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1 Úvod a metodika zpracování 

Strategický plán statutárního města Chomutova vytyčuje základní směry budoucího vývoje 

tohoto města v období 2014 - 2024 a umožňuje vedení magistrátu komplexní identifikaci 

hlavního potenciálu rozvoje ve střednědobém období.  

Socioekonomická analýza neboli profil území analyzuje vývoj a aktuální stav klíčových odvětví 

ve městě Chomutově (dále také město, resp. Chomutov) a ve správním obvodu ORP Chomutov. 

Je výchozím dokumentem pro definování vlastní vize na příštích deset let. Základním 

charakterem socioekonomické analýzy je mapování stavu ve všech aspektech života na daném 

území. Smyslem je vytvořit ucelený, přehledný a podrobný koncept výstižně charakterizující ty 

oblasti života, které jsou pro následný vývoj v území klíčové. Cílem není podat zcela 

vyčerpávající přehled všech odvětví, ale především jejich cílený výběr s ohledem na důležitost 

a zohlednit jejich provázanost, závislost. 

Při tvorbě socioekonomické analýzy je třeba přistupovat ke sběru informací s rozmyslem. Cílem 

není zahlcení daty, ale upozornění na hlavní vývojové trendy a vytvořit vhodnou základnu pro 

následnou formulaci SWOT analýzy, vize a oblastí rozvoje. 

Během přípravy analýzy byla důležitým aspektem komunikace s pracovníky magistrátu, 

politickými představiteli, zaměstnavateli, širokou veřejností a analýza rozvojových dokumentů 

pro získání dat a podnětů.  

Strategickým plánem přejímá město Chomutov základní principy procedur regionální politiky 

EU. Jedním z těchto základních principů je princip programování. Principem programování je 

soustředění pozornosti na dosažení střednědobých a dlouhodobých cílů zainteresovanými 

subjekty na vymezeném území. Ty jsou stanoveny v rozvojových dokumentech, jako je právě 

strategický plán rozvoje. 

Tvorba tohoto dokumentu byla podpořena prostřednictvím Operačního programu lidské zdroje 

a zaměstnanost z Evropského sociálního fondu.  
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1.1 POUŽÍVANÉ ZKRATKY 

Následující tabulka obsahuje základní zkratky, které jsou v tomto dokumentu používány.  

Tabulka 1: Seznam zkratek 

Zkratka Význam 

CHB Chomutovská bytová a. s. 

ČHMÚ Český hydrometeorologický ústav 

ČR Česká republika 

EU Evropská unie 

HUZ Hromadná ubytovací zařízení 

MMCH Magistrát města Chomutov 

MMR Ministerstvo pro místní rozvoj ČR 

MPSV Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR 

MŠ Mateřská škola 

NUTS Nomenklatura územních statistických jednotek (= územní jednotka) 

OOP Obvodní oddělení policie 

ORP Obec s rozšířenou působností 

PO Příspěvková organizace 

SMCH Statutární město Chomutov 

SO Správní obvod  

SŠ Střední škola 

VOŠ Vyšší odborná škola 

VŠ Vysoká škola 

ZŠ Základní škola 
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2 Základní informace o městě 

2.1 GEOGRAFIE MĚSTA 

Město Chomutov nalezneme na 50°28' severní šířky a 13°25' východní délky. Město leží 

v nadmořské výšce 330 m n. m., nicméně reliéf katastru města je daleko členitější a rozdíl mezi 

nejvýše a nejníže položeným místem je tak 120 m. Chomutov a jeho katastrální území zabírá 

plochu o velikosti 2 925 ha. Od Ústí nad Labem je Chomutov vzdálen 65 km, od Prahy 90 km.  

Město Chomutov leží v okrese Chomutov, který se nachází v jihozápadní části Ústeckého kraje.  

Okres Chomutov patří svou rozlohou 936 km2 mezi středně velké okresy ČR. V Ústeckém kraji je 

třetím největším okresem, před ním jsou pouze okresy Louny a Litoměřice. Co se ovšem týká 

počtu obyvatel, svou hustotou zalidnění se řadí až na 5. místo v Ústeckém kraji1. 

Ústecký kraj leží na severozápadě České republiky. Severozápadní hranice kraje je i státní 

hranicí se Spolkovou republikou Německo, a to se spolkovou zemí Sasko. Na severovýchodě 

sousedí Ústecký kraj s Libereckým krajem, na západě s Karlovarským a také s krajem Plzeňským 

a na jihovýchodě se Středočeským krajem. Rozloha kraje je 5 335 km2, což představuje 6,8 % 

rozlohy České republiky. Zemědělská půda zaujímá 52 % území kraje, lesy se rozkládají na 30 % 

a vodní plochy na 2 % území.  

Pokud se zaměříme na okres Chomutov z geomorfologického hlediska, je možné jej rozdělit na 

čtyři oblasti: Žateckou pánev, Mostecký úval, Krušné hory (41 %) a vrchovinu Doupovských 

vrchů. Velká část území je charakteristická mírně teplým podnebím s krátkou a mírnou zimou. 

Průměrná teplota je zde okolo 8 °C. Právě Krušné hory ovlivňují klima v chomutovském okrese 

nejvíce. Díky nim je oblast chráněna proti studenému západnímu a severozápadnímu proudění, 

ale tím jsou také nepříznivě ovlivňovány srážky, kterých je méně. Projevuje se zde také zhoršená 

ventilace, závětrné víry a vlnové proudění, kvůli kterým je v oblasti často zhoršený rozptyl 

exhalací. 

Město Chomutov lze charakterizovat jako průmyslové město. Dříve bylo město orientováno na 

hutnictví, hnědouhelnou těžbu, energetiku a těžký průmysl, v současnosti se spíše zaměřuje na 

lehký průmysl. Chomutov je také významnou železniční a silniční křižovatkou, což má kořeny již 

v minulosti. Dále je v posledních letech kladen důraz na rekreační aktivity např. v areálu 

Kamencového jezera, v Podkrušnohorském zooparku nebo na rekreační zóny v Bezručově údolí.  

                                                             
1 Okres Chomutov – 134 obyvatel/ km2, nejřidčeji osídleným okresem je okres Louny  - 77 obyvatel/km2, 
nejlidnatějším je okres Ústí nad Labem - 295 obyvatel/km2 v Ústeckém kraji. Zdroj: ČSÚ, rok 2013. 
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Obrázek č. 1: Poloha města Chomutova a jeho vzdálenost od Ústí nad Labem 

 
Zdroj: Googlemaps.com 

2.2 SPRÁVNÍ ČLENĚNÍ 

Chomutov je statutárním městem (od roku 2006) a také obcí s rozšířenou působností. Statutární 

město Chomutov mělo k 1. 1. 2013 49 187 obyvatel2, z toho v produktivním věku 33 993. 

Z těchto osob 4 253 osob dojíždí do zaměstnání, 1 498 osob dojíždí do škol. Správní obvod obce 

s rozšířenou působností Chomutov zahrnuje území 25 obcí a svou rozlohou 486 km2 zaujímá 

9,1 % rozlohy Ústeckého kraje, je tak druhým největším správním obvodem v kraji. Převážná 

většina obyvatel žije ve městech Chomutově a Jirkově. Z celkového počtu 81 786 obyvatel v SO 

ORP Chomutov žije většina obyvatel ve městech Chomutov a Jirkov (k 1. 1. 2013 měla tato města 

dohromady 69 417 obyvatel). V produktivním věku SO ORP Chomutov je 57 536 obyvatel. 

Z těchto osob 6 334 dojíždí do zaměstnání, 1996 dojíždí do škol.  

Tabulka 2: Aktuální informace – statutární město Chomutov, SO ORP Chomutov k 1. 1. 2013 

Obec Počet 
částí 
obce 

Počet 
katastrů 

Katastrální 
výměra v 

ha 

Počet obyvatel Počet 
dojíždějících 

do 
zaměstnání 

Počet 
dojíždějících 

do škol 
celkem ve věku 

15-64 
let 

Chomutov 1 2 2 925 49 187 33 993 4 253 1 498 

ORP 
Chomutov 

25 77 48 600 81 786 57 536 6 334 1 996 

Zdroj: ČSÚ 

V roce 2003 vstoupila do 2. fáze reforma veřejné správy, jež je upravena zákonem č. 314/2002 

Sb., který ukládá Ministerstvu vnitra ČR stanovit vyhláškou správní obvody obcí s rozšířenou 

působností a obcí s pověřeným obecním úřadem. V Ústeckém kraji je od 1. 1. 2003 16 správních 

obvodů obcí s rozšířenou působností, mezi nimi také obec Chomutov. Obcemi stejné úrovně jsou 

obec Bílina, Děčín, Kadaň, Litoměřice, Litvínov, Louny, Lovosice, Most, Podbořany, Roudnice nad 

Labem, Rumburk, Teplice, Ústí nad Labem, Varnsdorf a Žatec. 

1. 1. 2005 došlo ke změnám územních struktur správních obvodů obcí s rozšířenou působností, 

v Ústeckém kraji se ale žádné změny nepromítly a struktura zůstává stejná jako v předchozích 

letech. 

                                                             
2 Statutární město Chomutov je 5 nejlidnatější město Ústeckého kraje  
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Obrázek č. 2: Správní obvody Ústeckého kraje 

 

Zdroj: ČSÚ 

Správní obvod obce s rozšířenou působností Chomutov sousedí se správními obvody Kadaň, 

Litvínov, Most a Žatec, na severozápadě hraničí se Spolkovou republikou Německo, kam vede 

hraniční přechod Hora Sv. Šebestiána – Reitzenhain. 

Obrázek č. 3: Správní obvod Chomutov 

 

Zdroj: ČSÚ 
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Z geografického hlediska lze území ORP Chomutov rozdělit na oblasti3: 

Podkrušnohorská oblast:       

Představuje ucelené území pánevního charakteru, které se nachází na úpatí Krušných hor a dále 

ve vnitrozemí navazuje na zemědělskou oblast Žatecka. Do území podkrušnohorské oblasti lze 

zařadit tyto obce: Bílence, Březno, Droužkovice, Hrušovany, Nezabylice, Otvice, Pesvice, Spořice, 

Strupčice, Vrskmaň, Všehrdy, Všestudy, Údlice. 

Prostor představuje odlesněnou krajinu rozsáhlých ploch orné půdy. Souvislé porosty vysoké 

zeleně se vykytují podél vodotečí nebo terénních depresí. Zachované jsou vysázené menší lesní 

plochy – dubiny. Větší lesní plochy a pásy jsou vytvářeny v rámci rekultivace ploch postižených 

důlní činností. 

Území je zčásti využito pro těžbu hnědého uhlí (povrchové lomy) a další aktivity 

palivoenergetického, chemického, strojírenského a elektrotechnického průmyslu se související 

technickou infrastrukturou.  

Městská oblast souměstí  Chomutov - Jirkov: 

Lze ji označit za přirozené centrum ORP s úplnou nabídkou občanské vybavenosti. V minulosti 

byl rozvoj Chomutova a Jirkova založen na industriálním rozmachu regionu, kde základ tvořil 

palivoenergetický komplex a strojírenská výroba v Chomutově.  Pro doplnění pracovní síly 

v regionu a pro přesuny obyvatel z oblastí zasažených těžbou byla realizována v 70. a 80. létech 

rozsáhlá panelová zástavba, která propojila Chomutov a Jirkov do jedné urbanistické 

aglomerace. Problémem dnešních sídlišť, přestože velká část bytového fondu je ve vlastnictví 

obyvatel, je jejich částečné vylidňování s tím, že dochází k přesídlení občanů do okolních obcí, 

kde se vytváří podmínky pro výstavbu rodinných domů. Město Jirkov je propojeno urbanisticky 

s Chomutovem. Obě města tvoří samostatný správní celek.  Podél paty Krušných hor se nachází 

spojené urbanizované území ve sledu: Málkov, Černovice, Spořice, Droužkovice, Chomutov, 

Jirkov a Vysoká Pec. 

Krušnohorská oblast: 

Na náhorní plošině Krušných hor se nacházejí obce:  Blatno, Boleboř, Kalek, Hora Svatého 

Šebestiána, Výsluní, Místo, Křimov. 

Pro tyto obce je stěžejní dopravní přístup, problematický zejména v zimních měsících – 

charakter nezalesněné krajiny umožňuje minimální ochranu komunikací před sněhem-Místo, 

Výsluní.  

Tyto obce plní v současné době zčásti rekreační a zčásti residenční funkci s podnikáním, 

zaměřeným na turistiku a správu krajiny. 

2.3 URBANISTICKÝ CHARAKTER A HISTORIE MĚSTA 

Město Chomutov tvoří urbanistický celek (souměstí) s Jirkovem. Do velké míry jsou funkčně 

i urbanisticky součástí této aglomerace i samostatné obce Černovice, Otvice, Spořice. Tato 

aglomerace je v novodobém vývoji spjata s hornictvím, energetikou, těžkým průmyslem 

a špatným životním prostředním. Tím, jak v současné době postupně došlo útlumu těžby, 

energetiky a hutnictví, je stále více kladen důraz na rozvoj rekreačních aktivit a rekreačních zón 

(Kamencové jezero, Podkrušnohorský zoopark atd.). Zároveň toto souměstí představovalo 

                                                             
3 Zdroj: MMCH 
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a přestavuje místo, kde se koncentrují služby pro obyvatele z blízkého okolí (sociální služby, 

školská zařízení, zdravotní péče apod.). Předpokladem pro další rozvoj jsou vybudované 

průmyslové plochy, technická infrastruktura a stabilní počet ekonomických subjektů. Celou 

aglomeraci lze rozdělit do několika funkčních celků: centrum města Chomutova, historické jádro 

Jirkova, jih s těžebními poli a zemědělskou zónou, severovýchodní část tvoří rekreační zóna 

(Podkrušnohorský zoopark, Kamencové jezero, Otvické rybníky), na západě prostor doplňuje 

obytná funkce. Středem města Chomutov protéká řeka Chomutovka a okrajem města protéká 

Podkrušnohorský přivaděč. Krušné hory jsou známé svojí nabídkou volnočasových aktivit jak 

v zimním, tak v letním období.  

Město Chomutov vzniklo na křižovatce starých obchodních cest, které spojovaly Prahu 

s německým Lipskem a Cheb s Ústím nad Labem. V roce 1252 můžeme najít první zmínku 

o městě Chomutově, který v té době získali němečtí rytíři. Od roku 1411, kdy král Václav IV. 

odňal město řádu rytířů, mělo město několik feudálních majitelů. Těmi nejvýznamnějšími byli 

páni z Vřesovic, Calta z Kamenné Hory, Veitmilové a Lobkovicové. Od 16. století se ve městě těžil 

kamenec a díky Kamencovému jezeru, které vzniklo v prostoru těžby v 19. století, se Chomutov 

stal známým rekreačním střediskem. 

V roce 1605 odkoupilo město od královské komory panství až k saské hranici a stalo se tak 

svobodným a posléze i královským městem. Třicetiletá válka a období následující po ní přineslo 

městu stagnaci. Rozvoje se dočkalo až ve druhé polovině 19. století a to díky vývoji těžby uhlí 

a železářského průmyslu. Jak bylo zmíněno už výše, roku 1870 se stává Chomutov důležitým 

železničním uzlem. V roce 1938 dosáhlo město až 30. tisíců obyvatel. Po druhé světové válce se 

město začínalo rozvíjet, rozšiřovaly se průmyslové podniky a také bytová výstavba. Stavba 

sídlišť v 70. letech 20. století spojila urbanistický Chomutov a sousední Jirkov. Po roce 1989 je 

pozorován útlum těžkého průmyslu, což přispělo k vylepšení životního prostředí. Důraz byl více 

kladen na rekreační aktivity v areálu Kamencového jezera, ale také v Podkrušnohorském 

zooparku a rekreační zóně v Bezručově údolí. I díky těmto rekreačním zónám je v současnosti 

Chomutov zajímavým turistickým cílem.4 

                                                             
4 Zdroj: http://www.chomutov-mesto.cz 
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3 Obyvatelstvo a bydlení 
Město Chomutov mělo (k 1. 1. 2013) 49 187 obyvatel. V posledních letech ovšem populace 

klesala a to převážně z důvodu migrace, která je způsobena sníženými pracovními příležitostmi 

a také místní bytovou politikou. Problém je také úroveň vzdělanosti obyvatelstva, která trpí 

důsledky politiky před rokem 1989, kdy bylo město orientováno na těžký průmysl. Co se týká 

věku obyvatelstva, Chomutovsko je jedním z regionů s nejmladším obyvatelstvem. 

Vývoj v počtu obyvatel mezi lety 1971 – 2012 ukazuje, že v posledních letech je pozorovatelný 

pokles v počtu obyvatel, blížící se 50 tisícové hranici. V roce 2007 byla tato hranice překonána 

a od tohoto roku se počet obyvatel pohybuje okolo 49 tisíc. 

Graf 1: Vývoj v počtu obyvatel mezi lety 1971 – 2012 (stav k 31. 12.) 

 

Zdroj: ČSÚ 

Mezi sledovanými lety 2002 až 2012 je vidět několik tendencí. Přirozený přírůstek, tj. počet 

narozených minus počet zemřelých, byl převážně vždy v kladných hodnotách, tj. rodilo se více 

lidí, než umíralo, pouze v roce 2003 byl přirozený přírůstek záporný. Od roku 2011 ale 

pozorujeme negativní přirozený přírůstek, který pokračoval také v roce 2012.  

Druhou složkou celkového přírůstku obyvatelstva je migrační přírůstek. Ten se skládá z počtu 

přistěhovalých minus odstěhovaných obyvatel. Migrační přírůstek je téměř ve všech letech 

záporný, pouze v roce 2007, 2008 a 2010 byl kladný. 

Celkový přírůstek obyvatel v roce 2012 je záporný, tj. oproti předchozímu roku o -353. 

Přirozený přírůstek obyvatel je také záporný, a to -26.   Mezi lety 2002 a 2012 vidíme, že celkový 

přírůstek je víceméně neustále záporný, což ukazuje na odliv obyvatelstva z města Chomutova. 

Následující tvrzení jsou doložena tabulkou a následně zobrazena v grafu. 
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Tabulka 3: Pohyb obyvatelstva ve městě Chomutově 

Zdroj: ČSÚ 

Je nutné si všimnout, že za poklesem počtu obyvatel nestojí pouze pohyb v počtu narozených 

a zemřelých. Mnohem významnější je zde problém migrace, kdy mezi rokem 2011 a 2012 odešlo 

z Chomutova 327 obyvatel. Jak je vidět na grafu, i když v letech 2002 až 2006 byl přirozený 

přírůstek kladný, převážil ho svou velikostí migrační přírůstek, jenž byl záporný a tím pádem byl 

celkový přírůstek obyvatel v Chomutově v těchto letech také záporný.  Zajímavé jsou roky 2007, 

2008 a 2010, které vykazují kladný celkový přírůstek. Hlavně rok 2010 stojí za zmínku, neboť 

zde došlo k naprosto jiné tendenci, celkový přírůstek obyvatelstva se velmi zvýšil a pohyboval se 

výrazně v kladných hodnotách. Roky 2011 a 2012 jsou pak již ovšem roky se zápornými 

celkovými přírůstky. 

Mezi lety 2002, tj. 1. 1. 2002, kdy byl celkový počet obyvatele 50 795, poklesla hodnota na 

49 187 v roce 2012, tj. 31. 1. 2012. Celkově se jedná o pokles v absolutní hodnotě 1 608 obyvatel. 

Graf 2: Celkový přírůstek obyvatelstva 

 

Zdroj: ČSÚ 
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Rok Stav 1.1. Narození Zemřelí 
Přistě- 
hovalí 

Vystě- 
hovalí 

Přírůstek 
přirozený 

Přírůstek 
migrační 

Přírůstek 
celkový 

Stav 
31.12. 

2002 50 795 532 516 1 023 1 320 16 -297 -281 50 514 

2003 50 514 484 494 1 083 1 336 -10 -253 -263 50 251 

2004 50 251 520 503 1 158 1 250 17 -92 -75 50 176 

2005 50 176 521 505 1 210 1 375 16 -165 -149 50 027 

2006 50 027 500 478 1 132 1 364 22 -232 -210 49 817 

2007 49 817 561 500 1 695 1 691 61 4 65 49 882 

2008 49 882 595 465 1 482 1 568 130 -86 44 49 926 

2009 49 926 570 516 1 100 1 285 54 -185 -131 49 795 

2010 49 795 583 490 1 918 1 365 93 553 646 50 441 

2011 49 650 526 530 1 389 1 495 -4 -106 -110 49 540 

2012 49 540 498 524 1 280 1 607 -26 -327 -353 49 187 
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3.1 ROZDĚLENÍ OBYVATELSTVA PODLE POHLAVÍ A VĚKU 

Pokud se zaměříme na rozdělení obyvatelstva podle pohlaví a věku, je zřejmé, že ve 

městě Chomutově žije poměrně více žen. Jak dokazuje následující tabulka, mezi lety 2002 a 2012 

žilo ve městě vždy více ženského obyvatelstva. V roce 2002 to bylo 51,3 %, v roce 2012 o deset 

let později 50,4 %, takže vidíme klesající tendenci a postupné vyrovnávání s muži. 

Tabulka 4: Rozložení obyvatelstva podle pohlaví 

  
Počet 

obyvatel 
k 31.12. 

v tom podle pohlaví 

muži % ženy % 

2002 50 514 24 584 48,7% 25 930 51,3% 

2003 50 251 24 460 48,7% 25 791 51,3% 

2004 50 176 24 428 48,7% 25 748 51,3% 

2005 50 027 24 375 48,7% 25 652 51,3% 

2006 49 817 24 267 48,7% 25 550 51,3% 

2007 49 882 24 319 48,8% 25 563 51,2% 

2008 49 926 24 360 48,8% 25 566 51,2% 

2009 49 795 24 323 48,8% 25 472 51,2% 

2010 50 441 24 931 49,4% 25 510 50,6% 

2011 49 540 24 562 49,6% 24 978 50,4% 

2012 49 187 24 378 49,6% 24 809 50,4% 

Zdroj: ČSÚ 

Rozdělení obyvatelstva podle tří věkových skupin ukazuje následující tabulka. Věková struktura 

odpovídá v základních rysech struktuře obyvatelstva České republiky.  Počet osob starších 65 

byl v roce 2002 okolo 12 %, v roce 2012 je to již bezmála 16 %, což ukazuje na jasný trend 

stárnutí populace. Toto číslo by se mohlo ještě navyšovat. Důvodem je dožívání početnější 

generace narozené koncem 40-tých let. Pokud se podíváme na obyvatelstvo v produktivním 

věku mezi 15 a 64 lety, jeho podíl mezi lety 2002 a 2012 poklesl cca o 5 %. Počet obyvatel 

v mladším věku, tj. od 0 do 14 se pohybuje ve sledovaných letech mezi 14 a 15 %. 

Tabulka 5: Počet obyvatel dle věkových skupin 

  
Počet obyvatel 

k 31.12. 

v tom ve věku 
0 až 14 

let 
% 

15 až 64 
let 

% 
65 a více 

let 
% 

2002 50 514 7 698 15,2% 36 834 73,0% 5 982 11,8% 
2003 50 251 7 544 15,0% 36 683 73,0% 6 024 12,0% 
2004 50 176 7 448 14,8% 36 612 73,0% 6 116 12,2% 
2005 50 027 7 335 14,7% 36 441 72,8% 6 251 12,5% 
2006 49 817 7 226 14,5% 36 170 72,6% 6 421 12,9% 
2007 49 882 7 229 14,5% 36 101 72,4% 6 552 13,1% 
2008 49 926 7 185 14,4% 35 952 72,0% 6 789 13,6% 
2009 49 795 7 180 14,4% 35 667 71,6% 6 948 14,0% 
2010 50 441 7 353 14,6% 35 945 71,2% 7 143 14,2% 
2011 49 540 7 347 14,8% 34 778 70,2% 7 415 15,0% 
2012 49 187 7 387 15,0% 33 993 69,1% 7 807 15,9% 

Zdroj: ČSÚ 

V roce 2001 a 2011 probíhalo v České republice sčítání lidu, domů a bytů. Následující dvě 

tabulky vycházejí z této databáze. 
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Mezi lety 2001 až 2011 lze sledovat několik zajímavých změn. Jak bylo řečeno již výše, počet 

obyvatel se mezi těmito lety snížil z 51 007 v roce 2001 na 48 3285 v roce 2011. Nejpočetnější 

skupinou, co se věku týče, byla v roce 2001 skupina obyvatel ve věku 15-64 let. Tato skupina 

činila 73 % všech obyvatel města Chomutova. Větší zastoupení v této skupině měli muži. Skupina 

lidí starších 64 let vykázala v roce 2001 11 % z celkového počtu obyvatel, významněji byly 

zastoupeny ženy, což odpovídá celorepublikové statistice. 

Tabulka 6: Rozdělení obyvatelstva podle věkových skupin v roce 2001 
 

 

 

 

 

 

 

 
Zdroj: SLBD 2001 

Právě skupina lidí starších 65 let je důležitá kategorie, protože mezi lety 2001 a 2011 se tato 

kategorie zvýšila o 3,5 %, tj. v roce 2001 z 11 % na 14,5 % v roce 2011. Na těchto číslech je vidět 

proces stárnutí populace ve městě Chomutově. Opět i v roce 2011 jsou nejvíce zastoupeny ženy, 

což potvrzuje skutečnost, že se ženy statisticky dožívají vyššího věku než muži. 

Oproti tomu podíl obyvatel ve věku mezi 0 a 14 lety ve sledovaných deseti letech poklesl z 16 % 

v roce 2001 na 14, 5 % v roce 2011. Také skupina osob mezi 14 a 64 lety poklesla, a to celkově 

o 3 %. 

Tabulka 7: Rozdělení obyvatelstva podle věkových skupin v roce 20116  

2011  
Obyvatelstvo celkem v tom 

abs. % muži ženy 

Obyvatelstvo celkem 48 328 100% 23 774 24 554 

0 - 14 6 944 14,5% 3 475 3 469 

15 - 64 34 028 70% 17 288 16 740 

65 a více let 7 023 14,5% 2 794 4 229 

Zdroj: SLBD 2011 

3.2 OBYVATELSTVO PODLE NÁRODNOSTI 

Národnostní skladba města Chomutova je členitá, žije zde cca 2 500 cizinců. Rozdělení 

národnostní skladby je shrnuto v následující tabulce. Data pocházejí ze statistického šetření 

Sčítání lidu, domů a bytů, které proběhlo v roce 2001 a v roce 2011. Na těchto datech lze 

pozorovat vývojové tendence ve městě Chomutově v průběhu 10 let. 

Největší skupinou, která se ve městě nachází, je národnost česká, v roce 2001 se k ní přihlásilo 

89,44 % všech obyvatel. V roce 2011 již tento podíl poklesl, a to na 66,5 %. Druhou největší 

národnostní skupinou v Chomutově je slovenská národnost, v roce 2001 se k ní přihlásilo 

3,86 %, v roce 2011 to bylo už pouze 1,9 %. Třetí největší národností, ke které se obyvatelé 

                                                             
5 Data k: 26. 3. 2011 
6 Data k: 26. 3. 2011 

2001 
Obyvatelstvo celkem v tom 

abs. % muži ženy 

Obyvatelstvo celkem 51 007 100% 24 890 26 117 

0 - 14 8 011 16% 4 048 3 963 

15 - 64 37 148 73% 18 616 18 534 

65 a více let 5 846 11% 2 226 3 620 
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města Chomutova přihlásili, byla v roce 2001 německá národnost (tj. 1,36 %). Tato skutečnost 

má historické kořeny a je samozřejmě ovlivněna polohou Chomutova, který sousedí 

s Německem. V roce 2011 byl tento poměr 0,7 %.  

V roce 2011 lze pozorovat, že 27,7 % obyvatel města Chomutova se nepřiřadilo pod žádnou 

z hlavních národností. Tato data shrnuje následující tabulka. 

Tabulka 8: Rozdělení obyvatelstva podle národnosti v městě Chomutově 

Rozdělení 
obyvatelstva podle 

národnosti 

2001 2011 

abs. % abs. % 

česká 45 620 89,44 32 125 66,5 
moravská 76 0,15 51 0,1 
slezská 4 0,01 1 0 
slovenská 1 967 3,86 913 1,9 
romská 73 0,14 108 0,2 
polská 104 0,2 58 0,1 
německá 693 1,36 334 0,7 
ruská 56 0,11 50 0,1 
ukrajinská 142 0,28 163 0,3 
vietnamská 293 0,57 360 0,7 
ostatní * 447 0,88 N/A N/A 
neurčeno ** N/A N/A 13 388 27,7 

* Statistika roku 2001       Zdroj: SLBD 2001, 2011 
** Statistika roku 2011 

3.3 ROZDĚLENÍ OBYVATELSTVA PODLE RODINNÉHO STAVU 

Podle rodinného stavu rozdělujeme obyvatelstvo na svobodné, ženaté/vdané, rozvedené 

a vdovy/vdovce.   

Podle následující tabulky bylo v roce 2001 nejvíce obyvatelstva zařazeného do skupiny ženatí 

a vdané. Svobodní byli zastoupeni méně, v roce 2001 jich bylo 19 680 a větší část tvořili muži 

(55 %). U kategorie rozvedení oproti tomu bylo více žen, tj. 57 %. Velký převis žen vidíme v roce 

2001 také u kategorie vdovy, což koresponduje s tvrzením, že se ženy dožívají statisticky delšího 

věku. 

V roce 2011 se trend změnil. Na první místo se dostali svobodní – 20 154. Větší počet 

svobodných tvořili muži (55 %). Druhou skupinou byli ženatí a vdané, opět převažovali muži 

(51 %). U skupiny rozvedených a vdov převažují opět ženy.  V roce 2011 bylo v Chomutově 

3 535 vdov a vdovců, z toho 83 % tvořily ženy. 

Tabulka 9: Rozdělení obyvatelstva podle rodinného stavu a pohlaví 

  
  

2001 2011 

Celkem muži v % ženy v % Celkem muži v % ženy v % 

Obyvatelstvo 
celkem 

51 007 24890 49% 26117 51% 48 328 23 774 49% 24 554 51% 

z toho 
rodinný 
stav 
  

svobodní, 
svobodné 

19 680 10742 55% 8938 45% 20 154 11 141 55% 9 013 45% 

ženatí, 
vdané 

21 549 10729 50% 10820 50% 17 996 9 101 51% 8 895 49% 

rozvedení, 
rozvedené 

5 088 2193 43% 2895 57% 6 450 2 784 43% 3 666 57% 
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vdovci, 
vdovy 

3 631 595 16% 3036 84% 3 535 598 17% 2 937 83% 

nezjištěno 1 059 631 60% 428 40% - -   -  

Zdroj: SLBD 2001, 2011 

Kategorie ženatí a vdané či rozvedení a rozvedené se dá ještě rozšířit. Je možné se podívat na 

vývoj v počtu sňatků a rozvodů ve sledovaném období let 2001 až 2011. Lze vidět, že tyto dvě 

kategorie se nijak významně nemění. Dá se říci, že průměrný počet sňatků je cca 281 za rok. 

Oproti tomu průměrný počet rozvodů za posledních deset let je cca 219 za rok. To znamená, že 

se obyvatelé města za posledních 10 let průměrně více brali, než rozváděli. 

Tabulka 10: Počet sňatků a rozvodů 

Rok Sňatky Rozvody 

2001 245 226 

2002 273 192 

2003 236 204 

2004 267 272 

2005 223 191 

2006 259 203 

2007 310 186 

2008 302 189 

2009 251 215 

2010 243 176 

2011 210 142 

Průměrně za 10 let 281 219 
Zdroj: ČSÚ 

3.4 OBYVATELSTVO PODLE NEJVYŠŠÍHO UKONČENÉHO VZDĚLÁNÍ 

Vzdělanostní struktura v městě Chomutově se za poslední roky zlepšila. Poklesla kategorie osob 

se základním vzděláním. Tato skupina je problematická, neboť hůře nachází uplatnění na trhu 

práce. V roce 2001 vykazovala tato kategorie 26 %, v roce 2011 už pouze 21 %.  Naopak vzrostl 

podíl osob se středoškolským vzděláním zakončeným maturitou (v roce 2001 – 22 %, v roce 

2011 – 25 %) a osob s vysokoškolským vzděláním (v roce 2001 – 5 %, v roce 2011 – 8 %). Je 

tedy možno vidět trend vyššího vzdělávání obyvatelstva, který by měl být i nadále podporován. 

Pokud se podíváme na zkoumaný rok 2011, nejvíce obyvatel spadá do skupiny střední vzdělání 

včetně vyučení bez maturity.  Druhou největší skupinou jsou obyvatelé ve skupině úplné střední 

vzdělání s maturitou (25 %). 

Tabulka 11: Obyvatelstvo podle nejvyššího ukončeného vzdělání 

  
  

2001 2011 

Celkem  muži ženy Celkem  muži ženy 

Obyvatelstvo ve věku 15 a více let 
  

42996  20842 22154 41695  20423 21272 

 podle stupně 
vzdělání 

základní včetně 
neukončeného 

11329 26% 4080 7249 8 662 21% 3 219 5 443 

střední vč. 
vyučení bez 
maturity 

15893 37% 9222 6671 13 678 33% 7 840 5 838 

Úplné střední 
(s maturitou) 

9660 22% 4361 5299 10 271 25% 4 556 5 715 



17 
 

Vyšší odborné 
a nástavbové 
studium 

1359 3% 545 814 1 596 4% 575 1021 

Vysokoškolské 2359 5% 1296 1063 3 231 8% 1 592 1 639 

Zdroj: ČSÚ, vlastní výpočty autora 

Pokud bychom porovnali vzdělanostní strukturu města Chomutova se vzdělanostní strukturou 

ORP Chomutov, Ústeckého kraje a České republiky, dostaneme následující výstupy:  

Jak lze pozorovat z následujícího grafu, skupina obyvatel bez vzdělání spolu s dokončeným 

a nedokončeným základním vzděláním je vysoká jak v Ústeckém kraji, tak i v ORP Chomutov 

a v samém Chomutově. Pokud bychom ji srovnali s celorepublikovým průměrem, je o cca 3 % 

vyšší (ČR – 18 %, Chomutov 21 %, ORP Chomutov 23 %). 

Významný rozdíl je také možno vidět u osob vysokoškolsky vzdělaných, kdy v roce 2011 bylo 

v ČR průměrně 12 % všech obyvatel vysokoškolsky vzdělaných, v Chomutově to bylo pouze 8 %, 

tedy o 4 p. b. méně a v ORP Chomutov 7%, což je o 5 p. b. méně. 

Skupina obyvatel s úplným středním vzděláním je také v Chomutově nižší, tj. 25 %, v ORP 

Chomutově 24 %, celorepublikově se tato hodnota pohybovala v roce 2011 na 27 %. 

Celkově se tedy dá říci, že v porovnání s celorepublikovým průměrem má město Chomutov 

a ORP Chomutov horší vzdělanostní strukturu obyvatel. Pozitivní je ovšem vývoj vzdělanosti. Za 

posledních 10 let se snížila skupina lidí bez či se základním vzděláním a zvýšila skupina lidí 

s vysokoškolským vzděláním. 

Graf 3: Vzdělanostní struktura  

 

Zdroj: SLBD 2011, autor 
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3.5 OBYVATELSTVO PODLE NÁBOŽENSKÉ VÍRY 

Obyvatelstvo města Chomutova lze také rozdělit podle náboženské víry, ke které se obyvatelé 

hlásí. Sčítání lidu, domů a bytů probíhalo ve sledovaných letech 2001 a 2011.  

V roce 2001 se mezi věřící počítalo 15,71 % obyvatelstva Chomutova. Největší část obyvatelstva 

(11,88 %) se zařadila mezi římskokatolickou církev. Další církve, ke kterým se obyvatelé 

Chomutova v roce 2001 hlásili, byly: Církev československá husitská, Církev českobratrská 

evangelická, Pravoslavná církev, Svědkové Jehovovi, Adventisté sedmého dne, Starokatolická 

církev a skupina ostatních. Jejich rozložení ukazuje následující tabulka. 

Tabulka 12: Rozdělení věřících podle náboženské víry v roce 2001 
 Obyvatelstvo 

celkem 
Věřící 

úhrnem 
v tom církev (vyznání, víra) 

římsko-
katolická 

čs. 
husitská 

českobratr-
ská 

evangelická 

pravo-
slavná 

Svědkové 
Jehovovi 

advent-
isté 

sedmého 
dne 

staro-
katolická 

ostatní 

51 007 8 012 6 058 221 269 190 244 22 6 1 002 

 15,71% 11,88% 0,43% 0,53% 0,37% 0,48% 0,04% 0,01% 1,96% 

Zdroj: ČSÚ, vlastní výpočty autora 

V roce 2011, kdy proběhlo další statistické šetření Sčítání lidu, domů a bytů, se mezi věřící, ať už 

řadící se k církvi či nikoliv, přihlásilo 11 % obyvatelstva. 44 % obyvatelstva uvedlo v šetření, že 

je bez náboženské víry, 45 % tuto informaci neuvedlo. 

Tabulka 13: Rozdělení obyvatelstva podle víry v roce 2011 
 2011 
Obyvatelstvo celkem 48 328 100% 

Věřící – nehlásící se k žádné církvi ani náboženské společnosti 2 439 5% 

Věřící – hlásící se k církvi, náboženské společnosti 2 665 6% 

Bez náboženské víry 21 268 44% 
Neuvedeno 21 955 45% 

Zdroj: ČSÚ, vlastní výpočty autora 

Z věřících, kteří se hlásili v roce 2011 k nějaké náboženské společnosti (bylo jich 2 665), patřila 

největší část mezi římskokatolické věřící, tj. 57 % všech věřících hlásících se k církvi či 

náboženské společnosti. Dalšími církvemi zastoupenými v městě Chomutově v roce 2011 byla 

Církev československá husitská, Českobratrská církev evangelická, Náboženská společnost 

Svědkové Jehovovi a Pravoslavná církev v českých zemích. 

Tabulka 14: Rozdělní obyvatelstva podle náboženské víry v roce 2011 
 2011 
Věřící – hlásící se k církvi, náboženské společnosti 2 665  

z toho 

Církev římskokatolická 1 514 57% 

Církev československá husitská 70 3% 

Českobratrská církev evangelická 79 3% 

Náboženská společnost Svědkové Jehovovi 107 4% 

Pravoslavná církev v českých zemích 147 6% 

Zdroj: ČSÚ, vlastní výpočty autora 
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3.6 OBYVATELSTVO SO ORP CHOMUTOV 

Pro srovnání vývoje počtu obyvatel v Chomutově a přilehlého území lze využít i data za ORP 

Chomutov v následující tabulce, kde v letech 2005 až 2012 nedocházelo k významným změnám 

v počtu obyvatelstva, výjimkou je pouze rok 2010, kdy můžeme pozorovat zvýšený nárůst počtu 

obyvatel na území ORP. 

Tabulka 15: Demografický vývoj počtu obyvatel SO ORP Chomutov (stav k 1.1.) 

Vývoj počtu 
obyvatel 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Počet 
obyvatel 
celkem 

81 251 81 245 81 632 81 977 82 100 82 953 82 013 81 786 

Zdroj: ČSÚ 

Pokud se zaměříme na rozdělení obyvatelstva podle pohlaví, je zřejmé, že na území ORP 

Chomutov žije více žen. Jak dokazuje následující tabulka, žilo na území ORP Chomutov 

v uváděných letech více ženského obyvatelstva. Podíl žen dosahuje nad 50 % podílu počtu 

obyvatel.  

Tabulka 16: Rozložení obyvatelstva podle pohlaví za SO ORP Chomutov 

  

v tom podle pohlaví 

muži % ženy % 

2005 39 847 49,04% 41 404 50,96% 

2006 39 852 49,05% 41 393 50,95% 

2007 40 112 49,14% 41 520 50,86% 

2008 40 332 49,20% 41 645 50,80% 

2009 40 363 49,16% 41 737 50,84% 

2010 41 138 49,59% 41 815 50,41% 

2011 40 822 49,78% 41 191 50,22% 

2012 40 709 49,78% 41 077 50,22% 

Zdroj: ČSÚ 

Rozdělení obyvatelstva podle tří věkových skupin ukazuje následující tabulka. Věková struktura 

odpovídá v základních rysech struktuře obyvatelstva České republiky a města Chomutova.  Počet 

osob starších 65 postupně rostl a dostal se na úroveň 14,16 %, což ukazuje na postupný trend 

stárnutí populace. Toto číslo by se mohlo ještě navyšovat. Pokud se podíváme na obyvatelstvo 

v produktivním věku mezi 15 a 64 lety, jeho podíl dosáhl 70,35 % počtu obyvatel. Počet obyvatel 

v mladším věku, tj. od 0 do 14 se pohybuje ve sledovaných letech přes 15 %. Přestože dochází 

k postupnému stárnutí populace. Zajímavostí je, že ve městě Chomutov je vyšší podíl osob 

starších 65 let než na území ORP Chomutov. 
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Tabulka 17: Počet obyvatel dle věkových skupin za SO ORP Chomutov 

  

v tom ve věku 

0 až 14 
let % 

15 až 64 
let % 

65 a více 
let % 

2005 12 776 15,72% 59 155 72,81% 9 320 11,47% 

2006 12 519 15,41% 59 166 72,82% 9 560 11,77% 

2007 12 407 15,20% 59 483 72,87% 9 742 11,93% 

2008 12 403 15,13% 59 561 72,66% 10 013 12,21% 

2009 12 487 15,21% 59 351 72,29% 10 262 12,50% 

2010 12 665 15,27% 59 767 72,05% 10 521 12,68% 

2011 12 590 15,35% 58 419 71,23% 11 004 13,42% 

2012 12 670 15,49% 57 536 70,35% 11 580 14,16% 

                                                                             Zdroj: ČSÚ 

Co se týká rozdělení obyvatel na území ORP Chomutov, převažuje dle SLDB 2011 národnost 

česká, tj. 68 %, velké procento obyvatel (28 %) neuvedlo žádnou národnost. Pokud vezmeme 

v potaz data Ředitelství služeb cizinecké policie Ministerstva vnitra ČR, tak k 31. 12. 2011 žilo 

v okrese Chomutov 5 440 cizinců7 (nejvíce občané se stáním občanstvím z Vietnamu, Slovenska 

a Ukrajiny). 

Tabulka 18: Rozdělení obyvatelstva podle národnosti v za SO ORP Chomutov 

Rozdělení 
obyvatelstva podle 

národnosti 

2011 

abs. % 

česká 53 738 68% 

moravská 80 0,1% 

slezská 2 N/A 

slovenská 1 518 2% 

německá 564 1% 

polská 88 0,1% 

romská 153 0,2% 

ukrajinská 279 0,4% 

vietnamská 518 1% 

neuvedeno 21 626 28% 

                                                        Zdroj: SLDB 2011 

3.7 BYDLENÍ 

Podle statistického šetření Sčítání lidu, domů a bytů bylo v Chomutově v roce 2001 celkem 3 631 

domů. Z nich bylo 2 196 rodinných domů, 1 321 bytových domů. Většina těchto domů je 

obydlených. Rodinné domy vlastnily převážně fyzické osoby. Bytové domy naopak byly ve 

vlastnictví obce.  

                                                             
7 ČSÚ: Ředitelství služeb cizinecké policie Ministerstva vnitra ČR; bez osob s platným azylem 
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V roce 2011 bylo ve městě Chomutově celkem 3 996 domů. 2 524 bylo rodinných domů a 1 357 

bytových domů. Opět většina z nich byla obydlených. Jako v roce 2001, tak i v roce 2011 většinu 

rodinných domů vlastnily fyzické osoby.  

Vlastnictví bytových domů se mezi lety 2001 a 2011 ale změnilo, přešlo převážně do 

spoluvlastnictví vlastníků bytů, části z nich ale stále vlastní město a bytové družstvo. 

Tabulka 19: Domovní fond v roce 2001 a 2011 ve městě Chomutově 

  

2001 2011 

Celkem 
rodinné 

domy 
bytové 
domy 

Celkem 
rodinné 

domy 
bytové 
domy 

ostatní 
budovy 

Domy úhrnem 3 631 2 196 1 321 3 996 2 524 1 357 115 

Domy obydlené 3 478 2 088 1 302 3 752 2 321 1 335 96 

z toho podle 
vlastnictví domu 

fyzická osoba 2 119 1 991 104 2 378 2 195 164 19 

obec, stát 802 41 739 128 17 98 13 

bytové 
družstvo 

271 - 271 96 - 96 - 

spoluvlastnictví 
vlastníků bytů 

255 - - 578 37 540 1 

Zdroj: ČSÚ 

Období výstavby a tím pádem také stáří domů ukazuje následující tabulka. Nejvíce domů, které 

v roce 2011 byly vykázány v Chomutově, bylo vystaveno mezi lety 1920 – 1970, tzn., že 

v současnosti jsou tyto domy cca 40 – 90 let staré. V této době probíhala nejvíce výstavba jak 

rodinných, tak i bytových domů. 

Pro bytové domy byla významná také léta 1971 – 1980, tj. spousta bytových domů ve městě 

vykazuje stáří cca 30 - 40 let. Větší nárůst výstavby rodinných domů je pozorován mezi lety 

2001 – 2011, kdy jich přibylo 299. 

Tabulka 20: Domy v Chomutově podle období výstavby  

Zdroj: ČSÚ 

Nyní se od domů přesuneme k bytům (tabulka 17). Obydlené byty podle právního důvodu 

užívání vykazují v Chomutově následující charakteristiky. Nejvíce obydlených bytů bylo v roce 

2001 nájemních (60,69 %). Druhou největší skupinou byly byty družstevní (20,57 %). Všechny 

družstevní byty spadaly do kategorie bytové domy. Převážná část nájemních bytů spadala také 

pod bytové domy. Oproti tomu byty v rodinném domě byly z většiny ve vlastním domě. 

  Celkem 
rodinné 

domy 
bytové domy 

ostatní 
budovy 

Domy úhrnem 3 996 2 524 1 357 115 
Domy obydlené 3 752 2 321 1 335 96 

z toho podle období 
výstavby nebo 
rekonstrukce domu 

1919 a dříve 305 249 46 10 

1920 - 1970 1 802 1 159 633 10 

1971 - 1980 570 204 359 7 

1981 - 1990 389 189 198 2 

1991 - 2000 257 215 30 12 

2001 - 2011 299 258 38 3 
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V roce 2011 bylo nejvíce bytů v osobním vlastnictví (35,49 %). Druhou největší kategorií byly 

byty nájemní, následovaly byty družstevní. Byty, které se nacházely v rodinném domě, byly 

téměř ze 100 % ve vlastním domě. Byty v bytových domech byly nejvíce v osobním vlastnictví, 

dále potom nájemní a družstevní byty. 

Tabulka 21: Byty podle právního důvodu užívání v letech 2001 a 2011 

  
2001 2011 

Celkem 
 

rodinné 
domy 

bytové 
domy 

Celkem 
 

rodinné 
domy 

bytové 
domy 

Obydlené byty celkem 21 229  2 718 18 430 21 108  2 951 18 049 

z toho právní 
důvod užívání 
bytu 

ve 
vlastním 
domě 

2 220 10,46% 2 135 74 2 343 11,10% 2 220 107 

v osobním 
vlastnictví 

938 4,42%  938 7 492 35,49% 1 7 489 

nájemní 12 884 60,69% 166 12 681 5 463 25,88% 201 5 232 

družstevní 4 367 20,57%  4 367 3 512 16,64% - 3 512 

Zdroj: SLBD 2001, 2011 

Byty rozdělujeme také podle toho, kolik mají místností. V roce 2001 bylo v Chomutově nejvíce 

bytů se 2 místnostmi (39,87 %). Na druhém místě byly byty se 3 místnostmi (33,64 %). Byty 

s 5 a více místnostmi byly zastoupeny pouze necelými 2 %. V roce 2011 lze pozorovat některé 

změny. Nejvíce bytů bylo se 3 místnostmi (32,29 %), druhou největší skupinou byly byty se 

4 místnostmi (24,16 %). Významně narostl počet bytů s 5 a více místnostmi (cca 10 %). 

Tabulka 22: Obydlené byty podle počtu obydlených místností 

 2001 2011 

  Celkem % 
rodinné 

domy 
bytové 
domy 

Celkem % 
rodinné 

domy 
bytové 
domy 

Obydlené byty celkem 21 229  2 718 18 430 21 108  2 951 18 049 

z toho s počtem 
obytných 
místností 

1 3 749 17,66% 126 3 616 1 047 4,96% 52 995 

2 8 464 39,87% 731 7 700 3 577 16,95% 154 3 418 

3 7 142 33,64% 915 6 201 6 816 32,29% 671 6 130 

4 1 414 6,66% 564 842 5 099 24,16% 752 4 328 

5 a více 391 1,84% 358 31 2 174 10,30% 1 070 1 088 

Zdroj: SLBD 2001, 2011 

Podle Ministerstva pro místní rozvoj, které vydává tzv. mapu nájemného, má standardní byt 

v Chomutově velikost 65 m2 a patří do panelové výstavby. Na území se nacházejí středně velké 

byty o rozloze 40 až 70 m2 včetně. 
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Tabulka 23: Vlastnosti standardního bytu v Chomutově 

Podlahová plocha bytu 65 m2 

Velikostní kategorie středně velké byty (40 až 70 m2 včetně) 

Technologie výstavby panelová stavba 

Stáří a technický stav domu stavba ve standardním technickém stavu 

Technický stav bytu byty ve standardním technickém stavu 

Zdroj: MMR 

Nájemné v tomto standardním bytě je zjištěné odhadem obvyklého nájemného, které posoudil 

soudní znalec. Obvyklé nájemné v tomto standardním bytě v Chomutově činí 59,30 - 65,50 

Kč/m2/měsíc, tj. 3 854,50 - 4 257,50 Kč/byt/měsíc. 

Tabulka 24: Informace o nájemném standardního bytu 

Obvyklé nájemné 59,30 - 65,50 Kč/m2/měsíc 

Celkem za standardní byt 3 854,50 - 4 257,50 Kč/byt/měsíc 

Datum aktualizace MMR 2011 

Zdroj: MMR 

MĚSTSKÝ BYTOVÝ FOND 

Tabulka níže uvádí přehled bytového fondu v majetku města Chomutova a v majetku městské 

společnosti Chomutovská bytová, a. s. 

Všechny domy prošly revitalizací, byť některé už před více než 15 lety. Z uvedeného počtu bytů 

je vždy určitá část bytů v domech společenství vlastníků jednotek (k 1. 1. 2014 jde o 12 

městských bytů). 

Tabulka 25: Přehled o počtu domů, bytů a nebytových prostor v majetku města (stav k 1. 1. roku) 

vlastnictví   2009 2010 2011 2012 2013 2014 

město Chomutov 

byty 452 379 316 304 298 288 

nebyty 37 29 26 23 16 16 

domy 27 26 22 19 22 22 

Chomutovská 
bytová a.s. 

byty 1 297 1 298 1 354 1 354 1 351 1 351 

nebyty 65 66 68 67 78 78 

domy 160 160 24 24 27 27 

Zdroj: Chomutovská bytová a.s. 

V přehledu za Chomutovskou bytovou a. s. byl zaznamenán v roce 2010 (stav k 1. 1. 2011) 

nárůst z důvodu vkladu 56 bytů v domech SVJ. Z uvedeného počtu je téměř ve všech bytech 

zrealizována výměna oken. Celková revitalizace je provedena pouze u jednoho domu (č. p. 

3921). V letech 2011 – 2013 byly provedeny rekonstrukce všech výtahů v domech Chomutovské 

bytové a.s. a.s. 
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Shrnutí analýzy z kapitoly Obyvatelstvo a bydlení: 

Analýza kapitoly Obyvatelstvo a bydlení je shrnuta do následujících bodů: 

- mezi roky 2001 až 2011 poklesl počet obyvatel města (tento trend úbytku obyvatelstva 

se projevil i u jiných měst Ústeckého kraje, např. u měst Most, Teplice, Děčín), 

- ve městě Chomutově dochází k demografické změně, konkrétně ke stárnutí obyvatelstva 

(kategorie skupiny lidí starších 65 let se mezi lety 2001 a 2011 zvýšila o 3,5 %, tj. v roce 

2001 z 11% na 14,5 % v roce 2011), 

- stejný trend stárnutí obyvatelstva můžeme pozorovat i za území ORP Chomutov, ovšem 

tento trend je méně postupný než v Chomutově, 

- z pohledu rodinného stavu vzrostl počet svobodných obyvatel (v roce 2001 je počet 

svobodných 19 680, v roce 2011 je počet svobodných 20 154), 

- v porovnání s celorepublikovým průměrem má město Chomutov horší vzdělanostní 

strukturu obyvatel. Pozitivní je ovšem vývoj vzdělanosti. Za posledních 10 let se snížila 

skupina lidí bez či se základním vzděláním a zvýšila skupina lidí s vysokoškolským 

vzděláním, 

- od roku 2001 do roku 2011 se změnil poměr obydlených bytů podle právního důvodu 

užívání. Nejvíce obydlených bytů bylo v roce 2001 nájemních, zatímco v roce 2011 je 

nejvíce bytů v osobním vlastnictví. Taktéž mezi těmito lety došlo ke změně počtu 

obydlených bytů dle počtu místností, mezi těmito roky lze pozorovat trend nárůstu 

počtu místností v obydlených bytech. V roce 2011 bylo nejvíce obydlených bytů se 

3 místnostmi, v roce 2001 se dvěma místnostmi,  

- většina bytových domů ve městě Chomutově vykazuje stáří cca 30 - 40 let. Mezi roky 

2001 a 2011 lze pozorovat větší nárůst výstavby rodinných domů (konkrétně 299 

domů). 
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4 Ekonomika a trh práce 

4.1 EKONOMICKÁ AKTIVITA OBYVATELSTVA 

Tato podkapitola se bude zabývat ekonomickou aktivitou chomutovského obyvatelstva. V roce 

2001 bylo v Chomutově 52 % ekonomicky aktivních obyvatel. Do této skupiny patří jak 

zaměstnaní, tak i nezaměstnaní obyvatelé. V roce 2011 byl poměr ekonomicky aktivních 

obyvatel v Chomutově menší, činil pouze 47 %.  

Ekonomicky neaktivní obyvatelstvo oproti tomu ve sledovaných letech mírně pokleslo. V roce 

2001 to bylo 45 %, v roce 2011 pak již 44 %. Mezi ekonomicky neaktivní obyvatelstvo patří 

nepracující důchodci, ostatní s vlastním zdrojem obživy, osoby v domácnosti, děti předškolního 

věku, ostatní závislé osoby, žáci, studenti a učni. 

Pokud obyvatelstvo rozdělíme podle pohlaví, můžeme pozorovat následující (tabulka 26). Podíl 

ekonomicky aktivních mužů poklesl mezi lety 2001 a 2011 z 57 % na 50 %. Podíl ekonomicky 

neaktivních se také snížil, z 39 % v roce 2011 na 38 % v roce 2011.  Zvýšila se položka 

nezjištěno. Co se týká ženského obyvatelstva, podíl ekonomicky aktivních žen poklesl ve 

sledovaných letech ze 47 % (2001) na 43 % (2011). Oproti tomu ekonomicky neaktivní podíl 

žen se zvýšil z 50 % (2001) na 51% (2011). Z předchozího textu je tedy zřejmé, že ekonomicky 

aktivnější jsou v Chomutově muži (v roce 2011 50 %) oproti ženám (v roce 2011 43 %). 

Tabulka 26: Ekonomická aktivita obyvatel mezi lety 2001 a 2011 
  2001  2011  
Ekonomická aktivita abs. % abs. % 

Obyvatelstvo celkem 51 007 100% 48 328 100% 

Ekonomicky aktivní 26 564 52% 22 530 47% 

Ekonomicky neaktivní 22 734 45% 21 404 44% 

Nezjištěno 1 709 3% 4 394 9% 

Muži celkem 24 890 100% 23 774 100% 

Ekonomicky aktivní 14 212 57% 11 987 50% 

Ekonomicky neaktivní 9 639 39% 8 917 38% 

Nezjištěno 1 039 4% 2 870 12% 

Ženy celkem 26 117 100% 24 554 100% 

Ekonomicky aktivní 12 352 47% 10 543 43% 

Ekonomicky neaktivní 13 095 50% 12 487 51% 

Nezjištěno 670 3% 1 524 6% 

Zdroj: SLBD 2001, 2011 

Zaměříme-li se na rok 2011 (tabulka 27), lze pozorovat některé charakteristiky. Ekonomicky 

aktivní obyvatelstvo se dělilo na zaměstnané (86 %) a nezaměstnané (14 %). Mezi zaměstnané 

patří zaměstnanci, kteří v roce 2011 činili 80 % všech zaměstnaných. Zaměstnavatelů byla 3 % 

a pracující na vlastní účet 10 %. Ve skupině obyvatel pracujících na vlastní účet převažují muži 

(1321 v roce 2011), což je cca 2 x více než žen (677 v roce 2011). Pokud rozdělíme zaměstnané 

dle věkových skupin, 5 % z nich byli pracující důchodci a 2 % ženy na mateřské dovolené. 

Ekonomicky neaktivní obyvatelstvo zahrnuje nepracující důchodce, kterých bylo 50 %, a také 

studenty a žáky, jež zaujímali 29 % ze všech neaktivních. 
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Tabulka 27: Obyvatelstvo podle ekonomické aktivity 2011 

 Celkem muži ženy 

Ekonomicky aktivní celkem 22 530 11 987 10 543 

v tom: 

Zaměstnaní 19 423 10 410 9 013 

z toho podle 
postavení v 
zaměstnání 

zaměstnanci 15 565 8 060 7 505 

zaměstnavatelé 637 469 168 

pracující na 
vlastní účet 

1 998 1 321 677 

ze 
zaměstnaných 

pracující 
důchodci 

913 434 479 

ženy na 
mateřské 
dovolené 

431 - 431 

Nezaměstnaní 3 107 1 577 1 530 

Ekonomicky neaktivní celkem 21 404 8 917 12 487 

z toho 
nepracující důchodci 10 597 3 987 6 610 

žáci, studenti, učni 6 101 3 035 3 066 

Osoby s nezjištěnou ekonomickou aktivitou 4 394 2 870 1 524 

Zdroj: SLBD 2011 

4.2 NEZAMĚSTNANOST 

Město Chomutov patří k lokalitám s nejvyšší mírou nezaměstnanosti. Dle údajů MPSV z ledna 

2013 podíl nezaměstnaných osob v ČR dosáhl 8 % (dle nové metodiky výpočtu). Na jedno volné 

místo čeká v průměru přes 17 lidí. V Chomutově na jedno pracovní místo připadá 46,9 osob. 

Graf 4: Města dle nejvyšší nezaměstnanosti (údaje v %, leden 2013) 

 
Zdroj: MPSV 

 

V následující tabulce je možné pozorovat vývoj v počtu uchazečů o zaměstnání. Mezi lety 2008 

a 2011 rostl počet uchazečů o zaměstnání v Chomutově z 2 807 v roce 2008 na 3 522 v roce 

2011.  

Počet uchazečů na jedno pracovní místo se ale od roku 2009 snižuje, v roce 2009 připadalo na 

jedno pracovní místo 22,6 uchazečů, v roce 2011 to bylo 20,6 uchazečů. 
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Míra nezaměstnanosti v Chomutově se mezi roky 2009 a 2011 v posledních třech letech 

pohybuje kolem a přes 13 %, což je vyšší číslo, než je průměr celého Ústeckého kraje ve 

sledovaných letech (cca 10 %).  

Problémem je délka nezaměstnanosti -  nejvíce nezaměstnaných osob se pohybuje v kategorii 

nezaměstnaných déle než 12 měsíců. Dlouhodobá nezaměstnanost postihuje především starší 

osoby, osoby se zdravotním postižením či nižší kvalifikací. Tento typ nezaměstnanosti je 

nebezpečný, protože čím déle jsou lidé nezaměstnaní, tím větší je problém s opětovným 

zařazením do pracovního procesu.  

Tento jev s sebou nese spoustu sociologických i sociálních problémů, jako je snížení životní 

úrovně, sociální izolace, ztráta statusu, zatěžování rodinných vztahů a někdy dokonce i zhoršení 

zdravotního stavu. Proto je nutné se tomuto jevu věnovat a rozvinout takové politiky, které by 

napomohly snížit dlouhodobou nezaměstnanost. 

Důvodem takto vysoké nezaměstnanosti jsou strukturální změny, které proběhly v regionu v 90. 

letech 20. století. Snížil se počet zaměstnanců v odvětví hutnictví, energetiky, paliv 

a v chemickém průmyslu. Část zaměstnanců, která přišla o práci, se odstěhovala z lokality ve 

snaze uplatnit se jinde. Převážná část obyvatel ale v Chomutově zůstala.8 

Tabulka 28: Uchazeči o zaměstnání mezi lety 2008 a 2011 
  Počet 

uchazečů o 
zaměstnání 

z toho podle délky nezaměstnanosti Počet 
uchazečů o 
zaměstnání 

- 
dosažitelní 

Míra 
nezaměstnanosti 

(%) 

Počet 
uchazečů 

na 1 
volné 
místo 

do 3 
měsíců 

více 
než 3 

měsíce 
až 6 

měsíců 

více 
než 6 

měsíců 
až 9 

měsíců 

více 
než 9 

měsíců 
až 12 

měsíců 

více 
než 12 
měsíců 

2008 2 807 . . 1 430 . 1 052 2 714 10,2 . 

2009 3 665 923 712 457 360 1 213 3 617 13,6 22,6 

2010 3 679 1 021 568 329 289 1 472 3 626 13,7 20,7 

2011 3 522 868 581 318 225 1 530 3 490 13,1 20,6 

Zdroj: Veřejná databáze ČSÚ  

Jak bylo zmíněno výše, nejrizikovějším typem nezaměstnanosti je nezaměstnanost dlouhodobá. 

Pokud rozdělíme nezaměstnanost podle délky, vznikne nám 5 zkoumaných skupin (tabulka 24). 

V Chomutově lze pozorovat, že krátkodobá nezaměstnanost do 3 měsíců se pohybuje mezi 20 –

30 % z celé nezaměstnanosti.  

Nezaměstnanost od 3 do 6 měsíců se pohybuje mezi 10 – 20 %. Nezaměstnanosti od 6 do 9 

měsíců je 5 – 10 % celkové nezaměstnanosti. Nezaměstnanost od 9 do 12 měsíců také není velmi 

významná, cca 5 – 8 %.  

Problém ovšem nastává u nezaměstnanosti v délce více než 12 měsíců do 24 měsíců – tato 

kategorie nezaměstnanosti činí 13 - 20 % z celkového počtu nezaměstnaných. Nezaměstnanost 

delší než 24 měsíců je také velmi vysoká, činí mezi zkoumanými lety 20 – 25 %. Právě v roce 

2011 se tento ukazatel zvýšil až na cca 25 % z celkové nezaměstnanosti. Mezi dlouhodobě 

nezaměstnanými jsou často občané se zdravotními problémy, nižším či základním vzděláním 

a lidé starší 50 let. 

                                                             
8 Zdroj: Koncepce sociální politiky statutárního města Chomutova se zaměřením na sociální začleňování 
2013 - 2015 
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Graf 5: Uchazeči o zaměstnání podle délky nezaměstnanosti 2009 a 2011 

 

Zdroj: ČSÚ, vlastní výpočty autora 

Zajímavé je se podívat na nezaměstnanost v Chomutově také podle věku nezaměstnaných 

obyvatel. Jak je vidět z následující tabulky, nejvíce uchazečů o zaměstnání je ve věkové skupině 

50 - 54 let. Mezi lety 2009 a 2011 sem patřilo cca 13 % všech uchazečů o práci.  

Právě tato skupina je pro nezaměstnanost velmi náchylná. Jedná se obyvatele pracující např. 

30 let v jednom zaměstnání, kteří jsou kvalifikováni na jednu činnost, a 10 let před odchodem do 

důchodu nemohou po ztrátě zaměstnání nalézt novou práci. Řešením je zde rekvalifikace, 

mnohdy se však stává, že tito lidé již nejsou schopni práci nalézt.  

Druhou nejohroženější skupinou je věková skupina 20 – 24 let, neboli mladí lidé, převážně po 

škole, tj. absolventi. Podíl těchto osob na celkovém počtu uchazečů o zaměstnání je zde vyšší, 

pohybuje se okolo 11 – 13 %. 

Tabulka 29: Uchazeči o zaměstnání podle věku 

  2009 2010 2011 
Uchazeči o zaměstnání 3 665  3 679  3 522  

Uchazeči 
podle 
věku 

do 19 let 143 3,9% 151 4,1% 161 4,6% 
20 - 24 let 473 12,9% 398 10,8% 444 12,6% 
25 - 29 let 447 12,2% 450 12,2% 408 11,6% 
30 - 34 let 444 12,1% 457 12,4% 429 12,2% 
35 - 39 let 387 10,6% 420 11,4% 388 11,0% 
40 - 44 let 373 10,2% 361 9,8% 356 10,1% 
45 - 49 let 409 11,2% 419 11,4% 398 11,3% 
50 - 54 let 487 13,3% 486 13,2% 462 13,1% 
55 - 59 let 437 11,9% 456 12,4% 402 11,4% 
60 a více let 65 1,8% 81 2,2% 74 2,1% 

Zdroj: ČSÚ 

Kdo je typickým uchazečem o zaměstnání, je ukázáno v následující tabulce. Největší skupinou 

nezaměstnaných obyvatel jsou ti, kteří mají pouze základní vzdělání. Mezi lety 2009 a 2011 se 

jejich podíl pohyboval okolo 42 % všech nezaměstnaných.  

Druhou nejohroženější skupinou podle úrovně vzdělanosti jsou obyvatelé se středním 

odborným vzděláním s výučním listem. Jejich podíl se pohubuje ve sledovaném období okolo 

32 – 35 %. 
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Třetí nejvíce ohroženou skupinou jsou lidé s úplným středním odborným vzděláním s maturitou. 

Mezi lety 2009 a 2010 byla tato skupina zastoupena na celkové nezaměstnanosti cca 10 – 12 %. 

Tabulka 30: Uchazeči o zaměstnání podle vzdělání 
  2009 2010 2011 
Uchazeči o zaměstnání 3 665  3 679  3 522  

struktura 
uchazečů 
podle 
vzdělání 

Bez vzdělání 2 0,05% 1 0,03% 1 0,03% 
Neúplné základní 
vzdělání 

7 0,19% 4 0,11% 8 0,23% 

Základní vzdělání 1 523 41,56% 1 511 41,07% 1 511 42,90% 
Nižší střední vzdělání -  1 0,03% 1 0,03% 
Nižší střední odborné 
vzdělání 

122 3,33% 107 2,91% 103 2,92% 

Střední odborné 
vzdělání s výučním 
listem 

1 261 34,41% 1 314 35,72% 1 129 32,06% 

Střední nebo střední 
odborné vzdělání bez 
maturity i výučního 
listu 

32 0,87% 32 0,87% 29 0,82% 

Úplné střední 
všeobecné vzdělání 

104 2,84% 97 2,64% 92 2,61% 

Úplné střední odborné 
vzdělání s vyučením i 
maturitou 

124 3,38% 119 3,23% 107 3,04% 

Úplné střední odborné 
vzdělání s maturitou 
(bez vyučení) 

401 10,94% 398 10,82% 425 12,07% 

Vyšší odborné vzdělání 10 0,27% 10 0,27% 18 0,51% 
Bakalářské vzdělání 13 0,35% 18 0,49% 26 0,74% 
Vysokoškolské vzdělání 63 1,72% 62 1,69% 65 1,85% 
Doktorské vzdělání 3 0,08% 5 0,14% 7 0,20% 
absolventi škol 133 3,63% 112 3,04% 125 3,55% 

Zdroj: ČSÚ 

Rizikovými skupinami, které jsou ohroženy dlouhodobou nezaměstnaností, jsou tedy občané 

s nízkou úrovní kvalifikace nebo s neuplatitelnou kvalifikací na pracovním trhu, dále uchazeči 

bez jakékoliv kvalifikace. Problém uplatnit se mají také uchazeči pečující o děti do 15 let 

či uchazeči do 20 let věku. Ohroženou skupinou jsou lidé nad 50 let věku. 

4.3 EKONOMICKÉ SUBJEKTY 

Ekonomické subjekty9 nacházející se na území města Chomutova mají zásadní význam pro celý 

ekonomický život společnosti. Mezi ekonomické subjekty patří domácnosti, které mají vlastní 

ekonomické potřeby a snaží se získávat statky a služby.  

Druhou velkou skupinou jsou podniky, ať už výrobní či prodejní subjekty, a také subjekty 

poskytující služby. Mezi další ekonomické subjekty patří stát (např. samospráva), který tvoří 

orgány státní moci. Ekonomickými subjekty jsou také zahraniční subjekty a neziskové subjekty, 

jako jsou spolky, nadace apod. Potenciální investoři mohou využít např. průmyslovou zónu 

Triangle situovanou na pomezí tří okresů - Chomutov, Most a Louny, na území Chomutova je 

situována průmyslová zóna Nové Spořice, Pražské pole, Za Výtopnou.  

                                                             
9 Město Chomutov v roce 2013 obsadilo v pořadí srovnávacího výzkumu Město pro byznys Ústeckého 
kraje 2013 6. místo v „Hodnocení podnikatelského prostředí podle 21 kritérií“. Zdroj: 
http://www.mestoprobyznys.cz/ 
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Jak ukazuje následující graf ve vývoji ekonomických subjektů mezi lety 2007 až 2012, počet 

ekonomických subjektů se v těchto sledovaných letech navyšoval. 

Mezi lety 2008 a 2010 je zde vidět růst až na 10 255 subjektů. V roce 2011 sledujeme mírný 

pokles a v roce 2012 opět dochází k návratu na hladinu z roku 2011 (10 275 ekonomických 

subjektů). 

Graf 6: Ekonomické subjekty celkem mezi lety 2008 – 2012  

 

Zdroj: ČSÚ, zpracováno autorem 

Jak bylo zmíněno již výše, můžeme ekonomické subjekty dělit na různé typy. Všechny 

ekonomické subjekty, které se mezi lety 2010 až 2012 nacházely ve městě Chomutově, náleží do 

národního hospodářství, jedná se o tzv. rezidentní subjekty. Významnými ekonomickými 

subjekty, co se do počtu týče, jsou také nefinanční podniky, domácnosti a ostatní osoby 

samostatně výdělečně činné, jak ukazuje následující tabulka. 

Tabulka 31: Vybrané ekonomické subjekty podle typu 
  
  

Registrované subjekty  z toho subjekty typu 
statistický podnik 10 

2010 2011 2012 2010 2011 2012 

Ekonomické subjekty celkem 10 255 10 239 10 275 5 104 5 124 5 357 

Národní hospodářství – rezidenti 10 255 10 239 10 275 5 104 5 124 5 357 

Nefinanční podniky 2 094 1 963 1 990 1 214 1 177 1 258 

Nefinanční podniky soukromé národní 1 011 1 064 1 109 663 703 785 

Nefinanční podniky soukromé pod zahraniční kontrolou 1 077 892 874 545 467 466 

Vládní instituce 29 27 26 29 27 26 

Místní vládní instituce 27 26 25 27 26 25 

Domácnosti 7 696 7 773 7 740 3 751 3 806 3 897 

Zaměstnavatelé 509 460 425 508 459 425 

Ostatní osoby samostatně výdělečně činné 6 893 7 012 7 009 3 149 3 235 3 314 

Neziskové instituce sloužící domácnostem 435 474 516 109 113 173 

Zdroj: ČSÚ 

Ekonomické subjekty můžeme také rozdělit podle právní normy. Jedná se tak tím pádem 

o fyzické osoby a právnické osoby. Mezi fyzické osoby patří fyzické osoby podnikající dle 

živnostenského zákona, samostatně hospodařící rolníci či fyzické osoby podnikající podle jiných 

zákonů než živnostenského zákona a zákona o zemědělství. Nejvíce je v Chomutově fyzických 

                                                             
10jedná se o subjekty, u nichž byla zjištěna aktivita 
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osob, které podnikají dle živnostenského zákona. Právnické osoby, kterých je počtem méně, jsou 

převážně obchodní společnosti. 

Tabulka 32: Ekonomické subjekty podle právní normy 
  Registrované subjekty  z toho subjekty typu 

statistický podnik [1]   
2010 2011 2012 2010 2011 2012 

Ekonomické subjekty celkem 10 255 10 239 10 275 5 104 5 124 5 357 
vybrané 
agregace 
právních 
forem 

fyzické osoby 7 519 7 576 7 552 3 692 3 723 3 768 
právnické osoby 2 736 2 663 2 723 1 412 1 401 1 589 
fyzické osoby podnikající dle 
živnostenského zákona 

7 028 7 094 7 059 3 348 3 376 3 411 

samostatně hospodařící rolníci 23 22 23 21 21 22 
fyzické osoby podnikající dle jiných 
zákonů než živnostenského a zákona 
o zemědělství 

468 460 470 323 326 335 

obchodní společnosti 1 126 1 159 1 205 765 777 880 
družstva 19 16 15 14 11 10 

[1] jedná se o subjekty, u nichž byla zjištěna aktivita            Zdroj: ČSÚ 

 
Podle počtu zaměstnanců rozdělujeme ekonomické subjekty na skupiny, které jsou bez 

zaměstnanců a se zaměstnanci. Zhruba jedna třetina všech ekonomických subjektů v Chomutově 

je bez zaměstnanců. Druhou největší skupinou jsou ekonomické subjekty s jedním až pěti 

zaměstnanci, třetí nejpočetnější skupinou jsou ekonomické subjekty s šesti až devíti 

zaměstnanci. Z toho je patrné, že v Chomutově můžeme najít převážně malé a střední podniky. 

Detailní čísla uvádí následující tabulka. 

Tabulka 33: Ekonomické subjekty podle počtu zaměstnanců 
  
  

 Registrované subjekty  z toho subjekty typu 
statistický podnik [1]   

2010 2011 2012 2010 2011 2012 

Ekonomické subjekty celkem 10 255 10 239 10 275 5 104 5 124 5 357 
Neuvedeno 6 100 6 175 6 277 972 1 084 1 366 

Bez zaměstnanců 3 052 3 028 2 986 3 032 3 009 2 979 

1 - 5 zaměstnanců 753 710 712 753 709 712 

6 - 9 zaměstnanců 113 108 109 113 108 109 

10 - 19 zaměstnanců 105 97 76 105 97 76 

20 - 24 zaměstnanci 22 16 16 21 15 16 

25 - 49 zaměstnanců 36 36 36 35 35 36 

50 - 99 zaměstnanců 42 38 37 41 37 37 

100 - 199 zaměstnanců 14 15 10 14 14 10 

200 - 249 zaměstnanců 7 5 6 7 5 6 

250 - 499 zaměstnanců 6 4 5 6 4 5 

500 - 999 zaměstnanců 4 6 4 4 6 4 

1000 - 3000 zaměstnanců . . . . . . 

3000 - 3999 zaměstnanců 1 1 1 1 1 1 

[1] jedná se o subjekty, u nichž byla zjištěna aktivita;  Zdroj: ČSÚ 

 

Ekonomické subjekty můžeme také rozdělit pomocí standardní klasifikace ekonomických 

činností Evropské unie – NACE. NACE dělí ekonomické činnosti tak, že každé statistické jednotce, 

která vykonává nějakou ekonomickou činnost, lze přiřadit kód NACE. 

Největší skupinou nacházející se v Chomutově podle klasifikace ekonomických činností NACE je 

skupina Maloobchod kromě motorových vozidel. Pod tuto skupinu patří např. podskupiny jako 
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Maloobchod s potravinami, nápoji a tabákovými výrobky ve specializovaných prodejnách či 

Maloobchod s pohonnými hmotami ve specializovaných prodejnách aj. V roce 2010 bylo 

v Chomutově 1576 těchto subjektů, v roce 2011 pak už pouze 1520 (tj. pokles o 56) a v roce 

2012 pak už pouze 1437. Na tomto vývoji je vidět zmenšování této skupiny. 

O druhé místo v počtu ekonomických subjektů náležejících do klasifikace ekonomických 

subjektů se dělí skupiny: Velkoobchod, kromě motorových vozidel a Specializované stavební 

činnosti. Velkoobchod oproti Maloobchodu mezi sledovanými lety vzrostl, tzn., že v roce 2010 

sem patřilo 1077 ekonomických subjektů, v roce 2011 pak 1111 (nárůst o 34) a v roce 2012 jich 

bylo už 1183. 

Důležitá je v Chomutově také skupina ekonomických subjektů v oblasti Stravování 

a pohostinství a skupina Činnosti v oblasti nemovitostí. 

Do následující tabulky byly zařazeny pouze činnosti, které mají více než 100 ekonomických 

subjektů. Malé skupiny zahrnuty nebyly. 

Tabulka 34: Ekonomické subjekty podle odvětví (NACE) 
  
  

 Registrované subjekty  z toho subjekty typu statistický 
podnik [1]    

2010 2011 2012 2010 2011 2012 

Ekonomické subjekty celkem 10 255 10 239 10 275 5 104 5 124 5 357 

Nezařazeno 317 366 410 122 162 199 

Rostlinná a živočišná výroba, myslivost a 
související činnosti 

138 145 144 81 90 90 

Výroba kovových konstrukcí a 
kovodělných výrobků, kromě strojů 
a zařízení 

362 347 349 178 179 187 

Výstavba budov 393 391 392 227 221 238 

Specializované stavební činnosti 1 107 1 040 1 007 519 502 499 

Velkoobchod, maloobchod a opravy 
motorových vozidel 

199 197 203 117 116 122 

Velkoobchod, kromě motorových vozidel 1 077 1 111 1 183 434 464 509 

Maloobchod, kromě motorových vozidel 1 576 1 520 1 437 657 605 594 

Pozemní a potrubní doprava 240 238 234 130 134 132 

Stravování a pohostinství 636 624 607 297 299 300 

Ostatní finanční činnosti 197 186 191 99 94 95 

Činnosti v oblasti nemovitostí 533 532 545 240 243 305 

Právní a účetnické činnosti 318 311 309 237 230 230 

Činnosti vedení podniků; poradenství 
v oblasti řízení 

215 197 171 107 97 79 

Architektonické a inženýrské činnosti; 
technické zkoušky a analýzy 

213 210 199 161 162 148 

Reklama a průzkum trhu 111 107 102 61 59 53 

Ostatní profesní, vědecké a technické 
činnosti 

285 282 290 142 137 149 

Vzdělávání 125 123 126 86 80 78 

Zdravotní péče 160 165 171 137 141 144 

Sportovní, zábavní a rekreační činnosti 225 226 236 96 95 123 

Činnosti organizací sdružujících osoby 
za účelem prosazování společných 
zájmů 

270 304 335 67 68 104 

Poskytování ostatních osobních služeb 302 319 327 195 201 212 

Zdroj: ČSÚ 
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4.4 EKONOMIKA A TRH PRÁCE SO ORP CHOMUTOV 

V roce 2011 bylo v SO ORP Chomutov 46 % ekonomicky aktivních obyvatel. Do této skupiny 

patří jak zaměstnaní, tak i nezaměstnaní obyvatelé. Ekonomicky aktivní obyvatelstvo se dělilo na 

zaměstnané (86 %) a nezaměstnané (14 %). Mezi zaměstnané patří zaměstnanci, kteří v roce 

2011 činili 80 % všech zaměstnaných. Zaměstnavatelů byla 4 % a pracující na vlastní účet 10 %. 

Pokud rozdělíme zaměstnané dle věkových skupin, 4 % z nich byli pracující důchodci a 2 % ženy 

na mateřské dovolené. 

Ekonomicky neaktivní obyvatelstvo zahrnuje nepracující důchodce, kterých bylo 46 %, a také 

studenty a žáky, jež zaujímali 30 % ze všech neaktivních. 

Tabulka 35: Obyvatelstvo podle ekonomické aktivity 2011 za správní obvod ORP Chomutov 

 Celkem muži ženy 

Ekonomicky aktivní celkem 37 882 39 079 35 156 

v tom: 

Zaměstnaní 32 722 20 386 17 496 

z toho podle 
postavení v 
zaměstnání 

zaměstnanci 26 246 12 426 14 923 

zaměstnavatelé 1 084 793 291 

pracující na 
vlastní účet 3 323 2 227 1 096 

ze 
zaměstnaných 

pracující 
důchodci 1 336 660 676 

ženy na 
mateřské 
dovolené 674 - 674 

Nezaměstnaní 5 160 2 587 2 573 

Ekonomicky neaktivní celkem 35 269 15 099 20 170 

z toho 
nepracující důchodci 16 232 6 181 10 051 

žáci, studenti, učni 10 803 5 376 5 427 

Osoby s nezjištěnou ekonomickou aktivitou 6 637 4 133 2 504 

                                                                                                              Zdroj: SLDB 2011 

 

4.4.1 Nezaměstnanost SO ORP Chomutov 

V následující tabulce je možné pozorovat vývoj v počtu uchazečů o zaměstnání. Mezi lety 2008 

a 2011 rostl počet uchazečů o zaměstnání v SO ORP Chomutov ze 4 630 v roce 2008 na 6 094 

v roce 2011.  

Míra nezaměstnanosti v ORP Chomutově se mezi roky 2009 a 2011 v posledních třech letech 

pohybuje přes 14 %, což je vyšší číslo, než je průměr celého Ústeckého kraje ve sledovaných 

letech (cca 10 %) a vyšší průměr, než je ve městě Chomutově. Uvedené hodnoty značí, že 

v Chomutově se nabízí více pracovních příležitostí než v obcích okolo Chomutova. 

Obdobným problémem jako u Chomutova je délka nezaměstnanosti nad 12 měsíců, která se dle 

následující tabulky postupně zvyšovala. Zatímco v roce 2008 byl počet uchazečů 1 667, v roce 

2011 byl počet uchazečů již 2 627. Tento jev s sebou nese spoustu sociálních a psychických 

problémů, proto je nutné se tomuto jevu věnovat a rozvinout takové politiky, které by 

napomohly snížit dlouhodobou nezaměstnanost. Mezi dlouhodobě nezaměstnanými na území 

ORP Chomutov jsou často občané se zdravotními problémy, nižším či základním vzděláním a lidé 

starší 50 let. Stejný nárůst počtu nezaměstnaných lze pozorovat v letech 2008 až 2011 také mezi 
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absolventy, i když zde se situace za roky 2010 a 2011 mírně zlepšila. Nesporným jevem, který se 

na situaci s nárůstem počtu uchazečů projevil, byla hospodářská krize, která započala na 

přelomu let 2008/2009. 

Tabulka 36: Uchazeči o zaměstnání mezi lety 2008 a 2011 za správní obvod ORP Chomutov 

  Počet uchazečů o 
zaměstnání - celkem 

Míra 
nezaměstnanosti 

(%) 

Počet uchazečů 
na 1 volné místo 

Počet uchazečů - 
absolventů 

Počet uchazečů - 
evidence nad 12 

měsíců 

2008 4 630 10,62 8,1 213 1 667 

2009 6 180 14,52 31,2 262 2 003 

2010 6 385 14,93 23,5 234 2 459 

2011 6 094 14,32 25,8 247 2 627 

Zdroj: Veřejná databáze ČSÚ 

4.4.2 Ekonomické subjekty ve správním obvodu ORP Chomutov 

Mezi roky 2010 až 2012 ve správním obvodu ORP Chomutov pozorujeme nárůst počtu 

ekonomických subjektů, konkrétně z 16 238 na 16 519. Všechny ekonomické subjekty, které se 

mezi lety 2010 až 2012 nacházely ve správním obvodu ORP Chomutov, náleží do národního 

hospodářství, jedná se o tzv. rezidentní subjekty. Významnými ekonomickými subjekty, co se do 

počtu týče, jsou také nefinanční podniky, domácnosti a ostatní osoby samostatně výdělečně 

činné, jak ukazuje následující tabulka. 

Tabulka 37: Vybrané ekonomické subjekty podle typu ve správním obvodu ORP Chomutov 

  
  

Registrované subjekty  z toho subjekty typu 
statistický podnik 11 

2010 2011 2012 2010 2011 2012 

Ekonomické subjekty celkem 16 238 16 401 16 519 8 126 8 280 8 679 

Národní hospodářství – rezidenti 16 238 16 401 16 519 8 126 8 280 8 679 

Nefinanční podniky 2 988 2 827 2 858 1 722 1 674 1 775 

Nefinanční podniky soukromé národní 1 479 1 545 1 610 740 639 629 

Nefinanční podniky soukromé pod zahraniční kontrolou 1 500 1 273 1 239 740 639 629 

Vládní instituce 79 78 76 78 77 76 

Místní vládní instituce 76 76 74 75 75 74 

Domácnosti 12 443 12 709 12 746 6 153 6 338 6 528 

Zaměstnavatelé 834 764 717 833 763 717 

Ostatní osoby samostatně výdělečně činné 11 199 11 519 11 590 5 220 5 456 5 593 

Neziskové instituce sloužící domácnostem 724 783 833 170 188 294 

[1] jedná se o subjekty, u nichž byla zjištěna aktivita                                                                     Zdroj: ČSÚ 

 

 

 

 

 

 

                                                             
11jedná se o subjekty, u nichž byla zjištěna aktivita 



35 
 

Ekonomické subjekty můžeme také rozdělit podle právní normy. Jedná se tak tím pádem 

o fyzické osoby a právnické osoby. Nejvíce je ve správním obvodu ORP Chomutov fyzických 

osob, které podnikají dle živnostenského zákona. Právnické osoby, kterých je počtem méně, jsou 

převážně obchodní společnosti. 

Tabulka 38: Ekonomické subjekty podle právní normy ve správním obvodu ORP Chomutov 

  Registrované subjekty  z toho subjekty typu 
statistický podnik [1]   

2010 2011 2012 2010 2011 2012 
Ekonomické subjekty celkem 16 238 16 401 16 519 8 126 8 280 8 679 

vybrané 
agregace 
právních 
forem 

fyzické osoby 12 212 12 448 12 499 6 113 6 271 6 366 

právnické osoby 4 026 3 953 4 020 2 013 2 009 2 313 

fyzické osoby podnikající dle 
živnostenského zákona 

11 455 11 697 11 722 5 591 5 736 5 803 

samostatně hospodařící rolníci 110 114 117 97 101 104 

fyzické osoby podnikající dle jiných 
zákonů než živnostenského a zákona 
o zemědělství 

647 637 660 425 434 459 

obchodní společnosti 1 631 1 671 1 729 1 116 1 136 1 267 

družstva 30 27 25 25 19 20 

[1] jedná se o subjekty, u nichž byla zjištěna aktivita                                                                     Zdroj: ČSÚ 

Podle počtu zaměstnanců rozdělujeme ekonomické subjekty na skupiny, které jsou bez 

zaměstnanců a se zaměstnanci. Zhruba jedna čtvrtina všech ekonomických subjektů ve správním 

obvodu ORP Chomutov je bez zaměstnanců. Druhou největší skupinou jsou ekonomické subjekty 

s jedním až pěti zaměstnanci, třetí nejpočetnější skupinou jsou ekonomické subjekty s šesti až 

devíti zaměstnanci. Z toho je patrné, že ve správním obvodu můžeme najít převážně malé 

a střední podniky. Detailní čísla uvádí následující tabulka. 

Tabulka 39: Ekonomické subjekty podle počtu zaměstnanců ve správním obvodu ORP Chomutov 

  
  

 Registrované subjekty  z toho subjekty typu 
statistický podnik [1]   

2010 2011 2012 2010 2011 2012 

Ekonomické subjekty celkem 16 238 16 401 16 519 8 126 8 280 8 679 

Neuvedeno 9 599 9 827 10 041 1 518 1 739 2 212 

Bez zaměstnanců 4 932 4 957 4 894 4 905 4 931 4 883 

1 - 5 zaměstnanců 1 177 1 118 1 113 1 177 1 116 1 113 

6 - 9 zaměstnanců 173 172 163 173 172 163 

10 - 19 zaměstnanců 158 141 132 158 141 132 

20 - 24 zaměstnanci 40 33 29 38 31 29 

25 - 49 zaměstnanců 63 63 63 62 62 63 

50 - 99 zaměstnanců 55 53 52 54 52 52 

100 - 199 zaměstnanců 22 20 15 22 19 15 

200 - 249 zaměstnanců 8 6 7 8 6 7 

250 - 499 zaměstnanců 6 4 5 6 4 5 

500 - 999 zaměstnanců 4 6 4 4 6 4 

1000 - 3000 zaměstnanců . . . . . . 

3000 - 3999 zaměstnanců 1 1 1 1 1 1 

[1] jedná se o subjekty, u nichž byla zjištěna aktivita;                                              Zdroj: ČSÚ 

 

Největší skupinou nacházející se ve správním obvodě ORP Chomutov podle klasifikace 

ekonomických činností NACE je skupina Maloobchod kromě motorových vozidel. Pod tuto 
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skupinu patří např. podskupiny jako Maloobchod s potravinami, nápoji a tabákovými výrobky 

ve specializovaných prodejnách či Maloobchod s pohonnými hmotami ve specializovaných 

prodejnách aj. V roce 2010 bylo ve správním obvodě ORP Chomutov 2462 těchto subjektů, 

v roce 2012 pak už jich bylo 2301. Na tomto vývoji je vidět zmenšování této skupiny.  

O druhé místo v počtu ekonomických subjektů náležejících do klasifikace ekonomických 

subjektů se dělí skupiny: Velkoobchod, kromě motorových vozidel a Specializované stavební 

činnosti. Velkoobchod oproti Maloobchodu mezi sledovanými lety vzrostl, tzn., že v roce 2010 

sem patřilo 1 685 ekonomických subjektů, v roce 2012 jich bylo už 1 862. 

Do následující tabulky byly zařazeny pouze činnosti, které mají více než 100 ekonomických 

subjektů. Malé skupiny zahrnuty nebyly. 

Tabulka 40: Ekonomické subjekty podle odvětví (NACE) ve správním obvodu ORP Chomutov 

  
  

 Registrované subjekty  z toho subjekty typu statistický 
podnik [1]    

2010 2011 2012 2010 2011 2012 

Ekonomické subjekty celkem 16 238 16 401 16 519 8 126 8 280 8 679 

Nezařazeno 513 589 656 202 262 317 

Rostlinná a živočišná výroba, myslivost a 
související činnosti 

387 411 426 226 253 278 

Výroba kovových konstrukcí a 
kovodělných výrobků, kromě strojů 
a zařízení 

594 580 585 306 309 323 

Výstavba budov 690 700 711 390 391 418 

Specializované stavební činnosti 1 707 1 644 1 604 846 813 805 

Velkoobchod, maloobchod a opravy 
motorových vozidel 

356 361 372 209 210 219 

Velkoobchod, kromě motorových vozidel 1 685 1 765 1 862 703 774 827 

Maloobchod, kromě motorových vozidel 2 462 2 399 2 301 977 926 915 

Pozemní a potrubní doprava 421 413 403 239 240 232 

Stravování a pohostinství 1 067 1 050 1 029 506 511 512 

Ostatní finanční činnosti 308 290 305 151 144 150 

Činnosti v oblasti nemovitostí 755 769 786 318 321 446 

Právní a účetnické činnosti 473 466 457 353 348 339 

Činnosti vedení podniků; poradenství 
v oblasti řízení 

293 270 239 146 132 111 

Architektonické a inženýrské činnosti; 
technické zkoušky a analýzy 

281 282 273 211 212 199 

Reklama a průzkum trhu 131 130 127 72 72 66 

Ostatní profesní, vědecké a technické 
činnosti 

397 406 419 199 202 219 

Vzdělávání 186 186 190 128 125 126 

Zdravotní péče 210 217 228 179 187 194 

Sportovní, zábavní a rekreační činnosti 346 349 358 148 149 185 

Činnosti organizací sdružujících osoby 
za účelem prosazování společných zájmů 

422 468 502 100 105 157 

Poskytování ostatních osobních služeb 467 502 525 310 332 353 

[1] jedná se o subjekty, u nichž byla zjištěna aktivita;                                              Zdroj: ČSÚ 
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Shrnutí analýzy z kapitoly Ekonomika a trh práce: 

 

Analýza kapitoly Ekonomika a trh práce je shrnuta do následujících bodů:: 

 

- v roce 2001 bylo v Chomutově 52 % ekonomicky aktivních obyvatel. Do této skupiny 

patří jak zaměstnaní, tak i nezaměstnaní obyvatelé. V roce 2011 byl poměr ekonomicky 

aktivních obyvatel v Chomutově menší, činil pouze 47 %. Výši ekonomicky aktivních 

obyvatel pod 50 % lze pozorovat i u jiných měst Ústeckého kraje (např. Most, Teplice, 

Děčín), v roce 2011 bylo v SO ORP Chomutov 46 % ekonomicky aktivních obyvatel, 

- mezi roky 2008 a 2011 rostl počet uchazečů o zaměstnání v Chomutově z 2 807 v roce 

2008 na 3 522 v roce 2011, v SO ORP Chomutov ze 4 630 v roce 2008 na 6 094 v roce 

2011, 

- velkým rizikem je délka nezaměstnanosti - nejvíce nezaměstnaných osob se pohybuje 

v kategorii nezaměstnaných déle než 12 měsíců. Dlouhodobá nezaměstnanost postihuje 

především starší osoby, osoby se zdravotním postižením či nižší kvalifikací. Tento typ 

nezaměstnanosti je nebezpečný, protože čím déle jsou lidé nezaměstnaní, tím větší je 

problém s opětovným zařazením do pracovního procesu (nezaměstnanost delší než 

24 měsíců je také velmi vysoká, činí mezi zkoumanými lety 20 – 25 %. Právě v roce 2011 

se tento ukazatel zvýšil v Chomutově až na cca 25 % z celkové nezaměstnanosti), 

obdobné zvýšení počtu dlouhodobě nezaměstnaných bylo i v SO ORP Chomutov,  

- nejvíce uchazečů o zaměstnání je ve věkové skupině 50 - 54 let. Mezi lety 2009 a 2011 

v Chomutově sem patřilo cca 13 % všech uchazečů o práci, druhou nejohroženější 

skupinou je věková skupina 20 - 24, podíl těchto osob na celkovém počtu uchazečů 

o zaměstnání je zde vyšší, pohybuje se v rozmezí 11 – 13 %, 

- největší skupinou ekonomických subjektů nacházející se v Chomutově a v SO ORP 

Chomutov podle klasifikace ekonomických činností NACE je skupina Maloobchod kromě 

motorových vozidel. 
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5 Doprava 
Město Chomutov se nachází na západním okraji Ústeckého kraje na úpatí Krušných hor. Jak bylo 

zmíněno již výše, díky své poloze je důležitou železniční a silniční křižovatkou. Spojuje Cheb 

s Ústím nad Labem a Prahu s Německem. 

5.1 AUTOMOBILOVÁ DOPRAVA 

SO ORP Chomutov prochází silnice 1. třídy I/7 z Prahy na hraniční přechod Hora Sv. Šebestiána – 

Reitzenhain. Tato silnice spojuje Prahu, Slaný, Louny s Chomutovem a pokračuje dále 

do Německa. Je dlouhá 97 km. 

Druhá silnice, která SO ORP Chomutov prochází, je silnice 1. třídy I/13, která prochází přes 

severozápad ČR a vede přes Karlovarský, Ústecký a Liberecký kraj. Spojuje Cheb s Ústím nad 

Labem. 

Obrázek č. 4: Silnice vedoucí přes Chomutov 

 
Zdroj: http://geoportal.jsdi.cz 

Okolo Chomutova došlo k výstavbě stavby R7 MÚK Droužkovice – MÚK Nové Spořice, která je 

částí souboru staveb ke zkapacitnění dvoupruhové silnice I/7 na čtyřpruhovou rychlostní silnici 

R7. Ta je zahrnuta do výhledové sítě dálnic a rychlostních komunikací v ČR. Hlavní silniční tah 

R7 Praha – Chomutov – hranice se Spolkovou republikou Německo umožní po přestavbě rychlé 

a hlavně kapacitní spojení českého vnitrozemí s oblastí Chemnitz v Sasku a návazně se státy EU. 

Výstavbou rychlostní silnice R7 tedy vznikl jihozápadní obchvat města Chomutova. Obchvat 

odvede značnou část tranzitivní dopravy, která dříve jezdila přes Chomutov. V současné době 

probíhají dokončovací práce na mostních objektech. Byly vybudovány protihlukové valy a stěny 

k ochraně obytné zástavby obce Spořice a bylo zahájeno budování protihlukových valů 

k ochraně obytné zástavby obce Droužkovice před hlukem z dopravy na rychlostní silnici R7. 

Část stavby R7 byla uvedena do provozu v prosinci 2013. 
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Obrázek č. 5: Intenzita dopravy v Chomutově 

 
Zdroj: http://www.rsd.cz; Sčítání dopravy 2010; Nejvytíženější úsek je vyznačen červenou barvou s intenzitou 

15 001 – 25 000 vozů za 24 hodin. 

Obrázek č. 6: Obchvat Chomutova 

  

Zdroj: http://www.rsd.cz 

http://www.rsd.cz/
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5.1.1 Systém parkování v Chomutově 

Systém parkování v Chomutově je rozdělen do několika oblastí. Zelené plochy na mapce jsou 

parkovací místa pro držitele karet, hnědé plochy nespadají do systému parkování, jsou řešeny 

nájemním vztahem. Modré plochy jsou určeny pro střednědobé stání a oranžové plochy pro 

návštěvníky. Finanční prostředky získané z placeného parkování jsou využívány na zbudování 

a úpravu parkovacích míst a parkovišť. Stávající stav parkovišť a parkovacích míst byl uveden 

v rámci dotazníkového šetření uskutečněného v roce 2013 jako problémový prvek města 

Chomutova. Důležitým bodem k rozvoji podnikatelského prostředí a kvalitního veřejného života 

je dostupnost páteřních tras, bezpečný pohyb po městské části a budování parkovacích míst. 

Ke zlepšení dopravní infrastruktury, zkvalitnění prostředí a splnění nároků na bezpečný pohyb 

obyvatel byly realizovány projekty s cílem vybudovat parkovací stání (např. projekty: Nová 

parkovací místa, nové veřejné osvětlení na sídlišti Písečná – II. Etapa; Nová parkovací místa 

 v ulici Výletní12). Ke zlepšení stávajícího stavu parkovacích míst bylo využito dotačních titulů.13 

V oblasti středu města, které navazuje na historické centrum, se nacházejí 4 zóny, viz následující 

obrázek. 

Obrázek č. 7: Mapa parkovacích zón 

 
Zdroj: Chomutov, dostupné z: http://www.chomutov-mesto.cz 

 

 

                                                             
12 http://www.chomutov-projekty.eu 
13 V dotazníkovém šetření byl také negativně uveden stav chodníků. I z těchto důvodů již byly realizovány 
projekty na úpravu či zbudování nových chodníků (jmenovat lze např. projekty: Nový chodník k areálu 
Podkrušnohorského Zooparku, Školní pěšina; Nové chodníky k Domu pro seniory, k zastávkám MHD, 
podchodům, v sídlišti; Kompletní modernizace a rekonstrukce v ulicích Jirkovská a Písečná; Vytvoření 
přístupového chodníku k Tescu (Zahradní); Rekonstrukce přístupového chodníku a schodišť, podchodu k 
zastávce MHD "Kamenná"; Rekonstrukce ulic Dřínovská, Kyjická; Rekonstrukce podchodu do sídliště 
Zahradní (ul. Pod Břízami). Zdroj: http://www.chomutov-projekty.eu 
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5.2 VEŘEJNÁ DOPRAVA 

Spojení Chomutova s okolními obcemi a ostatními městy je zajištěno prostřednictvím železniční 

a regionální linkové autobusové dopravy. Přilehlé obce jsou obsluhovány také v rámci systému 

městské hromadné dopravy. Od 1. 1. 2015 dochází ke změnám v rozdělení stávajících 

dopravních oblastí Ústeckého kraje ze současných 21 na 14. V oblasti Chomutovsko bude 

regionální autobusovou dopravu zajišťovat společnost Autobusy Karlovy Vary, a.s. 

5.2.1 Městská hromadná doprava  

Hromadnou přepravu osob v Chomutově zajišťuje Dopravní podnik měst Chomutova a Jirkova, 

a. s. Tento podnik zajišťuje městskou autobusovou a trolejbusovou dopravu jak v Chomutově, 

tak i v Jirkově. Na základním kapitálu podniku se 84,14 % podílí město Chomutov. Ve městě 

Chomutov jsou zavedeny 3 tarifní zóny. Cena jízdného je určena počtem projetých zastávek. 

Dopravní podnik zaměstnává přes 250 zaměstnanců a v provozu má cca 18 trolejbusů 

a 24 autobusů pro MHD a 57 autobusů pro linkovou a zájezdovou dopravu. V roce 2012 bylo 

cestujícím k dispozici 15 autobusových a 7 trolejbusových městských linek, které nabízely 

v pracovních dnech téměř 800 spojů a více než 600 spojů o víkendech a státních svátcích. 

Na linkách MHD bylo přepraveno v  roce 2012 5 200 tis. cestujících. V roce 2013 bylo na linkách 

MHD najeto 1 850 tis. kilometrů a přepraveno 5 100 tis. cestujících. 

15. 12. 2013 došlo k rozsáhlé reorganizaci trolejbusové dopravy. Byl zaveden systém páteřních 

linek, které spojují Chomutov s Jirkovem a doplňkových linek, jež obsluhují centrum města 

a chomutovská sídliště. Došlo k opuštění málo využívaných úseků tratí, naopak nejvíce vytížené 

úseky byly posíleny o nové spoje. Na území města je v současnosti provozováno 

6 trolejbusových a 14 autobusových linek MHD. 
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Obrázek č. 8: Orientační plán linek MHD platný od 15. 12. 2013 

 
Zdroj: http://www.dpchj.cz/zmenamhd/ 

 

Od 15. 12. 2013 jsou v provozu tyto linky: 

 linka 40: Jirkov, aut. nádr. – Jirkov, Horník – Jirkov, Nové Ervěnice – Písečná, zdrav. stř. – 

Kamenná  – Březenecká I – Palackého  – Poliklinika 

 linka 41: Jirkov, Horník – Jirkov, aut. nádr. – Jirkov, Nové Ervěnice – Písečná, zdrav. stř. – 

Kamenná  – Březenecká I – Čelakovského – Vodní – Palackého – Březenecká I – Kamenná 

– Písečná, zdrav. stř. – Jirkov, Nové Ervěnice – Jirkov, aut. nádr. – Jirkov, Horník 

 linka 50: Písečná – Písečná, zdrav. stř. – Kamenná – Březenecká I – Palackého  -

Poliklinika 

 linka 51: Písečná – Písečná, zdrav. stř. – Kamenná  – Březenecká I – Čelakovského – 

Vodní – Palackého – Chomutov, aut. nádr. 
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 linka 52: Písečná – Zahradní I – Kamenná – Březenecká I – Palackého – Poliklinika 

 linka 53: Písečná – Zahradní I – Kamenná – Březenecká I – Čelakovského – Vodní – 

Palackého – Chomutov, aut. nádr. 

5.2.2 Železniční doprava 

Již dříve bylo zmíněno, že Chomutov je důležitým železničním uzlem. Železniční trasy, které 

vedou přes Chomutov, pokračují do Chebu, Prahy, Ústí nad Labem a také do Liberce. 

Přes Chomutov vede železniční trať č. 130 Ústí nad Labem – Chomutov, která je dvoukolejná, 

elektrifikovaná a je součástí celostátní dráhy. Její součástí je Ervěnický a Mostecký koridor 

v úseku Most – Chomutov. 

Obrázek č. 9: Železniční trať Ústí nad Labem – Chomutov 

 
Zdroj: http://www.openstreetmap.org 

Z Chomutova také vede trať č. 140 přes Karlovy Vary do Chebu. Jedná se o dvoukolejnou 

elektrizovanou celostátní trať, která prochází jedním tunelem. 

Obrázek č. 10: Železniční trať Chomutov - Cheb 

 
Zdroj: http://www.openstreetmap.org 

Další tratí je trať Chomutov – Vejprty č. 137, která navazuje na trasu až do Chemnitz v Německu. 

Jedná se o jednokolejnou neelektrizovanou regionální dráhu a jejím provozovatelem je od 

1. července 2013 Správa železniční dopravní cesty. 

5.3 CYKLODOPRAVA 

Cyklistické trasy jsou v Chomutově a blízkém okolí připravovány tak, aby navazovaly na hlavní 

trasy v okolí včetně těch, které vedou ze sousedního Německa. Nejvýznamnějšími cyklistickými 

trasami jsou trasy: 

http://www.openstreetmap.org/
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- Chomutov – Jelení hora – Chomutov (trasa vede z Chomutova přes Bezručovo údolí, 

Horu sv. Šebestiána, Jelení horu zpět do Chomutova) 

- Chomutov – Pyšná – Chomutov (trasa vede z Chomutova přes Bezručovo údolí, 

Novodomskou cestu, Bernov, Slunečnou cestu, Pyšnou, Drmalskou myslivnu, Jirkov zpět 

do Chomutova) 

- Výlet Telčským a Telšským údolím (trasa vede z Chomutova přes Bezručovo údolí, 

Kalek, Gabrielinu huť, Telčské údolí, Boleboř, Orasín, Telšské údolí, Jirkov zpět do 

Chomutova) 

- Chomutov – Lesná – Chomutov (trasa vede z Chomutova přes Jirkov, Vysokou Pec, 

Lesnou, Rudolice, Kalek, Blatno, Bečov, Bezručovo údolí zpět do Chomutova) 

- Chomutov – Kalek – Načetín – Chomutov (trasa vede z Chomutova přes Březenec, 

Květnov, Mezihoří, Kalek, Načetín, novodomské rybníky, Bezručovo údolí zpět do 

Chomutova) 

- Chomutov – Blatno – Chomutov (trasa vede z Chomutova přes Bezručovo údolí, 

přehradu Kamenička, Novoblatskou cestu, Blatno, Březenec zpět do Chomutova) 

Nejvýznamnější trasou je propojení Chomutova s Horou Svatého Šebestiána, tj. napojení na 

Krušnohorskou magistrálu Bezručovým údolím. V údolí je vystavěna samostatná cyklostezka 

k Prvnímu mlýnu a pokračuje až ke Třetímu mlýnu. Cyklostezka vede přes Bezručovo údolí a je 

vhodná i pro rodiny s dětmi. K najetí je možno využít páteřní cyklostezku č. 3077 vedoucí přes 

město Chomutov. Celá trasa má asi cca 16 km a převýšení činí 100 m. 

Shrnutí analýzy z kapitoly Doprava: 

 

Analýza kapitoly Doprava je shrnuta do následujících bodů: 

  

- existence napojení města na dálniční síť, 

- blízkost neveřejného mezinárodního letiště v Pesvicích, 

- městská hromadná doprava - v roce 2013 bylo na linkách MHD najeto 

1 850 tis. kilometrů a přepraveno 5 100 tis. cestujících, 

- město Chomutov je důležitým železničním uzlem. Železniční trasy, které vedou přes 

Chomutov, pokračují do Chebu, Prahy, Ústí nad Labem a také do Liberce. 
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6 Technická infrastruktura14 

6.1 ZDROJE 

6.1.1 Zdroj elektrické energie 

Celý odběr města Chomutova zajišťují rozvodny 110/22 kV Chomutov – sever, Chomutov – jih 

a rozvodna Jirkov postavená v době výstavby panelové zástavby po roce 1980. Výkon plně 

pokrývá dnešní spotřebu elektrické energie. Uvnitř města jsou rozvody 22 kV provedené pomocí 

kabelového vedení, v okrajových částech pomocí venkovního vedení. Územím ORP Chomutov 

jsou vedeny distribuční trasy VN 22 kV, ze kterých jsou připojeny jednotlivé obce. 

 

6.1.2 Zdroj zemního plynu 

Chomutov je zásobován zemním plynem vysokotlakého uzlu Bylany vysokotlakou přípojkou. 

Vysokotlaký rozvod je zaústěn do regulačních stanic. Středotlaký rozvod plynu je proveden tak, 

aby jednotlivé městské části byly bezpečně a plynule zásobovány plynem ze středotlaké či 

nízkotlaké sítě. V oblasti panelových sídlišť jsou realizovány středotlaké rozvody, ve starší 

zástavbě nízkotlaké rozvody zemního plynu. Územím ORP Chomutov vede vysokotlakový 

plynovod a obce jsou připojeny stl. plynovodní soustavou. 
 

6.1.3 Zdroj tepla  

Základním zdrojem tepla v SO ORP Chomutov je pro centrální zásobování teplem elektrárna 

Prunéřov (vlastníkem a provozovatelem je společnost ČEZ a. s.).  

Do Chomutova je teplo dodáváno pomocí horkovodního tepelného napáječe. Primární 

horkovodní rozvody a tepelný napáječ vlastní a provozuje První severozápadní teplárenská a. s., 

Komořany u Mostu. Městský horkovodní primární rozvod končí na patě výměníkových stanic 

tepla. Výměníkové stanice tepla a sekundární rozvody tepla jsou asi z poloviny majetkem města 

a toto provozuje zařízení společnost TEPLO s. r. o. Zbývající výměníkové stanice tepla 

a sekundární rozvody jsou různých majitelů a provozovatelů. 
 

V Chomutově je umístěn zdroj tepla teplárna ACTHERM, která je schopna dodávat teplo do 

oddělené sítě centrálního zásobování teplem. Tato soustava má odlišné tlakové a teplotní 

parametry horké vody a je proto v topné sezóně provozována oddělené od systému napájeného 

z elektrárny Prunéřov. V letním období je tento zdroj schopen dodávat teplo pro ohřev užitkové 

vody do obou sítí (po úpravě parametrů teplonosného media). Pokud dojde v topné sezóně 

 přerušení dodávek tepla z Prunéřova, je zdroj ACTHERM schopen temperovat celou horkovodní 

soustavu města. 

6.2 DISTRIBUČNÍ SÍTĚ 

6.2.1 Elektrická síť 

Celý odběr města Chomutova a Spořic zajišťují 3 rozvodny ze tří rozvoden 110/22 kV 

kabelovým rozvodem a po venkovních napájecích vedeních. Na tento rozvod navazují 

transformační stanice 22/0,4 kV. V okrajových částech města je rozvod 22 kV proveden 

venkovním vedením. Transformační stanice 22/0,4 kV jsou různého provedení a stáří, jsou 

                                                             
14 Kapitola převzata a zpracována na základě Energetické koncepce města Chomutova 
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vybavené převážně jedním nebo dvěma transformátory. Spínací stanice slouží dodavateli 

elektrické energie jako rozpadové a manipulační body v systému 22 kV. Z trafostanice 22/0,4 kV 

je elektrická energie rozvedena kabelovým vedením NN jednotlivým spotřebitelům. 

 

6.2.2 Plynovody 

Pro Chomutov je vysazena vysokotlaká přípojka z vysokotlakého plynovodu Bylany – Klášterec 

nad Ohří.  

Středotlaké plynovody, které jsou vedeny na území města Chomutova, zásobují plynem velké 

odběratele a jsou zaústěny do regulačních stanic, kterými dále pokračuje plynárenská nízkotlaká 

síť. Nová výstavba sídlištních celků má provedené rozvody plynu pomocí středotlakých rozvodů. 

Realizace plynofikace pro účely vytápění rodinných domů, některých starších cihlových domů, 

byla zahájena po roce 1990. V dnešní době je město plně plynofikováno. Přípojky plynu jsou 

v těchto městských částech prakticky u každého obytného domu. Připojení majitelů obytných 

objektů na plynárenskou síť bylo v největším množství provedeno do roku 1995. 

V obytných souborech panelové zástavby a sídlišti je zemní plyn používán k vaření. Spotřeba 

plynu u těchto odběratelů nepřesáhne 900 m3/rok. 

Obecně platí, že užití zemního plynu doznalo nejdynamičtějšího vývoje ze všech síťových energií. 

Klíčem k jeho rozvoji byla jeho ekologická přijatelnost a cenová a technická dostupnost při 

kompletní plynofikaci města. Možnost plynofikace rodinných domů využila se státním 

příspěvkem většina majitelů RD v Chomutově. 

6.2.3 Tepelná síť 

Teplo je dopravováno do Chomutova z Elektrárny Prunéřov pomocí horkovodního tepelného 

napáječe 2 x DN 800. Před Chomutovem se základní napáječ větví na části, které zásobují teplem 

střed města Chomutova. Základní tepelný napáječ se na okraji města Chomutova větví na větev 

pro město a větev pro průmysl v okolí tratě a nádražního prostoru. Tepelné napáječe jsou ve 

městě uložené v kolektorech, průlezných i neprůlezných kanálech. Větve pro jednotlivá sídliště 

mají dimenze podle tepelných potřeb jednotlivých skupin odběratelů tepla. Pro zajištění plynulé 

a bezpečné dodávky tepla ve městě jsou primární horkovodní rozvody v několika místech 

propojené. 

Shrnutí analýzy z kapitoly Technická infrastruktura15: 

 

Analýza kapitoly Technická infrastruktura je shrnuta do následujících bodů: 

Stávající rozvodny plně pokrývají dnešní spotřebu elektrické energie. Z dosavadního zhodnocení 

technické infrastruktury lze za největší rizika považovat: 

- ekologické zatížení,  

- životnost stávajících materiálů (riziko růstu nákladů na správu, úniky tepla),  

- růst cen (vliv na odpojování - zapojování odběratelů).  

Mezi příležitosti koncepce technické infrastruktury patří: 

- užití účinných energetických zařízení - osvětlení, větrání, klimatizace, 

- kogenerace, rekuperace tepla 

- využití poznatků a technologií při snižování energetické náročnosti, 

                                                             
15 zpracována na základě Energetické koncepce města Chomutova 
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- vzdělávání veřejnosti k uvědomování si energetické spotřeby, 

- recyklace,  

- využití odpadního tepla, 

- modernizace, 

- užití vedlejších zemědělských produktů pro energetické účely. 
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7 Občanská vybavenost 

7.1 ŠKOLSTVÍ A VÝCHOVNÁ ZAŘÍZENÍ 

7.1.1 Mateřské školy 

V roce 2011 provozovalo statutární město Chomutov 15 mateřských škol. 13 z nich bylo 

sloučeno v jeden subjekt, další dvě  MŠ jsou spojeny se základní školou.  

V současnosti statutární město Chomutov zřizuje 3 subjekty, které organizují vzdělávání 

předškolního charakteru, konkrétně: 

- Mateřská škola Chomutov, PO, Jiráskova 4334 

- Základní a Mateřská škola, Chomutov, 17. listopadu 4728, p. o. – mateřská škola je 

umístěna v chomutovské nemocnici a její činností je všestranná péče o děti předškolního 

věku, péče o děti mentálně, smyslově nebo tělesně postižené nebo děti s vadami řeči, děti 

s více vadami a děti nemocné, nebo zdravotně oslabené umístěné ve zdravotnickém 

zařízení. Provozována je jedna speciální třída s kapacitou 15 dětí. 

- Základní škola speciální a Mateřská škola, Chomutov, Palachova 4881, p. o.. Z pěti tříd je 

jedna určena dětem se speciálními vzdělávacími potřebami. 

Od 1. 9. 2012 fungují v Chomutově 2 soukromé mateřské školy s kapacitou 53 dětí. Jedná se o MŠ 

Duhová cesta Chomutov s kapacitou 20 dětí a Montessori rodinnou MŠ s kapacitou 33 dětí. 

Zaměříme-li se na využití kapacit mateřských škol mezi lety 2010 a 2014, je vidět, že kapacity 

mateřských škol se mezi těmito lety zvýšily a přesto jsou školky naplněny celkově z 99 %. 

To ukazuje na velkou poptávku po místech v mateřských školách. Pozitivem je skutečnost, že 

město reaguje na poptávku po místech v MŠ, proto je počet odmítnutých žádostí ve městě roven 

nule (pro děti od tří let věku). 

Tabulka 41: Využití kapacity Mateřských škol mezi lety 2010 a 2014 

 Školní rok 2010/2011 Školní rok 2011/2012 Školní rok 2012/2013 Školní rok 2013/2014 

  
Kapacita 

MŠ 
Počet 
dětí 

Využití 
kapacity 

MŠ 
 (v %) 

Kapacita 
MŠ 

Počet 
dětí 

Využití 
kapacity 

MŠ 
 (v %) 

Kapacita 
MŠ 

Počet 
dětí 

Využití 
kapacity 

MŠ 
 (v %) 

Kapacita 
MŠ 

Počet 
dětí 

Využití 
kapacity 

MŠ  
(v %) 

Mateřské školy 

MŠ Jiráskova 1365 1340 98% 1404 1393 99% 1419 1406 99% 1419 1405 99% 

Chomutov, 
Palachova 

115 115 100% 115 115 100% 115 115 100% 115 115 100% 

 Celkem 1480 1455 98% 1519 1508 99% 1534 1521 99% 1534 1520 99% 

Zdroj: Chomutov, dostupné z: http://www.chomutov-mesto.cz 

S naplněností školek souvisí také počet narozených dětí s trvalým pobytem hlášeným 

v Chomutově. Mezi lety 2007 a 2010 lze vidět nárůst v počtu narozených dětí, z 533 nově 

narozených dětí v roce 2007 na 568 dětí v roce 2010.  V letech 2010 až 2013 se zvýšila poptávka 

po službách předškolních zařízení, mateřské školy v Chomutově na ni zareagovaly navýšením 

kapacity. V roce 2011 a 2012 počty narozených dětí klesaly, je tedy možné, že se poptávka po 

místech v mateřských školách bude v budoucnu snižovat. 
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Tabulka 42: Využití kapacity v mateřských školách v SO ORP Chomutov 

  

Školní rok 2012/2013 

Kapacita ZŠ Počet žáků 
Využití 

kapacity 

Mateřské školy SO ORP Chomutov 

Mateřské školy celkem 2 789 2 640 95 % 

Zdroj: Město Chomutov 

Na území SO ORP Chomutov bylo zřízeno 38 MŠ (včetně soukromých). Na předchozím grafu je 

znázorněno využití kapacit mateřských škol dle získaných údajů v SO ORP Chomutov za školní 

rok 2012/2013, kde využití kapacity činilo 95 %.  

Graf 7: Počet narozených dětí s trvalým pobytem v Chomutově 

 

Zdroj: MMCH 

V Chomutově existují i jiné subjekty, které pečují o děti do 6 let. Sociální služby Chomutov, p. o., 

provozují zařízení, jež mají kompetence pro oblast výchovy a vzdělávání. Jedná se o: 

- Denní stacionář, Písečná 5176, Chomutov. Kapacita zařízení je 15 míst pro děti ve věku 

od 1 do 5 let. Stacionář je kombinovaným zařízením. Nabízí zdravotnické, sociální 

a pedagogické služby. 

- Jesle, Písečná 5062, Chomutov.  Kapacita zařízení je 15 míst pro děti ve věku do 3 let. 

Zařízení nabízí komplexní výchovnou a vzdělávací péči. 

7.1.2 Základní školy 

V rámci města fungují tyto základní školy: 

 Základní škola Chomutov, Zahradní 5265  

 Základní škola Chomutov, Na Příkopech 895  

 Základní škola Chomutov, Kadaňská 2334 

 Základní škola Chomutov, Písečná 5144  

 Základní škola Chomutov, Hornická 4387 

 Základní škola Chomutov, Školní 1480  
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 Základní škola Chomutov, Akademika Heyrovského 4539  

 Základní škola Chomutov, Březenecká 4679  

 Základní škola a Mateřská škola, Chomutov, 17. listopadu 4728, p. o. 

 Základní škola speciální a Mateřská škola, Chomutov, Palachova 4881, p. o. 

Ostatní: 

 Základní umělecká škola T. G. Masaryka Chomutov  

 Základní škola Duhová cesta, s.r.o. – soukromá základní škola s nabídkou vzdělávání 

od 1. do 9. ročníku 

Tabulka 43: Využití kapacity v jednotlivých základních školách 

  

Školní rok 2012/201316 Školní rok 2013/201417 

Kapacita ZŠ Počet žáků 
Využití 

kapacity 
Kapacita ZŠ Počet žáků Využití kapacity 

Základní školy Chomutov 
  
  

Zahradní 810 603 74% 810 641 79% 

Na Příkopech 750 555 74% 750 544 73% 

Kadaňská 600 487 81% 540 509 94% 

Písečná 600 426 71% 600 435 73% 

Hornická 600 513 86% 600 511 85% 

Školní 780 593 76% 680 608 89% 

Ak.Heyrovského 500 489 98% 500 490 98% 

Březenecká 660 633 96% 660 643 97% 

Základní školy celkem 5300 4299 81% 5140 4381 85% 

17.listopadu 430 248 58% 430 220 51% 

Palachova 40 21 53% 40 23 58% 

Speciální školy celkem 470 269 57% 470 243 52% 

CELKEM  5770 4568 79% 5610 4624 82% 

Zdroj: Chomutov, dostupné z: http://www.chomutov-mesto.cz 

Kapacita základních škol byla ve školním roce 2012/2013 5 770 žáků. Z toho navštěvovalo 

základní školy celkem 4 568 žáků, což je naplněnost 79 %. Ve školním roce 2013/2014 byla 

kapacita snížena na 5 610 žáků, z toho navštěvuje základní školy 4 624 žáků, kapacita je využita 

na 82 %. 

Mezi lety 2009 a 2014 se využití kapacity základního vzdělávání zvyšuje, ve školním roce 

2009/2010 to bylo 73, 5 %, v roce 2013/2014 je to 82 %. Lze vidět, že je reagováno na vývoj 

v počtu žáků a dochází k optimálnějšímu nastavování kapacit základních škol. 

 

Tabulka 44: Využití kapacity mezi lety 2009 a 2014 

Školní rok Využití kapacity 
základního 
vzdělávání 

2009/2010 73,5 % 
2010/2011 73 % 
2011/2012 80 % 

                                                             
16 Údaje k 30. 9. 2012 
17 Údaje k 30. 9. 2013 
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2012/2013 79 % 
2013/2014 82 % 

Zdroj: Dlouhodobý záměr rozvoje vzdělávání a vzdělávací soustavy a podpory zaměstnanosti na území města 

Chomutova do roku 2020 

V SO ORP Chomutov je zřízeno 21 ZŠ (úplných i neúplných včetně soukromých ZŠ). Jak 

znázorňuje následující tabulka, využití kapacity ZŠ je 75 %, tedy využití kapacity ZŠ ve správním 

obvodu ORP Chomutov je nižší než využití kapacit ZŠ v Chomutově. Stávající stav základních škol 

tak pokrývá dostatečně poptávku žáků jak v Chomutově, tak ve správním obvodu ORP 

Chomutov.  

Tabulka 45: Využití kapacity v základních školách v SO ORP Chomutov 

  

Školní rok 2012/2013 

Kapacita ZŠ Počet žáků 
Využití 

kapacity 

Základní školy SO ORP Chomutov 

Základní školy celkem 9 547 7014 75% 

Zdroj: Město Chomutov 

7.1.3 Střední školy 

V oblasti středního školství došlo v roce 2012 k několika změnám. Před 31. 8. 2012 existovalo 

v Chomutově 7 veřejných středních škol (zřizovatelem byl Ústecký kraj) a 1 soukromá střední 

škola. Mezi lety 2012 a 2014 došlo ke změnám, které vedly k následujícímu uspořádání 

středního školství: v Chomutově nyní existují 4 veřejné střední školy, jejichž zřizovatelem je 

Ústecký kraj. Tyto změny byly způsobeny Programem páteřních škol Ústeckého kraje.  

Tabulka 46: Střední školství v Chomutově 

Název instituce Adresa www 

1. Gymnázium, Chomutov, PO Mostecká 3000 www.gymcv.cz 

2. Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola, PO  Školní 50 www.spscv.cz 

3. Střední odborná škola energetická a stavební, Obchodní 
akademie a Střední zdravotnická škola, Chomutov, PO  

Na Průhoně 4800 www.esoz.cz 

4. Střední škola technická, gastronomická a automobilní, 
Chomutov, PO  

Pražská 702 www.tgacv.cz 

Poznámka: Ke dni 1. 1. 2014 se Střední odborná škola služeb a Střední odborné učiliště Kadaň, PO slučují, Vzniklou 

organizací se stává Střední škola technická, gastronomická a automobilní, Chomutov, PO. 

Zdroj: Dlouhodobý záměr rozvoje vzdělávání a vzdělávací soustavy a podpory zaměstnanosti na území města 

Chomutova do roku 2020 

Vývojové tendence ve středním vzdělání lze shrnout do následujících bodů: 

- Klesá zájem o obory zakončené závěrečnou zkouškou s výučním listem 

- Žáků přibývá v oborech vzdělání s maturitní zkouškou 

- Obory strojírenství, stavebnictví a elektronika mají stabilní počet žáků 

- Obory gastronomie ukazují stoupající tendenci 

- V důsledku demografického vývoje dochází k uvolňování kapacit a obory s maturitní 

zkouškou se tak stávají snadněji dostupné 

- Nedostatek žáků je pozorován u všech typů škol, i gymnázií. 

- Vzniká tendence na vytváření tzv. polyfunkčních škol, tj. škol, které nabízejí obory 

v různých úrovních vzdělání 
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7.1.4 Vyšší odborné školy 

V Chomutově funguje 1 vyšší odborná škola, která je součástí střední školy. Jedná se o Vyšší 

odbornou školu, která funguje se Střední průmyslovou školou. Tato Vyšší odborná škola je 

orientovaná na praktickou přípravu a rychlejší uplatnění absolventů v praxi. 

7.1.5 Vysoké školy 

Pro zájemce o vysokoškolské vzdělání je studium technického vzdělání v kombinované formě, 

nabízené detašovaným pracovištěm Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem. 

Absolventi tohoto tříletého studijního oboru obdrží titul Bc. Strojní fakulta Českého vysokého 

učení technického (ČVUT) neotevřela ve školním roce 2013/2014 detašované pracoviště 

prvního ročníku oboru strojírenství v Chomutově. 

Tabulka 47: Vysoké školství v Chomutově 

Název Adresa www 

Detašované pracoviště Chomutov Univerzity Jana 
Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem,  

Hoření 13 www.ujep.cz 

Detašované pracoviště Chomutov Českého vysokého učení 
technického v Praze, fakulta strojní,  

Technická 4 www.cvut.cz 

Zdroj: Dlouhodobý záměr rozvoje vzdělávání a vzdělávací soustavy a podpory zaměstnanosti na území města 

Chomutova do roku 2020 

V rámci spolupráce mezi Centrem technologických informací a vzdělávání Ú12133 FS ČVUT 

v Praze a Magistrátem města Chomutova vzniká myšlenka na přípravu centra k podpoře vědy, 

výzkumu a vzdělávání v návaznosti na požadavky trhu práce a rozvoj hospodářství v regionu 

včetně vzniku vědecko-technického parku k propagaci technických oborů na středních, 

středních odborných, základních, ev. i mateřských školách. Hlavním cílem uvažovaného centra 

(GERSTNER PARK) je sjednotit veškeré prostředky k vytvoření špičkového technologického 

zázemí chomutovského regionu. Centrum předpokládá členění na tři základní části:  

- Centrum GERSTNER, které bude zabezpečovat celoživotní vzdělávání (transfer znalostí), 

centrum bude dále propojené se SŠ i VŠ v kraji, 

- Technologický GERSTNER Park, který propojí průmyslový sektor v regionu ve výzkumu, 

- Vědeckotechnologický Junior Park GERSTNER, který bude propagovat technické obory 

na středních, středních odborných a základních, ev. mateřských školách. 

7.1.6 Školská poradenská zařízení 

V Chomutově existuje Pedagogicko-psychologická poradna Ústeckého kraje, která zajišťuje 

odbornou péči pro děti od 3 do 19 let. Hlavní činností je diagnostika příčin výchovně-

vzdělávacích obtíží žáků a studentů a psychologická a speciálně pedagogická pomoc při zvládání 

těchto obtíží.  

7.2 VOLNOČASOVÉ AKTIVITY 

Zájmové vzdělávání je v Chomutově zastoupeno Základní uměleckou školou T.G. Masaryka 

a Střediskem volného času Domeček Chomutov, Jiráskova 4140, p. o. 

- Základní umělecká škola T. G. Masaryka nabízí několik oborů, konkrétně hudební, 

taneční, výtvarný a literárně dramatický. V rámci zařízení fungují také školní soubory: 

Ponticello, Malý houslový soubor, Oklep, Tequila Band, Dundrdance, Pěvecký sbor ZUŠ, 

Tamburo a Evergreens. Od roku 2010 škola spolupracuje na hudebních projektech 
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s městskou hudební školou v Chemnitz, se saskou Mozartovou společností a s hudební 

školou z italského Roveretta. 

- Středisko volného času Domeček Chomutov, příspěvková organizace, Jiráskova 4140, 

provozovatelem je statutární město Chomutov. Zařízení zajišťuje volnočasové aktivity 

pro děti, žáky, studenty i širokou veřejnost. 

 

7.3 TĚLOVÝCHOVA A SPORT 

Sportoviště v Chomutově můžeme rozdělit na tzv. institucionální, tj. taková, která jsou součástí 

škol či jiných právních subjektů, a na tzv. otevřená, do kterých mají přístup všichni občané. 

Institucionální sportoviště nabízí v Chomutově: mateřské školy (pro veřejnost uzavřeno), 

základní školy (tj. tělocvičny a hřiště – veřejnosti přístupné diferencovaně), střední školy 

(tělocvičny a hřiště – veřejnosti přístupné diferencovaně), sportovní kluby a jejich zázemí (pro 

veřejnost přístupné diferencovaně na komerční bázi), KULTURA A SPORT CHOMUTOV s. r. o. 

(sportovní aktivity pro širokou veřejnost na komerční bázi). 

Za otevřená sportoviště se dají považovat dětská hřiště. V současnosti je v katastru města 

Chomutova cca 220 veřejných dětských hřišť. Cílem města je podpora sportu pro širokou 

veřejnost (výdaje na tělovýchovu a zájmovou činnost vzrostly z částky 45 318 440 Kč v roce 

2010 na částku 72 084 630 Kč v roce 2011, v roce 2012 byly tyto výdaje v hodnotě 

73 394 000 Kč18). Město se snaží zajistit optimální podmínky pro provozování sportu 

a tělovýchovy na všech úrovních a podporuje aktivně sportování dětí a mládeže19. Sportovní 

zařízení ve městě znázorňuje následující tabulka.  

 

Tabulka 48: Sportoviště ve městě 
Název Nabídka sportovišť Adresa www 

Aquasvět 
Chomutov 

Aquasvět nabízí množství 
vodních atrakcí, divokou řeku, 
masážní trysky, vodní stěnu, 
apod.  

Mostecká 5887 
430 01 Chomutov 

http://www.kultura-sport.cz 

 

Městská 
sportovní 
hala 

velký sál 44 x 22 m, malý sál 30 
x 17 m, světelný ukazatel, 2 300 
diváků  
možnost pronájmu obou sálů 
pro veřejnost, možnost 
pořádání koncertů a výstav 

Mánesova 4980 
431 01 Chomutov 

http://www.kultura-sport.cz 
 

Sportovní 
areál 
Domovinka 

dvě multifunkční hriště, okruh 
pro bruslaře, dětská hřiště 

Lipská ulice, 
Chomutov 

N/A 

Zimní stadion  
- SD aréna 

veřejné bruslení, kurzy bruslení, 
pronájem ledové plochy pro 
veřejnost 

Mostecká 5773 
430 01 Chomutov 

http://www.kultura-sport.cz 
 

Sportovní 
hala 
Březenecká 

sportovní hala 42 x 24 m s 
možností rozdělení na 3 kurty, 
hlediště pro 300 diváků, 
posilovna (kvalifikovaní 
trenéři), sportovní výživa), 
různé formy rytmické 
gymnastiky pro ženy, cvičení 

17. listopadu 
4704 
430 04 Chomutov 

http://shbrezenecka.cz 
 

                                                             
18 Rozpočet obce Chomutov 
19 Město Chomutov vydalo v prosinci 2013 tiskovou zprávu, že bude usilovat o titul evropské město 
sportu. Chomutov se chce přihlásit o rok 2016. 

http://www.kultura-sport.cz/
http://www.kultura-sport.cz/
http://www.kultura-sport.cz/
http://shbrezenecka.cz/
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rodičů s dětmi, solárium 
(klasické, turbo), zrcadlový sál a 
sál na stolní tenis 

Fotbalový 
stadion, 
atletický 
stadion, in-
line dráha 

Letní stadion je tvořen 
fotbalovým hřištěm, atletickým 
stadionem a in-line dráhou pro 
bruslaře. 

Mostecká 5886 
430 01 Chomutov 

http://www.kultura-sport.cz 

Skatepark krytý skate bazén (největší v ČR, 
uměle osvětlený), 
mimoúrovňový street s 
pevnými překážkami 

Kamenný Vrch 
430 04 Chomutov 

http://www.kultura-sport.cz 
 

Golf Club 
Kamencové 
jezero 

Kuželky (4dráhy), golfové 
trenažery, kulečníky, šipky, 
automaty, vzdušný hokej, stolní 
fotbal 

Tomáše ze 
Štítného 5520 
43001 Chomutov 

http://www.kamencak.cz 

STRIKE LAND 
bowlingové 
centrum 

Dvanáctidráhové bowlingové 
centrum s barem a restaurací. 

Pod Strážištěm 
5723 
430 04 Chomutov 

http://www.bowlingchomutov.cz 
 

Minigolf 
Kamencové 
jezero 

minigolf - možnost odborného 
vedení začátečníků při hře 

Tomáše ze 
Štítného 5520 
430 01 Chomutov 

http://www.kamencak.cz 

Víceúčelový 
sportovní 
areál T. ze 
Štítného 

3 venkovní hřiště:  
„A“ – tenis, volejbal, nohejbal, 
basketbal  
„B“ – streetball  
„C“ – hokejbal, házená a malý 
fotbal  
Možnost pronájmů jednotlivých 
hřišť i celého areálu 

Tomáše ze 
Štítného 4606 
43001 Chomutov 

http://www.kultura-sport.cz 
 

Lyžařské 
areály v okolí 
Chomutova 

 Ski areál Klínovec 
sever, EPK s.r.o. 

 Lyžařská škola 
Klínovec  

 Boží Dar  

 Vejprty 

 Měděnec - Alšovka 

 Mezihoří 

 Pyšná 

 Svahová 

 Hora sv. Kateřiny 

 

Lyžařské areály http://www.chomutov-mesto.cz/lyzarske-
arealy-v-okoli-chomutova/os-
15567/p1=37047 

Tělovýchovná 
jednota 
VEROS 
Chomutov 

Provoz sportovního areálu. 
Umožňujeme pronájem hřišť na 
volejbal, nohejbal, plážový 
volejbal, tenis a fotbal. 

Mýtná 4962 
43003 Chomutov 
 

http://www.tjveroschomutov.tym.cz/ 

AFK LoKo 
CHOMUTOV       

Fotbalový areál AFK LoKo Komenského 
2831/1  
43003 Chomutov 

http://www.afklokochomutov.cz/ 

Sportclub 80 Tělocvičny a sportovní haly, 
posilovny, fitnes centra, hřiště a 
stadiony pro softbal, loděnice 
pro kanoistiku                                    
 

17.listopadu 4704  
430 04 Chomutov  
 

http://www.sc80kanoistika.cz/; 
http://www.beavers.cz//; 
http://www.sc80chomutov.freepage.cz/ 

Baník 
Březenecká - 
Chomutov 

Fotbalový stadion, stolní tenis Chelčického 255 
430 01 Chomutov 

www.banikbrezenecka.cz 

SK dráhový 
golf 
Chomutov   

Hřiště pro minigolf Tomáše ze 
Štítného 
430 01 Chomutov 

http://www.8s1gcv.wz.cz/ 

Klub národní 
házené 

Hřiště a stadion pro národní 
házenou  

Školní ulice 
Chomutov 

http://www.knhchomutov.estranky.cz/ 

http://www.kultura-sport.cz/
http://www.kultura-sport.cz/
http://www.kamencak.cz/
http://www.bowlingchomutov.cz/
http://www.kamencak.cz/
http://www.kultura-sport.cz/
http://www.chomutov-mesto.cz/lyzarske-arealy-v-okoli-chomutova/os-15567/p1=37047
http://www.chomutov-mesto.cz/lyzarske-arealy-v-okoli-chomutova/os-15567/p1=37047
http://www.chomutov-mesto.cz/lyzarske-arealy-v-okoli-chomutova/os-15567/p1=37047
http://www.sc80kanoistika.cz/
http://www.beavers.cz/


55 
 

Chomutov   

SK Chomutov 
NH 

Hřiště a stadion pro národní 
házenou, hřiště pro tenis, 
volejbal 

Cihlářská 4713 
43003 Chomutov 

http://www.skcvnh.estranky.cz/ 

SK Chomutov 

S-R-O s.r.o. 
Šatny a umývárny Cihlářská 4713 

43003 Chomutov 
N/A 

Zdroj: Pasport sportovních zařízení; Chomutov, dostupné z: http://www.chomutov-mesto.cz 

V Chomutově také existuje mnoho sportovních klubů, jejichž členy jsou mnozí obyvatelé 

Chomutova. Jejich seznam je uveden v  následující tabulce. 

Tabulka 49: Sportovní kluby 

Název sportovního klubu dostupné www 
Basketbalový klub ASK Chomutov http://mladez.bk-chomutov.cz/ 
CCC – Cycling Club Chomutov http://www.ccchomutov.cz 
Fotbalový klub FC Chomutov http://www.fccchomutovsro.cz/ 
Horoklub Chomutov http://www.horoklub.cz/main.php/?id=1 
Chomutovská liga malého fotbalu http://www.chlmf.cz/ 
Chomutovská sportovní unie ČSTV http://chomutov.cuscz.cz/ 
Jezdecký klub Chomutov http://jezdectvichomutov.webnode.cz/ 

KNH Chomutov http://www.knhchomutov.estranky.cz/ 
Krasobruslařský klub Chomutov http://www.kkchomutov.unas.cz/kkcv/index.php 
Piráti Chomutov http://www.piratichomutov.cz/ 
Sportclub 80 Chomutov – oddíl kanoistiky http://www.sc80kanoistika.cz/ 
Sportclub 80 Chomutov – softbalový oddíl http://www.beavers.cz// 
Tělovýchovná jednota TJ Sokol Chomutov http://www.tj-sokol-

chomutov.wz.cz/menupage1.htm 
Tělovýchovná jednota TJ Veros Chomutov http://www.tjveroschomutov.tym.cz/ 
TJ Lokomotiva, o.s. Chomutov   N/A 

SLAVIE CHOMUTOV   http://www.slavie.cv-region.cz/ 
TJ Baník Březenecká - Chomutov    http://www.banikbrezenecka.cz/ 

AFK LoKo CHOMUTOV  http://www.afklokochomutov.cz/ 

TJ KARATE CHOMUTOV    N/A 
SK dráhový golf Chomutov       http://www.8s1gcv.wz.cz/ 

T. J. ZŠ SPV Chomutov          http://www.prdi.intek.cz/ 

JK R.I.Z. Chomutov             http://parkur-index.cz/profil/ME0068 

1.Karambol Klub Chomutov       http://www.karamba.estranky.cz/ 

SK BILLARD CLUB FLORIDA       N/A 
FbC 98 Chomutov http://www.fbc98chomutov.cz/ 
SK Chomutov NH                 http://www.skcvnh.estranky.cz/ 

TJ SPORT CHOMUTOV              N/A 

SK GLOBAL JANOUŠEK             N/A 

Jezdecký klub I.M.D. Chomutov  N/A 

Sweep cycling                  N/A 

Sportclub 80 Chomutov    N/A 
Zdroj: Seznam SK-TJ, Chomutov, dostupné z: http://www.chomutov-mesto.cz 

7.4 ZÁJMOVÉ SPOLKY A SDRUŽENÍ 

V Chomutově existuje několik zájmových spolků a sdružení, ve kterých mohou obyvatelé 

Chomutova trávit aktivně svůj volný čas. Mezi spolky je možné zmínit například Českou 

tábornickou unii Velké Lucko, Chomutovskou ostrostřeleckou společnost či Pěvecký sbor Hlahol. 

Jak je vidět z následující tabulky, možnosti jak trávit volný čas jsou v Chomutově opravdu velké. 

http://mladez.bk-chomutov.cz/
http://www.ccchomutov.cz/
http://www.fccchomutovsro.cz/
http://www.horoklub.cz/main.php/?id=1
http://www.chlmf.cz/
http://chomutov.cuscz.cz/
http://jezdectvichomutov.webnode.cz/
http://www.sc80kanoistika.cz/
http://www.beavers.cz/
http://www.tjveroschomutov.tym.cz/
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Zájmové sdružení a spolky se specializují na rozličné volnočasové aktivity pro všechny věkové 

skupiny obyvatelstva. Je možno se věnovat táboření, rybaření, folkloru, vojenské historii, zpěvu, 

myslivosti, tanci či tuningu. 

Tabulka 50: Zájmové spolky a sdružení  

Název spolku či sdružení www 
Česká tábornická unie Velké Lucko http://www.velkelucko.wz.cz/ 
Český rybářský svaz MO Chomutov http://www.crs-chomutov.cz/ 
Středisko volného času "Domeček" Chomutov http://www.webdesign2.ufouni.cz/ddm_page/front_

page/ 
Folklorní soubor Krušnohor http://www.krusnohor.org/ 
HOME fotoclub http://www.home-fotoclub.cz/new/ 
Chomutovská ostrostřelecká společnost http://www.ostrostrelec.eu/ 
Junák, středisko Český lev Chomutov http://www.junak-chomutov.cz/ 
Klub vojenské historie Nord-Sever Chomutov http://www.kvhnord.cz/ 
Kuprospěchu, občanské sdružení http://www.kuprospechu.org/ 
Mateřské centrum Kolibřík http://www.rckolibrik.cz/ 
Okresní myslivecký spolek Chomutov http://www.myslivost.cz/omschomutov/ 
Pěvecký sbor Hlahol http://hlahol.webzdarma.cz/ 
Pionýrská skupina Chomutov http://www.chomutov.pionyr.cz/ 
Sociální centrum Kamínek http://www.kaminek-chomutov.cz/ 
Taneční centrum Beethoven DC http://www.beethoven-dc.cz/ 
Taneční škola Stardance Chomutov http://tsstardance.webnode.cz/ 
Tuning klub Chomutov http://www.tuningclub-cv.wz.cz/ 

Zdroj: Chomutov, dostupné z: http://www.chomutov-mesto.cz 

 

7.5 KULTURNÍ ZAŘÍZENÍ 

Oblast kultury je v Chomutově zastoupena několika kulturními 

zařízeními, která mohou obyvatelé navštěvovat a využívat jejich 

služby. V areálu bývalé jezuitské koleje a gymnázia přímo 

v historické části města sídlí Středisko knihovnických a 

kulturních služeb. Obyvatelé města zde mohou využívat 

knihovnu, čítárnu, studovnu, ale také galerii a k dispozici je 

internet. Ve středisku se pravidelně konají rozličné kulturní 

pořady, koncerty a jiné kulturní akce.  

Dalším kulturním zařízením ve městě je budova Městského divadla, ve kterém je možno najít 

velký a malý sál, banketní salonek a tyto prostory je možné také pronajmout. Jsou zde často 

pořádány koncerty, divadelní představení, zábavné pořady a plesy. Městské divadlo je jednou 

z architektonických dominant města Chomutova a stojí na okraji městského parku. Nachází se na 

místě původní Měšťanské střelnice, která byla mezi lety 1905 a 1906 přestavěna do dnešní 

podoby divadla. 

Pro milovníky filmů funguje v Chomutově kino Svět v areálu na Zadních Vinohradech, které má 

dva kinosály a jedná se o nové kulturně společenské centrum. V létě je možno využít Letního 

kina v areálu Kamencového jezera. 

Divadlo, koncerty, přednášky, kurzy, výstavy aj. jsou pořádány také v prostorách Kulturního 

domu Zahradní, který se nachází v sídlištní zástavbě města Chomutova.  

http://www.velkelucko.wz.cz/
http://www.crs-chomutov.cz/
http://www.webdesign2.ufouni.cz/ddm_page/front_page/
http://www.webdesign2.ufouni.cz/ddm_page/front_page/
http://www.krusnohor.org/
http://www.home-fotoclub.cz/new/
http://www.ostrostrelec.eu/
http://www.junak-chomutov.cz/
http://www.kvhnord.cz/
http://www.kuprospechu.org/
http://www.myslivost.cz/omschomutov/
http://hlahol.webzdarma.cz/
http://www.chomutov.pionyr.cz/
http://tsstardance.webnode.cz/
http://www.tuningclub-cv.wz.cz/
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Ve městě funguje Oblastní muzeum v Chomutově, které sídlí v budově radnice a v Domě J. Popela 

z Lobkowicz.  

Ve Dnech evropského dědictví v Chomutově je možné shlédnout klenotnici – místnost se 

vzácnými freskami z 16. století s námětem Tobiášovy legendy.  

Ve městě funguje také několik galerií, konkrétně Art galerie Radnice, Městská galerie Špejchar, 

která nabízí i sklepní prostory a nachází se v objektu bývalého jezuitského kostela. Je součástí 

tzv. jezuitského areálu v centru města, kam patří Galerie Lurago, Kostel sv. Ignáce a Galerie Zlatý 

klenot.  

Kulturní zařízení ve městě jsou součástí následující tabulky. 

Tabulka 51: Kulturní zařízení 
Název Popis www 
Městské 
divadlo 

Možnost pronájmu prostor pro společenské a kulturní 
akce při kapacitě: velký sál 500 míst; malý sál 100 míst; 
banketní salonek 60–80 míst. Možnost pronájmu 
prostor k pořádání konferencí, seminářů, školení apod. 
při kapacitě: velký sál 300 míst; malý sál 150 míst; 
banketní salonek 60–80 míst.  

http://www.kultura-sport.cz 

Středisko 
knihovnických 
a kulturních 
služeb 

knihovna, studovna, čítárna s internetem, kavárna 
kulturní pořady, koncerty, galerie, atrium, kostel sv. 
Ignáce 

http://www.skks.cz 

Oblastní 
muzeum v 
Chomutově  

Stálé expozice, výstavy, prohlídky, přednášky, koncerty, 
knihovna  

http://www.muzeum-cv.net/ 

Kulturní dům 
Zahradní 

Prostory pro koncerty, divadlo, přednášky, kurzy, 
výstavy, zábavní pořady, plesy a další společenské a 
kulturní akce. Možnost pronájmu prostor.  

http://www.chomutov-
mesto.cz/kulturni-dum/os-
28450/p1=37051 

Galerie  Art galerie Radnice 

 Městská galerie Špejchar 

 Městská galerie Špejchar – sklepní prostory 

 Galerie Lurago 

 Kostel sv. Ignáce 

 Galerie Zlatý klenot 

http://www.chomutov-
mesto.cz/galerie/os-28459/p1=37051 

Kino Svět Kulturně-společenské centrum na Zadních Vinohradech 
ležící nedaleko zimního stadionu. Nabízí dva kinosály, 
kvalitní digitální a 3D projekci. 

http://www.kultura-sport.cz 

Letní kino Provoz červenec–srpen. Možnost pronájmu prostor pro 
společenské akce. 

http://www.kultura-sport.cz 

 Zdroj: Chomutov, Ústecký kraj, dostupné z: http://www.chomutov-mesto.cz, http://www.kr-ustecky.cz/ 

  

7.6  PAMÁTKY 

Mezi památky ve městě je možno zařadit kostel sv. Kateřiny, nacházející se na náměstí 1. máje 

a řadící se mezi nejstarší raně gotické církevní stavby v Evropě. Jedná se o nejvzácnější 

chomutovskou stavbu, která vyrostla v místech původně panského dvorce chráněného vodním 

příkopem. 

Dalším významným kostelem je bývalý jezuitský kostel svatého Ignáce, jenž je raně barokní 

stavbou s dvouvěžovým průčelím. Kostel byl postaven mezi lety 1663 a 1668. 

http://www.kultura-sport.cz/
http://www.skks.cz/
http://www.chomutov-mesto.cz/galerie/os-28459/p1=37051
http://www.chomutov-mesto.cz/galerie/os-28459/p1=37051
http://www.kultura-sport.cz/
http://www.kultura-sport.cz/
http://www.chomutov-mesto.cz/
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Významnou památkou je objekt Špejcharu, dnešní galerie Špejchar (viz kapitola kulturní 

zařízení). Budova zasahuje do náměstí 1. máje a je vystavěna na okraji jezuitského areálu 

v rozmezí let 1590 – 1613. 

Dominantou historického centra je městská věž, která je vysoká téměř 54 metrů a byla 

dokončena roku 1525. Jedná se o čtyřbokou stavbu o čtyřech patrech, přičemž tvoří předsíň 

gotického děkanského kostela Nanebevzetí Panny Marie.  

V prostoru mezi městskou věží a radnicí se nachází sloup Nejsvětější Trojice pořízený v roce 

1697. Památka se skládá ze dvou částí – samotného sloupu a kazatelny. 

V samém centru města v městské památkové zóně stojí pozdně gotický měšťanský dům č. 9, 

jednopatrová řadová stavba s podloubím, nazývaná též tzv. Collinův dům. 

Nedaleko města Chomutova je možno navštívit několik hradů, konkrétně např. hrad Horní hrad, 

který leží u obce Stráž nad Ohří nebo hrad v Kadani, postavený ve 13. století jako přemyslovský 

hrad. Na skalnatém ostrohu nad údolím Prunéřovského potoka se nalézá zřícenina hradu 

Hasištejn. Hrad Hněvín je oproti tomu dominantou nedalekého města Most. 

Navštívit je možné také zámky Klášterec nad Ohří, barokní zámek Červený hrádek nad městem 

Jirkovem, či Státní zámek Jezeří, který leží u obce Horní Jiřetín. 

Mezi další zajímavé památky nedaleko města Chomutova je možné zařadit historické sklepy 

v Jirkově, které jsou jedny z nejstarších pískovcových sklepů v ČR. Krušnohorský důl ze 16. 

století se nachází v hornickém skanzenu Mědník v obci Měděnec. 

Mezi nejstarší technické památky patří přehrada na Kameničce v Bezručově údolí s kamennou 

hrází z roku 1904 a s přehradou související vodní regulační stavba Dieterova štola.  Mezi 

technické zajímavosti patří také Podkrušnohorský přivaděč. 

7.7 UBYTOVACÍ ZAŘÍZENÍ A SLUŽBY 

Dle Českého statistického úřadu roste v Chomutově počet hromadných ubytovacích zařízení 

z 11 v roce 2009 na 16 v roce 2012. Zvýšil se tím pádem také počet pokojů o cca 80 a počet lůžek 

o cca 200. Místa pro stany a karavany zůstávají stejná. V SO ORP Chomutov se celkově nacházelo 

40 ubytovacích zařízení v roce 2013.  

Tabulka 52: Hromadná ubytovací zařízení v Chomutově 

  Počet 
zařízení 

Pokoje Lůžka Místa pro 
stany a 

karavany 

2009 11 262 692 48 

2010 12 272 706 48 

2011 19 328 928 48 

2012 16 342 907 48 

Zdroj: ČSÚ 

V Chomutově je možno se ubytovat v následujících hotelech. Patří mezi ně: 

- Restaurant a Hotel Golf club v areálu Kamencového jezera 

- Hotel Český dům (na okraji Chomutova) 
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- Hotel BOBR (tříhvězdičkový hotel v centru, v těsné blízkosti městského parku 

a Kamencového jezera) 

- Hotel Mertin (v blízkosti historického centra) 

- Hotel Clochard (v historickém centru města blízko městského parku) 

- Hotel Royal (luxusní ubytování v samotném historickém jádru města) 

- Hotel U dvou medvídků (v historickém šlechtickém domě ze 16. století) 

- Hotel Partyzán (na okraji Chomutova) 

- Hotel Kamenný vrh (v lesoparku) 

- Hotel Arena (součástí sportovně-relaxačního centra Na Zadních Vinohradech) 

- Relaxační centrum Hřebíkárna (nachází se u vstupu do Bezručova údolí) 

- Wellness hotel Beethoven (v centru Chomutova) 

- Hotel 99 (v centru Chomutova) 

Další možnosti ubytování jsou v penzionech: 

- Penzion a restaurant První mlýn (v blízkosti Bezručova údolí) 

- Restaurace U Pratura (v těsné blízkosti ZOOPARKU) 

- Penzion Sport (v blízkosti městského parku a blízkosti KJ) 

- Penzion Zlatý kaštan (v blízkosti Kamencového jezera) 

- Penzion U Losa (nedaleko centra města) 

- Belami penzion (nedaleko centra města) 

- Penzion Lokál (nedaleko centra města) 

V Chomutově se nachází také 8 ubytoven: 

- Ubytovna Delta (110 osob) 

- Ubytovna Plynostav Pardubice (28 pokojů) 

- Ubytovna Pražská (30 osob) 

- Ubytovna SK Global (19 osob) 

- Ubytovna Spořická (10 pokojů, 25 osob) 

- Ubytovna Stavební společnost Chomutov s. r. o. (50 pokojů, 150 osob) 

- Ubytovna Turbo (9 pokojů, 25 osob) 

- Ubytovací zařízení Kosmonautů (36 osob) 

Dalšími ubytovacími zařízeními ve městě jsou: 

- Azylový dům Chomutov (36 osob) 

- Motel Papilio (48 osob) 

 

7.8 ZDRAVOTNÍ A SOCIÁLNÍ PÉČE  

7.8.1 Zdravotnictví 

V Chomutově se nachází jedna z páteřních nemocnic pro obyvatele z širšího regionu, Krajská 

zdravotní a.s., zřizovaná Ústeckým krajem.20 

                                                             
20 Zdroj: http://www.kzcr.eu 
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V nemocnici se nacházejí tato zdravotnická pracoviště: 

- Ambulantní pohotovostní péče 

- Anesteziologicko-resuscitační 

oddělení 

- Dětské oddělení 

- Gynekologické a porodnické oddělení 

- Chirurgie 

- Interna 

- Klinická psychologie pro děti a mládež 

- Klinická psychologie pro dospělé 

- Kožní oddělení 

- LDN 

- Lékárna 

- Neurologie 

- Nukleární medicína 

- Oční  

- Oddělení domácí péče, sociální sestry 

- Onkologie 

- Operační sály, sterilizace 

- ORL 

- Ortopedie 

- Patologie 

- RDG 

- Rehabilitace 

- Transfúzní 

- Urologie 

 

Plicní oddělení nemocnice ukončilo činnost k 1. 12. 2013.  

 

7.8.2 Sociální služby 

Sociální politika statutárního města Chomutova řeší několik problémů. Ve městě se nachází 

relativně velký počet osob ohrožených sociálním vyloučením. Tento stav je nutné eliminovat 

a řešit, k čemuž napomáhají převážně terénní práce. Město realizuje řadu cílených projektů, 

které zajišťuje především Odbor sociálních věcí Magistrátu města Chomutova a neziskové 

organizace. 

Mezi základní subjekty sociální politiky ve městě patří Odbor sociálních věcí Magistrátu města 

Chomutova, jenž provádí činnost na úseku samosprávy, přenesené působnosti a výkonu státní 

správy obce s rozšířenou působností. Zajišťuje sociální poradenství, sociálně-právně ochranu 

dětí, opatrovnictví a další činnosti. Dělí se na Oddělení terénní sociální práce a Oddělení 

sociálně-právní ochrany dětí.  

Dalším subjektem sociální politiky jsou Sociální služby Chomutov, příspěvková organizace, 

která poskytuje a zabezpečuje široké spektrum registrovaných sociálních služeb a aktivit 

v rozličných oblastech, např. sociální, výchovné, zdravotní aj. 
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Významnými subjekty na poli sociální politiky jsou také soukromé a neziskové subjekty. 

Nestátní neziskové organizace nabízejí veřejné služby. V Chomutově je vytvořena funkční síť 

poskytovatelů sociálních služeb, kteří fungují na principu partnerství a vzájemného respektu. 

V Chomutově působí také Komise pro sociálně právní ochranu dětí, která koordinuje výkon 

sociálně právní ochrany na územní správního obvodu obce s rozšířenou působností, dále 

Sociální komise, což je poradní orgán Rady města pro sociální oblast. V Chomutově působí tzv. 

Záchranný kruh Chomutov, který nabízí preventivní a represivní bezpečnostní a sociální 

opatření na potírání pouliční prostituce, kriminality aj. 

Otázku nezaměstnanosti řeší mj. Úřad práce České republiky – krajská pobočka Ústí nad Labem, 

kontaktní pracoviště Chomutov, do jeho kompetence také patří oblast nepojistných sociálních 

dávek, jako jsou dávky státní sociální podpory a od 1. 1. 2012 také dávky hmotné nouze, 

příspěvek na péči a dávky pro osoby se zdravotním postižením. 

V oblastech důchodového pojištění, nemocenského pojištění a lékařské posudkové služby působí 

Okresní správa sociálního zabezpečení Chomutov (OSSZ). 

Pokud se zaměříme na sociální služby v Chomutově celkově, lze pozorovat, že se celkový počet 

zařízení nabízejících sociální služby mezi lety 2009 a 2011 dle statistiky zvýšil o dvě zařízení. 

V Chomutově nalezneme 18 zařízení sociálních služeb, z toho 2 denní stacionáře, 1 domov pro 

osoby se zdravotním postižením, 1 domov pro seniory, 1 domov se zvláštním režimem, 1 azylový 

dům, 3 nízkoprahová zařízení pro děti a mládež, 6 sociálních poraden, 1 sociálně terapeutickou 

dílnu, 1 intervenční centrum a 1 kontaktní centrum. 

Tabulka 53: Zařízení sociálních služeb v Chomutově 

Rok Celkem 

Denní 
stacio- 

náře 

Domovy 
pro osoby 
se zdrav. 

postižením 

Domovy 
pro 

seniory 

Domovy 
se 

zvláštním 
režimem 

Azylové 
domy 

Nízkopra- 
hová 

zařízení 
pro děti a 

mládež 

Sociální 
poradny 

Centra 
sociálně 
rehabili- 
tačních 
služeb 

2009 12 2 1 1 1 1 2 3 1 

2010 14 2 1 1 2 1 2 4 1 

2011 14 2 1 1 2 1 2 4 1 

   Zdroj: ČSÚ 

Dalším nástrojem sociální politiky je tzv. Chomutovské partnerství, což je koordinační platforma, 

jejímž cílem je strategicky a koncepčně zakotvit sociální politiku města Chomutova a působit 

v oblastech prevence sociálního vyloučení a integrace sociálně vyloučených obyvatel. 

Pro potřeby strategického plánování fungují v rámci Chomutovského partnerství pracovní 

skupiny, které se zabývají: sociální oblastí, zaměstnaností, vzdělaností, bydlením a bezpečností. 

Subjekty Chomutovského partnerství je statutární město Chomutov (náměstek primátora pro 

oblast sociálních věcí, zástupce odboru sociálních věcí, zástupce odboru školství), Asociace 

Pro HANDICAP OO SPMP, Asociace škol a školských zařízení okresu Chomutov, Centrum pomoci 

pro zdravotně postižené a seniory, o. p. s., Člověk v tísni, o. p. s., Kuprospěchu, o. s., a jiné další. 

V SO ORP Chomutov se nachází 23 zařízení sociálních služeb21, které poskytují služby 

obyvatelům daného území. Nejvíce zařízení se tak nachází v Chomutově, které zajišťují potřeby 

i lidem z blízkého okolí. Další možností pro občany v menších obcích je využívat terénních 

služeb. 
                                                             
21 Zdroj: ČSÚ 
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7.9 BEZPEČNOSTNÍ SITUACE 

Bezpečnost ve městě je ovlivněna několika faktory. Jednak se jedná o sociální strukturu 

obyvatelstva, ale také o vzdělanostní strukturu. Statutární město Chomutov je zřizovatelem 

Městské policie Chomutov, která spolupracuje s Policií ČR – územním odborem Chomutov. 

V roce 2011 řešila Policie ČR ÚO Chomutov 5 320 trestných činů a 10 496 přestupků. 

Městská policie Chomutov má z celkových 75 zaměstnanců 59 strážníků. Městská policie 

Chomutov řeší kolem 15 tis. přestupků ročně (v r. 2011 celkem 15 662 přestupků, v posledních 

dvou letech zaznamenán pokles na 14 761 přestupků) a celková výše pokut uložených strážníky 

v blokovém řízení se pohybuje kolem 1,5 mil. Kč.    

Dle mapy kriminality je index kriminality22 v obvodním oddělení Chomutov Černovická ve výši 

481,4 (leden 2013 – leden 2014), v obvodním oddělení Chomutov – město 746,9 a v obvodním 

oddělení Chomutov - Kamenná 288,723. Je nutné se zaměřit na prevenci sociálně-patologických 

jevů. Politika statutárního města Chomutova se zaměřuje na strategii kontroly kriminality. Chce 

eliminovat sociálně nepříznivé jevy a snížit motivy a příležitosti k páchání trestných činů. Ve 

městě funguje kamerový systém, který zajišťuje Městská policie Chomutov. Kamerový systém je 

umístěn ve městě, konkrétně u hypermarketu Globus, na panelových sídlištích, v městském 

parku. Rizikové lokality v Chomutově byly zjištěny na základě šetření z března roku 2012, jehož 

výsledkem je dokument Analýza rizikových lokalit v Chomutově. Byla stanovena kritéria pro 

rizikové lokality. Jedná se o oblasti, kde se vyskytují panelové a obytné domy a kde více jak 20 % 

obyvatel pobírá dávky hmotné nouze. Pro potřeby šetření bylo město rozděleno na 10 lokalit. 

V následující tabulce lze pozorovat, ve kterých lokalitách žije nejvíce osob pobírajících dávky 

hmotné nouze. Jedná se o lokality Okolí nemocnice, Střed města, sídliště Březenecká a sídliště 

Písečná. Celkem v Chomutově pobírá dávky hmotné nouze 1 596 osob. 

Tabulka 54: Rizikové lokality v Chomutově  

Lokalita 

Domy Vlastníci 
Počet osob 
pobírajících 
dávky HN 

Panelá-
kové, 

obytné 
Rodinné SVJ 

Soukr. 
vlast. 

CHB SBD 
Bytové 
družstv
o CASA 

Okolí nemocnice 12 1 3 9 1   326 

Střed města 11  5 4 2   500 

Černý vrch, 
Domovina 

6 1 1 3 2 1  76 

Sídliště Jitřenka 1   1    10 

Sídliště Severka +    
ul. Za Zborovskou 

5 1  1 5   63 

Sídliště Březenecká 6  5    1 203 

Sídliště Kamenná 7  6   1  134 

Sídliště Zahradní 5  4   1  100 

Sídliště Písečná 3  2   1  184 

Celkem Chomutov 56 3 26 18 10 4 1 1596 

Zdroj: Koncepce sociální politika města Chomutova 

                                                             
22 Index kriminality přepočítává počet trestných činů na 1000 obyvatel daného celku. 
23 Pro srovnání jiné obvodní oddělení s indexem kriminality za období leden 2013 – leden 2014 - Most 
777,8; Teplice 650,7; Děčín – město 415,4; Jirkov – 502,4 
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Shrnutí analýzy z kapitoly Občanská vybavenost 

Analýza kapitoly Občanská vybavenost je shrnuta do následujících bodů: 

- kapacity mateřských škol v Chomutově jsou naplněny pro školní rok 2013/14 celkově 

z 99 %, v SO ORP Chomutov dosahují kapacity využití 95 %,  

- kapacita základních škol v Chomutově ve školním roce 2013/2014 je využita na 82 %, ve 

školním roce 2013/2013 byly kapacita v SO ORP Chomutov 75 %, 

- mezi lety 2009 a 2014 se využití kapacity základního vzdělávání v Chomutově zvyšuje, ve 

školním roce 2009/2010 to bylo 73,5 % v roce 2013/2014 je to 82 %, 

- ve středním vzdělání přibývá žáků v oborech vzdělání s maturitní zkouškou, 

- zájmové sdružení a spolky se v Chomutově specializují na rozličné volnočasové aktivity 

pro všechny věkové skupiny obyvatelstva, 

- dle Českého statistického úřadu roste v Chomutově počet hromadných ubytovacích 

zařízení z 11 v roce 2009 na 16 v roce 2012, 

- ve městě se nachází relativně velký počet osob ohrožených sociálním vyloučením, město 

tak realizuje řadu cílených projektů, které zajišťuje především Odbor sociálních věcí 

Magistrátu města Chomutova a neziskové organizace, 

- cílem Magistrátu města Chomutova je eliminovat sociálně nepříznivé jevy a snížit motivy 

a příležitosti k páchání trestných činů. 
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8 Přírodní podmínky a životní prostředí 

8.1 PŘÍRODA CHOMUTOVSKA  

Nedaleko od městské zástavby se nachází přírodní park Bezručovo údolí, jenž je nejhlubším 

a nejdelším údolím Krušných hor. Druhým přírodním parkem nacházejícím se v lokalitě je 

přírodní park Údolí Prunéřovského potoka, ve kterém se nachází také zřícenina hradu Hasištejn. 

V oblasti se nachází také několik přírodních památek, konkrétně např. vrch Hradiště u Černovic 

či Střezovská rokle. Národní přírodní rezervace je zastoupena Tabulovou horou Úhošť nad řekou 

Ohře a rezervací Jezerka. Přírodních rezervací je v oblasti také několik, mj. území Běšického 

a Čachovického vrchu. 

Tabulka 55: Příroda Chomutovska 
Typ Název Popis Obrázek 

Přírodní 
park 

Bezručovo údolí Nejdelší a nejhlubší údolí Krušných hor 

 
 Údolí 

Prunéřovského 
potoka 

Zříceniny hradu Hasištejn 

 
Přírodní 
památky 

Vrch Hradiště u 
Černovic 

Nápadný výchoz na jižních svazích Krušných hor 1,5 
km od obce Černovice. 

 
 Střezovská rokle Hluboké údolí severně od obce Střezov k silnici Březno 

- Droužkovíce 

 
 Krásná Lípa Pahorek 200 m východně od obce Krásná Lípa. 

 
 Lokalita břízy 

ojcovské u 
Volyně 

Úhor 0,8 km jihovýchodně od obce Volyně a březový 
háj, 1,4 km jihovýchodně od obce Volyně 
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 Merkur Prostor bývalého hnědouhelného lomu 1,4 km jihozá-
padně od obce Zelená, jižně od tratě Chomutov - Kadaň. 

 
 Slanisko u Škrle Přírodní památkou bylo vyhlášeno v roce 2002. 

Posláním přírodní památky je zachovat význačné 
halofytní lokality s druhově bohatým výskytem 
slanobytných a xerotermních druhů a ochrana populací 
kriticky ohrožených druhů rostlin.  

Národní 
přírodní 
rezervace 

Tabulová hora 
Úhošť nad řekou 
Ohře 

Nachází se zde naučná stezka  

 Jezerka Příkré svahy údolí Vesnického potoka a jižní svah vrchu 
Jezeří asi 1,5 km jihozápadně od zámku Jezeří a 1,5 km 
severovýchodně od Vysoké Pece. 

 
 Novodomské 

rašeliniště 
Rozsáhlé rašeliniště jižně od silnice Pohraniční — 
Načetín asi 2 km od státní hranice se SRN 

 
Přírodní 
rezervace 

Běšický a 
Čachovický vrch 

Přírodní komplex  v bezprostřední blízkosti 
Nechranické vodní nádrže v její SZ části 4 km od 
Kadaně. 

 
 Buky a javory v 

Gabrielce 
Rozkládá se na západních svazích severní části 
Telšského údolí a údolí Gabrielina potoka, jižně a 
západně od bývalé osady Gabrielina Huť. 

 

 Buky nad 
Kameničkou 

Zalesněný ostrůvek uprostřed komplexu imisních 
holin. Prudký sráz Mlýnského vrchu k říčce Kameničce 
asi 3 km severozápadně od obce Bečov. 

 
 Na Loučkách Vrchoviště 0,5 km jihovýchodně od železniční stanice 

Výsluní. 

 
Zdroj: Chomutov, dostupné z: http://www.chomutov-mesto.cz 

8.2 REKREAČNÍ ZÓNY A PARKY 

V Chomutově se nachází rekreační zóna Kamencové jezero, které 

mohou ať už místní či návštěvníci využívat k odpočinku. Kamencové 

jezero je jedinečné a i ve světovém měřítku ojedinělé. Vzniklo zatopením 

kamencových a sírových dolů. Plocha jezera je 15,95 ha, je dlouhé 676 m 

a široké 240 m. Nejhlubší místo jezera je 3,4 m. Složení vody je příznivé 

pro lidský organismus. Kvůli těmto charakteristikám je oblast Kamencového jezera 

vyhledávanou rekreační oblastí nejen pro obyvatele Chomutova, ale také pro turisty z ČR, 

Německa a Holandska. 

Další možností, kde relaxovat, je Podkrušnohorský zoopark rozkládající se v sousedství 

Kamencového jezera. Park byl založen v roce 1975 a je svou rozlohou 120 ha největší 

http://www.chomutov-mesto.cz/
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zoologickou zahradou v ČR. V současnosti je zde možno vidět na 160 druhů zvířat. Částí 

zooparku je tzv. Eurosafari, neboli část, kam návštěvníci nemohou jít pěšky, protože zvířata se 

zde pohybují volně. Součástí parku jsou i různá terária, dětská zoo s lanovkami a pískovišti 

a lanové centrum pro děti do 12 let. 

Bezručovo údolí, zmiňované již v předchozí kapitole, jakožto přírodní park, vzniklo působením 

řeky Chomutovky a dnes se jedná o jednu z nejdelších, nejhlubších a také nejmalebnějších dolin 

Krušných hor. Bezručovo údolí je vyhledávaným turistickým cílem, prochází jím cyklostezka 

nejen pro cyklisty, ale i in-line bruslaře. V nitru Bezručova údolí se nachází také naučná stezka 

Bezručovo údolí, která je dlouhá 6 km a je značena informačními tabulemi, jež odkazují na 

přírodní zajímavosti, jako jsou např. lesy s doprovodnou květenou a živočichy, rašeliniště 

smíšených lesů, zvířena v Krušnohoří, lužní lesy, smrková monokultura či louky Krušných hor. 

Městský park se rozkládá nedaleko historického centra města 

Chomutova. Nachází se nedaleko ulic Boženy Němcové, Buchenwaldské, 

Zborovské a Čelakovského. Dominantou parku je v současnosti budova 

Městského divadla. 

  

Park u soudu s malou botanickou zahradou leží v sousedství areálu 

budov Okresního soudu. Návštěvníci zde mohou najít rostliny typické pro 

oblast Krušnohoří a také další druhy rostlin. 

  

 

Gerstnerova naučná stezka nese jméno po nejslavnějším chomutovském rodákovi, Prof. Dr. 

Františku Josefu rytíři Gerstnerovi, jenž byl zakladatelem vysokého učení technického v Praze. 

Stezka začíná u budovy bývalého jezuitského gymnázia (nyní se jedná o Středisko knihovnických 

a kulturních služeb) a provádí návštěvníky významnými místy spojenými s Gerstnerovým 

životem.  

  

8.3 VODNÍ SYSTÉM 

Vodní toky v okolí města Chomutova byly v minulosti značně upraveny, a to z několika důvodů. 

Jednalo se o důvody jednak vodohospodářské, energetické, ale i důvody týkající se ochrany 

povrchových hnědouhelných lomů. Dnes se tento vodní systém skládá ze čtyř základních částí – 

Povodí Chomutovky, Povodí Bíliny, Horských potoků a Podkrušnohorského převaděče a řeky 

Ohře. 

Vodní plochy Chomutova vznikly převážně činností člověka. Zdroji pitné vody jsou na 

Chomutovsku přehrada Křimovská, Kamenička a Jirkovská. Na okraji Chomutovska leží také 

největší vodní plocha celého regionu – Nechranická přehrada, která byla vybudována jako zdroj 

vody pro okolní tepelné elektrárny a jako ochrana pro níže ležící obce a města. Dnes slouží také 

k rekreaci, vodním sportům, ale i k chovu ryb. Ve městě Chomutově sídlí podnik Povodí Ohře, 
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8.4 KVALITA OVZDUŠÍ 

Chomutov je zařazen mezi oblasti se zhoršenou kvalitou ovzduší, z tohoto důvodu bylo nutné 

zpracovávat Územní program snižování emisí i imisí pro města Chomutov a Jirkov. 

Na zhoršování ovzduší se podílí zdroje: 

- povrchové doly 

- sekundární prašnost ve městech 

- domácnosti 

- doprava 

Zdroje znečišťování ovzduší v okrese Chomutov: 

REZZO 1 - velké stacionární zdroje znečišťování (stacionární zařízení ke spalování paliv 

o tepelném výkonu vyšším než 5 MW a zařízení zvlášť závažných technologických procesů). 

Jedná se o velké elektrárny, spalovny a další bodové zdroje. 

Tabulka 56: Emise hlavních znečišťujících látek v okrese Chomutově – REZZO 1  

Rok Okres 

Tuhé 
emise 

SO2 NOx CO VOC amoniak 

[t/rok] [t/rok] [t/rok] [t/rok] [t/rok] [t/rok] 

2009 Chomutov 714,2 21 497,3 21 873,3 1 681,6 1 556,0 40,4 

2010 Chomutov 748,9 18 933,0 18 331,8 1 990,3 1 462,9 0,2 

2011 Chomutov 905,0 18 708,6 16 956,3 1 906,4 1 519,9 0,0 

Zdroj: ČHÚ 

Jak lze pozorovat z tabulky, množství tuhých emisí se mezi lety 2009 a 2011 zvýšilo o cca 150 t 

za rok. Oproti tomu oxid siřičitý SO2, oxidy dusíku Nox a amoniak poklesly. Zvýšilo se množství 

oxidu uhelnatého CO a množství těkavých organických látek VOC zůstává na stabilní úrovni 

1500 t/rok. 

REZZO 2 - střední stacionární zdroje znečišťování (stacionární zařízení ke spalování paliv 

o tepelném výkonu od 0,2 do 5 MW). Jedná se o zařízení závažných technologických procesů, 

uhelné lomy a plochy s možností hoření, zapaření nebo úletu znečišťujících látek.  

Tabulka 57: Emise hlavních znečisťujících látek v okrese Chomutov – REZZO 2 

Rok Okres 

Tuhé 
emise 

SO2 NOx CO VOC amoniak 

[t/rok] [t/rok] [t/rok] [t/rok] [t/rok] [t/rok] 

2009 Chomutov 14,7 34,2 31,6 30,9 30,1 11,1 

2010 Chomutov 11,1 30,4 29,9 39,0 58,7 0,0 

2011 Chomutov 12,8 30,1 28,4 27,4 59,5 0,0 

Zdroj: ČHÚ 

Střední stacionární zdroje znečišťování produkují nejvíce těkavé organické látky. V posledních 

třech zkoumaných letech se jejich množství zvýšilo o 100 %. Oproti tomu amoniak klesl na 0 

a ostatní sledované emise také poklesly. 
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REZZO 3 - malé stacionární zdroje znečišťování (stacionární zařízení ke spalování paliv 

o tepelném výkonu nižším než 0,2 MW). Patří mezi ně zařízení technologických procesů, 

nespadajících do kategorie velkých a středních zdrojů, plochy, na kterých jsou prováděny práce, 

které mohou způsobovat znečišťování ovzduší, skládky paliv, surovin, produktů a odpadů 

a zachycených exhalátů a jiné stavby, zařízení a činnosti, výrazně znečišťující ovzduší. Jedná se 

převážně o zdroje plošné. 

Tabulka 58: Emise hlavních znečisťujících látek v okrese Chomutov – REZZO 3 

Rok Okres 

Tuhé 
emise 

SO2 NOx CO VOC 

[t/rok] [t/rok] [t/rok] [t/rok] [t/rok] 

2009 Chomutov 80,0 146,4 38,8 421,4 85,8 

2010 Chomutov 94,2 168,4 45,8 496,1 101,0 

2011 Chomutov 71,8 154,1 37,8 397,0 81,0 

Poznámka: Nezahrnují emise TLZ, NH3 a VOC ze stavebních činností, chovů hosp. zvířat, aplikace min. hnojiv 

a nesledovaných zdrojů použití rozpouštědel    Zdroj: ČHÚ 

REZZO 3 způsobují převážně emise oxidu uhelnatého, druhou největší emisí je oxid siřičitý. 

Nejméně bylo vypouštěno ve sledovaných letech 2009 až 2011 oxidů dusíku NOx. 

REZZO 4 - mobilní zdroje znečišťování (pohyblivá zařízení se spalovacími nebo jinými motory). 

Jedná se zejména silniční motorová vozidla, železniční kolejová vozidla, plavidla a letadla. Data 

pro REZZO 4 jsou k dispozici pouze pro celý Ústecký kraj. 

Tabulka 59: Emise hlavních znečišťujících látek v Ústeckém kraji – REZZO 4 

Rok Kraje 
Tuhé 
emise 

SO2 NOx CO VOC amoniak 

[t/rok] [t/rok] [t/rok] [t/rok] [t/rok] [t/rok] 
2009 Ústecký 1 812,6 37,6 7 357,9 12 691,7 2 671,5 149,0 

2010 Ústecký 1 778,3 35,7 6 461,9 9 845,1 2 290,7 135,9 

2011 Ústecký  1 660,3 32,9 6 194,4 9 106,0 2 068,8 132,5 

Zdroj: ČHÚ 

Jak je vidět, nejvíce vypouštěnou emisí podle tun je oxid uhelnatý, jehož velikost se ale mezi lety 

2009 a 2011 snížila o cca 3 500 tun. Druhou nejobjemnější emisí jsou oxidy dusíku, které mají 

každoročně cca 6 tisíc tun. 

Zdroje znečišťování za rok 2011 přímo ve městě Chomutově byly tyto podniky24: 

- ACTHERM, s. r. o. – odštěpný závod Chomutov 

- HOPPE s. r. o. 

- RAPID SERVICE s. r. o. – Chomutov 

- Slévárna Chomutov a. s. – technologie a kotelna 

- W.H.R. Petrol – FILL Chomutov 

- Železárny Veselí a. s. – divize Železárny Chomutov 

- Železárny Veselí a. s. – Chomutov 

 

                                                             
24 Zdroj: http://portal.chmi.cz/files/portal/docs/uoco/web_generator/plants/chomutov_CZ.html 
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Zákon o ochraně ovzduší č. 201/2012 Sb. upravuje imisní limity. Limity pro ochranu zdraví jsou 

následující: 

- NO2 – Hodnota imisního limitu 40 [µg.m-3] za kalendářní rok. 

Graf 8: Průměrné roční koncentrace NO2 na vybraných lokalitách a na jednotlivých typech stanic 

Ústeckého kraje 

 

Zdroj: ČHMÚ 

Jak je vidět z předchozího obrázku, hodnota NO2 v Chomutově (sytě oranžová barva) se ve 

sledovaných letech držela pod hodnotou imisního limitu a pohybuje se dlouhodobě mírně nad 

hranicí 20 [µg.m-3] za kalendářní rok (v roce 2012 byla v Chomutově průměrná roční 

koncentrace NO2 menší než např. ve městech Most, Teplice a Děčín). To dokazuje i následující 

tabulka, kde jsou vyčísleny hodnoty imise NO2 v letech 2009 až 2012. Lze pozorovat, že se 

hodnoty pohybují mezi 20 a 23 [µg.m-3] za kalendářní rok. 

Tabulka 60: Průměrná roční koncentrace NO2  v lokalitě Chomutov 

Rok  Imise NO2 v [µg.m-3] 

2009 22,0 

2010 23,7 

2011 23,5 

2012 20,4 

Zdroj: ČHMÚ 

- PM 10 – Hodnota imisního limitu 40 [µg.m-3] za kalendářní rok. 
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Graf 9: Průměrné roční koncentrace PM10 ve vybraných lokalitách a na jednotlivých typech stanic 

Ústeckého kraje 

                                Zdroj: ČHMÚ 

 

Hodnoty PM 10 v Chomutově, jak ukazuje předchozí obrázek, se pohybují pod imisním limitem 

40 [µg.m-3] za kalendářní rok. Konkrétně se jejich hodnoty pohybují kolem hranice 30 [µg.m-3] 

za kalendářní rok (v roce 2012 byla v Chomutově průměrná roční koncentrace PM10 menší než 

např. ve městech Most, Teplice a Děčín). To dokazuje i následující tabulka, která ukazuje, že 

v roce 2012 dokonce klesla imise PM 10 na 25, 8[µg.m-3] za rok. 

Tabulka 61: Průměrná roční koncentrace PM 10 v lokalitě Chomutov 

Rok Imise PM 10 v [µg.m-3] 

2010 30,2 

2011 30,1 

2012 25,8 

Zdroj: ČHMÚ 

 

Shrnutí analýzy z kapitoly Přírodní podmínky a životní prostředí 

Analýza kapitoly Přírodní podmínky a životní prostředí je shrnuta do následujících bodů: 

- nedaleko od městské zástavby se nachází přírodní park Bezručovo údolí, jenž je 

nejhlubším a nejdelším údolím Krušných hor, 

- v Chomutově se nachází rekreační zóna Kamencové jezero, které mohou ať už místní či 

návštěvníci využívat k relaxaci, 

- množství tuhých emisí se mezi lety 2009 a 2011 zvýšilo o cca 150 t za rok. Oproti tomu 

oxid siřičitý SO2, oxidy dusíku Nox, a amoniak poklesly, 

- střední stacionární zdroje znečišťování produkují nejvíce těkavé organické látky. 

V posledních třech zkoumaných letech se jejich množství zvýšilo o 100 %. 
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9 Řízení rozvoje 

Město Chomutov má zkušenosti s čerpáním finančních prostředků z různých, ať už národních či 

evropských zdrojů.  

Praktickým nástrojem pro čerpání prostředků z Evropské unie je integrovaný plán rozvoje 

města (IPRM), který navazuje na vizi a strategii rozvoje města, snaží se identifikovat problémy 

a řešit rozvoj města v návaznosti na využití podpory ze strukturálních fondů. 

Cílem IPRM je koordinovat aktivity a soustředit zdroje na řešení nejzávažnějších 

identifikovaných problémů a také využít ekonomického a dalšího rozvojového potenciálu města. 

Aby byl IPRM efektivní, je nutné jednotlivé akce smysluplně navazovat na jiné a nechat působit 

synergický efekt. V současné době se v rámci  IPRM aktivity soustřeďují: 

- Sídliště, místo pro život, zóna Březenecká – Písečná. Cílem je zlepšit prostředí pro život 

a bydlení na chomutovských sídlištích (rok 2009 – 2015) 

Řízení rozvoje ve statutárním městě Chomutově probíhá také díky zpracovávání jednotlivých 

koncepcí. Město se řídí národními strategickými dokumenty. Jedná se o Strategii boje proti 

sociálnímu vyloučení na období 2011 – 2015, Koncepci romské integrace na období 2010 

– 2013 a Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb v Ústeckém kraji na období 2012 – 

2013.  

Na úrovni města se řídí statutární město Chomutov dokumenty, jako je např. Rámcová 

strategie rozvoje města Chomutova do roku 2020 (zpracována v r. 2005), na kterou reaguje 

a navazuje tento dokument. 

Základním urbanistickým dokumentem pro řešení územního rozvoje města je Územní plán. 

Oblast vzdělávání je upravena v Dlouhodobém záměru rozvoje vzdělávání a vzdělávací 

soustavy a podpory zaměstnanosti na území města Chomutova do roku 2020. Tento 

dokument vznikl společným dílem členů Výboru pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost, jenž 

byl zřízen Zastupitelstvem statutárního města Chomutova. Záměr odráží zájmy zřizovatele a 

klientů či potřeby a realitu jednotlivých škol a školských zařízení. Naznačuje současně možná 

řešení v otázkách eliminace nezaměstnanosti. Cílem je vytvořit moderní a efektivní vzdělávací 

soustavu. Do roku 2010 platila také Koncepce rozvoje vzdělávání a rozvoje lidských zdrojů 

v Chomutově do roku 2010, kterou vytvořila Komise pro výchovu a vzdělání při Radě města 

Chomutova. 

Rodinná politika statutárního města je zpracována v Koncepci rodinné politiky statutárního 

města Chomutova 2013 – 2020 a navazuje na dokument „Národní koncepce rodinné politiky“, 

jenž byl přijat v listopadu 2006 vládou ČR. Navazuje také na strategické dokumenty města, tj. 

Rámcovou strategii rozvoje města Chomutova do roku 2020 a Dlouhodobý záměr rozvoje 

vzdělávání a vzdělávací soustavy a podpory zaměstnanosti na území města Chomutova do 

roku 2020. Cíle a priority koncepce jsou respektovány také v tomto dokumentu. 

Sociálními službami se zabývá Komunitní plán sociálních služeb Chomutova. Chomutov 

disponuje propracovaným systémem a relativně dostačujícími kapacitami v oblasti sociálních 

služeb. Sociální aktivity řadí město na přední místa v rámci kraje i celorepublikově. Sociální 

politiku má na starost Odbor sociálních věcí Magistrátu města Chomutova, Sociální služby 

Chomutov, p. o., a ze subjektů státní správy je to Úřad práce ČR – krajská pobočka Ústí nad 



72 
 

Labem, kontaktní pracoviště Chomutov a dále Okresní správa sociálního zabezpečení Chomutov. 

V Chomutově také působí soukromé a neziskové subjekty. 

Dalším dokumentem je Koncepce sociální politiky statutárního města Chomutova se 

zaměřením na sociální začleňování 2013 – 2015. Koncepce vznikla za spolupráce všech členů 

Chomutovského partnerství (zástupci města, neziskových organizací, státních úřadů a další). 

Období let 2013 – 2015 bylo zvoleno z důvodu souladu se Strategií boje proti sociálnímu 

vyloučení na období 2011 – 2015. 

Oblast životního prostředí je zastoupeno Územním programem snižování emisí a imisí pro 

města Chomutov a Jirkov. 

Řízení rozvoje města Chomutova: 

- Kancelář primátora – odbor je z hlediska činnosti členěn na úseky: úsek dotací 

a strategie města, úsek vnějších vztahů, úsek administrativy. 

- Odbor rozvoje, investic a majetku města - odbor je z hlediska úkolů členěn na dvě 

oddělení: 

- oddělení rozvoje města 

- oddělení majetkoprávní 

- Kontrolní výbor a finanční výbor - kontrolní a finanční výbor je poradním, iniciativním 

a kontrolním orgánem, který Zastupitelstvo statutárního města Chomutova zřizuje dle 

§ 117 odst. 2 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích.  

- Komise majetku, investic a územního plánu - komise se vyjadřuje ke zprávám do rady 

z hlediska správy majetku města, kde se jedná o nájmy, prodeje, převody nemovitostí ve 

vlastnictví města. Dále se vyjadřuje k investicím města a projednává a posuzuje záměry 

města a ostatních z hlediska územního plánování a rozvoje města. 

Přehled rozvojových dokumentů a nástrojů: 

- Nadnárodní strategické dokumenty: 

 Návrh obecného nařízení a návrhy nařízení k EFRR a ESF 
 Smlouva o partnerství pro rozvoj a investice 
 Strategie Evropa 2020 

 
- Národní strategické dokumenty: 

 Strategie boje proti sociálnímu vyloučení na období 2011 – 2015 
 Strategie regionálního rozvoje ČR 2014 – 2020 

 Politika územního rozvoje ČR 

 Národní program reforem 

 

- Strategické dokumenty krajské úrovně: 

 Zásady územního rozvoje Ústeckého kraje 

 Program rozvoje Ústeckého kraje na období 2014-2020 

 Strategie udržitelného rozvoje Ústeckého kraje do r. 2020 

 Integrovaná územní investice Ústecko-chomutovské aglomerace 

 Strategie inteligentní specializace 

 Regionální inovační strategie Ústeckého kraje 

 Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy v Ústeckém kraji 

2012/2016 

 Koncepce environmentální výchovy, vzdělávání a osvěty v Ústeckém kraji 
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- Rozvojové dokumenty města: 

 Rámcová strategie rozvoje města Chomutova  

 Územní plán 

 Dlouhodobý záměr rozvoje vzdělávání a vzdělávací soustavy a podpory 

zaměstnanosti na území města Chomutova do roku 2020 

 Koncepce rodinné politiky statutárního města Chomutova 2013 – 2020 

 Komunitní plán sociálních služeb Chomutova 

 Koncepce sociální politiky statutárního města Chomutova se zaměřením na sociální 

začleňování 2013 – 2015 

 Územní program snižování emisí a imisí pro města Chomutov a Jirkov 

 IPRM IOP Sídliště, místo pro život, zóna Březenecká – Písečná 
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10 Pozice řešeného území vůči sousedním obdobným územním jednotkám 

a vůči jednotkám vyšší úrovně 
 

Statutární město Chomutov náleží do Euroregionu Krušnohoří/Erzgebirge. Euroregion je 

tvořen obcemi z okresů: Chomutov, Litoměřice, Louny, Most a Teplice a jeho partnerskou zemí je 

Německo. 

Obrázek č. 11: Euroregion Krušnohoří  

 

Zdroj: ČSÚ 

Statutární město Chomutov leží také v Regionu soudržnosti Severozápad, což odpovídá úrovni 

správního členění NUTS II. Toto rozdělení vzniklo kvůli Evropské unii, aby se dosáhlo 

srovnatelnosti jednotlivých statistických celků. 

Obrázek č. 12: Členění NUTS II 

 

Zdroj: www.strukturalni-fondy.cz  
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O městě Chomutově se dá říci, že se stává významným městem pro celou spádovost 

Chomutovska.  Jakožto obec III. typu je centrem správního využívání a má fungující síť 

organizací veřejné správy. 

Statutární město Chomutov udržuje vztahy se čtyřmi partnerskými městy. Jedná se o města: 

- Annaberg-Buchholz v Německu  

- Brandenburg v Německu  

- Arenzano v Itálii  

- Trnava v Slovenské republice 

Chomutov je také členem Svazu měst a obcí ČR. Partnerství je naplněno především díky výměně 

lidských zdrojů, dovedností a zkušeností. Chomutov přistoupil k Memorandu o spolupráci 

evropských středně velkých měst Rodgau, Hoyerswerdy a Chomutova v oblasti komunální 

koordinace výchovy a vzdělávání.  

Pozici města Chomutova je nutno vymezit vzhledem ke konkurenčním destinacím, a to 

s ohledem na geografickou polohu (resp. vzdálenost) a počet obyvatel, ale také na nabízené 

produkty a jejich spádovost do jednoho kraje. Na základě analýzy nabídky a konkurence je 

možno stanovit konkurenční výhody destinace a tzv. specifické přednosti města. Mezi 

hodnocená města jsou zařazena města Chomutov, Most, Teplice a Děčín. Významnost 

konkurenční výhody je hodnocena na stupnici 0 - 3 (0 nekonkurenční výhoda, 1 - 2 neurčité 

vnímání, 3 konkurenční výhoda). 

 

Tabulka 62: Hodnocení vybraných měst 

 Město 

Kritérium  Chomutov Most Teplice Děčín 

Počet 

podnikatelských 

subjektů 

celkem25 

hodnota 9 808 13 309 11 671 11 550 

významnost 

konkurenční 

výhody 

1 3 2 2 

Uchazeči o 

zaměstnání 

(počet pracovní 

síly)26  

hodnota 3 522 5 311 3 206 3 278 

významnost 

konkurenční 

výhody 

2 3 2 2 

Transfery a 

půjčky od státu 
hodnota 

1 049 282 407 

Kč 

114 523 747 

Kč 

51 206 522 

Kč 

490 049 235 

Kč 

                                                             
25 31.12.2013 – ČSÚ - Počet ekonomických subjektů (viz § 2, odst. 7 zákona č. 89/1995 Sb., o státní 
statistické službě) v Registru ekonomických subjektů evidovaných k příslušnému datu. 
26 SLDB 2011, ČSÚ 2011 

http://vdb.czso.cz/vdbvo/mi/mi_ukazatel.jsp?kodukaz=2466&kodjaz=203&app=vdb#_blank
http://vdb.czso.cz/vdbvo/mi/mi_ukazatel.jsp?kodukaz=2466&kodjaz=203&app=vdb#_blank
http://vdb.czso.cz/vdbvo/mi/mi_ukazatel.jsp?kodukaz=2466&kodjaz=203&app=vdb#_blank
http://vdb.czso.cz/vdbvo/mi/mi_ukazatel.jsp?kodukaz=2466&kodjaz=203&app=vdb#_blank
http://vdb.czso.cz/vdbvo/mi/mi_hodnota.jsp?idhod=64432421&kodjaz=203&maska=%23%23%23%2C%23%23%23%2C%23%230#_blank
http://vdb.czso.cz/vdbvo/mi/mi_hodnota.jsp?idhod=64432817&kodjaz=203&maska=%23%23%23%2C%23%23%23%2C%23%230#_blank
http://vdb.czso.cz/vdbvo/mi/mi_hodnota.jsp?idhod=64432843&kodjaz=203&maska=%23%23%23%2C%23%23%23%2C%23%230#_blank
http://vdb.czso.cz/vdbvo/mi/mi_hodnota.jsp?idhod=64432357&kodjaz=203&maska=%23%23%23%2C%23%23%23%2C%23%230#_blank
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a regionálních 

rad přijaté 

územními 

organizacemi27 

významnost 

konkurenční 

výhody 

3 1 1 2 

Růst/pokles 

počtu obyvatel 

(mezi roky 

2001 a 2011)28 

hodnota 
- 2 679 

obyvatel 

-3 070 

obyvatel 

- 1 420 

obyvatel 

-3 400 

obyvatel 

významnost 

konkurenční 

výhody 

2 1 3 1 

Podíl 

vysokoškolsky 

vzdělaných 

osob ve věku 

starších 15 let29 

hodnota 7,8 % 8,3 % 10,0 % 8,2 % 

významnost 

konkurenční 

výhody 

1 2 3 2 

Podíl 

ekonomicky 

aktivního 

obyvatelstva na 

celkovém počtu 

obyvatel30 

hodnota 46,62 % 48,23 % 46,33 % 45,46 % 

významnost 

konkurenční 

výhody 

2 3 2 1 

Počet nabídky 

volných bytů31 

hodnota 306 448 443 193 

významnost 

konkurenční 

výhody 

2 3 3 1 

Sociální 

poradny32 

hodnota 4 8 6 8 

významnost 

konkurenční 

výhody 

2 3 2 3 

Denní hodnota 2 3 1 1 

                                                             
27 export ze systému monitor.statnipokladna.cz za roky 2010 – 2013; údaje zaokrouhleny na koruny 
28 SLDB 2001, SLDB 2011 
29 SLDB 2011 
30 SLDB 2011 
31 zdroj za realitní kanceláře (31.12.2013) 
32 Sociální poradenství poskytuje osobám v nepříznivé sociální situaci potřebné informace přispívající k 
řešení jejich situace. Základní sociální poradenství je součástí všech druhů sociálních služeb. Odborné 
sociální poradenství zahrnuje občanské poradny, manželské a rodinné poradny, sociální práci s osobami 
společensky nepřizpůsobenými, poradny pro oběti trestných činů a domácího násilí, sociálně právní 
poradenství pro osoby se zdravotním postižením a seniory. Služba obsahuje poradenství, zprostředkování 
kontaktu se společenským prostředím, terapeutické činnosti a pomoc při prosazování práv a zájmů. 
Služba se poskytuje bezúplatně. 
Zdroj: 31.12.2012, ČSÚ 

http://vdb.czso.cz/vdbvo/mi/mi_cishod.jsp?kodcis=2910&kodzaz=O&kodjaz=203&app=vdb#_blank
http://vdb.czso.cz/vdbvo/mi/mi_cishod.jsp?kodcis=2910&kodzaz=O&kodjaz=203&app=vdb#_blank
http://vdb.czso.cz/vdbvo/mi/mi_cishod.jsp?kodcis=2910&kodzaz=B&kodjaz=203&app=vdb#_blank
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stacionáře33 významnost 

konkurenční 

výhody 

2 3 1 1 

Nízkoprahová 

zařízení pro děti 

a mládež34 

hodnota 2 4 2 2 

významnost 

konkurenční 

výhody 

2 3 2 2 

Počet 

hromadných 

ubytovacích 

zařízení 35 

hodnota 16 7 24 21 

významnost 

konkurenční 

výhody 

2 1 3 3 

Zoo a zoopark 

významnost 

konkurenční 

výhody 

3 0 0 3 

Aquapark, 
Aquacentrum 

významnost 

konkurenční 

výhody 

2 3 2 1 

Blízkost 

neveřejného 

mezinárodního 

letiště 

významnost 

konkurenční 

výhody 

3 2 1 1 

Napojení na 

dálniční síť  

významnost 

konkurenční 

výhody 

2 2 2 2 

Koeficient 

ekologické 

stability36 

hodnota 0,53 0,28 0,37 3,95 

významnost 

konkurenční 

výhody 

2 1 2 3 

                                                             
33 Denní stacionáře poskytují ambulantní služby ve specializovaném zařízení seniorům, osobám se 
zdravotním postižením a osobám ohroženým užíváním návykových látek, jejichž situace vyžaduje 
pravidelnou pomoc jiné osoby. 
Zdroj: 31.12.2012, ČSÚ 
34 Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež poskytují ambulantní služby dětem a mládeži ohroženým 
sociálním vyloučením. Služba je určena rizikovým, neorganizovaným dětem a mládeži, kteří jsou ohroženi 
sociálně-patologickými jevy nebo mají vyhraněný životní styl neakceptovaný většinovou společností. 
Základním prostředkem pro navázání kontaktu s cílovou skupinou je nabídka volnočasových aktivit. Cílem 
je zlepšit kvalitu života cílové skupiny předcházením, snížením sociálních a zdravotních rizik souvisejících 
s jejich způsobem života, umožnit jim lépe se orientovat v jejich sociálním prostředí a vytvářet podmínky, 
aby v případě zájmu mohli řešit svoji nepříznivou sociální situaci. Služba obsahuje výchovné, vzdělávací a 
aktivizační činnosti, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím a pomoc při prosazování práv 
a zájmů. Služba se poskytuje bezúplatně. 
Zdroj: 31.12.2012, ČSÚ 
35Zdroj: 31.12.2012, ČSÚ 
36 Zdroj: 31.12.2012, ČSÚ 

http://vdb.czso.cz/vdbvo/mi/mi_cishod.jsp?kodcis=2910&kodzaz=B&kodjaz=203&app=vdb#_blank
http://vdb.czso.cz/vdbvo/mi/mi_cishod.jsp?kodcis=2910&kodzaz=L&kodjaz=203&app=vdb#_blank
http://vdb.czso.cz/vdbvo/mi/mi_cishod.jsp?kodcis=2910&kodzaz=L&kodjaz=203&app=vdb#_blank
http://vdb.czso.cz/vdbvo/mi/mi_cishod.jsp?kodcis=2910&kodzaz=L&kodjaz=203&app=vdb#_blank
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V rámci analytického porovnání a zhodnocení kritérií město Chomutov dosahuje konkurenční 

výhody v blízkosti neveřejného mezinárodního letiště, v přijatých transferech a půjčkách od 

státu a regionálních rad (v letech 2010 – 2013) a v existenci zooparku. 

Mezi kritérii, kde město Chomutov nedosahuje takových výsledků jako zbylá porovnávaná 

města, patří kritérium „Podíl vysokoškolsky vzdělaných osob ve věku starších 15 let“ a „Počet 

podnikatelských subjektů celkem“. V rámci těchto dvou kritérií by bylo vhodné zaměřit se na 

zvýšení vzdělanostní struktury obyvatelstva a na zlepšení podmínek pro příchod investorů.  

U všech 4 porovnávaných měst lze sledovat trend v poklesu počtu obyvatel mezi roky 2001 

a 2011, v tomto kritériu je nejméně postiženým městem město Teplice. V sociální oblasti byly 

hodnoceny počty zařízení sociálních služeb. V těchto kritériích ani jedno z měst nevykázalo 

jejich zásadní nedostatek.  

V rámci oblasti cestovního ruchu město Chomutov nabízí ubytování v 16 zařízeních. Nabídka 

zařízení zaostává za počtem ubytovacích zařízení v městech Teplice a Děčín.  

Pro určení rozdílu mezi městem Chomutovem a ostatními obdobnými územními jednotkami 

bylo využito porovnání 4 ekonomických ukazatelů za předešlé 4 roky dle dostupných dat.  

Tabulka 63: Srovnání ekonomických ukazatelů 

srovnání ekonomických ukazatelů37 

Chomutov R2010 R2011 R2012 R2013 

provozní úspory (%) 16 13 13 17 

krytí roční dluhové služby 0,42 110,71 - - 

celková dluhová služba (roky)     5 6 

dluhová služba (%) 26 0 0 0 

Most R2010 R2011 R2012 R2013 

provozní úspory (%) 5 0 29 11 

krytí roční dluhové služby 1 613,47 0,47 2,95 2,51 

celková dluhová služba (roky)     4 3 

dluhová služba (%) 0 1 8 4 

Teplice R2010 R2011 R2012 R2013 

provozní úspory (%) 12 7 19 22 

krytí roční dluhové služby - - - - 

celková dluhová služba (roky)     0 0 

dluhová služba (%) 0 0 0 0 

Děčín R2010 R2011 R2012 R2013 

provozní úspory (%) 5 5 9 12 

krytí roční dluhové služby 2,03 0,18 0,72 0,43 

celková dluhová služba (roky)     10 7 

dluhová služba (%) 14 36 27 34 

 

                                                             
37 ukazatele vyjadřují hospodaření s provozním rozpočtem a zadluženost měst. Ministerstvo financí České 
republiky; http://monitor.statnipokladna.cz/2013/. 

http://vdb.czso.cz/vdbvo/mi/mi_ukazatel.jsp?kodukaz=2466&kodjaz=203&app=vdb#_blank
http://vdb.czso.cz/vdbvo/mi/mi_ukazatel.jsp?kodukaz=2466&kodjaz=203&app=vdb#_blank
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U prvního ukazatele „provozní úspory (%)38“ město Chomutov dosahuje za rok 2013 hodnoty 

17 %, v posledních 3 letech se tato hodnota zvyšuje. V rámci porovnání daného ukazatele 

vychází průměrně nejlépe město Teplice a Chomutov. 

U druhého ukazatele „krytí roční dluhové služby39“ město Chomutov v letech 2012 a 2013 

nedosahuje žádné hodnoty (stejně jako město Teplice, pozn. data nebyly pro všechny města 

zjistitelné), v letech 2011 byla hodnota ukazatele 110,71, což bylo nad optimální mírou hodnoty 

ukazatele. 

Třetí ukazatel „celková dluhová služba (roky)40“ dosahuje hodnoty 6 let v roce 2013 a 5 let 

v roce 2012. Ve srovnání s ostatními městy dosahují hodnoty srovnatelných výsledků. 

U čtvrtého ukazatele „dluhové služby %41“ vychází hodnoty nejhůře u města Děčín. Naopak 

město Chomutov a Teplice vychází z tohoto ukazatele kladně. 

Jestliže srovnáme okres Chomutov s ostatními obdobnými územními jednotkami a jednotkami 

řádově vyšší úrovně v míře nezaměstnanosti v následující tabulce, tak v porovnání 

s celorepublikovou mírou nezaměstnanosti dosahuje vyšší hodnoty, naopak v rámci Ústeckého 

kraje dosahuje obdobné hodnoty za rok 2013. 

 

Tabulka 64: Porovnání územních jednotek kritériem podílu nezaměstnaných osob 

Územní jednotka 
Podíl nezaměstnaných osob k 

31.12. 201342 

Okres Chomutov 11,91 

Okres Most 13,51 

Okres Teplice 10,2 

Okres Děčín 11,22 

Ústecký kraj 11,47 

ČR 8,17 

 

Při porovnání podílu vysokoškolsky vzdělaných osob ve věku starších 15 let město Chomutov 

vykazuje nižší podíl vysokoškolsky vzdělaných osob v porovnání s Českou republikou, v rámci 

Ústeckého kraje dosahuje obdobné hodnoty (viz tabulka níže). 

                                                             
38 poměr provozního přebytku a běžných příjmů. Hodnota provozních úspor by měla mít minimální 
hodnotu 10 %, optimálně by se měla pohybovat okolo 25 %. 
39 poměr přebytku běžného rozpočtu k roční dluhové službě, optimální míra ukazatele se pohybuje 
v rozmezí 20 – 25 %. 
40 celková dluhová služba (roky) - za jak dlouho by se zaplatil celkový dluh, kdyby se na splácení použila 
průměrná hodnota provozního přebytku za 4 roky, maximální hodnota 6 – 8 let. 
41 maximální hodnota 30 %. Pokud je hodnota nižší než 30 %, lze konstatovat, že obec není předlužena. 
42 podíl nezaměstnaných na obyvatelstvu = počet dosažitelných uchazečů o zaměstnání ve věku 15-64 let / 
počet obyvatel ve věku 15 - 64 let v % (od 1. 1. 2013 nový ukazatel); zdroj: MPSV 
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Tabulka 65: Porovnání územních jednotek kritériem podílu vysokoškolsky vzdělaných osob ve věku 

starší 15 let 

Územní jednotka 
Podíl vysokoškolsky vzdělaných 

osob ve věku starší 15 let43 

Město Chomutov 7,81 

Okres Chomutov 6,45 

Ústecký kraj 7,57 

ČR 12,45 

 

 

 

 

 

 

                                                             
43 SLDB 2011 
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11 SWOT analýzy 
 

Z metodického hlediska byly zpracovány jednotlivé dílčí SWOT analýzy, aby detailně popsaly 

současný stav města Chomutova a lépe tak vyjádřily celkovou pozici města a daných oblastí. 

Silné stránky reprezentují faktory, na kterých lze stavět budoucí pozici města, slabé stránky 

naopak reprezentují faktory, které mohou omezit další rozvoj silných stránek. Příležitosti 

a hrozby obsahují ty body, které mohou mít na město Chomutov dopad a mohou město déle 

ovlivnit, popř. obsahují body, které by měly na rozvoj Chomutova dopad, ale město je nemůže 

zcela ovlivnit (ovlivnitelné jsou např. formou prosazování zájmů na krajské úrovni politiky).  

SWOT analýza pro oblast ekonomika, zaměstnanost, školství a vzdělávání 
 
Ekonomika, zaměstnanost, školství a vzdělávání 

Silné stránky Slabé stránky 

 hospodářská základna – doly, elektrárny, 

průmyslové areály 

 investiční rozvoj – obnova historického jádra, 

obnova infrastruktury 

 dostatečný počet pracovních sil 

 otevřenost pro příchod investorů 

 dostatečná kapacita škol 

 

 vysoká nezaměstnanost (nedostatek 

pracovních příležitostí) v širším regionu 

 nízká vzdělanostní struktura - nedostatečná 

jazyková gramotnost a technická vzdělanost 

 nízký zájem o technické obory 

 nepříznivá sociální struktura obyvatelstva 

 mírný pokles počtu obyvatel 

 nevyužívané průmyslové a jiné objekty 

 nízká atraktivita některých rezidenčních lokalit 

Příležitosti Hrozby 

 využití opuštěných průmyslových ploch a 

objektů 

 zkvalitnění vzdělanostní struktury 

obyvatelstva (optimalizace studijních oborů) 

 zkvalitnění výchovně vzdělávacího procesu  

 užší spolupráce škol a podnikatelského sektoru  

 podpora technického vzdělávání na všech 

stupních 

 rozvoj kvartérní sféry 

 zúročení pro investorské politiky => tvorba 

pracovních míst 

 podpora malých a středních podnikatelů  

 existující potenciál pro cestovní ruch 

 využívání dotačních titulů 

 rozvoj spolupráce s okolními obcemi vč. 

mezinárodní spolupráce 

 podpora lokálního patriotismu 

 pokračující odliv kreativní třídy obyvatel 

 demografie - porodnost, stárnutí obyvatelstva, 

úbytek obyvatel 

 struktura obyvatelstva (sociálně slabé 

skupiny) 

 dlouhodobá nezaměstnanost – stagnace 

nabídky pracovních míst 

 vzdělanostní struktura (absence VŠ, únik 

„mozků“) 

 nedokončení nebo špatné dokončení 

restrukturalizace (průmysl, především životní 

prostředí) 

 nedokončení pro město klíčových rychlostních 

komunikací (R7, silnice I/13) 

Pozn.: SWOT analýza oblasti školství, vzdělávání zahrnuje základní body. Detailně je oblast školství a 

vzdělávání popsána v dokumentu „Dlouhodobý záměr rozvoje vzdělávání a vzdělávací soustavy a podpory 

zaměstnanosti na území města Chomutova do roku 2020“. 
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SWOT analýza pro oblast sociální oblast, zdravotní péče, bydlení, bezpečnost 
 
Sociální oblast, zdravotní péče, bydlení, bezpečnost 

Silné stránky Slabé stránky 

 zavedený systém plánování sociálních služeb 

 dobré pokrytí sociálních a návazných služeb 

na území města 

 funkční síť poskytovatelů sociálních služeb 

 pravidelné setkávání pracovníků v sociálních 

službách (mezi městy) 

 orientace na terénní práci se snahou o 

prevenci 

 činnost Chomutovského partnerství pro 

sociální začleňování 

 Partnerství pro rodinu - fungující poradní 

orgán Rady města  

 využívání asistentů prevence kriminality  

 využívání GIS při plánování dohledu a 

bezpečnosti (městská policie) 

 dobré pokrytí města kamerovým systémem 

 dostatečná kapacita bytů 

 dlouhodobě vysoká míra nezaměstnanosti  

 vyšší koncentrace osob ohrožených sociálním 

vyloučením 

 nepříznivá sociální struktura obyvatelstva 

 nedostatek pracovních příležitostí pro osoby 

nekvalifikované a osoby se základním 

vzděláním 

 nízká kapacita pracovních příležitostí a 

volnočasových aktivit pro osoby se zdravotním 

postižením a pracovním hendikepem 

 nedostatečná kapacita jeslí 

 absence některých medicínských oborů 

 neutěšený stav objektů v areálu nemocnice s 

poliklinikou 

 vyšší stupeň nápadu trestné činnosti 

 nízký pocit bezpečí u obyvatel Chomutova 

 nízký počet služeben Policie ČR ve vlastních 

služebních obvodech 

Příležitosti Hrozby 

 podpora pracovních příležitostí včetně 

podpory osob znevýhodněných na trhu práce  

 podpora vytváření podmínek pro slaďování 

profesního a rodinného života 

 podpora sociálního podnikání 

 zlepšení informovanosti veřejnosti o 

sociálních a návazných službách 

 vytváření podmínek pro sportovní 

a volnočasové aktivity všech vrstev obyvatel  

 zapojení veřejnosti do preventivně 

bezpečnostních aktivit (např. asistenti 

městské policie) 

 rozvoj komunitních a preventivních programů 

 využívání veřejně prospěšných prací 

 zlepšení bytové politiky (zavedení systému 

tzv. sociálního bydlení) 

 možnost čerpání financí ze zdrojů EU 

 nepříznivá změna demografické struktury 

z hlediska věku, socioekonomického statutu či 

zdraví a s tím spojených nároků na využívání 

sociálních a návazných služeb 

 struktura obyvatelstva (sociálně slabé skupiny) 

 vysoká závislost sociálních služeb na systému 

financování z cizích zdrojů, které město nemůže 

přímo ovlivnit 

 nedostatek finančních zdrojů na podporu 

sociálních služeb 

 zhoršení bezpečnosti ve veřejném prostoru 

 nárůst počtu obyvatel bez přístřeší, v důsledku 

čehož dochází k nárůstu počtu komerčních 

ubytoven  

 časté a nekoncepční změny legislativy 

 

Pozn.: SWOT analýza oblasti sociální zahrnuje pouze základní body. Detailní SWOT analýzy této oblasti dle 

cílových skupin jsou obsaženy v Komunitním plánu sociálních a souvisejících služeb statutárního města 

Chomutov. 
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SWOT analýza pro oblasti doprava, technická infrastruktura, životní prostředí 
 
Doprava, technická infrastruktura, životní prostředí 

Silné stránky Slabé stránky 

 geografická poloha – pohraniční oblast, 

křižovatka cest, okolní příroda, blízkost letiště  

 pasportizace parkování v Chomutově a 

vytvořený fond rozvoje dopravní 

infrastruktury města 

 přímé napojení na dálniční síť (R7) 

 získaný status neveřejného mezinárodního 

letiště v Pesvicích 

 existence pasportu zeleně 

 existence pasportu veřejného osvětlení 

 nárůst vytříděných složek z komunálního 

odpadu 

 sběr gastroodpadu a biologicky rozložitelného 

komunálního odpadu 

 pravidelně aktualizovaný plán odpadového 

hospodářství města 

 sídlo silného ekonomického subjektu 

(Severočeské doly a. s.) 

 špatná kvalita stávající dopravní infrastruktury 

v regionu 

 lokální nedostatek parkovacích míst 

 absence odstavných parkovišť 

 omezení hranice města (průmyslové zóny) 

 přetrvávající image oblasti se zhoršeným 

životním prostředím 

 existence černých skládek 

 zvýšená sekundární prašnost v ulicích 

 nedostatek prostor pro náhradní výsadbu 

Příležitosti Hrozby 

 zkvalitňování životní úrovně obyvatel a 

životního prostředí 

 využití blízkosti státní hranice, strategické 

polohy města 

 rozvoj spolupráce s okolními obcemi vč. 

mezinárodní spolupráce 

 dobudování dopravní infrastruktury a rozvoj 

dopravní obslužnosti 

 dobudování dopravní infrastruktura (Praha – 

stání hranice) 

 další rozvoj neveřejného mezinárodního letiště 

v Pesvicích 

 vybudování východního obchvatu města 

 zvýšení motivace občanů k využívání MHD 

 zvýšení podílu nízkoemisních vozidel MHD 

 přestavba vlakového nádraží 

 vytvoření logistického centra (pracovní 

příležitosti, parkování nákladních vozidel, zóna 

Triangle) 

 efektivní nakládaní s vodami 

 rozvoj systému sběru tuhého komunálního 

odpadu a tříděného odpadu 

 rozvoj technologií a služeb s vysokou přidanou 

hodnotou 

 rozvoj metropolitní sítě 

 

 nedokončení nebo špatné dokončení 

restrukturalizace (průmysl, především životní 

prostředí) 

 pokračující investiční akce mimo plochy 

brownfields 

 nedobudování komunikace R7 

 nárůst automobilizace 

 napadení lesů kloubnatkou smrkovou 

 specifický přístup části populace k nakládání 

s odpady a dalším hodnotám 
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SWOT analýza pro oblast cestovní ruch, kultura, sport, volnočasové aktivity 

Cestovní ruch, kultura, sport, volnočasové aktivity 

Silné stránky Slabé stránky 

 aktivní sportovní kluby organizující aktivity 

pro veřejnost 

 probíhající proces rekonstrukce sportovních 

hřišť při školách s využitím pro veřejnost  

 spektrum sportovišť splňující současné 

standardy k využívání 

 dostupnost volnočasových aktivit i pro 

sociálně znevýhodněné děti, resp. rodiny 

 významné turistické cíle (např. 

Podkrušnohorský zoopark, Bezručovo údolí, 

Kamencové jezero aj.)  

 činnost Střediska volného času "Domeček" 

Chomutov a dalších organizací  

 rozvinutá infrastruktura cestovního ruchu 

 kvalitní infrastruktura pro kulturu 

 mezinárodní spolupráce 

 spektrum sportovišť splňující současné 

standardy k využívání 

 činnost Výboru pro národnostní menšiny 

 negativní smýšlení veřejnosti o Chomutovu 

(image města) 

 absence marketingové strategie 

 ne vždy dostatečná bezpečnost a údržba volně 

přístupných oddychových ploch  

 omezené zdroje financování  

 nedostatečná komunikace turistických cílů 

 nedostatečná spolupráce soukromého sektoru 

v oblasti cestovního ruchu s městem 

 

Příležitosti Hrozby 

 využít zázemí pro volnočasové aktivity jako 

součást rozvojových záměrů na zástavbu 

volných nebo asanovaných ploch 

 využít dobré příklady a koncepce, které se k 

rozvoji cestovního ruchu, kultury, sportu, 

volnočasových aktivit osvědčily v zahraničí či 

z blízkého okolí 

 vytvořit prostor (klub) pro mladé, kteří nemají 

dostatek prostor pro tvorbu, seberealizaci 

 využít nové technologie v marketingu  

 rozvoj nabídky produktů v cestovním ruchu 

 růst zájmu o zdravý životní styl  

 rozvoj mezinárodní spolupráce (partnerská 

města, krajanské obce, spolupráce škol apod.) 

 rozvoj meziobecní spolupráce 

 zlepšení spolupráce města a soukromého 

sektoru v oblasti cestovního ruchu 

 

 nedostatek financí na údržbu a opravy 

sportovišť a rekreačních ploch, který povede k 

jejich chátrání nebo rušení 

 změny postojů obyvatel ke stavbě hřišť, 

laviček, odpočinkových míst (tlak na rušení 

zbudované infrastruktury) 

 negativní sociální jevy, vandalismus  

 snižování prostředků z veřejných zdrojů do 

sportu a volnočasových aktivit  

 podceňování prevence u "fungujících rodin"44 

a s tím související snižování podpory na tyto 

preventivní aktivity  

 snížení kvality kulturní nabídky a ztráta 

návštěvnického zájmu 

 ztráta atraktivity některých turistických cílů 

 

                                                             
44 „fungující rodina“, dříve označována také jako „zdravá rodina“ je rodina, která plní své základní funkce 
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