

učitelkami a rodiči a důvěrné a příjemné prostředí pro jednotné 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 2018 byla ředitelkou paní Petra 

Jandová. 
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Mateřská škola Svět  

 je soukromým zařízením předškolní výchovy s kapacitou pětadvacet 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 2018 byla ředitelkou paní Eva Anna Popíková.  

 

Montessori–rodinná mateřská škola  

 je soukromým předškolním vzdělávacím zařízením s kapacitou pětatřicet dětí, které 

vyučuje metodou Marie Montessori. Školka se stará o děti od dvaceti 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. Třídy mají svůj specifický policový systém, 

kde jsou sestavy z komod, aby bylo vše dětem dostupné. 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 2018 paní Denisa Hanzlíková. 

 

 

12.2 Základní školy 

Základní školní docházku zajišťovalo v roce 2018 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. 

Na začátku školního roku uvítal nastupující prvňáčky na některých školách 

chomutovský primátor a oba jeho náměstkové. Pan primátor Marek Hrabáč přivítal žáky 

prvních tříd na základní škole ve Školní ulici, první náměstek primátora pan David Dinda na 

základní škole v Hornické ulici a druhý náměstek primátora pan Jan Mareš na základní škole 

na Písečné. Do chomutovských škol zřizovaných městem nastoupilo v září 2018 538 prvňáčků, 

což je o sedmadvacet méně než vloni. Nejvíce prvňáčků nastoupilo na Základní školu Zahradní, 

dále na Základní školu Březenecká a na Základní školu Na Příkopech. Do přípravných tříd 

nastoupilo třiatřicet dětí, což je o čtrnáct méně než v roce 2017. 

Celkově do chomutovských základních škol zřízených městem dochází 4914 žáků. Do 

speciálních základních škol v ulicích Palachova a 17. listopadu dochází 239 žáků. 
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Základní škola Zahradní  

 je obcí zřízená, veřejná škola zaměřená na výuku cizích jazyků. V roce 2018 byla školou 

s nejvyšším počtem žáků v Chomutově. Vzdělává žáky ze stejnojmenného sídliště, jež lze 

považovat převážně za děti ze sociálně znevýhodněného prostředí. S tím koresponduje i 

fluktuace žáků během roku, která ve školním 2017/2018 dosáhla 87 příchodů či odchodů. 

Škola měla k 30. červnu 2018 třicet tříd (z toho jednu přípravnou), v nichž studovalo celkem 

680 žáků. Ředitelkou školy byla ve školním roce 2017/2018 paní Libuše Slavíková.   

Ve školním roce 2017/2018 se škola zapojila do projektu Okresní hospodářské komory 

s názvem Labora. Cílem je prohloubení příhraniční spolupráce v oblasti vzdělávání. V rámci 

tohoto projektu vyjela skupina žáků na třídenní exkurzi do Německa a školu navštívili němečtí 

studenti při svém pobytu v Chomutově. 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. Byl 

jím například Den republiky, jenž byl určen žákům prvního stupně; žáci druhého stupně 

zpracovávali projekt týkající se tzv. osmičkových událostí; celoškolním projektem pak byly 

Zimní olympijské hry. Ve škole zasedá žákovský parlament.   

 

Základní škola Na Příkopech  

 je obcí zřízená, veřejná škola zaměřená na rozšířenou výuku informatiky. Ve školním 

roce 2017/2018 ji navštěvovalo 574 žáků v celkem dvaadvaceti třídách. Také tato škola 

vyučuje žáky s výrazným podílem znevýhodněných dětí. Ředitelem školy byl ve školním roce 

2017/2018 pan Miloslav Hons. 

 Škola se mimo jiné již podruhé zapojila do projektu zaměřeného na pracovní činnosti 

a matematiku, jenž je zaštítěn Pedagogickou fakultou University Jana Evangelisty Purkyně 

v Ústí nad Labem. Nově začala spolupracovat na projektu Labora Okresní hospodářské 

komory. Žákům školy se také podařilo dosáhnout mnohých úspěchů. Jedním z nich bylo 

druhé místo na soutěži Mladý ekonom Ústeckého kraje. Z těch sportovních pak například 

mladší žáci obsadili druhé místo v krajském kole futsalové ligy. Reprezentanti školy také 

figurovali na prvních třech místech různých kategorií závodu Poháru rozhlasu. Zvláštní 

událostí roku 2018 byla pro školu únorová účast studentů z Taiwanu, Číny, Ruska, 

Indonésie, Tunisu, Gruzie, Brazílie i Kolumbie. Stalo se tak díky zapojení školy do projektu 

Edison, jehož cílem je seznamovat mladé z odlišných kultur a také posilovat toleranci díky 

porozumění. 
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Základní škola Kadaňská  

 je obcí zřízená, veřejná škola zaměřená na podporu zdraví. Ve školním roce 

2017/2018 ji navštěvovalo 536 žáků, kteří studovali ve dvaceti třídách. Ředitelkou této školy 

byla ve školním roce 2017/2018 paní Radmila Zítková.   

 V hodnoceném školním roce se škola zapojila na základě spolupráce se základní 

školou z partnerského města Trnava do projektu Záložka do knihy spája školy, kdy si žáci 

škol vyměnili vlastnoručně vyrobené záložky. Žáci prvních tříd také podpořili akci Diakonie 

českobratrské církve s názvem Krabice od bot. V hodině pracovních činností připravili 

krabice od bot a ve skupinkách je naplnili dětskými dárky k Vánocům. Škola se také v rámci 

svého zaměření účastnila mimo jiné programů Ovoce a zelenina do škol a Mléko do škol. 

Ze sportovních úspěchů nelze opominout druhé místo v celkovém hodnocení škol 

v atletickém závodu Pohár rozhlasu, kde navíc starší žáci vybojovali první místo a postup do 

krajského finále. Ve škole zasedá žákovský parlament. 

 

Základní škola Písečná  

 je obcí zřízená, veřejná škola zaměřená na tělesnou výchovu a sport. Má kapacitu 

dvaadvacet tříd a ve školním roce 2017/2018 poskytovala vzdělání přibližně 480 žákům, 

z nichž zhruba třetinu tvoří žáci jiných národností a minorit a více než polovinu žáci ze 

sociálně znevýhodněných prostředí. Ředitelem této školy byl ve školním roce 2017/2018 

pan Karel Poláček. V srpnu 2018 se novým ředitelem stal pan Miroslav Žalud. 

 Škola je zapojena mimo jiné 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. Školní dětský pěvecký 

sbor Hlásek spolupracuje s partnerským dětským pěveckým sborem ze Slovinska. Právě 

Hlásek a s ním další školní pěvecký sbor Berušky dosáhly úspěchu na krajské soutěžní 

přehlídce dětských sborů v Litoměřicích, kde oba vyzpívaly zlaté pásmo. Vzhledem 

k zaměření školy dosahují její žáci četných sportovních úspěchů. V hodnoceném období 

vyhráli reprezentanti starších žáků bez jediné porážky Žákovskou futsalovou ligu Václava 

Čecha a školní basketbalový tým vybojoval prvenství v basketbalové SD lize.  

  

Základní škola Hornická  

 je obcí zřízená, veřejná škola, jež nabízí možnost zaměření na tělesnou výchovu a lední 

hokej. Ve školním roce 2017/2018 zde bylo vyučováno 548 žáků ve dvaadvaceti třídách. 

Ředitelem této školy byl ve školním roce 2017/2018 pan Václav Mach.   

 Škola patří mezi dvacet katedrových škol Katedry školského managementu 

Pedagogické fakulty University Karlovy v Praze. Během školního roku 2017/2018 nebyla 

zapojena na žádného mezinárodního projektu, spolupracovala však na řadě tuzemských 
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environmentálních projektů a programů prevence rizikového chování. Škola také průběžně 

úzce spolupracuje s dvěma hlavními partnery ve vzdělávání, a to Pedagogicko-

psychologickou poradnou Chomutov a sportovním oddílem Piráti Chomutov. Ve škole 

zasedá žákovský parlament. 

 

Základní škola Školní  

 je obcí zřízená, veřejná škola zaměřená na rozšířenou výuku matematiky. Ve školním 

roce 2017/2018 se vyučovalo v jedenatřiceti třídách, ředitelkou této 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. Ve škole zasedá žákovský parlament. 

 

Základní škola Akademika Heyrovského  

 je obcí zřízená, veřejná škola vyučující podle vlastního vzdělávacího programu, v němž 

klade důraz na všeobecnost vzdělání a moderní, bezpečné a otevřené prostředí. Škola má 

kapacitu 520 žáků a ve školním roce 2017/2018 realizovala výuku v jedenadvaceti třídách. 

Ředitelem této školy byl ve školním roce 2017/2018 pan Miloš Zelenka. 

 Škola je zapojena do projektů Čerstvý vítr z hor, jenž je zaměřen na badatelskou 

přírodovědnou projektovou činnost s využíváním moderních pomůcek, a Jedeme dál, což 

je projekt, jehož cílem je personální podpora školám na zvládání inkluze českou cestou, 

vzdělávání pedagogů, doučování žáků a nabídka klubů pro rozvoj čtenářské a matematické 

gramotnosti. Žáci školy se v uvedeném školním roce rozhodli pomoci dětskému oddělení 

chomutovské nemocnice a uspořádali ve škole předvánoční charitativní tržiště. Za 

vlastnoručně vytvořené dárečky, jejichž výrobě se mohli věnovat i v rámci hodin pracovních 

činností, bylo vybráno dvaačtyřicet tisíc korun. Peníze na pomoc nemocným dětem předali 

zástupci školy a žactva primáři dětského oddělení. 

  

Základní škola Březenecká  

 je obcí zřízená, veřejná škola, jež zaměřuje svou výuku na harmonický rozvoj všech 

vývojových oblastí žáků. Výuka probíhá v sedmadvaceti třídách, které zpravidla navštěvuje 

více než 620 žáků. Ředitelkou této školy byla ve školním roce 2017/2018 paní Vladimíra 

Nováková. 

 Škola kromě běžné výuky zajišťuje kvalifikovanou nápravu vývojových poruch učení a 

aktivně spolupracuje se sportovním klubem Florbal Chomutov. Je zapojena například do 

projektů Zdravá škola a Ovoce do škol, žáci spolupracují se společností Post Bellum na 

realizaci projektu Příběhy našich sousedů. Během školního roku jsou pořádány projektové 
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dny zaměřené na prevenci rizikového chování, významná výročí, kulturu a každodennost 

sousedních států. Ve škole zasedá žákovský parlament. 

 

Základní škola Duhová cesta  

 je soukromou vzdělávací společností, jež zahájila úplnou devítiletou výuku v roce 

2017. Ve školním roce 2017/2018 ji navštěvovalo 286 žáků, kteří byli rozděleni 

do sedmnácti tříd. Základní škola Duhová cesta sídlí v Havlíčkově ulici, ředitelkou této školy 

byla ve školním roce 2017/2018 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. Žáci školy se 

během školního roku zapojili například do záchrany ohrožených ropuch na Blatně. Pomáhali 

místním obyvatelům přenášet přes rušnou silnici žabky, směřující z Bezručova údolí do 

blatenského rybníka. 

 

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 ve školním roce 2017/2018 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. 

 

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. Škola má kapacitu 430 dětí. Ředitelkou této školy byla 

ve školním roce 2017/2018 paní Hana Horská.   

 Škola zajišťuje výuku pro osoby se zdravotním postižením, zdravotním 

znevýhodněním nebo sociálním znevýhodněním. Každoročně otvírá přípravné třídy, 
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poskytuje vzdělání v mateřské škole a základní škole v Nemocnici s poliklinikou Chomutov, 

a ve speciálních třídách základní školy speciální. Škola je zapojena do projektů Mléko do 

škol a Ovoce a zelenina do škol. Díky účasti v projektu Obědy pro děti získala prostředky pro 

stravování celkem sedmapadesáti dětí a žáků. Škola nabízela v uvedeném školním roce 

celkem osmnáct zájmových kroužků, které navštěvovala téměř polovina žáků, a účastnila 

se všech devíti okresních přehlídek a soutěží, pořádaných pro obdobně zaměřené školy.  

 

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. Ve školním roce 2017/2018 navštěvovalo školu jedenatřicet žáků, 

ředitelkou této školy byla paní Marie Grimlová.   

 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. 

 

 

12.3 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 
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kraje, sídlí v ulici Pražská a má kapacitu 3 508 žáků. Ředitelem školy ve školním roce 

2017/2018 byl pan Jiří Mladý.  

 Škola nabízí široké spektrum oborů vzdělání 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 probíhá v prostorách středisek školy v Chomutově, 

Údlicích, Jirkově a Kadani. Odborný výcvik je uskutečňován především na vlastních 

pracovištích školy, zčásti pak na pracovištích soukromých firem. Výuka je vhodně 

doplňována odbornými exkurzemi na pracoviště sociálních partnerů, se kterými škola 

spolupracuje. 

 AGT Chomutov byla v březnu 2018 pořadatelem celostátní soutěže zručnosti Kovo 

Junior 2018–Mechanik seřizovač. Soutěže se zúčastnilo celkem patnáct soutěžících, vítězů 

krajských kol, z celkem třinácti středních škol České republiky. Celkovým vítězem se stal 

student Střední školy technické, gastronomické a automobilní Chomutov. I přes účast na 

mnohých soutěžích nezapomněli žáci školy na sté výročí vzniku republiky. Během 

projektového dne věnovaného této události zhlédli žáci krátké prezentace o novodobé 

historii České republiky, zúčastnili se tematicky zaměřených soutěží, nebo také ochutnali 

dobové pokrmy. Atmosféru dne pak dokresloval dress code, účastníci akce totiž přišli 

symbolicky oblečeni do barev národní trikolory. Jako završení projektu byla u školy 

zasazena lípa. 

 

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. Ve školním roce 

2017/2018 navštěvovalo školu 1 053 studentů, jejím ředitelem byl pan Jan Mareš.  

 Škola má uzavřeny smlouvy o spolupráci s řadou významných podnikatelských 

subjektů. Výchovně-vzdělávací poslání školy významně doplňuje projektová činnost a 

mezinárodní spolupráce. Zahraniční stáže studentů jsou rozvíjeny s partnerskými školami a 

organizacemi v Německu, Finsku, Dánsku, Holandsku, Norsku, Litvě, Španělsku aj. Aktivní 

spolupráce a vynikající výsledky v programech mezinárodní spolupráce Leonardo da Vinci, 

Sokrates a Erasmus byly opakovaně oceněny národní Pečetí kvality mobilit. Součástí 

filosofie školy je také zajištění volnočasových aktivit žáků.  

 Z iniciativy studentů se škola zapojila do projektu Ježíškova vnoučata, který je 

zaměřen na opuštěné seniory v domovech důchodců. Žáci druhého ročníku se proto 
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s pomocí tipů sociální pracovnice Domova pro seniory na Písečné rozhodli udělat radost 

dvěma seniorkám, kterým sehnali dárky, vyrobili přáníčka a přišli jim osobně popřát. ESOZ 

Chomutov je také hlavním koordinátorem projektu s názvem Where I live, jehož rámci se 

studenti seznamují s různými aspekty života v Polsku a samozřejmě i s polskými studenty. 

Součástí projektu byl týdenní pobyt dvanácti studentů v Polsku zaměřený na téma vliv 

přírody na člověka a člověka na přírodu.     

 

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 ve 

školním roce 2017/2018 byl pan Jaroslav Zahrádka. 

 Ve školním roce 2017/2018 se podařilo zdárně vykonat maturitní zkoušky všem 

žákům maturitních ročníků, i když někteří z nich museli absolvovat opravné zkoušky v 

zářijovém termínu. Úspěšnost žáků v přijímání na vysoké školy ukazuje, že škola plní svůj 

úkol. Absolventi byli v uvedeném školním roce podle dostupných údajů v přijímání na 

vysoké a vyšší odborné školy úspěšní na pětadevadesát 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. Díky 

spolupráci s německým Gymnáziem Helene-Lange z Fürthu proběhla v září 2017 návštěva 

bavorských žáků v Chomutově. V květnu 2018 se konaly dvě několikadenní zahraniční 

exkurze, zaměřené na poznávání kultury, historie a současnosti dalších evropských zemí. 

První z nich vedla žáky do Itálie a ta druhá do sousedního Rakouska. Studenti gymnázia se 

opět zúčastnili charitativní akce Srdíčkový den, jehož výtěžek směřoval do dětských 

léčebných zařízení. Zajímavostí školního roku 2017/2018 pak byla účast studentů 

chomutovského gymnázia v přímém přenosu pořadu České televize Fokus Václava 

Moravce, který se týkal tématu totality.  

 

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. Počty studentů se v posledních 

letech pohybovaly mezi třiceti a čtyřiceti. Organizace zároveň funguje jako externí 
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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. Ve 

školním roce 2017/2018 školu navštěvovalo rámcově 600 studentů, jejím ředitelem byl pan 

Jan Lacina. 

 Ve školním roce 2017/2018 se škola účastnila značného množství mezinárodních a 

rozvojových programů a projektů a spolupracovala s mnohými organizacemi, 

zaměstnavateli a partnery. Studenti průmyslové školy se pravidelně 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. 

 

 

12.4 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 sdružení 

pracující s dětmi, chomutovské skauty a pionýry.  

 

Základní umělecká škola T. G. Masaryka  

 se snaží nabídnout žákům všestranné umělecké vzdělání ve čtyřech oborech: 

hudebním, výtvarném, tanečním, literárně-dramatickém. Při sledování tohoto cíle klade 

důraz na mezioborovou spolupráci prostřednictvím společných uměleckých projektů a 

veřejných vystoupení. Škola sídlí na náměstí T. G. Masaryka, jejím zřizovatelem je město 

Chomutov. Ve školním roce 2017/2018 došlo k postoupení třiceti míst z kapacity školy 

Základní umělecké škole Klementa Slavického v Kadani, čímž se kapacita chomutovské 

Lidušky snížila na 1020 žáků. Ředitelem základní umělecké školy byl ve školním roce 

2017/2018 pan Karel Žižka.   

 Jednotlivá oddělení hudebního oboru ve školním roce 2017/2018 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 
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multiinstrumentální koncerty, v městském divadle, atriu chomutovské knihovny a dalších, 

někdy velmi netradičních místech.  

 Nejvýznamnějšími představeními tanečního oboru ve sledovaném období byl 

Louskáček, vánoční příběh (uveden 6. prosince 2017), baletní pohádka Zlatovláska 

(uvedena 16. května 2018) a především muzikálové představení Romeo a Julie, jež bylo 

poprvé uvedeno 7. června 2018 na náměstí 1. máje v rámci festivalu Otevřeno. Výtvarný 

obor zajišťoval především výrobu dekorací na představení tanečního oboru a 

reprezentačního plesu školy a mimo to uspořádal Minisalon výtvarného oboru. Díla žáků 

umělecké školy byla vystavena po celý červen 2018 v chomutovské knihovně. Literárně-

dramatický obor nastudoval v uvedeném školním roce dvě divadelní představení: hudebně 

dramatické ztvárnění pohádkového příběhu Čert a Káča (uvedeno 2. prosince 2017) a Jarní 

putování s Jeníčkem a Mařenkou (uvedeno 6. června 2018). Z hudebního oboru byl školní 

rok významným především pro orchestr Ponticello, který oslavil dvacáté výročí pod 

vedením zakladatelky Kateřiny Lesákové. K této příležitosti odehrál 6. května 2018 koncert 

v městském divadle, k němuž přizval spřátelený žákovský soubor 100Mozartkinder 

z Chemnitzu a své bývalé členy.  

 Základní umělecká škola uspořádala ve školním roce 2017/2018 také dva velké 

koncerty. Prvním z nich byl koncert tří big bandů: Top Dream Company z Prahy, Bigbandu 

ZUŠ Teplice a Tequila bandu ze ZUŠ Chomutov. Koncert proběhl 21. června na zahradě 

základní umělecké školy. Druhým byla tradiční, v pořadí již třináctá Letní filharmonie, jež se 

uskutečnila 12. července v areálu letního kina. Ve filharmonii je možné slyšet žáky a učitele 

nejen z chomutovské základní umělecké školy, ale i z mnoha evropských i zemí, Japonska či 

Brazílie. Významným počinem uvedeného školního roku byly také přípravy školy na 

otevření Akademie umění a kultury, dopolední výuky pro dospělé a seniory, která otevřela 

první ročníky v říjnu 2018.     

 

Středisko volného času Domeček  

 poskytuje širokou nabídku volnočasových aktivit pro předškolní děti, žáky základních 

a středních škol, studenty vysokých škol, ale 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, ředitelem ve školním roce 2017/2018 

byl pan Milan Märc. 

 Domeček ve školním roce 2017/2018 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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 Z významných akcí Domečku v uvedeném školním roce nelze opominout realizaci 

prvního ročníku soutěže Chomutov má talent. Soutěž vyvolala mezi Chomutovany velký 

zájem. Do finálového večera, jenž se uskutečnil 14. června v městském divadle, však 

postoupilo jen dvacet nejlepších. Vítězství v prvním ročníku soutěže nakonec vybojovala 

dvojice děvčat, jež předvedla cvičení na tyči zvané pole dance. Významným úspěchem byla 

také účast šermířů a šermířek z chomutovského Domečku na mistrovství České republiky v 

šermu šavlí (9. až 10. června 2018). Dvě zlaté medaile v kategorii žaček a kadetek získala 

Karolína Bechyňová, která se zároveň stala vítězkou Českého poháru. Dobře si ale vedli i její 

kolegové. Natálie Zralíková získala dvě stříbrné medaile, kolekci cenných kovů pak doplnil 

David Jantač, který v kategorii juniorů vybojoval bronz. Děvčata ve složení Bechyňová, 

Zralíková a Markéta Plosová brala zlato v kategoriích žaček i kadetek také v soutěži 

družstev.  

  

Junák–český skaut   

 je zapsaný spolek, největší výchovná organizace pro děti a mládež v Česku, jenž je 

v Chomutově zastoupen střediskem Český lev Chomutov. Skauting nabízí dobrodružství a 

přátelství, pobyt v přírodě a opravdové prožitky, tříbení charakteru a posilování vůle měnit 

sebe i své okolí. Snaží se z dětí a mladých lidí vychovat dospělé, kteří mají pevné hodnotové 

zakotvení a nebojí se aktivně vstupovat do společenského dění. Vedoucím střediska Český 

lev Chomutov byl v roce 2018 pan Jiří Gärtner. 

 Ve středisku Český lev Chomutov bylo v roce 2018 registrováno 155 členů, z toho 118 

dětí a mládeže do šestadvaceti let a sedmatřicet dospělých. Středisko je členěno do pěti 

oddílů podle věkových kategorií: broučci (předškolní věk), vlčata a světlušky (do cca 

jedenácti let), skauti a skautky (dvanáct až patnáct let), roveři a rangers (starší patnácti let) 

a oldskauti (starší osmnácti let).  

 V uvedeném roce proběhly tradiční akce pořádané skauty s podporou města 

Chomutova pro veřejnost. Byly jimi Úklid Bezručova údolí, dálkový pochod Krušnohorské 

šlápoty, Betlémský autobus a, ve spolupráci s Muzeem československého opevnění Na 

Kočičáku, Silvestrovský výšlap na Kočičák. Skauti také nechyběli na oslavách stého výročí 

republiky na náměstí 1. máje. Dokreslovali zde atmosféru prezentací tábora s dobovými 

prvky.  

 V rámci neveřejných skautských akcí skauti uskutečnili, mimo jiné, tradiční májovou 

výpravu na Oblátek (27. dubna až 1. května), kterou pořádá chomutovské středisko a které 

se mohou zúčastnit všichni skauti z Ústeckého kraje. Od 18. do 21. května probíhal 

Intercamp v Belgickém městě Sint–Truiden. Středisko Chomutov na akci vypravilo autobus 

pro všechny věkové kategorie. Od 7. do 21. července se konal čtyřiadvacátý celostřediskový 

letní stanový tábor ve Frančině Huti nedaleko Bělé nad Radbuzou. V srpnu navíc proběhl na 

stejném místě první minitábor pro oddíl rodinného skautingu a kmen dospělých. 6. října 
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chomutovští skauti zorganizovali tradiční noční výsadek, jehož cílem byly tentokrát 

Kralovice. 

 

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 2018 pan Jiří Perkner. 

 V Pionýrské skupině Chomutov bylo v roce 2018 registrováno 107 členů, z toho 

pětasedmdesát dětí a mládeže do šestadvaceti let a dvaačtyřicet dospělých. Středisko je 

členěno do dvou oddílů: rolničky (děti předškolního a nižšího věku) a čtyřlístek (starší děti). 

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 uvedeném období realizována zejména 

pravidelnými oddílovými schůzkami jedenkrát týdně, kterých proběhlo osmasedmdesát. 

Mimo oddílových schůzek pionýři uspořádali dalších pětapadesát akcí, z nichž bylo 

sedmadvacet víkendových pobytů s dětmi na táborové základně Bernov. Dáte to byly 

víkendovky v klubovně, výlety do okolí města, návštěvy lezecké stěny v Jirkově, Laser Game 

v Mostě, bowlingu atp. Pionýrská skupina Chomutov také uskutečnila dva běhy letních 

táborů (14. července až 11. srpna 2018) pro dvaadevadesát účastníků a byla organizátorem 

Krajského setkání pionýrů Ústeckého kraje na táborové základně v Bernově (14. až 16. září 

2018). Zúčastnilo se ho čtyřiaosmdesát pionýrů, například z Ústí nad Labem, Libochovic, 

Štětí či Terezína. 

 Klub indianistiky se scházel v klubovně i na táborové základně. Byl pozván a podílel se 

na programu v mateřské škole v Kadani a na dětských dnech v Blatně a v Nejdku. Aktivně 

se zapojil také do akce Poslední indiánské války ve Březně u Chomutova. Klub airsoftu byl 

aktivní na schůzkách v klubovně, vyrážel do okolí Chomutova i na Bernov a zúčastnil se 

setkání airsoftových oddílů v Lišicích u Přeštic, v Mařenicích a na Zásadě. Nově vznikl klub 

vodní turistiky, který stihl uspořádat dvě akce na Ohři. Značnou část aktivit tvořily brigády 

na táborové základně v Bernově u Nejdku. Bylo přestěhováno indiánské tábořiště, proběhla 

generální oprava chatek a zaměření, ohraničení a srovnání prostorů pro stanový tábor.
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13. 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 

byla založena 15. října 2017 v Oblastním muzeu Chomutov. Založení společnosti 

předcházela více jak dvanáctiletá práce s mládeží během kroužků astronomie. Při 

mimořádných astronomických úkazech kroužek realizoval pozorování i pro nejširší veřejnost a 

účastnil se několika mezinárodních astronomických projektů a soutěží. Cílem astronomické 

společnosti je i nadále propagovat dobré jméno české astronomie. Chce rozvíjet zájem o 

astronomii, kosmonautiku, vesmír, přírodu, vědu a techniku. Společnost by v Chomutově ráda 

vybudovala veřejnou hvězdárnu a nabídla lidem v Chomutově novou možnost využití volného 

času, mladé generaci pak prostor pro přípravu na studium technických a přírodovědeckých 

oborů. Astronomická společnost Chomutov sídlí v Oblastním muzeu Chomutov a jejím 

předsedou je pan Jaroslav Landa. 

V roce 2018 společnost realizovala sedm přednášek z astronomie v oblastním muzeu a 

devět veřejných pozorování Na hvězdárně, louce u bývalého kina Oko. Společnost se zapojila 

do tří projektů, které realizovalo město Chomutov. Největší zájem veřejnosti v uvedeném roce 

byl o pozorování úplného zatmění Měsíce (27. července 2018). Informace o veřejném 

pozorování v Chomutově byla zveřejněna v místních médiích a ve vysílání České televize (ČT 

24). Velký zájem projevila veřejnost i o dvě noční pozorování populárního meteorického roje 

Perseid. Realizované akce společnosti jsou pravidelně schvalovány a zveřejňovány v kalendáři 

akcí České astronomické společnosti.  

 

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 ve Středisku 

knihovnických a kulturních služeb. 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 
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odborné články v tisku a pořádají přednášky pro veřejnost. Sídlo chomutovské pobočky České 

numismatické společnosti je v Poděbradově ulici, jejím předsedou je 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 je pan Rostislav Lysoněk. 

Mezi významné události roku 2018 patří jednoznačně křest knihy 

Miroslava Jančara, člena Československé obce legionářské, Legionáři 

Chomutovska a ti druzí. Autor v ní zmapoval osudy nejen chomutovských legionářů, ale i těch, 

kteří byli s Chomutovem spjati jiným způsobem. Členové chomutovské jednoty se také 

v uvedeném roce podíleli na oslavách 100. výročí republiky, odhalení pamětních desek 

armádním osobnostem a pietních aktech k uctění Dne veteránů a významných výročí.    

 

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 je pan Jan Lavrinec.  

V roce 2018 se místí organizace Chomutov rozrostla o devětatřicet nových členů do 

patnácti let z Rybářského kroužku. Pro členy ve věku šest až sedmnáct let uspořádala místní 

kolo soutěže Zlatá udice pro děti a mládež (4. a 5. května 2018), jejíž teoretická část proběhla 

ve Středisku volného času Domeček, praktická pak na nádrži VTŽ, tedy Velkém otvickém 

rybníku nebo také Bandě. Od 30. června do 6. července 2018 proběhl u Nechranické přehrady 

Rybářský tábor Vikletice. Ve školním roce 2018/2019 vedla chomutovská organizace Rybářské 

kroužky v Domečku, na Základní škole Na Příkopech a na Základní škole Březenecká. 
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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 organizace Českého svazu bojovníků za svobodu sídlí 

na náměstí T. G. Masaryka, jejím předsedou je pan Beneš Vraný. 

 

Český zahrádkářský svaz–Územní sdružení Chomutov 

Územní sdružení Českého zahrádkářského svazu Chomutov připravuje se svými 

základními organizacemi pro své členy a širokou zahrádkářskou veřejnost 

tematické 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 je pan 

Vlastimil Platil. 

 

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, uspokojovat a hájit zájmy členů 

svazu, podílet se svou činností na tvorbě a ochraně životního prostředí, krajinného vzhledu a 

především vytvářet svým členům podmínky pro aktivní odpočinek. Sdružení sídlí v Arbesově 

ulici a jeho předsedou je pan Zbyněk Vytiska. 

 

Divadlo NaOko  

Historie divadla začíná v září 2016, kdy vedení divadla převzal po dvanácti letech nový 

principál a předseda spolku Jakub Kubík, jenž nechal divadlo zapsat pod jeho 

původním názvem do rejstříku spolků 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 bývalém kulturním domě KASS v ulici Zahradní. Předsedou spolku a principálem je pan Jakub 

Kubík. 

Důležitou událostí roku 2018 byla změna sídla divadla. To sídlilo a hrálo do června 2018 

v bývalém kině Oko, které však bylo z důvodu nevyhovujícího stavu elektrických rozvodů 
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uzavřeno, a tak bylo divadlo nuceno přestěhovat se do bývalého kulturního domu KASS 

(Kulturní a společenské středisko) v ulici Zahradní. V roce 2018 hrál soubor hry z předešlého 

roku, kdy nastudoval a uvedl tři nové kusy, jen byla z repertoáru stažena hra On Claudius 

(derniéra 22. června 2018) a Poslední vzdor a trest hraběnky Báthory (29. června 2018). 20. 

prosince 2018 uvedlo divadlo ve vánočním stanu na náměstí 1. máje svou premiéru pohádky 

Popelka. Členové divadla se účastní městských akcí, například Rodinného zápolení (etapa Noc 

v muzeu), v roce 2018 také spolupracovali se Základní uměleckou školou Chomutov na 

projektu Romeo a Julie.  

 

Folklorní soubor Krušnohor  

vznikl v roce 1988 při Kulturním a společenském středisku v Chomutově, kde působil i 

v roce svého třicátého výročí. Soubor sdružuje členy ve věku od pěti do 

patnácti 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 sídlí v 

ulici Písečná, jeho uměleckou vedoucí je paní Jaroslava Macháčková. 

 V roce 2018 vystupoval soubor na deseti veřejných akcích, mezi byly například: 31.5. 

Krušnohorský regiofest na náměstí 1. máje Chomutov (31. května 2018); Pohádková Lesná (10. 

června 2018); koncert k 30. výročí založení Krušnohoru v Jirkovském divadle (23. listopadu 

2018); či vánoční vystoupení ve vánočním stanu na náměstí 1. máje (7. prosince 2018). 

Členové souboru se také účastnili slavnostního sázení lípy ke 100. výročí založení republiky 

v areálu chomutovské nemocnice (25. října 2018) a oslav téhož výročí na náměstí 1. máje (28. 

října 2018). Za třicet let existence souboru prošlo Krušnohorem 422 členů, kteří vystoupili na 

600 představeních po celé České republice i mimo její území. Historii souboru připomněl 

slavností večer s názvem Ohlédnutí, který se uskutečnil 23. listopadu 2018 v jirkovském 

divadle.  

 

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 devatenáctého století usadili jejich předkové ze Slovenska. 

Soubor jako jediný v naší republice vystupuje a zpívá v rusínském jazyce. 

V tom nejopravdovějším smyslu slova uchovává a pěstuje tradice tohoto 

nepočetného etnika. Pravidelně vystupuje na tuzemských a zahraničních 

festivalech a přehlídkách a získává i mnohá ocenění za zpracování 
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autentického materiálu. Folklorní soubor Skejušan sídlí v Seifertově ulici, jeho předsedkyní je 

paní Kateřina Romaňáková. 

Folklorní soubor Skejušan vystoupil v roce 2018 na pětačtyřiceti akcích, které se dají 

rozdělit do tří části a to: vlastní akce, akce pořádané národnostními menšinami v rámci 

zastupitelstva města Chomutova a akce pořádné různými organizacemi různě po republice. Ke 

dni 31. prosince 2018 měl spolek dvaadvacet členů. V uvedeném roce získal spolek či jeho 

členové několik ocenění. Předsedkyně spolku, paní Kateřina Romaňáková, obdržela ocenění 

od organizace Paměť národa a uznání v celostátní akci Seniorka roku 2018. Členky souboru se 

pak zúčastnily výstavy Senior ART, kde získaly druhé a třetí místo v soutěží ručních prací. 

Mezi významné události roku 2018 Folklorního souboru Skejušan lze zařadit účast na 

křtu v kostele sv. Barbory (13. ledna 2018); březnové vystoupení souboru v pořadu Folklor žije! 

Českého rozhlasu Dvojka; únorové natáčení České televize, která zachytila zkoušku souboru 

pro pořad Jste s námi; či tradiční 28. setkání rodáků Skejušanů a jejich příznivců (12. května 

2018). Soubor vystoupil v Chomutově v roce 2018 v rámci oslav 1. máje, na menšinovém 

festivalu Barevná planeta (23. června 2018), dále v rámci Svaté liturgie ve staroslověnštině v 

kostele sv. Barbory v Chomutově či oslavy svátku sv. Václava v restauraci Sedlák v Chomutově. 

Pro Chomutovany pak soubor uspořádal, mimo jiné, vlastní masopustní průvod a Mikulášskou. 

Sbor v uvedeném roce koncertoval především na akcích mimo území Chomutova. Největším 

vyznamenáním roku 2018 bylo pro Folklorní soubor Skejušan pozvání od pana kardinála 

Dominika Duky k účasti na Národní svatováclavské pouti ve Staré Boleslavi. 

  

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. Sídlo spolku Happy Smile je v Roháčově 

ulici, jeho sbory se scházejí ve škole v Havlíčkově ulici a pracují 

pod vedením předsedkyně spolku a sbormistryně paní Aleny Grée. 

V roce 2018 působily v rámci spolku tři sbory různého věkového obsazení: přípravný 

sbor Sluníčka žáků mladšího školního věku; Happy smile žáků staršího školního věku a 

studentů středních škol a Na-hlas!, dospělý smíšený sbor. 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.  
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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. Činností klubu 

proto bylo i v roce 2018 pořádání společných srazů a akcí k poznání 

registrovaných členů a výměně informací. Mimo ně klub fungoval 

virtuálně prostřednictvím internetové sítě, kde také nabízel veřejnosti fotky svých členů. 

 

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 

v Blatenské ulici, jeho předsedou je pan Norbert Cháb.  

Rok 2018 začal pro sbor smutně, neboť zemřel jeden z jeho členů. 

Pohřbu se zúčastnily desítky uniformovaných ostrostřelců z Čech i z 

Německa, kteří před smuteční síní na rozloučenou vystřelili salvu z pušek. 

10. února 2018 uspořádali chomutovští ostrostřelci tradiční ples v Chomutovském divadle. Na 

jaře se sbor zúčastnil zahájení kulturní sezóny na Červeném Hrádku v Jirkově (21. dubna 2018) 

a účinkoval také v rekonstrukci Bitvy o Most (26. května 2018). 26. srpna 2018 pak byli 

ostrostřelci hosty Zámeckých a střeleckých slavností v německém Zschopau. Chomutovský 

ostrostřelecký sbor uspořádal v roce 2018 také několikeré sborové střelby na střelnici v 

Kadani. Králem střeleb pro rok 2018 se stal pan Štěpán Bílek, titul Mistra střeleb získal pan 

Pavel Holeček. Střeleckým úspěchem se mohl pochlubit též pan František Cháb, který v srpnu 

reprezentoval Chomutov na Evropském setkání historických střelců v nizozemském Leudalu. 

Mezi 750 soutěžícími střelci z celé Evropy se jako jediný Čech probojoval do finálového kola. K 

31. lednu 2018 měl Chomutovský ostrostřelecký sbor čtrnáct řádných (uniformovaných) a 

devět přispívajících členů. 

 

Komorní orchestr města Chomutova 

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, 

jeho předsedou je pan Jan Svejkovský.  
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Nejvýznamnější událostí roku 2018 bylo čtyřicetileté výročí Komorního orchestru 

města Chomutova. K této příležitosti uspořádal orchestr koncert v sále Základní umělecké 

školy Chomutov (3. května 2018), na který pozval různé hosty a smíšený pěvecký sbor Hlahol. 

Vystupoval také na adventních koncertech v kostele svatého Ignáce (9. a 16. prosince 2018), 

kde také na Štědrý den každoročně doprovodil pěvecký sbor Hlahol při České mši vánoční 

Jakuba Jana Ryby. Kromě uvedeného pořádal sbor v roce 2018 koncerty se Smíšeným 

pěveckým sborem Aurum.      

 

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 organizace je pan Jiří 

Zenáhlík.  

 

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. 

První veřejnou událostí realizovanou spolkem Kuprospěchu v roce 2018 byla XII. 

Chomutovská cyklojízda (12. května 2018), zaměřená na místí historii a architekturu. 

Zúčastnilo se jí 19 cyklistů, kteří navštívili židovský hřbitov s přednáškou Stanislava Děda, 

prohlédli si chrám sv. Ducha a tajemnou sochu za chomutovských soudem a akci pak zakončili 

na afterparty v Café Rouge. Na 27. května 2018 přichystal spolek v Café Rouge exkluzivní 

projekci autorského filmu Tomáše Hausera Očarovaná Šumava–Josef Váchal. Film předtím 

nebyl promítán v kinech či televizi. 28. prosince 2018 se pak tamtéž uskutečnila vernisáž 

projektu Mozaiky. Stalo se tak ku příležitosti spuštění on-line katalogu nástěnného umění 

padesátých až osmdesátých let dvacátého století v Ústeckém kraji. Mezi tradiční akce, jež 

Kuprospěchu pořádá, patřila i v roce 2018 série Konzertů: Konzert 13 proběhl v Café Rouge a 

představil seskupení Kalle, Dokruhu a Kubu Alexu (22. června 2018); Konzert 14 patřil zpěvačce 

Monice Načevě, DJ Five a Tentato a uskutečnil se v kostele sv. Ignáce (29. června 2018); a 

Konzert 15 nabídl v Kulisárně kapely Fvtvre, Meniak a Schwarzprior (23. listopadu 2018). 
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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.  

 V roce 2018 byla společnost velice činorodá. V oblasti akcí určených 

co nejširší veřejnosti bezesporu dominují pravidelné jízdy historických 

cyklovlaků z Klášterce nad Ohří do Vejprt, s tradiční přestávkou na Křimově spojenou s 

návštěvou budovaného železničního muzea Křimov. Společnost pokračovala v dalších 

stavebních opravách interiéru správní budovy železničního muzea, zejména v oblasti vytvoření 

zázemí pro členy a přípravy expozičních prostor, a věnovala se práci na kolejových vozidlech. 

Ta zahrnovala budování skladovacích prostor pro náhradní díly na vozidla, ale především jejich 

složité shánění. Od Českých drah se podařilo odkoupit historický nákladní železniční vůz. 

Nadále probíhaly opravy na lokomotivě T 334.0, do které bude zamontován kompletně 

opravený chladicí blok.  

 

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. 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 je pan Jiří 

Piramovský. 

 Rok 2018 byl pro spolek ve znamení velkých výročí. Jednak 100.výročí vzniku ČSR a 80. 

výročí mnichovských událostí v roce 1938. Z počátku roku uspořádali chomutovští bunkráci 

Den v krytu (24. února 2018), který umožnil zájemcům nahlédnout do klubovny, dílny, skladů 

a výstavních prostor v zázemí spolku, v krytu civilní obrany v Havlíčkově ulici. Během jarních 

prázdnin uspořádal spolek tábor (5. až 11. března 2018), během něhož děti navštívily desítky 

bunkrů, zbytků polního opevnění, a hlavně se pohybovaly v přírodě. Pomohly dokonce členům 

spolku nalézt pět naprosto zapomenutých kulometných okopů. 14.dubna 2018 podniklo 

muzeum tradiční jarní úklid bunkrácké naučné stezky mezi Chomutovem a Kočičákem a okolí. 

Od 18. do 21. dubna 2018 se pak jedenáct účastníků z řad členů spolku a dalších zájemců 

vydalo na osmý ročník muzejní expedice, tentokráte na poloostrov Hel na Baltském moři, do 

přístavů Gdańsk a Gdyně a Muzea meziříčního valu v Pniewu. 19. května 2018 proběhla na 

Kočičáku Částečná květnová mobilisace, připomínající 80. výročí mimořádného vojenského 

opatření v květnu 1938. Celkem sedm velkých prohlídek po pevnostní linii s hranými scénkami 

navštívilo 285 návštěvníků. 22. září pak na Kočičáku proběhla Všeobecná mobilisace. Velikou 

událostí, na jejíž podobě se muzeum významně podílelo, byly chomutovské oslavy 100. výročí 
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vzniku Českoslovenka. Spolek využil podoby jednoho z členů muzea, pana Jana Kohouta, a ve 

spolupráci s městem nabídl Chomutovanům inscenovaný příjezd prezidenta Osvoboditele. 

Tábor muzea na Kočičáku a jeho uniformovaní členové dokreslovali atmosféru slavnosti. 

Konec roku 2018 přinesl Muzeu československého opevnění z let 1936-1938 „Na Kočičáku“ 

významnou poctu, kterou byla účast na oslavách výročí 100 let Hradní stráže na Pražském 

hradě. Další činností spolku byly příměstské tábory na Kočičáku, rekonstrukce pevností nad 

městem Chomutovem, rozšiřování naučné stezky Československého opevnění z let 1936–1938 

na Chomutovsku, přednášky a dětské dny pro školy. V roce 2018 byl také zahájen tematický 

kroužek pro děti pod názvem Mladý bunkrák. Během turistické sezony navštívilo muzeum cca 

2000 návštěvníků. 

    
 

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 jsou 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 (jmenovitě tanec, divadlo, výtvarné umění, literatura, film a 

zvuk/hudba) tvoří divákovu krajinu a zážitek. Pro akci spolek vyhledává především nedivadelní 

prostory. 15. ročník multižánrového festivalu Obnaženi (23. až 25. srpna 2018) propojilo téma 

Spolu. První den festivalu proběhl koncert amsterodamské skupiny Polyband v městském 

parku, představení Pitch Jana Bárty v kostele sv. Kateřiny a zahájení dvoudenního promítání 

filmu Plural Individual v Galerii Špejchar. 24. srpna se uskutečnila Výtvarná procházka s živou 

hudební a pohybovou improvizací a také Block party ve Sklepení Osudu a na dvorečku čajovny 

Alibaba. Poslední festivalový den 25. srpna nabídl návštěvníkům hereckou dílnu pro děti a 

přednášku o Mongolsku v jurtě umístěné v atriu chomutovské knihovny. Tamtéž proběhlo i 

festivalové finále: Peace–fyzické divadlo z produkce slovenského Trio Olga. 
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Okresní myslivecký spolek Chomutov  

Okresní myslivecký spolek Chomutov je součástí Českomoravské myslivecké jednoty, 

jejímž cílem 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 je pan Petr Brziak. 

 

Pěvecký sbor Anonym  

je třináctičlenný amatérský komorní smíšený sbor z Chomutova, který byl založen v 

lednu 2006. Od založení sbor vede 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, jeho organizačním vedoucím je pan 

František Fedor. 

V roce 2018 uspořádal pěvecký sbor Anonym v Chomutově několik koncertů: v dubnu 

sbor zpíval pravoslavnou velikonoční Liturgii v kostele sv. Ducha (8. dubna 2018); v květnu 

vystoupil na vernisáži výstavy Martina Valiny Krajinou Krušných hor (11. května 2018) v Café 

Atrium; hned den poté měl sbor vystoupení na prohlídce kostela sv. Ducha konané v rámci 

Cyklojízdy spolku Kuprospěchu (12. května 2018); v říjnu se sbor prezentoval na Dni ukrajinské 

kultury ve Sklepení Osudu (22. října 2018); a v předvánočním období odzpíval Adventní 

koncert v kostele sv. Ducha (22. prosince 2018). Mimo uvedené koncertoval sbor na dalších 

akcích 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 pod vedením 

sbormistra Miroslava Šulce se rozšířil o tvorbu barokních a renesančních 

mistrů evropských i českých. Soubor uvádí též díla současných českých 

skladatelů a úpravy lidových písní. Zkoušky třicetičlenného pěveckého 

sboru probíhají ve Středisku knihovnických a kulturních služeb 

v Chomutově. Pěvecký sbor Hlahol sídlí v ulici Vodní, jeho předsedkyní je paní Jitka 

Deutscherová. 

Pěvecký sbor Hlahol odzpíval v roce 2018 v Chomutově následující koncerty: 

Velikonoční koncert, který se uskutečnil v Kostele sv. Ignáce v Chomutově (27. března 2018) a 
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na němž spoluúčinkoval také Komorní orchestr města Chomutova; s komorním orchestrem 

vystoupil Hlahol znovu 3. května na koncertě, kterým Komorní orchestr města Chomutov 

oslavil čtyřicet let své existence; také na Adventním koncertu v kostele sv. Ignáce (9. prosince 

2018); a při tradičním uvedení České mše vánoční tamtéž (24. prosince 2018). Mimo uvedené 

koncertoval sbor na dalších akcích mimo území Chomutova. Významnou událostí bylo pro sbor 

zářiové natáčení soundtracku k divadelní hře Františka Langra Jízdní hlídka pro Těšínské 

divadlo pod vedením chomutovského autora hudby Davida Švorce (10. září 2018). Velký 

úspěch pak zaznamenal pěvecký sbor Hlahol na Mezinárodním festivalu adventní a vánoční 

hudby s Cenou Petra Ebena v Praze (30. listopadu až 1. prosince 2018), kde si v kategorii 

komorních sborů vyzpíval stříbrné pásmo. Významné bylo také hostování na vánočním 

koncertu Karlovarského symfonického orchestru, kde společně s hostitelským tělesem, 

Karlovarským pěveckým sborem a renomovanými sólisty spolupracujícími s operou Národního 

divadla v Praze provedl pěvecký sbor Hlahol Českou mši vánoční Jakuba Jana Ryby. 

 

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 je paní Eva Benháková. 

V roce 2018 odzpíval sbor v Chomutově nejprve svůj tradiční 

Tříkrálový koncert v rekreačním středisku Hřebíkárna (5. ledna 2018). Dalším 

vystoupením sboru byl Jarní koncert v galerii Lurago (23. března 2018). 

V závěru roku uskutečnil sbor Aurum dva adventní koncerty, první proběhl v kostele sv. 

Kateřiny (1. prosince 2018) a druhý v kostele sv. Ignáce (16. prosince 2018). Mimo uvedené 

koncertoval sbor na dalších akcích mimo území Chomutova. Významným organizačním 

počinem sboru byl první ročník Setkání sborů (19. května 2018), které se uskutečnilo na 

Hřebíkárně a bylo realizačně zajištěno smíšeným pěveckým sborem Aurum.     

 

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. Je zaměřen také na výchovu mladých členů 

spolku ve vztahu k přírodě, ekologii a základním hodnotám lidského života 

(úcta k rodině, tradicím, historii a národnímu povědomí) a podporu 

talentovaných členů spolku. Spolek Domovina sídlí v ulici Hraničářská, jeho 

předsedou je pan Rudolf Kozák.  
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V roce 2018 uspořádal spolek Domovina pro své sousedy pestrou škálu akcí. Byly jimi, 

kuchařská soutěž, kuličkiáda a drakiáda, bowlingový, nohejbalový a tenisový turnaj a 

společenská setkání v rámci masopustu, pálení čarodějnic či svátku sv. Mikuláše.  

 

Spolek Němců a přátel regionu Krušné hory a jejich předhůří 

Spolek provozuje v ulici Na Bělidle Česko-německé kontaktní centrum s knihovnou. 

Spolek Němců a přátel regionu Krušné hory a jejich předhůří sídlí v ulici Na Bělidle, jeho 

předsedkyní je paní Emma Laubrová. 

 

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 v městském divadle (15. února 2018). Spolek sídlí 

v Puchmayerově ulici a jeho předsedou je pan Nguyen Toi Le. 

 

Veteran car club Chomutov 

je malý klub, který byl založen v roce 1996. Klub má přibližně dvacet 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 je pan 

Milan Říha. 

V roce 2018 uspořádal klub 24. ročník Srazu historických vozidel 

Chomutov. Ke srazu s předváděcí jízdou se přihlásilo 125 vozidel kategorie 

auto–moto, přičemž mnoho účastníků přijelo z Německa. Po registraci účastníků následoval 

po desáté hodině hromadný přesun v koloně do centra města, na parkoviště Severočeských 

dolů. Zde se uskutečnila výstava vozidel a ve dvanáct hodin pak odstartovalo první vozidlo na 

trať předváděcí jízdy s plněním soutěžních úkolů. Trasa ročníku 2018 provedla účastníky z 

Chomutova přes Spořice, Údlice, Pesvice, Hošnice, Strupčice, Okořín, Vrskmaň, Drmaly, 

Červený Hrádek, Jirkov, Jindřišskou, Boleboř, Kalek, Mezihoří, Blatno zpět do Chomutova. V 

cíli na nejlepší čekaly odměny v podobě pohárů a věcných cen. Na parkovišti v Chomutově i v 

okolí trasy bylo možné potkat mnoho příznivců motoristické historie. Zajímavostí je, že 

pořadatelé pro velký zájem z řad účastníků byli nuceni ukončit příjem přihlášek už po dvanácti 

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 doktoři, 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 je pan Jiří Jetenský. 

 

Základní kynologická organizace Březenecká 

Kynologický klub Základní kynologická organizace Březenecká vede pro zájemce z řad 

veřejnosti Školičku pro štěňata a mladé psy a Stopařský kurz. Věnuje se 

socializaci, ovladatelnosti a výcviku základní poslušnosti psů. Základní 

kynologická organizace Březenecká sídlí v ulici Březenecká, jeho 

předsedkyní je paní Jarmila Machulková. 

Organizace uspořádala v roce 2018 pro své členy 17. ročník Zimního 

výcvikového soustředění v areálu Svazu záchranných brigád kynologů ČR Spáleniště nedaleko 

Lipenské přehrady. Účastníci zde absolvovali nácvik hledání osob zavalených sněhem, chůze 

psů za lyžemi či sněžnicemi, práce s lavinovým vyhledávačem, lavinovou sondou a vysílačkami 

a podobně. V dubnu se jedna z členek klubu zúčastnila Závodu záchranných psů v Pardubicích 

(22. dubna 2018), kde v kategorii sutiny–pokročilí v konkurenci dalších osmi týmů vybojovala 

vítězství. Další úspěch zaznamenali členové organizace v květnu, když jeden z nich vyhrál 

se svým psem v kategorii IPO R FL E Mistrovství světa holandských ovčáků v holandském 

Rodenu (3. až 6. května 2018). V srpnu proběhl další z tréninkových víkendů (24. až 26. srpna 

2018). Zúčastnilo se ho celkem jedenáct psovodů, kteří se psi trénovali práci v lese, na sutině 

a vyslechli si také informace ohledně práce s GPS a s mapou. Chomutovští kynologové pomohli 

také v roce 2018 při několika pátráních po pohřešovaných osobách v různých místech České 

republiky. 

 

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. Zaštiťuje také ukrajinský umělecký kolektiv 

Zvony naděje z Chomutova, který se v roce 2018 podílel průběhu a Dne ukrajinské kultury 

v Chomutově ve Sklepení osudu (22. října 2018). Spolek Zvony naděje sídlí v Dřínovské ulici. 
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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 je 

paní Tereza Dvořáková. 

 Ženský spolek se v roce 2018 zasloužil o přednášku s renomovanou 

umělkyní Kateřinou Šedou, kterou pozval na besedu do Střediska 

knihovnických a kulturních služeb Chomutov (19. února 2018). Spolek také navrhl jeden 

z vítězných projektů druhého ročníku participativního ročníku, a sice Malovaná hřiště.
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14. SLOUČENÍ CHOMUTOVA A HORNÍ VSI  

 Rok 2018 přinesl 90. výročí události, jež měla významný vliv na dnešní podobu města 

Chomutova. Onou událostí bylo sloučení do té doby dvou samostatných celků: Chomutova a 

Horní Vsi. Níže proto uvádím článek Tomáše Brandy, který vyšel k příležitosti tohoto výročí 10. 

ledna 2018 v měsíčníku statutárního města Chomutova, Chomutovských novinách 1/2018. 

 

Chomutov a Horní Ves jsou spolu už devadesát let  

 Do třetí čtvrtiny 19. století byla Horní Ves typickou vesnicí. Během následujících 

padesáti či šedesáti let se proměnila v sedmitisícovou lokalitu. V roce 1921 v Horní Vsi žilo 

skoro čtrnáctkrát více lidí než v roce 1846, tehdy jich bylo okolo pěti set, a třikrát více obyvatel 

než v roce 1890, kdy měla asi 2 300 obyvatel. Tento nárůst obyvatel byl způsoben rozvojem 

průmyslu a železniční dopravy jak v Horní Vsi samotné, tak i v Chomutově. Ten měl v roce 1921 

okolo dvaceti tisíc obyvatel.  

 Souvislé osídlení propojilo Chomutov a Horní Ves v jeden homogenní celek a bylo jen 

otázkou času, kdy po tomto spontánním územním sloučení bude následovat i organizované 

sloučení politické. “První jednání v tomto směru se uskutečnila ještě před první světovou 

válkou. Tehdy sloučení obou obcí odmítli majitelé domů v Horní Vsi, protože nechtěli, aby se 

zvýšila obecní přirážka k domovní dani, jež byla v Horní Vsi nižší než v Chomutově,” uvedl 

ředitel chomutovské pobočky Státního oblastního archivu Petr Rak. 

 S plnou naléhavostí se tato otázka znovu vynořila krátce po skončení války. Zákon číslo 

76/1919 Sb. ze 7. února 1919 zmocnil v paragrafu 23 vládu, aby v přechodné době do konce 

roku 1919 slučovala nebo rozlučovala obce a měnila hranice obcí a okresů, a to bez souhlasu 

těchto obcí, úřadů či zákonodárných sborů. 

 Hned v březnu 1919 navrhlo okresní hejtmanství sloučení Chomutova, Horní Vsi a 

Spořic. Chomutovské městské zastupitelstvo to odmítlo s tím, že požadované sloučení 

představuje pro všechny zúčastněné obce velice důležitou a zásadní otázku, která vyžaduje 

podrobné analýzy a složitá jednání. Na konci roku okresní hejtmanství chtělo, aby 

zastupitelstvo do 31. prosince 1919 konkrétně vysvětlilo své odmítavé stanovisko a objasnilo 

hospodářské výhody i nevýhody spojení Chomutova a Horní Vsi. 

 Tuto záležitost projednali zastupitelé 30. prosince 1919. Jeho složení určily komunální 

volby, které se konaly půl roku předtím. “Vyhráli je němečtí sociální demokraté těsně 

následovaní spojenectvím německých národních stran DNP a DNSAP. Zbylé pozice obsadila 

německá křesťanská strana, německá občanská strana, strana židovských voličů a česká 

sociální demokracie. Zastupitelé se shodli na tom, že vynucené sloučení, jak jej požaduje 

československá vláda, odporuje demokratickým zásadám,” popsal Petr Rak. 

 V úvodním projevu starosta Ernst Storch konstatoval, že sloučení je žádoucí z důvodů 

účelné správy. V té době byly hospodářské a finanční okolnosti velice nepříznivé. Obce nebyly 

vůbec připravené a bylo třeba sloučení odmítnout. Opačného názoru byli němečtí sociální 
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demokraté, kteří byli pro sloučení, jež by ovšem nebylo nucené a vycházelo z práva obcí na 

sebeurčení. Po upozornění advokáta Emila Seligmanna, že když usnesení zastupitelstva o 

odmítnutí sloučení Chomutova s Horní Vsí nebude jednomyslné, lze s největší 

pravděpodobností počítat s tím, že vláda rozhodne o nuceném spojení obou obcí. Němečtí 

sociální demokraté nakonec změnili názor a zastupitelé sloučení jednomyslně odmítli. 

 O rok později se na jednání zastupitelstva 10. prosince 1920 německá sociální 

demokracie pokusila iniciovat integraci Chomutova a Horní Vsi tím, že navrhla, aby se 

připravily všechny ekonomické a finanční podklady potřebné ke sloučení, jež by posloužily jako 

podklad pro následné vypracování smlouvy o konkrétní podobě a praktických detailech 

sloučení obou obcí. “Zástupci ostatních politických stran v zastupitelstvu se vyslovili proti 

tomuto návrhu, patrně proto, že by v jeho důsledku mohlo dojít k rychlému sloučení obou 

obcí. Až příliš se návrh podobal tomu, co chtěla vláda. Sociální demokraty tedy přehlasovali,” 

sdělil ředitel.  

 Tím ovšem iniciativa sociálních demokratů zcela nezapadla. Oživily jí vládní úřady o 

téměř dva roky později. Zemský správní výbor v Praze vyzval 30. října 1922 zastupitelstva v 

Chomutově a v Horní Vsi, aby projednala možnost vytvoření společné komise pro přípravu 

sloučení obou obcí. K tomu však nedošlo, protože chomutovské zastupitelstvo 2. ledna 1923 

přes odpor německých sociálních demokratů tento podnět zamítlo. 

 Chomutovský městský úřad 16. dubna 1923 zveřejnil vyhlášku, ve které se uvádělo, že 

ministerstvo vnitra zamýšlí sloučit obce Chomutov a Horní Ves do jedné politické obce, nesoucí 

název Chomutov. Připomínky a námitky k zamýšlenému sloučení měly být adresovány do osmi 

dnů přímo ministerstvu vnitra.  

 V souvislosti s tím iniciovali němečtí sociální demokraté svolání mimořádného zasedání 

zastupitelstva, které se sešlo 4. května 1923. Tehdy mělo připravované sloučení podpořit. “Ani 

na něm se jim ale nepodařilo přesvědčit zástupce ostatních politických stran. Ti stále zastávali 

názor, že československá vláda nemá právo vynucovat si sloučení Chomutova a Horní Vsi, a 

také poukazovali na to, že náklady na toto sloučení by téměř výhradně nesl Chomutov. 

Praktickým dopadem tohoto mimořádného jednání byla skutečnost, že v roce 1923 k 

zamýšlenému sloučení Chomutova a Horní Vsi na základě rozhodnutí ministerstva vnitra 

nakonec nedošlo,” dodal Petr Rak.  

 Zlom v celé záležitosti nastal počátkem roku 1925, kdy přestal platit zákon č. 76/1919 

Sb. ze 7. února 1919. Ten měl platit původně pouze do konce roku 1919, postupně byl však 

ještě čtyřikrát prodloužen. Ministerstvo vnitra oznámilo 17. ledna 1925 chomutovskému 

městskému úřadu, že se otázkou sloučení Chomutova a Horní Vsi již nadále nebude zabývat. 

 V té době již chomutovské zastupitelstvo pracovalo v naprosto jiném složení. 

Komunální volby v září 1923 vyhrála se 14 mandáty nacionalistická Německá národní strana. 

Další nacionalistická strana DNSAP získala šest mandátů, a stejně tak i komunisté a němečtí 

sociální demokraté. Pět zastupitelů měla německá křesťansko-sociální strana lidová a jednoho 

němečtí živnostníci. Českou menšinu v Chomutově reprezentovali čtyři zastupitelé. V Horní Vsi 
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vyhrála volby sociální demokracie, následovaná těsně DNSAP. Do celkem šestatřicetičlenného 

zastupitelstva se ještě dostala koalice čtyř německých stran, komunisté, německá jednotná 

strana, dva čeští národní socialisté a jeden sociální demokrat. 

 Když si vládní úřady přestaly vynucovat sloučení Chomutova a Horní Vsi, postoj 

zastupitelů německých nacionalistických stran se k této záležitosti zásadně změnil. Protože 

němečtí sociální demokraté a zastupitelstvo Horní Vsi toto sloučení podporovali stabilně od 

roku 1920, už mu tedy zdánlivě nestálo nic v cestě. Proti nebyli ani sami obyvatelé.  

 Věci se daly do pohybu v létě 1927. “Na zasedání zastupitelstva 1. července informoval 

starosta Storch, že se městská rada na svém posledním zasedání usnesla vytvořit komisi pro 

sloučení, do níž by každá stranu z obou zastupitelstev vyslala jednoho svého reprezentanta. 

Členy komise by byli i starostové obou obcí, tedy Ernst Storch za Chomutov a Edmund Zeiner 

za Horní Ves. V září 1927 bylo v Chomutově a Horní Vsi odloženo konání komunálních voleb 

na dobu po jejich sloučení,” řekl ředitel.  

 V pátek 30. září 1927 ve čtyři hodiny odpoledne začalo na chomutovské radnici 

zasedání zastupitelstva. Jediným bodem bylo projednání smlouvy o detailech sloučení obou 

obcí a návrh na schválení tohoto sloučení s platností od 1. ledna 1928 s tím, že nová obec 

ponese název Chomutov. Zhruba po sedmdesáti minutách jednání byl návrh jednomyslně 

přijat. Hned následující den byla vyvěšena příslušná vyhláška s tím, že případné námitky proti 

sloučení mohou být podány do 15. října. 

 Ještě 24. října 1927 se zdálo, že půjde všechno hladce. Žádné námitky podány nebyly, 

pouze rolník Fischer požadoval, aby spojená obec nesla název Chomutov-Horní Ves, kvůli 

tomu, aby jméno Horní Vsi nezaniklo.  

 Komplikace se objevily až o několik týdnů později. Tentokrát jejich zdrojem nebyli 

němečtí nacionalisté, ale pražské ministerstvo vnitra. Smlouvu a návrh na sloučení obou obcí 

k 1. lednu 1928, které mu byly z Chomutova odeslány začátkem října, vrátilo až v polovině 

února 1928 s tím, že stanovení data sloučení a názvu nově utvořeného celku je plně v jeho 

kompetenci a nemohou jej určovat samosprávná zastupitelstva. Ministerstvo mělo i další 

připomínky k některým bodům smlouvy. 

 Změněnou verzi smlouvy o sloučení chomutovští zastupitelé projednali a schválili 6. 

března. Zastupitelstvo Horní Vsi je schválilo 9. března 1928. 

 Ministerstvo vyslovilo s touto verzí souhlas 26. března, se stanovením termínu sloučení 

ale otálelo. Městské zastupitelstvo jej 13. června 1928 požádalo o vyjádření v této věci a co 

nejrychlejší vypsání voleb do nového zastupitelstva spojeného Chomutova a Horní Vsi. 

Příslušný výnos vydalo ministerstvo 21. července 1928 a na zasedání zastupitelstva o šest dní 

později starosta Storch konstatoval, že podle lidského uvážení bude dnešní schůze poslední 

schůzí chomutovského zastupitelstva, a to ne proto, že skončí funkční období jeho členů, ale 

proto, že je to poslední schůze starého Chomutova, na jehož místo nyní nastoupí nový obecní 

útvar. 
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 Chomutov a Horní Ves se tedy 1. srpna 1928 sloučily do jedné politické obce. “Jejím 

vedením byla pověřena nově vytvořená čtrnáctičlenná obecní správní komise v čele s Ernstem 

Storchem, jež měla nový Chomutov spravovat do doby, než bude zvoleno jeho nové 

zastupitelstvo. K tomu došlo 9. června 1929. Vyhrála opět DNP a staronovým starostou 

Chomutova se stal opět Ernst Stroch,” doplnil Petr Rak. 

 Sloučení Chomutova s Horní Vsí značně usnadnilo správu téměř třicetitisícové 

aglomerace, kterou až do té doby vykonávaly dva samosprávné úřady. To mělo za důsledek 

rychlejší a kvalitnější rozvoj města a tím i spokojenější život jeho obyvatel.



Kronika města Chomutova 2018    Soupis příloh 

 

258 
 

SOUPIS PŘÍLOH 

 

1. Obecně závazná vyhláška číslo 1/2018, kterou se zrušuje obecně závazná vyhláška číslo 

1/2003, kterou se vydává Požární řád města 

 

2. Obecně závazná vyhláška číslo 2/2018, o místním poplatku za provoz systému 

shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních 

odpadů 

     

3. Souhrnná tabulka realizovaných investičních akcí Odboru rozvoje a investic Magistrátu 

města Chomutova za rok za rok 2018 

 

4. Program akcí města Chomutova pro rok 2018 

 

5. Program Chomutovských slavností 2018 

 

6. Program oslav 100 let České republiky



Kronika města Chomutova 2018    Přílohy 

 

259 
 

PŘÍLOHY 

1. Obecně závazná vyhláška číslo 1/2018, kterou se zrušuje obecně závazná 

vyhláška číslo 1/2003, kterou se vydává Požární řád města 

 

 



Kronika města Chomutova 2018    Přílohy 

 

260 
 

2. Obecně závazná vyhláška číslo 2/2018, o místním poplatku za provoz systému 

shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů 



Kronika města Chomutova 2018    Přílohy 

 

261 
 

 

  



Kronika města Chomutova 2018    Přílohy 

 

262 
 

 

 

 



Kronika města Chomutova 2018    Přílohy 

 

263 
 

 

 

  



Kronika města Chomutova 2018    Přílohy 

 

264 
 

3. Souhrnná tabulka realizovaných investičních akcí Odboru rozvoje a investic 

Magistrátu města Chomutova za rok za rok 2018 

 

 



Kronika města Chomutova 2018    Přílohy 

 

265 
 

 

 

Investice - Školská zařízení

ZŠ Březenecká
V rámci investiční akce došlo k zpracování architektonické studie na řešení atypického mobiliáře pro 

atrium ZŠ Březenecká a stavebním úpravám. 

Hlavní dodavatel - READYSAN s.r.o.,   

Chomutov, ostatní - Luňák, atelier 6 sense,Ing. 

arch. Kamil Bílý,  Chomutov

1 111 153

ZŠ Hornická víceúčelové hřiště včetně příjezdové 

komunikace

V rámci investiční akce došlo k výstavbě víceúčelového hřiště u ZŠ Hornická 4387, Chomutov, včetně 

příjezdové komunikace , úpravě dopadových povrchů u herních prvků, zpracování PD.

Hlavní dodavatel - VYSSPA Sports Technology 

s.r.o.,  Plzeň, ostatní - IQ Projekt, FISAD
853 685

ZŠ Heyrovského - investice (fasáda)
V rámci investiční akce došlo k zateplení pavilonů A,B,E na základní škole Ak. Heyrovského č.p. 4539, 

Chomutov, zateplení podhledu, zpracování PD a  zajištění AD, TDI a BOZP.

Hlavní dodavatel - VÝŠKOVÉ STAVEBNÍ 

PRÁCE spol. s r.o.,   Chomutov, Ostatní - Ing. 

Trubiroha, IMP Ingieneering, SINNET EU

6 198 000

ZŠ Na Příkopech - investice (fasáda, dveře) 

V roce 2018 došlo k dokončení akce, došlo k přeložce EZS, k reko povrchů stěn a stropů, včetně 

vybourání stávající luxferové stěny ve vstupní hale školy, k montáži prosklené dělící stěny, včetně vstupních 

dvěří , k přeložce  stávající telefonní ústředny (demontáž, zpětné přepojení) ve vstupní hale - 3. ZŠ Na 

Příkopech v Chomutově.

SWH STAVBY, s.r.o., Karel Muller, Sitel, 

Supsor LTD 
497 324

Mateřské školy - investice (hřiště, tabule) Nový povrch z celoprobarveného EPDM granulátu na stávající terase a chodníku MŠ Kundratická 3D PROGRAM, s.r.o. 179 571

DDM - investice (reko hřiště) Výstavba víceúčelového hřiště v areálu SVČ Domeček. JAMPL PSV 989 447

Klimatizování centrálních místností se servery v ZŠ
v rámci investiční akce proběhla dodávka a  montáž klimatizace do serveroven do základních škol v 

Chomutově.
C V B  s.r.o.,   Chomutov 240 790

Investiční akce z Fondu rozvoje místních komunikací

Reko komunikace a chodníku ul. Čelakovského

V roce 2018 došlo k dokončení této velké investiční akce k rekonstrukci komunikace od vjezdu do 

městského parku až po křižovatku Čeklakovského-Zborovská. Stavební úpravy řešili kompletně frézování 

vozovky, vpusti, nové přechody, Vo, parkovací stání. Kromě základních stavebních úprav dochází v rámci 

akce ke zpracování PD, geodetickému zaměření, stavbu proází kontrola TDI, AD a koordinaci BOZP.

WORLD INVEST, v.o.s., PD SINGS, AMP 

Chomutov a.s.,  Chomutov
1 540 479

Reko chodníků ul. Palackého - Riegrova

V roce 2018 došlo  k dokončení akce, k obnově povrchů stávajících chodníků, přechodů pro chodce, zeleně 

a veřejného osvětlení u křižovatky ulic Palackého a Riegrova v CV. V rámci akce došlo ke zpracováníé PD v 

rozsahu pro územní rozhodnutí, pro stavební povolení, zpracování rozpočtu.

TELKONT s.r.o., Teplice 1, SM Projekt 

Cv,QEMS s.r.o., CV
4 259 649

Cyklodoprava
V rámci investiční akce byla dokončena část cyklostezky z Kostelní ulice a pořízeno nové VO kolem 

cyklostezky PZOO.
World Invest, SATHEA VISION s.r.o. 4 550 638

Nové autobusové zastávky V rámci investiční akce došlo k přípravě projektových dokumentací na zastávky v ul. Zahradní IQ PROJEKT s.r.o.,   Chomutov 102 245

Reko chodníku Křižíkova
Dokončení akce - povrchů stávajících chodníků a veřejného osvětlení v ulici Křižíkova v Chomutově. 

Součástí akce je zpracování PD, zeměpisné zaměření a vybudování uličních vpustí, včetně úpravy zeleně. 
FREIBAU s.r.o.,   Praha, 942 867

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.
SINGS projekční ateliér, s.r.o.,   Chomutov 145 043

Odvodnění komunikace ul. Třešňovka
V rámci investiční akce došlo k stavebním úpravám v ulici Třešňovka, k odvodnění,  stavbu zajišťoval 

technický a autorský dozor.

Fisad - stavba , REALITY PROJEKT CZ s.r.o, 

Čáp Miloslav, Ing., Chomutov
2 137 328

Reko Sokolská I.etapa - komunikace, VO, chodníky

Investiční akce zahrnuje úpravu komunikace, chodníků a nového veřejného osvětlení,  byla zadána 

projektová dokumentace a VŘ, hlavním dodavatelem stavby se stala firma FISAD, Jirkov, akce bude 

dokončena v roce 2019.

FGISAD, Jirkov, REALITY PROJEKT CZ s.r.o.,   

Praha, SINGS projekční ateliér, s.r.o.,  CV
4 788 603

Vnitroblok 5. května I.etapa - chodníky, komunikace, VO
Investice zahrnuje regeneraci vnitrobloku, úprava komunikace, chodníků a veřejného osvětlení včetně 

geometrického zaměření

WORLD INVEST v.o.s.,   Otvice, SINGS 

projekční ateliér, s.r.o.,   Chomutov , Luňák
4 253 853

Nová komunikace Čermákova - etapa I. V rámci přípravy investiční akce byla zadána projektová dokumentace IQ PROJEKT s.r.o.,   Chomutov 172 425

Rekonstrukce chodníků Adámkova V rámci investiční akce byly rekonstruovány chodníky v ulici Adámkova
Hlavní dodavatel stavby - SWH STAVBY, s.r.o., 

PD KAP Ateliér
899 530

Reko ukomunikace a chodníků Višňová
V rámci investiční akce dochází k celkové rekonstrukci komunikace (Višňová v Chomutově v úseku ul. 

Krušnohorská – ul. Dvořákova) a chodníků včetně veřejného osvětlení.
Petrom stavby, Fisad, IQ projekt 6 061 464

Rekonstrukce ulice Karla Buriana 
V rámi investiční akce bude vybudováno parkoviště a chodník, bude provedeno odvodnění komunikace a 

chodníku.
NE2D Projekt s.r.o., FRK 1 421 355

Rekonstrukce komunikace Tomáše ze Štítného

Investiční akce zahrnuje rozsáhlou rekonstrukci komunikací a chodníků ulic Tomáše ze Štítného v úseku 

Mostecká – Přemyslova, Chomutov, k. ú. Chomutov I.  a veřejného osvětlení, akce bude dokončena v roce 

2019

ABC Chomutov, ZKZ Chomutov s. r. o.,   

Chomutov, KAP ateliér, NE2D Projekt s.r.o.
1 868 530

Nový chodník k Bezručově ul. (k hřebíkárně) V rámci investiční akce dojde k vybudování nového chodníku v Bezručově ulici SWH stavby, PD Design projekt - Sedláček 1 399 769

Haškova rekonstrukce chodníků a VO
Investiční akce zahrnuje rekonstrukci chodníků, zajištění nového veřejného osvětlení, zrušení nefunkční 

šachty.

ZKZ Chomutov s. r. o.,   Chomutov,  NE2D 

Projekt s.r.o, Latiňák
1 366 031

Rekonstrukce ulice Kochova - chodníky,VO
V rámci dokončení  investiční akce z roku 2017 došlo k rekonstrukci komunikace a zajištění nového 

veřejného osvětlení
Fisad, Šedivý, Petr Latiná 2 083 585

Rekonstrukce ulice Vršovců
V rámci investiční akce proběhla rozsálá rekonstrukce obou chodníků a osazení nového  veřejného 

osvětlení.
FRK, PD- IQ projekt 2 594 000

Rekonstrukce ulice Vodních staveb V rámci investiční akce proběhla rekonstrukce chodníků a veřejného osvětlení SWK stavby, PD-IQ Projekt 1 534 357

Rekonstrukce chodníků ul. Havlíčkova (VP u ZŠ Duhová 

cesta)

V rámci investiční akce došlo k rekonstrukci chodníků a veřejného osvětlení včetně likvidace pařezů a 

zpracování geometrického plánu
Bagros, Šedivý, IQ Projekt, TSMCH 1 714 633

Nový chodník Zadní Vinohrady Investiční akce je zaměřena na výstavbu nového chodníku na sídlišti Zadní Vinohrady World Invest, Deing projekt 248 000

Rekonstrukce chodníků Bělohorská, Pionýrů
Investiční akce byla zaměřena na rekonstrukci chodníků, úpravu tří vjezdů, součástí díla je i projektová 

dokumentace
BAGROS s. r. o.,   Praha, NE2D Projekt s r.o. 700 000

Bezbariérový přístup Borová č.p. 5158 Investice byla zaměřena na zřízení nového bezbarierového přístupu v ulici Borová RRR spol. s r.o.,   Chomutov 112 535

Nový přechod pro chodce ul. Pod Strážištěm - u PENNY 

MAKETU
V rámci investiční akce, byl nově vybudován chodník a přechod pro chodce ZKZ Chomutov 237 190

Rekonstrukce místní komunikace ul. Kosmonautů V rámci dokončení investiční akce došlo k rozsáhlé rekonstrukci komunikace, akce pokračuje z roku 2017 FRK s.r.o.,   Kadaň, 3 009 680

Nový chodník k MŠ ulice Jiráskova
V rámci investiční akce došlok rekonstrukci chodníku u mateřské školy křižovatka s ulicí Hornická, 

Chomutov. Součástí akce je zpracování PD.
World Invest a IQ projekt 3 697 535

Rekonstrukce účelové komunikace M. Šulce V rámci investiční akce došlo k rekonstrukci komunikace, akce přechází do roku 2019 Bagros s.r.o. 104 107

Rekonstrukce chodníku ulice Krokova V rámci akce došlo k rekonstrukci chodníku, součástí akce je i projektová dokumentace
RRR spol. s r.o.,   Chomutov, KAP ATELIER 

s.r.o.,   Chomutov
138 193

Úprava přechodu pro chodce Březenecká V rámci přípravy akce byla zadána projektová dokumentace KAP ATELIER s.r.o.,   Chomutov 65 340

Rekonstrukce ulice Grégrova V rámci přípravy akce byla zadána projektová dokumentace NE2D Projekt s r.o. 94 380

Rekonstrukce ulic Dobrovského, Pod lesem, Ve Stráni V rámci přípravy akce byla zadána projektová dokumentace, akce bude realizována v roce 2019 KAP ATELIER s.r.o.,   Chomutov, Petrom stavby 65 340

Parkování - Kamenný vrch
V roce 2018 došlo k dopracování další části PD, posouzení potřeby kácení, zaměření, vytyčení a 

zpracování biologického průzkumu. 

SINGS projekční ateliér, s.r.o.,  Chomutov, Milan 

Luňák,  Kalek
473 386

Parkování - Mostecká ul. (tykev) I. Etapa
V rámci první etapy investiční akce došlo ke zhotovení PD a provedení výběrového řízení na stavbu 

parkoviště v ulici Mostecká včetně sadových úprav

BAGROS s. r. o.,   Praha, IQ PROJEKT s.r.o.,  

Chomutov, 
302 939
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4. Program akcí města Chomutova pro rok 2018 
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5. Program Chomutovských slavností 2018 
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6. Program oslav 100 let České republiky
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Dinda, David 25, 46, 48, 57, 58, 59, 62, 63, 65, 69, 98, 228 

Doležal, Petr ........................................................ 208, 214 

Dostál, Jaroslav ............................................................ 192 

Douda, David ................................................................. 51 

Douda, Marek .............................................................. 222 

Douda, Tomáš ..................................................... 180, 203 

Drapák, Kristián ........................................................... 191 

Drlý, Ladislav .............................. 46, 57, 58, 62, 63, 65, 69 

Dvořáček, Leoš ............................................................ 207 

Dvořáková, Tereza ....................................................... 253 

Dvořáková, Valerie ...................................................... 217 

Džambasov, Petr ......................................................... 194 

Fedor, František ........................................................... 249 

Fiala, Petr .................................................................... 158 

Filingr, Aleš .................................................................... 37 

Fořt, Karel ...................................................................... 22 

Franta, Tomáš ........................................................ 44, 220 

Fricová, Andrea ............................................................. 97 

Fridrichová, Markéta ................................................... 246 

Fryčová, Věra ................................................. 60, 114, 126 

Frydrych, Tomáš .......................................................... 214 

Gärtner, Jiří ................................................................. 238 

Gerstner, František Josef ............................................... 16 

Gombkötö, Balázs ......................................................... 51 

Grée, Alena ................................................................. 244 

Gregorová, Andrea ...................................................... 200 

Grimlová, Marie ............................................... 61, 97, 233 

Grus, Jakub .............................................................. 46, 69 

Hahnová, Elvíra ...................................... 46, 63, 65, 69, 97 

Hanzlíková, Denisa ...................................................... 228 

Hartman, Jan ................................................................. 62 

Hasík, Vlastimil ............................................................ 218 

Havlová, Olga .............................................................. 102 

Heger, Alois ................................................................. 188 

Hejčová, Štěpánka ....................................................... 194 

Hladová, Jana .............................................................. 107 

Holl, Marcel ................................................................. 224 

Hons, Miloslav ....................................................... 97, 229 

Horská, Hana ............................................................... 232 

Houda, Miloň ............................................... 46, 57, 62, 69 

Hrabáč, Marek ....18, 19, 25, 26, 32, 46, 48, 51, 57, 58, 59, 

62, 63, 65, 69, 98, 228 

Hradcová, Michaela .................................................... 225 

Hrbek, Luděk ............................................................... 214 

Hudák, Jan ................................................................... 199 

Huml, Jan..................................................................... 216 

Huňát, Martin .............................................................. 185 

Husák, Petr .............................................................. 57, 62 

Hutyrová, Adéla .......................................................... 216 

Hyjánková, Jana................................................... 221, 222 

Cháb, František............................................................ 245 

Cháb, Norbert ............................................................. 245 

Chábová, Ivana .............................................................. 62 

Chabr, Tomáš .............................................................. 207 

Chodacká, Martina ............................................. 46, 47, 70 

Chyba, Tomáš .............................................................. 206 

Iovbak, Vasyl ............................................................... 188 

Ištok, David.................................................................... 62 

Jančar, Miroslav ............................................. 52, 174, 241 

Jandová, Petra ..................................................... 227, 232 

Jantač, David ....................................................... 205, 238 

Jaroslav Sauer ............................................................. 223 

Jasný, David ................................................................... 31 

Javůrek, Miroslav .......................................................... 31 

Jedlička, Roman............................................................. 42 

Jetenský, Jiří ................................................................ 252 

Jezbera, Jaroslav............................................................ 29 

Kaiser, Petr .................................................................... 64 
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Kalová, Petra ............................................................... 208 

Kaplanová, Hana .......................................................... 194 

Karásek, Petr ............................................................... 246 

Karel, Miroslav............................................................. 221 

Karlovský, Jan .............................................................. 203 

Kašpar, Michal ............................................................... 27 

Kittler, Jan.................................................................... 222 

Klíma, Josef .................................................................... 19 

Klimešová, Valentína ..................................................... 64 

Klouda, Martin ............................................................... 62 

Kníže, Jan ..................................................................... 206 

Knížetová, Dagmar .............................................. 118, 211 

Koblížek, Zbyněk .......................................................... 153 

Kocourek, Luboš .......................................................... 212 

Kočí, Robin ................................................................... 223 

Kohout, Jan .......................................................... 102, 248 

Kohout, Ralf ................................................................. 223 

Kohout, Václav............................................................... 46 

Kolářová, Pavlína ........................................................... 82 

Komínek, Jaroslav ....................... 36, 57, 58, 59, 62, 64, 65 

Kopecká, Irena ......................................................... 38, 60 

Koranda, Miroslav ....................................................... 246 

Kořínková, Hana .......................................................... 226 

Koten, Vladimír ........................................................ 62, 64 

Kotík, Miroslav ............................................................. 219 

Kouba, Theodor ..................................................... 48, 102 

Kousal, Vladimír ........................................................... 216 

Kozák, Rudolf ............................................................... 250 

Krajánková, Natálie ..................................................... 213 

Krákora, Martin ............................................................. 64 

Král, Josef ...................................................................... 22 

Král, Zbyněk ................................................................. 209 

Králová, Marta ............................................................. 245 

Krátký, Filip .................................................................. 216 

Kratochvílová, Pavlína ......................................... 225, 226 

Kroh, Jiří ......................................................................... 28 

Krsteva, Sofie ............................................................... 215 

Kubík, Jakub ................................................................. 242 

Kubová, Simona ............................ viz Baumrtová, Simona 

Kučera, Lubomír .......................................................... 196 

Kulacký, Valerij ............................................................ 190 

Kupec, Jiří .................................................................... 207 

Kůsová Valevská, Jitka ................................................... 31 

Kutlvašr, Karel ....................................................... 48, 102 

Kvasnovská, Tereza ..................................................... 218 

Kysela, Roman ............................................................. 186 

Laban, Miroslav ........................................................... 203 

Lacina, Jan ............................................................. 97, 236 

Landa, Jaroslav ............................................................ 240 

Laskovics, Petra ............................................................. 51 

Laurinová, Marie ........................................................... 19 

Lavrinec, Jan ................................................................ 241 

Le Nguyen, Toi ....................................................... 22, 251 

Lechová, Tereza ........................................................... 218 

Lesáková, Kateřina....................................................... 237 

Lipmann, Karel ................................. 57, 58, 59, 62, 64, 65 

Löblová, Andrea ......................................... 19, 62, 64, 146 

Lukavec, Vít ................................................................. 202 

Lysoněk, Rostislav ....................................................... 241 

Macek, Petr ................................................................. 118 

Mach, Václav ............................................................... 230 

Macháčková, Jaroslava ................................................ 243 

Machulková, Jarmila ................................................... 252 

Malina, Tomáš ............................................................... 22 

Malinová, Irina .............................................................. 20 

Malskij, Volodymyr ..................................................... 188 

Malý, Marek .................................................................. 63 

Mandát, Stanislav .......................................................... 63 

Mannesmann, Max ....................................................... 16 

Mannesmann, Reinhard ................................................ 16 

Märc, Josef .................................................................. 150 

Märc, Milan .................................... 51, 58, 59, 63, 65, 237 

Marcel, Josef ................................................................. 64 

Marcin, Martin .............................................................. 39 

Mareš, Jan (náměstek primátora) ... 25, 46, 57, 62, 64, 65, 

69, 97, 98, 228, 234 

Mareš, Jan (vedoucí odboru) ........................................ 76 

Markes, Petr ................................................................ 125 

Marková, Marie ........................................................... 214 

Marková, Vlasta .......................................................... 231 

Martincová, Magda ..................................................... 250 

Mašková, Martina ....................................................... 211 

Matlachová Koníčková, Petra ........................................ 64 

Matouš, Martin ........................................................... 218 

Matoušek, Jan ............................................................. 186 

Maxa, Petr ................................................................... 108 

Mekyňová, Ivana ........................................................... 94 

Metnar, Lubomír ........................................................... 39 

Micka, Jan .................................................... 62, 63, 64, 97 

Mikovcová, Dagmar ................................................ 89, 96 

Mikšovic, Stanislav ..................... 57, 58, 59, 62, 63, 64, 65 

Milerová, Kristýna ....................................................... 213 

Miltner, Petr ................................................................ 204 

Mladý, Jiří .................................................................... 234 

Moravcová, Veronika .................................................. 187 

Moravec, Pavel ............................................................ 241 

Moravec, Vladimír ....................................................... 187 

Mravcová, Jarmila ................................................... 67, 80 

Mrugová, Monika .......................................................... 63 

Nebeský, Jan ................................................................. 31 

Němec, Jiří ............................................................... 24, 31 

Němeček, Filip ............................................................. 187 

Nobilisová, Bohuslava ................................................... 38 

Novák, Ivan ................................................................... 22 

Nováková, Hana ............................................................ 84 

Nováková, Vladimíra ............................................. 63, 231 

Novenko, Michal ......................................................... 249 

Novotný, Jan ................................................................. 64 

Nuslauerová, Jana ............................................ 31, 39, 248 

Opata, Aleš .................................................................... 39 



Kronika města Chomutova 2018    Přílohy 

 

272 
 

Ouzký, Stanislav ........................................................... 101 

Pajerová, Věra ............................................................. 209 

Palán, David ............................................................. 63, 64 

Patočková, Dana .......................................................... 193 

Pavlásek, Michal ............................................................ 19 

Peleška, Jaroslav .......................................................... 178 

Perkner, Jiří .................................................................. 239 

Peroutka, Bohuslav.................................................. 62, 68 

Petr, Martin ................................................................. 216 

Petrilák, Milan ............................................. 58, 59, 64, 65 

Pikalová, Kristýna ........................................................ 208 

Piramovský, Jiří ............................................................ 247 

Pitterlingová, Hana ...................................................... 196 

Platil, Vlastimil ............................................................. 242 

Plechatý, Robert ...................................................... 60, 67 

Pokorný, Bohumír.................................................... 27, 47 

Poláček, Karel .................................................. 60, 97, 230 

Poláchová, Adéla ......................................................... 215 

Polák, Pavel ................................................................... 63 

Polívka, Vlastimil ..................................................... 63, 64 

Popíková, Eva Anna ..................................... 225, 228, 232 

Postlem, Roman ............................................................ 42 

Požárek, Norbert ......................................................... 212 

Prchlíková, Sylva ............................................................ 31 

Prollová, Vladislava ..................................................... 197 

Prontekerová, Markéta ............................................... 166 

Provazník, Jan .............................................................. 245 

Rabas, Přemysl .................................................. 46, 47, 70 

Rak, Petr .............................................................. 150, 254 

Rathouský, Bedřich .................................................. 61, 68 

Rödling, Jan ................................................................... 64 

Roman, Ondřej .................................................... 202, 216 

Romaňáková, Kateřina ................................................ 244 

Ručinský, Martin ............................................................ 25 

Rytíř, Jiří ....................................................................... 220 

Říha, Jaroslav ............................................................... 195 

Říha, Milan .................................................................. 251 

Sachar, Oldřich .............................................................. 19 

Sedláček, Jan ............................................................... 185 

Sedláčková, Jitka .......................................................... 190 

Shrbený, Libor ............................................................. 206 

Scherberová, Helena ............................................. 62, 103 

Skalická, Soňa .............................................................. 112 

Skoumal, Adam ............................................................. 28 

Sládek, Petr ................................................................... 27 

Slavíková, Libuše.......................................................... 229 

Smák, Miroslav ............................................................ 210 

Smetana, Lubor ............................................................. 45 

Smetanová, Eliška ...................................... 38, 60, 97, 227 

Sobotková, Barbora ..................................................... 216 

Sobotková, Karina ................................................. 63, 195 

Sojka, Theodor .............................................................. 67 

Sokol, Jan ............................................................... 42, 101 

Spour, Karel ................................................................... 64 

Spretka, Andreas ......................................................... 214 

Stádník, Jindřich .......................................................... 221 

Stárek, František ......................................................... 173 

Starý, Ladislav ............................................................. 223 

Steňko, Milan .............................................................. 211 

Straka, Karel ............................................................ 63, 64 

Svejkovský, Jan ............................................................ 245 

Svoboda, Jaroslav .......................................................... 18 

Svoboda, Václav .......................................................... 215 

Šafář, Václav ................................................................ 207 

Šilhan, Radek ............................................................... 220 

Šilhánková, Jana .......................................................... 197 

Šimek, Filip .................................................................... 64 

Šimek, Václav .............................................................. 222 

Škubová, Silvie............................................................... 14 

Šlosar, Ivo .................................................................... 217 

Šmíd, Stanislav ............................................................ 222 

Špilar, Jan .................................................................... 219 

Šporgy, Josef ........................................................... 24, 31 

Štáfek, Miloš.................................................................. 31 

Šťastná, Hana .............................................................. 197 

Šťastná, Zuzana .................................................. 14, 62, 99 

Štefanov, Milan ............................................ 62, 63, 64, 65 

Štemberk, Jakub .......................................................... 220 

Štolová, Markéta ......................................................... 222 

Šulc, Josef .............................................................. 48, 102 

Šulc, Miroslav .............................................................. 249 

Taud, Helmut ................................................................ 31 

Tölgová, Alena ..................................................... 136, 226 

Toman, Štěpán ............................................................ 204 

Tomanová, Magdaléna................................................ 214 

Tomko, Lukáš .............................................................. 192 

Touška, Jiří .......................................................... 58, 64, 65 

Tröglová, Jana ............................................................... 84 

Tůma, Pavel .................................................. 58, 59, 64, 65 

Tykal, Tomáš ............................................................... 204 

Umlauf, Pavel .......................................................... 46, 69 

Ungrová, Markéta ....................................................... 190 

Urbánková, Markéta ................................................... 217 

Valušková, Soňa ............................................................ 97 

Váňa, Marcel ............................................................... 204 

Váňa, Zdeněk............................................................... 201 

Vaňhová, Jana ............................................................... 63 

Vávrů, Ivana .......................................................... 37, 101 

Veverka, Jaroslav ......................................................... 213 

Viták, Jiří ........................................................................ 63 

Vlach, Michal ........................................................... 64, 97 

Vlčková, Dagmar ........................................................... 97 

Vlková, Eva .................................................................. 202 

Vojtěchová, Ema ........................................................... 18 

Vomastová, Kateřina ................................................... 213 

Vopat, David ................................................................ 222 

Vörösová, Marcela ...................................................... 196 

Voříšek, Jan ................................................................. 216 

Voříšková, Irena .......................................................... 159 

Vostrý, Michal ............................................................. 212 
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Vošický, Rostislav ........................................................ 216 

Vrabec, Luboš ................................................................ 56 

Vrána, Jan ...................................................................... 28 

Vraný, Beneš.......................................................... 63, 242 

Vrbenský, Lubomír .................................. 35, 61, 100, 215 

Vytiska, Zbyněk ............................................................ 242 

Waic, Vlastimil ............................................................... 63 

Weber, Jiří .................................. 57, 58, 59, 62, 63, 64, 65 

Zabystřan, Jan .................................................. 21, 28, 211 

Zahrádka, Jaroslav ..................................... 28, 64, 97, 235 

Zaťko, Radek ................................................................ 205 

Závorová, Vendulka ..................................................... 198 

Zelenka, Josef .............................................................. 217 

Zelenka, Miloš ............................................................. 231 

Zelenková, Jana ........................................................... 217 

Zemek, Alexandr ........................................................... 23 

Zemek, Zdeněk .............................................................. 23 

Zenáhlík, Jiří ................................................................ 246 

Zítková, Radmila .......................................................... 230 

Zmátlová, Libuše ..................................................... 57, 63 

Zralíková, Natálie ................................................ 205, 238 

Žalud, Miroslav ................................................. 61, 97, 230 

Železný, Jakub ............................................................... 46 

Žihla, Miloš .................................................................... 31 

Žižka, Karel .................................................................. 236 

 


