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Anotace 

FORMÁNEK, Z. Posouzení rizik na území města Chomutov. [Diplomová práce].  

Ostrava: Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava, Fakulta bezpečnostního 

inženýrství, 2014. 69 s. 

Diplomová práce se zabývá posouzením rizik nacházejících se na území města Chomutov 

pomocí vybraných metod analýz rizik. V první části se daná práce okrajově zabývá základní 

teorií rizika a analýz hodnocení rizik. Dále se práce zabývá celkovým popisem území a 

identifikací možných zdrojů rizik, které jsou následně pomocí dvou vybraných metod analýz 

rizik a jednoho softwarového programu vyhodnoceny a graficky znázorněny v mapách. 

V závěrečné části diplomové práce jsou tyto metody vyhodnoceny a na základě jejich 

výsledků jsou zde uvedeny příklady návrhů na snížení rizik, která byla vyhodnocena jako 

nepřijatelná pro dané území. 

Klíčová slova: 

Chomutov, riziko, analýza, metoda, vyhodnocení, území 

Summary 

FORMÁNEK, Z. Assessment of risk in the area of Chomutov City. [Master thesis].  

Ostrava: VŠB – Technical university of Ostrava, Faculty of Safety Engineering,, 2014. 69 p. 

The Master thesis deals with risk assessment, located in the city of Chomutov selected using 

risk analysis methods. The first part of the work activity marginally deals with the basic 

theory of risk analysis and risk assessment. Furthermore, the work deals with overall 

description of the area and the identification of potential sources of risks, which are then 

selected using two methods of risk analysis and single software program be evaluated and 

graphically displayed on maps. In the final part of the thesis, these methods are evaluated on 

the basis of their results, there are examples of proposals to reduce the risks that have been 

assessed as unacceptable for the territory. 

Key words: 

Chomutov, risk, analysis, method, evaluation, area 
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Úvod 

V současné době, kdy se naše společnost čím dál více zabývá otázkami v oblasti ochrany  

a přípravy území před vznikem mimořádných událostí a krizových situací vzniklých činností 

člověka, přírodními vlivy nebo jejich kombinací, je velmi důležité, aby v rámci přípravy 

daného území k překonání a minimalizaci negativních následků vlivem působení vzniklých 

mimořádných událostí a krizových situací bylo v prvé řadě provedeno posouzení rizik území. 

Na základě provedení prvotní analýzy rizik území a výše kvality jejího zpracování je možné 

zjistit celkovou úroveň vyskytujících se rizik a jejich společenskou přijatelnost. Teprve po 

provedení komplexní analýzy s vyhodnocením rizik lze navrhnout účinná opatření potřebná 

k řešení těch událostí, která by v případě jejích vzniku byla pro danou společnost mimořádně 

zatěžující a to jak z hlediska sociálního tak i ekonomického a environmentálního. 

Cílem diplomové práce je posouzení rizik území města Chomutov, jež se nachází v západní 

části Ústeckého kraje při okraji podkrušnohorské pánve na jižním úpatí Krušných hor, kde 

prostřednictvím dvou vybraných metod analýz rizik a jednoho softwarového programu dojde 

k vyhodnocení celkové úrovně vyskytujících se rizik na daném území, ke grafickému 

znázornění zjištěných rizik v mapách a k následnému stanovení návrhu opatření  

vybraných rizik. 

V první části se diplomová práce bude okrajově zabývat základní teorií rizika Vysvětlení 

pojmu „riziko“, jeho vzájemné provázanosti s pojmy „nebezpečí“, „ohrožení“ 

a k seznámení se základními přístupy využívaných pro analýzu a hodnocení rizik a jejich 

metodami. 

V další části se práce bude zabývat celkovým popisem území, jeho geografickými, 

hydrologickými a klimatickými podmínkami, demografickým vývojem, dopravní 

infrastrukturou a průmyslem. Před samotným provedením analýzy rizik pomoci vybraných 

metod, dojde k identifikaci a popisu možných zdrojů rizik, která se vyskytují na vybraném 

území.   

V závěrečné části práce dojde na základě vyhodnocení provedené analýzy ke grafickému 

znázornění rizik v mapách a k následnému návrhu opatření pro vybraná rizika, jež jsou pro 

dané území společensky nepřijatelná. 
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Rešerše 

KRÖMER, A., MUSILA, P., FOLWARCZNY, L. Mapování rizik. 1. vyd. Ostrava: SPBI, 

2010. 126 s. ISBN 978-80-7385-086-9. [1] 

Publikace se zabývá metodou mapování rizik, která byla vyvinuta u Hasičského záchranného 

sboru Moravskoslezského kraje a na základě metodiky doporučené Evropskou unií. 

V publikaci se uvádí, jakým způsobem se provádí za využití statistických a numerických 

analýz mapování rizik, kde se jejich výsledky následně prezentují na speciálních mapách 

umožňující identifikovat složení a úroveň rizika pro každou část analyzovaného území. 

BERNATÍK, A. Prevence závažných havárii I. 1. vyd. Ostrava: Sdružení požárního  

a bezpečnostního inženýrství, 2006. 86 s. ISBN 80-86634-89-2. [2] 

Jedná se o publikaci, jejímž cílem je seznámit čtenáře se stále se vyvíjejícím oborem a to 

prevencí závažných havárií. Tato publikace shrnuje zkušenosti, poznatky a přístupy  

k problematice hodnocení rizik závažných havárií na zdraví a životy lidí, majetek a životní 

prostředí v souvislosti s nakládáním s nebezpečnými chemickými látkami a přípravky.  

V úvodní části publikace jsou uvedeny základní informace z oblasti prevence závažných 

havárií, rozbory legislativních předpisů a příklady havárií v minulosti. V další části jsou 

představeny nejčastěji využívané metody hodnocení rizik. 

BERNATÍK, A, MALÉŘOVÁ, L. Analýza rizik území. 1. vyd. Ostrava: Sdružení 

požárního a bezpečnostního inženýrství, 2010. 82 s. ISBN 978- 80-7385-082-1. [3] 

Publikace se především zabývá hodnocením rizik daného území prostřednictví vybraných 

metod a analýz. V úvodní části publikace jsou uvedeny základní pojmy a rozdělení 

mimořádných událostí. Dále se publikace zabývá výběrem vhodné metody pro hodnocení 

území a hodnocení dopadů závažných havárií na životní prostředí. Závěrem se publikace 

zabývá přepravou nebezpečných látek a kritickou infrastrukturou. 

ŠENOVSKÝ, M., ADAMEC, V. Základy krizového managementu 2. vyd. Ostrava: 

Sdružení požárního a bezpečnostního inženýrství, 2004. 102 s. ISBN 80-86634-44-2. [4] 

Publikace se zabývá základy krizového řízení, plánování a organizací činností, komunikací, 

výběrem a přípravou pracovníků zejména v oblasti záchranných služeb.  
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ŠENOVSKÝ, M., ADAMEC, V. Právní rámec krizového managementu 2. vyd. Ostrava: 

Sdružení požárního a bezpečnostního inženýrství, 2007. 97s. ISBN 80-86634-67-1. [5] 

Účelem této publikace je seznámit příslušníky a pracovníky služeb, jež jsou zařazení  

do Integrovaného záchranného systému s právním rámcem vymezující oblast krizového 

řízení. Následně publikace popisuje vzájemné vazby mezi jednotlivými orgány krizového 

řízení. Závěr publikace se věnuje hospodářským opatřením pro krizové stavy. 

CPR 18E: Guidelines for Quantitative Risk Assessment., „Purple Book“. 1. edition. 

Haag: Sdu Uitgevers, 1999. ISBN 90-12-08796-1. [6] 

Tato nizozemská kniha dokumentuje metody pro hodnocení rizika v souvislosti úniku 

nebezpečných látek. Zabývá se především výpočtem rizika u stacionárních zařízení, v oblasti 

dopravy a s tím souvisejících činnostech. 

Zákon č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému a o změně některých 

zákonu, ve znění pozdějších předpisu.  [7] 

Tento zákon vymezuje integrovaný záchranný systém, stanoví složky integrovaného 

záchranného systému a jejich působnost. Dále stanoví působnost a pravomoc státních orgánů  

a orgánů územních samosprávných celků, práva a povinnosti právnických a fyzických osob 

při přípravě na mimořádné události a krizové situace.  

 

Zákon č. 59/2006 Sb. o prevenci závažných havárií způsobených vybranými 

nebezpečnými chemickými látkami nebo chemickými přípravky a o změně některých 

zákonu, ve znění pozdějších předpisu. [8] 

Tento zákon stanovuje systém prevence závažných havárií pro objekty a zařízení, v němž je 

nebezpečná látka vyráběna, zpracovávána, používána, přepravována nebo skladována. 
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1. Vymezení pojmů 

V diplomové práci se objevuje řada základních pojmů, jejichž využití je nezbytné pro 

zpracování dané problematiky. Z tohoto důvodu se tato kapitola zabývá jednotlivými pojmy, 

které se v ní popisují. 

Mimořádná událost je dle zákona 239/2000 Sb. o IZS definovaná jako škodlivé působení sil 

a jevů vyvolaných činností člověka, přírodními vlivy, a také havárie, které ohrožují život, 

zdraví, majetek nebo životní prostředí a vyžadují provedení záchranných a likvidačních prací. 

[7] 

Havárie je mimořádná událost vzniklá v souvislosti s provozem technických zařízení  

a budov, při nakládání s nebezpečnými chemickými látkami a při jejich přepravě nebo při 

nakládání s nebezpečnými odpady.  [4]  

Riziko můžeme obecně definovat jako pravděpodobnost vzniku nežádoucího jevu, ke 

kterému může dojít během určité doby nebo za určitých okolností. Riziko lze také definovat 

jako kombinaci pravděpodobnosti vzniku negativního jevu a jeho následku. [3] 

Nebezpečí je vlastnost nebezpečné látky nebo fyzická či fyzikální situace vyvolávající 

možnost vzniku mimořádné události. Nebezpečí lze také definovat jako vlastnost objektu, 

jenž může způsobit neočekávaný negativní jev. Jedná se o takzvanou latentní vlastnost 

objektu. [4] 

Nebezpečné látky a přípravky (dále jen „nebezpečné látky“) jsou látky a přípravky, které 

vykazují jednu nebo více nebezpečných vlastností a pro tyto vlastnosti jsou klasifikovány 

zvláštním zákonem jako výbušné, oxidující, extrémně hořlavé, vysoce hořlavé, hořlavé, 

vysoce toxické, toxické, zdraví škodlivé, žíravé, dráždivé, senzibilizující, karcinogenní, 

mutagenní, toxické pro reprodukci, nebezpečné pro životní prostředí. [9] 

Živelní pohroma je mimořádná událost vzniklá v důsledku škodlivého působení přírodních 

sil. [4] 

Krizová situace je mimořádná událost, při níž je vyhlášen stav nebezpečí, nouzový stav nebo 

stav ohrožení státu. [4] 
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2. Základní teorie rizika 

Podle četnosti výskytu slova „riziko“ v odborných a populárně vědeckých článcích se lze 

domnívat, že riziko je současný fenomén a proto pojetí rizika v odborné praxi bývá značně 

rozdílné. Riziko jako takové neexistuje samo o sobě a nelze ho bezezbytku odstranit. Lze ho 

pouze minimalizovat na přijatelnou úroveň. [3] [4] 

Riziko je vždy vyjádřením vztahu mezi dvěma a více veličinami jako jsou četnost, aktiva, 

hrozba, zranitelnost, dopady, důsledky, kapacity, protiopatření, závažnost a možnost výskytu. 

[10] 

 

Obrázek 1: Vzájemné vazby nebezpečí - ohrožení – riziko [4] 

Některé příklady chápání rizika [10]: 

- R = četnost  důsledky 

- R = závažnost  možnost výskytu 

- R = ohrožení (hrozba)  zranitelnost 

- R = ohrožení (hrozba)  zranitelnost  dopady 

- R = ohrožení (hrozba)  zranitelnost / kapacity 

- R = (ohrožení (hrozba)  zranitelnost) / protiopatření  dopady 

- R = f (ohrožení (hrozba)  zranitelnost / kapacity) 

- R = f (aktiva (chráněný zájem) ohrožení (hrozba)  zranitelnost) 
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Zdroje rizik 

Identifikace zdrojů rizika je základním krokem analýzy rizik. Původcem zdroje rizika, tedy 

nebezpečí, může být jakýkoliv objekt, kde v průběhu jeho existence může vzniknout 

neočekávaný negativní jev. Pochází-li nebezpečí z konkrétního zdroje, je nebezpečí vlastností 

tohoto zdroje. [4] [1] 

Podle podstaty negativního jevu můžeme nebezpečí klasifikovat do tří základních skupin  

a to na: 

- přírodní, 

- antropogenní, 

- kombinované. 

 

Analýza a hodnocení rizik 

Analýza a hodnocení rizik je klíčovým prvkem pro zajištění připravenosti daného území na 

řešení mimořádných událostí, které jsou využívány v rámci havarijního a krizového 

plánování. Vzhledem k tomu, že existuje nepřeberné množství různých druhů mimořádných 

událostí  

a získávání použitelných dat je někdy velmi problematické, využívá se pro analýzu  

a hodnocení rizik řada metod a softwarových programů. [1] 

Výběr vhodné metody závisí na tom, zda: 

-  jsme schopni stanovit rozdělení MU v prostoru a v čase, 

- dokážeme spočítat četnostní rozložení MU pro určité území a zvolený časový interval,  

- vypočítat a zmapovat ohrožení, 

- jsme schopni stanovit rozložení dopadu mimořádné události, stanovit její scénáře 

dopadů a pravděpodobnost jejich výskytu. 

K hodnocení rizik se může přistupovat z pohledu kvalitativního a kvantitativního. Kvalitativní 

přístup spočívá především v určení zdrojů rizika, analýz příčin a následků a jejich možných 

scénářů havárií.  Kvantitativní přístup spočívá především v určení pravděpodobnosti  

a závažnosti uvažovaných následků. [1] 
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Kvalitativní a kvantitativní přístup se může dále dělit na další dva úhly pohledu. První úhel 

pohledu je přístup deterministický, který je založen na myšlence, že následky mají své příčiny 

a pravděpodobnost výskytu určitého jevu je buď možný, nebo nemožný. Druhý úhel pohledu 

je přístup probabilistický, který považuje všechny jevy s určitou pravděpodobností za možné. 

[11]  

Obecně lze konstatovat, že deterministický přístup se využívá pro analýzu celého objektu, 

kdežto probabilistický přístup se využívá pro podrobnější analýzu vybrané části objektu. [11] 

V tabulce č. 1 je dle výše zmíněného dělení uveden přehled některých metod pro analýzu  

a hodnocení rizik. 

Tabulka 1: Přehled některých metod pro analýzu a hodnocení rizik [1] 

Kvalitativní 

probabilistické What-if Analysis, CHA, PRA 

deterministické HAZOP, FMEA, Check List Analysis 

deterministicko-probabilistické MCAA, RBD, SRA, 

Kvantitativní 

probabilistické ETA, FTA 

deterministické DOW’S F&EI, DOW’S CEI 

deterministicko-probabilistické MOSAR, FMECA 

 

Opatření na snížení rizik 

Důležitou částí managementu rizik je návrh opatření na jejich snížení. Opatření na snížení 

rizik lze rozdělit do dvou základních skupin a to na: 

- preventivní opatření, jež mají za úkol snížit míru rizika na společensky přijatelnou 

úroveň, 

- obranná opatření, jež mají za úkol minimalizovat jejich negativní následky na životech 

a zdraví obyvatel, na majetku a životním prostředí.  
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3. Popis území 

Město Chomutov je obec s rozšířenou působností o rozloze 29,26 km
2
, jež se nachází 

v západní části Ústeckého kraje, kde leží při okraji podkrušnohorské pánve na jižním úpatí 

Krušných hor. Správní území Chomutova sousedí na severu se Spolkovou republikou 

Německo. Dále sousedí se správním územím Kadaně na západě, Loun na jihu, Mostu na 

východě a Litvínova na severovýchodě (viz obrázek č. 2). Do správního území Chomutova  

o rozloze 936 km
2
 patří 1 obec s pověřeným obecním úřadem Jirkov a dalších 23 obcí. [12] 

 

Obrázek 2: Poloha města Chomutov [12] 

3.1. Geografické údaje 

Město Chomutov s historickým jádrem na levém břehu říčky Chomutovky leží v nadmořské 

výšce 340 m a rozkládá se v Chomutovsko-teplické (mostecké) pánvi při úpatí Krušných hor. 

Terén na území města Chomutov je z větší části rovinatý. Pouze okrajové čtvrti na severu  

a severovýchodě vystupují do svahů o několik desítek metrů. Rozdíl nejvyšší a nejnižší 

nadmořské výšky tak činí 120 m. Na severovýchodě stavebně splývá s městem Jirkov. [12] 

3.2. Demografický vývoj  

Ke konci roku 2012 žilo v Chomutově 47 900 obyvatel, z toho 23 254 mužů a 24 646 žen.  

V produktivním věku (15-64 let) z nich bylo 41 083. Počet obyvatel se od konce osmdesátých 

let plynule snižoval a za posledních 15 let populace Chomutova klesla o 6,2 tisíce obyvatel. 

Současný početní stav tak představuje přibližně 89 % původního počtu z roku 1989. K úbytku 

počtu obyvatel nedochází díky záporným hodnotám přirozeného přírůstku (ten má naopak 
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během sledovaného období převážně kladné hodnoty), ale především díky migraci, a to jak  

v rámci okresu (rozvoj výstavby v menších obcích), tak za hranice okresu (především 

pracovní migrace). [13] 

3.3. Klimatické poměry 

Klima území je určeno především jeho polohou v pozici mírně vlhkého podnebného pásu. 

Tato poloha na styku vlivu oceánu od západu a vlivu kontinentu od východu způsobuje 

značnou proměnlivost počasí. Z přírodních složek je základním faktorem ovlivňujícím počasí 

především hřeben Krušných hor. Oblast je sice chráněna před pronikáním studeného 

severního  

a severozápadního proudění, ale tím jsou také nepříznivě ovlivňovány srážky, kterých je zde 

méně než v jiných oblastech. Území leží v dešťovém stínu Krušných hor  

a Doupovských vrchů. Projevuje se zde také zhoršená ventilace a díky tomu se na tomto 

území projevuje zhoršený rozptyl exhalací. [14] 

Na průměrnou roční teplotu má velký vliv značný rozdíl nadmořských výšek. Z toho důvodu 

je v oblasti Chomutova zastoupena klimatická oblast chladná, mírně teplá i teplá. Do teplé 

oblasti se řadí území s nadmořskou výškou do cca 300 m.n.m., oblasti s nadmořskou výškou  

300 – 600 m.n.m. jsou řazeny do klimatické oblasti mírně teplé a vrcholové partie Krušných 

hor s nadmořskou výškou nad 600 m.n.m. do oblasti chladné. Průměrná roční teplota je  

od 8 °C (v nížinné části) do 4,5 °C (v části horské). Nejchladnějším měsícem je  

z dlouhodobého hlediska leden, naopak nejteplejším měsícem bývá červenec.  Průměrné 

srážky v nížinné části dosahují ročně 450 - 500 mm. Na hřebenech Krušných hor však 

dosahují až 950 mm. Rozdělení srážek během roku v jednotlivých klimatických oblastech 

vykazuje značné rozdíly. V nížinné části jsou srážky nejvlhčího měsíce (srpen) přibližně 

dvakrát vyšší než srážky v nejsušším měsíci (únor). Na horách je tento rozdíl mnohem nižší  

a srážky nejvlhčího měsíce převyšují srážky měsíce nejsuššího asi o polovinu. [14] 

Přízemní vítr je ovlivněn především členitostí terénu. Na Chomutovsku převládají západní  

a jihozápadní větry o průměrné rychlosti 3,5 m/s. Místně je však možné pozorovat značné 

odchylky způsobené reliéfem, zejména průběhem horských hřbetů a údolí. [15] 

Na území města Chomutov se nachází meteorologická stanice Tušimice. Tato stanice zasílá 

výsledky svého měření do krajské pobočky Českého hydrometeorologického ústavu, která 

sídlí v Ústí nad Labem – Kočkově. [15] 
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Obrázek 3: Průměrná měsíční teplota vzduchu [15] 

Měsíční teploty vzduchu se sledují v Tušimicích od roku 1968. Dle výše uvedeného grafu 

(obrázek č. 3) bývají nejnižší průměrné teploty v lednu (- 1,3 °C) a naopak, nejvyšší průměrné 

teploty se vyskytují v červenci (18,14 °C). 

 

Obrázek 4: Průměrný úhrn srážek [15] 
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Jak si lze všimnout z výše uvedeného sloupcového grafu (obrázek č. 4) je průměrný úhrn 

srážek měřen stejně, jako u průměrné měsíční teploty od roku 1968. V tomto časovém úseku 

bývají v průměru nejmenší srážky v měsíci únoru (19,28 mm) a naopak nejvyšší srážky  

v srpnu (58,34 mm). Nejvíce srážek spadlo v roce 2002 (636,2 mm). V srpnu tohoto roku, kdy 

postihly Českou republiku největší záplavy za posledních sto let, napršelo v okrese Chomutov 

127,5 mm, což je silně nad průměrnou hodnotou obvyklou v tomto měsíci. 

3.4. Hydrologické poměry města Chomutov a okolí povodí řeky Chomutovky 

Říčka Chomutovka pramení v rašeliništích na náhorní rovině v okolí Hory svatého Šebestiána 

a jako horský potok protéká přírodním parkem „Bezručovo údolí“ až na samotný okraj 

Chomutova. Přibližně v polovině této cesty se u bývalého Třetího Dolského mlýna spojuje se 

svými nejvýznamnějšími přítoky Křimovským potokem a Kameničkou, na kterých byly 

vybudovány přehrady. Přestože na samotné Chomutovce žádná přehrada není, lze její vody 

podle potřeby převádět do přehrady Kamenička několik kilometrů dlouhou štolou. Poblíž 

soutoku stojí také vodárna zásobující oblast Chomutova pitnou vodou. [16] [12] 

Na okraji Chomutova se říčka Chomutovka kříží s akvaduktem Podkrušnohorského 

převaděče. Dále protéká centrem města a přes několik dalších obcí teče jako pomalá nížinná 

říčka směrem na jih, kde se poblíž Postoloprt vlévá do řeky Ohře. 

Povodí Bíliny 

Potok Bílina vytéká z přehrady v Telčském údolí poblíž Jirkova, který byl vybudován na 

místě soutoku horských potoků jako zdroj pitné vody. Na okraji Jirkova se podobně jako říčka 

Chomutovka kříží s Podkrušnohorským převaděčem a regulovaným korytem odtéká do 

Kyjické přehrady. Z Kyjické přehrady je přes oblast dolů vedena několik kilometrů dlouhým 

potrubím až do správního území města Mostu. Jako říčka pak dále pokračuje až do Ústí nad 

Labem, kde se vlévá do řeky Labe.  

Řeka Ohře 

Okrajem Chomutovska protéká také řeka Ohře, na které byla pro potřeby tepelných elektráren 

vybudována Nechranická přehrada. 
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Vodní plochy  

Vodní plochy v okolí Chomutovska jsou vytvořeny převážně uměle a to za účelem 

průmyslového či hospodářského využití.  

Jako zdroje pitné vody na Chomutovsku slouží přehrady Křimovská, Kamenička a Jirkovská, 

které zároveň plní funkci ochrannou. Další vodní díla jako Zaječická přehrada a Újezd 

(Kyjická přehrada) slouží k regulaci toku říčky Bíliny a Podkrušnohorského přivaděče.  

Další vodní plochy vznikly zatopením, nebo umělým přehrazením povrchových lomů zbylých 

po dobývání surovin a na výchozech uhelné sloje. Vidět je můžeme například v areálu 

Podkrušnohorského zoo parku. Hlubinná těžba uhlí a kamenečných břidlic po sobě zanechala 

rozsáhlá pokleslá území, která postupně zaplavila spodní voda. Takovým místem jsou vodní 

plochy na pražském poli, které vznikly činností hlubinného uhelného dolu Jan Žižka (dříve 

Julius). Další vodní plochou je unikátní Kamencové jezero vzniklé v poddolovaném území 

bývalého hlubinného kamencového dolu a dnes slouží k rekreaci a vodním sportům. [12] 

Na území Chomutova leží také Filipovy a Otvické rybníky sloužící k chovu ryb. Velký 

Otvický rybník slouží i k rekreaci. 

Na okraji Chomutovska leží největší vodní plocha celého regionu – Nechranická přehrada. 

Byla vybudována jako zdroj vody pro okolní tepelné elektrárny a ochranu níže ležících  

obcí a měst. Dnes slouží také k rekreaci, vodním sportům a chovu ryb.  

3.5. Průmysl 

Město Chomutov a jeho okolí bylo po celá desetiletí známé hlavně jako oblast těžkého 

průmyslu, energetiky, hutnictví a těžby hnědého uhlí. Orientace na těžký průmysl vedla  

k nárůstu požadavků na energii a měla devastující účinky na životní prostředí. V dnešní době 

je však výkonnost hospodářství všech podniků v oblasti ovlivněna transformačním procesem 

zahájeným počátkem roku 1991. Státní podniky byly rozprodány a v řadě z nich byla 

postupně zcela ukončena činnost. [12] 
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Přehled nejvýznamnějších průmyslových objektů: 

 Linde Gas a.s. Areál válcoven trubek 

 Železárny Chomutov 

 Sandvik  

V současné době se snaží město Chomutov problém nezaměstnanosti řešit budováním 

průmyslových zón, do kterých se snaží získat zahraniční i domácí investory, jenž by rozšířil 

spektrum tradičních odvětví tohoto regionu. 

3.6. Zemědělství 

Významné zemědělské objekty na území města Chomutov se nevyskytují. Zemědělství je zde 

negativně ovlivněno především velkou členitostí regionu a těžbou hnědého uhlí. Zemědělské 

produkci také nepřispívají nedostatečné srážky z důvodu srážkového stínu Krušných hor. 

Zemědělská výroba je sice srovnatelná s podobně situovanými obcemi (např. Most), ale jen 

stěží lze objem výroby na Chomutovsku srovnávat s dalšími obcemi, které mají výhodnější 

podmínky pro zemědělství (např. větší část území má nižší polohu, chybí těžba hnědého uhlí, 

více kvalitních půd). [12] 

3.7.  Doprava 

Městem Chomutov procházejí důležité dopravní tepny, které tvoří především železniční tahy 

Ústí nad Labem - Chomutov - Cheb, Chomutov - Praha a silniční tahy I. třídy s hlavními 

směry Chomutov - Praha - hraniční přechod Hora Sv. Šebestiána (I/7) a silnice Karlovy Vary 

- Chomutov - Děčín (I/13 a E 442).  

Pro větší přehlednost jsou tyto důležité dopravní tepny uvedeny v následujících tabulkách: 

Tabulka 2: Hlavní silniční tahy 

Silnice 1.třídy 

Číslo silnice Odkud - kam Směr 

1/7 Hora sv.Šebestiána - Chomutov - Louny  Praha 

1/13 Chomutov - Most - Teplice - Děčín Liberec 
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Tabulka 3: Hlavní železniční tahy 

Železniční trať 

Číslo tratě Odkud - kam Směr 

130 Ústí nad Labem - Chomutov Ústí nad Labem 

133 Chomutov - Jirkov Jírkov 

140 Chomutov - Cheb Cheb 

 

 

Obrázek 5: Významné dopravní trasy [17] 
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3.8. Historicky významné mimořádné události  

Na území města Chomutov došlo v uplynulé době k několika významným mimořádným 

událostem, které svým působením negativně ovlivnili chod města a jeho okolí. Jedná se 

především o povodně z roku 2002, požár pneumatik firmy GRG z roku 2010 a lesní požár 

z roku 1990.  

Povodně v roce 2002 

Vlivem velmi vydatných srážek v roce 2002 došlo na správním území ORP Chomutov a jeho 

blízkém okolí k rozsáhlým povodním.  Vodní stav odpovídající III. stupni povodňové aktivity 

byl dosažen nebo překročen na hlásném profilu Ohře – Stranná a na dolním toku řeky 

Chomutovky, kde vlivem vylití místních toků a přívalových vod z okolních polí, zpevněných 

ploch a komunikací došlo k zasažení okolních obcí. 

Požár skládky pneumatik firmy GRG 

Dne 16. 6. 2010 došlo vlivem porušení provozního řádu v průmyslové zóně Tušimice 

k rozsáhlému požáru skládky pneumatik o velikosti čtyř hektarů. Na tomto požáru zasahovalo 

přibližně 23 požárních jednotek a v rámci provádění záchranných a likvidačních prací muselo 

být evakuováno několik desítek osob z přilehlých domů. Požár skládky hasiči likvidovali 

celkem čtyři dny. Nicméně během následujícího půl roku museli hasiči na skládce zasahovat 

několikrát a to z důvodu jejího opětovného rozhoření. 

Rozsáhlý lesní požár v roce 1990 

Dne 28. 7. 1990 došlo na správním území ORP Chomutov k velkému požáru o přibližném 

rozsahu 51 km
2
. Při tomto rozsáhlém požáru byl vyhlášen III. stupeň požárního poplachu  

a zasahovalo zde přibližně 43 požárních jednotek.  Zasahující jednotky tento požár likvidovali 

celkově devět dnů. 
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5. Zdroje rizik ve městě Chomutov  

Z popisu daného území a zhodnocení informací získaných z příslušného krizového plánu 

vyplynulo, že se ve městě Chomutov vyskytuje několik významných zdrojů rizik. Mezi tyto 

zdroje rizik patří vodní tok, vodní dílo, objekty s vysokou koncentrací osob, zařízení 

provozovatele s nebezpečnou látkou, živelné pohromy, silniční doprava, železniční doprava, 

nákladní železniční nádraží a lesní porosty. [18] 

Pro větší přehlednost jsou tyto zdroje rizik uvedeny v následující tabulce: 

          Tabulka 4: Významné zdroje rizik ve městě Chomutov 

 

 

 

 

 

 

Č. Zdroj Typ nebezpečí 

1. vodní tok přirozená povodeň 

2. vodní dílo zvláštní povodeň 

3. zařízení provozovatele s NL únik nebezpečné látky ze stacionárního zdroje 

4. silniční doprava havárie v silniční dopravě 

5. železniční doprava havárie v železniční dopravě 

6. 
objekty s vysokou koncentrací 

osob a výrobní objekty 
požár velkého rozsahu, epidemie 

8. 
živelné pohromy větrná smršť, sněhová kalamita, dlouhotrvající 

sucha, nedostatek pitné a užitkové vody 

9. lesní porosty lesní požár 

10. 
el. distribuční a přenosová 
soustava 

poruchy v zásobování el. energie 

11. 
tepelná distribuční a přenosová 

soustava 
poruchy v zásobování tepelné energie  
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Přirozená povodeň 

Přirozenou povodní je povodeň způsobená přírodními jevy tj. situace, při kterých hrozí 

zaplavení území, nebo situace označené předpovědní povodňovou službou podle vodního 

zákona č. 254/2001 Sb. § 73 odst. 1 nebo povodňovými orgány. 

Možným zdrojem přirozené povodně na území města Chomutov je řeka Chomutovka. Jak již 

bylo uvedeno v předchozí kapitole (kapitola č. 4.4) řeka Chomutovka pramení v rašeliništích 

na náhorní rovině v okolí Hory svatého Šebestiána a jako horský potok protéká přírodním 

parkem „Bezručovo údolí“ až na samotný okraj Chomutova, kde jím protéká. 

Vzhledem k charakteru vodního toku a jeho polohy lze zde předpokládat výskyt několika 

hlavních typů přirozené povodně [19]: 

 Zimní a jarní povodně způsobené táním sněhové pokrývky, popř. v kombinaci  

s dešťovými srážkami. Tyto povodně se vyskytují nejčastěji na podhorských tocích, 

nabývají na intenzitě v nížinných úsecích toků. 

 Letní povodně způsobené dlouhotrvajícími regionálními dešti. Vyskytují se zpravidla 

na všech tocích v zasaženém území, obvykle s výraznými důsledky na středních, 

méně pak na velkých tocích. 

 Letní povodně způsobené krátkodobými, avšak intenzivními srážkami. Zasahují 

relativně malá území. Mohou se vyskytovat zejména na malých tocích  

s katastrofálními důsledky nebo v kombinaci s letní povodní způsobenou 

dlouhotrvajícími regionálními dešti. 

 Zimní povodně způsobené ledovými jevy na malých tocích při relativně malých 

průtocích. Vyskytují se na úsecích toků náchylných k tvorbě ledových valů, které 

brání rovnoměrnému odtoku, nebo tam, kde není tekoucí voda. 

V případě vzniku jakéhokoliv z uvedených typů přirozené povodně. Může dojít dle 

povodňového plánu města Chomutov k ohrožení přibližně 1297 obyvatel a 579 bytových 

jednotek vyskytující se v blízkosti toku řeky. [20] [18] 

Zvláštní povodeň 

Zvláštní povodní se rozumí povodeň, způsobená poruchou či havárií (protržením) vodního 

díla vzdouvající nebo kumulující vodou, nebo nouzovým řešením kritické situace na vodním 

díle.  
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Rozeznávají se tři základní typy zvláštních povodní podle charakteru situace, která může při 

stavbě nebo provozu vodního díla nastat [20]: 

 Zvláštní povodeň typu I vzniká protržením hráze vodního díla. 

 Zvláštní povodeň typu II vzniká poruchou hradící konstrukce bezpečnostních  

a výpustných zařízení vodního díla (neřízený odtok vody). 

 Zvláštní povodeň typu III vzniká nouzovým řešením kritické situace ohrožující 

bezpečnost vodního díla prostřednictvím nezbytného mimořádného vypouštění vody  

z vodního díla, zejména při nebezpečí havárie uzávěrů a hrazení bezpečnostních  

a výpustných zařízení nebo při nebezpečí protržení hráze vodního díla. 

Zvláštní povodeň může vzniknout i jako důsledek zemětřesení, letecké katastrofy, teroristické 

nebo vojenské činnosti. 

Zdrojem rizika jsou především vodní díla III. kategorie a vyšší (z hlediska  

technicko – bezpečnostního pohledu). Jedná se tedy o vodní dílo Kamenička (VD III.)  

o objemu 0,594 mil. m³ a vodní dílo Křímov (VD III.) o objemu 1,26 mil. m³. Tato vodní díla 

jsou jako hlavní vodárenské nádrže pro město Chomutov situovaná přibližně 7.5 km 

severozápadně od města. Voda z těchto vodních děl následně pramení do Bezručova údolí, 

kde se nachází v oblasti Třetí mlýn úpravna pitné vody a vodovodní řád zásobující pitnou 

vodou městskou oblast Březenecká, Kamencového jezera a vesnice v oblasti Domoviny, 

Černého vrchu a Horní Vsi.  

Únik nebezpečné látky ze stacionárního zdroje 

Dalším zdrojem rizika jsou jednotliví provozovatelé, kteří při své činnosti nakládají  

s nebezpečnými látkami. Zejména s látkami charakterizovanými jako toxické, extrémně 

hořlavé, vysoce hořlavé, hořlavé, výbušné a oxidující. 

V následující tabulce (tabulka č. 5) jsou uvedeny objekty vyskytující se na území města 

Chomutov, včetně množství a názvu nebezpečné látky, která se v daném objektu vyskytuje. 
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Tabulka 5: Objekty s nebezpečnou látkou 

Zdroj rizik Adresa Nebezpečná látka Množství Umístění 

Linde Gas a.s. 
Libušina 4778  

430 01 Chomutov 

Acetylen 

Propan-Butan 

1,5 t 

1 t 

sklad tlakových 

lahví 

Železárny 

Chomutov 

Beethovenova 1269 

430 01 Chomutov 

42% kyselina 

chlorovodíková 
40 t 

 

nadzemní nádrž 

Zimní stadion 
Mostecká 5773 

43001 Chomutov 
Amoniak 1,5 t 

technologické 

zařízení 

 

Větrná smršť 

Větrná smrť nemá jednoznačně určitelný zdroj, a proto se při hodnocení míry výskytu vychází 

z mapy větrných oblastí (příloha ČSN EN 1991-1-4 – Zatížení konstrukcí větrem), kterou 

zpracoval ČHMÚ. 

Z uvedené mapy vyplývá, že ve vyvýšené severní části města Chomutov se může vyskytnout 

vítr dosahující rychlosti 27,5 – 30 m/s, což je dle Beaufortovy stupnice vítr označený jako 

silná, až mohutná vichřice. Takto označené větry mají ničivé účinky, poškozují domy, pustoší 

rozsáhlé plochy a lesní porosty. Mezi nejvíce ohrožené oblasti vichřicí patří především 

městská část Domovina, Černý Vrch a Blatenská. 

Lesní požáry 

Zdrojem rizika jsou veškeré lesní plochy nacházející se v oblasti města Chomutov. Jakákoliv 

infrastruktura či obydlená oblast v jejich bezprostřední blízkosti je tak ohrožena lesním 

požárem. Mezi nejvíce ohrožené oblasti lesním požárem patří především městská část 

Domovina, Černý Vrch a Blatenská. 

Havárie v silniční dopravě 

Při přepravě nebezpečných látek po silnicích může při automobilové nehodě dojít k jejich 

úniku a vzniku mimořádné události. Mezi příčiny vzniku havárie v průběhu přepravy 

nebezpečných látek patří zejména nesprávná manipulace s cisternami (sudy, kontejnery), 

porušení uzávěrů, přepravních obalů, porušení bezpečnostních postupů nebo porušení 

pravidel silničního provozu, jak ze strany řidiče vozu s nebezpečnou látkou, tak ze strany 

ostatních řidičů.  
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Mezi nejvíce ohrožené oblasti ve městě Chomutov patří zejména okolí nejvytíženějších 

pozemních komunikacích, kde může dojít k ohrožení zdraví obyvatelstva, rozšíření havárie na 

obytnou zástavbu v okolí místa nehody, možnost požáru, narušení dopravy a kontaminace 

složek životního prostředí. 

V následující tabulce (tabulka č. 6) je uveden přehled nejvytíženějších silnic na území města 

Chomutov. 

Tabulka 6: Přehled nejvytíženějších silnic území města Chomutov 

Silnice 1. třídy 

Č. silnice Odkud - kam Směr Voz/24h 

1/7 Hora sv. Šebestiána - Chomutov - Louny  Praha 10 821 

1/13 Chomutov - Most - Teplice - Děčín Liberec 17 879 

Silnice 2. třídy 

733 1/13 exit 78 – kruhový objezd ul. pražská ul. Pražská 5922 

732 Centrum - Otvice Otvice 5527 

25114h Centrum – Krásná Lípa Krásná Lípa 7260 

2256 Centrum – Spořice Spořice 3796 

Celkový počet vozidel: 51 205 

 

Havárie v železniční dopravě 

Obdobně jako u pozemní komunikace může dojít při přepravě a manipulaci s nebezpečnou 

látkou po železnici k havárii. Zdrojem rizika jsou na území města Chomutov železniční tratě 

uvedené v tabulce č. 7 a místní železniční nádraží, které částečně slouží jako překladiště.  

Tabulka 7: Přehled železničních tratí 

 

 

 

 

Železniční trať č. tratě směr 

Chomutov – Ústí nad Labem 130 Chomutov, Jirkov 

Chomutov – Karlovy Vary 140 Chomutov, Černovice, Prunéřov, Klášterec nad Ohří 

Chomutov – Žatec  120 Chomutov, Březno 

Chomutov - Vejprty 137 Chomutov, Černovice, Křimov, Kovářská, Měděnec,  



 

21 

 

Požár velkého rozsahu 

Zdrojem rizika vzniku požáru jsou objekty, kde se dlouhodobě nebo krátkodobě vyskytuje na 

relativně malé ploše velká koncentrace osob, nebo se zde provozuje výrobní činnost. Mezi 

tyto objekty můžeme zařadit velká obchodní centra, zdravotnická a sociální zařízení, budovy 

správních úřadů, budovy ministerstev a zastupitelských úřadů, podniky, nádraží, kulturní 

domy, školy a sportovní zařízení atd. Přehled těchto objektů je uveden v tabulce č. 8. 

Tabulka 8: Výrobní objekty a objekty s vysokou koncentrací osob 

Typ objektů Název objektu Adresa  Přibližný Počet osob 

Velká obchodní centra 

Baumax ČR a.s. 
Obchodní zóna 261, 

Otvice 
500 

GLOBUS ČR, k.s. 

hypermarket, 

Baumarkt, čerpací 

stanice 

Černovická 5430 

 

 

1000 

Obchodní galerie 

Central 
Náměstí 1. máje 500 

Nákupní park 

Chomutov 

Obchodní zóna 266, 

Otvice 431 11 

 

2000 

Obchodní dům  Billa 

Zborovská 5342, 

430 01  Chomutov 

 

500 

Spectrum stores, a.s. - 

Obchodní centrum 

 

ul. Dr. Farského 4732, 

430 01 Chomutov 

 

1500 

Zdravotnická a sociální 

zařízení 

Krajská zdravotní, a.s. 

- Nemocnice 

Chomutov  

Kochova 1185, 430 01  

Chomutov 
800 

Budovy 

správních úřadů 

Magistrát města 

Chomutov 

Zborovská 4602, 

430 01  Chomutov 
300 

Výrobní objekty 

SANDVIK Chomutov  

 

Vítězslava Nezvala 

5502, 430 01   

Chomutov 

 

 

350 

 

 

 

Magna Seating  

Chomutov, s.r.o. 

 

 

 

 

Pražská 5447, 430 01  

Chomutov 
600 
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Typ objektů Název objektu Adresa  Přibližný Počet osob 

Výrobní objekty 

PULS investiční, s.r.o. Pražská 5639, 430 01 300 

Parker Hannifin 

Industrial s.r.o. 

Na Moráni 5480, 

Chomutov 

 

700 

Eaton Industries, s.r.o. 
Karlovarská 5578, 

Chomutov 
550 

Školy 

Gymnázium Chomutov 
Mostecká 3000, 

430 01  Chomutov 
600 

Střední průmyslová 

škola a Vyšší odborná 

škola Chomutov 

Školní 1060/50, 

430 01  Chomutov 
600 

Divadla, kina a další 

kulturní 

zařízení 

Městské divadlo 
B. Němcové 552, 

43001 Chomutov 
500 

Kulturní dům 

Chomutov 

Zahradní 5341, 43003 

Chomutov 
300 

Sportovní a zábavní 

areály 

Městská sportovní hala Mánesova 4980 2500 

Sportovní areál Mostecká 5773 6300 

 

Narušení dodávek pitné a užitkové vody 

Hlavním zdrojem nebezpečí resp. narušitelnou infrastrukturou jsou podzemní i povrchové 

vodní zdroje a veřejná vodovodní síť. Rozsah následků je přímo úměrný počtu obyvatel 

v dané obci. Na území ORP Chomutov mají všechny obce vodovod, kterým je zásobeno 

zhruba 90 % obyvatelstva, ostatní jsou zásobování z individuálních zdrojů. 

Narušení dodávek elektrické energie 

Hlavním zdrojem narušení dodávek elektrické energie ve městě Chomutov je porucha na 

elektrické distribuční a přenosové soustavě vlivem působení určité mimořádné události.  

Narušení dodávek tepelné energie 

Obdobně jako u elektrické energie je hlavním zdrojem narušení dodávek tepelné energie 

porucha na tepelné distribuční a přenosové soustavě vlivem působení určité mimořádné 

události na daném území. 

Epidemie 

Epidemií se rozumí takový výskyt infekčního onemocnění, kdy se v místní a časové 

souvislosti (tj. ve stejné lokalitě a v přibližně stejném čase) zvýší nemocnost tímto 

onemocněním na hranici obvyklou v dané lokalitě a v daném období. [21] 
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Epidemie nemá jednoznačně určený zdroj. V městě Chomutov je stejně jako kdekoliv v ČR 

možný výskyt epidemií infekcí, které se vyskytují v populaci, která není proti takovéto infekci 

odolná (např. není proti ní proočkována) nebo v případě infekcí, jejichž výskyt je pro ČR 

neobvyklý a pokud by došlo k importu a úmyslnému nebo i neúmyslnému šíření. 

Za nejpravděpodobnější místa vzniku epidemie lze považovat místa, kde dochází k velké 

kumulaci obyvatelstva. 

Sněhová kalamita 

Sněhová kalamita nemá jednoznačně určitelný zdroj, a proto se při hodnocení míry výskytu 

využívají data Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ) resp. jím zpracovaná mapa 

sněhových oblastí (příloha ČSN EN 1991-1-3 Zatížení konstrukcí sněhem). Z uvedené mapy 

vyplývá, že mezi nejvíce ohrožené oblasti sněhovou kalamitou patří především městská část 

Domovina, Černý Vrch a Blatenská. 

 

Obrázek 6: Mapa sněhových oblastí [22]
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6. Analýza rizik 

Pro analýzu rizik území města Chomutov bude využito dvou metod (analýzy vniku 

mimořádných událostí a matice rizik) a jednoho počítačového programu (program ALOHA). 

Analýza vniku mimořádných událostí 

Jedná se o metodu vypracovanou HZS Moravskoslezského kraje, která vznikla na základě 

zkušeností a vzájemné spolupráce jednotlivých členů expertního týmu. Expertní tým pomocí 

expertních odhadů stanoví na základě typů mimořádných událostí jejich charakteristiku, 

ohrožení pro společnost a potřebná opatření, tzv. kvantitativní ukazatele. [1] 

Metoda se skládá ze dvou etap či částí. V první etapě se provádí definování mimořádných 

událostí s analýzou následků a v druhé etapě získáváme souhrnné výsledky analýzy vzniku 

mimořádné události na základě míry rizika. 

Matice rizik  

Jedná se o jednu z nejpoužívanějších metod analýzy rizik. Matice rizik je jednoduchá 

kvantitativní metoda, kde pomocí závažnosti dopadu mimořádné události na aktivum a její 

pravděpodobnosti výskytu určíme míru rizika (viz obrázek č 7). 

 

Obrázek 7: Matice rizik [11] 

Program ALOHA 

ALOHA (Areal Locations of Hazardous Atmospheres) je program určený k modelování úniku 

nebezpečných látek a ke znázornění jejich dopadů na okolí. Program například umožňuje 

odhadnout, jak velký toxický mrak by se rozptýlil do okolí. Případně umožňuje zjistit rozsah 

výbuchu nebezpečné látky.  
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6.1. Analýza vzniku mimořádných událostí 

V první fázi této metody se definují základní typy MU, které se mohou vyskytovat na území 

města Chomutov. Přehled těchto typů MU je uveden níže v tabulce (tabulka č. 9). 

 Tabulka 9: Základní typy MU 

 

 

 

Č. Typ MU Zdroj MU 
Počet ohrožených 

osob 

Oblast 

ohrožení 

1. přirozená povodeň vodní tok více jak 1 000 více než 1 km
2
 

2. zvláštní povodeň vodní dílo více jak 1 000 více než 1 km
2
 

3. 
únik nebezpečné látky ze 

stacionárního zdroje 
zařízení provozovatele s NL nejvýše 1000 do 1 ha

 

4. havárie v silniční dopravě silniční doprava nejvýše 100 do 500 m
2
 

5. havárie v železniční dopravě železniční doprava nejvýše 1000 do 1 ha 

6. požár velkého rozsahu 

objekty s vysokou 

koncentrací osob a výrobní 

objekty 

nejvýše 100 do 1 ha 

7. epidemie bez konkrétního zdroje více jak 1 000 více než 1 km
2 

8. lesní požár lesní porosty nejvýše 100 do 1 ha 

9. 
poruchy v zásobování 

elektřinou 

el. distribuční a přenosová 

soustava 
nejvýše 1000 do 1 km

2
 

10. 
poruchy v zásobování 

tepelné energie 

tepelná distribuční a 

přenosová soustava 
nejvýše 1000 do 1 km

2
 

11. větrná smrť živelná pohroma nejvýše 1000 do 1 km
2
 

12. sněhová kalamita živelná pohroma nejvýše 1000 do 1 km
2
 

13. 
narušení dodávek pitné a 

užitkové vody 
zdroje vody, vodovodní síť nejvýše 1000 do 1 km

2
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Při možném výskytu mimořádných událostí na daném území města Chomutov se pro potřeby 

určení rozhodujících ukazatelů výpočtu míry rizika uvažuje s nejvíce nebezpečnou variantou. 

Stanovení ukazatelů pro každý typ mimořádné události se provádí odděleně, tj. neuvažuje se  

s možností vzniku následných mimořádných událostí. 

6.1.1. Koeficient frekvence (F), predikce (Pr) a doby trvání (Kt) 

V další části této metody se stanoví koeficienty frekvence (F), koeficienty časové  

predikce (Pr) a koeficienty doby trvání (Kt). Každý z uvedených koeficientů je jednotlivě 

obodován v rozsahu v 1-10 a každá jeho hodnota je slovně vyjádřena v tabulce, která je 

uvedena v přílohové části (příloha č. 1) diplomové práce. 

V tabulce č. 10 jsou ohodnoceny jednotlivé koeficienty mimořádných událostí, které se 

definovaly v předem připravených tabulkách. Koeficient četnosti byl stanoven pro určitý typ 

mimořádné události odborným odhadem, tj. jak často může daná MU vzniknout na území 

města Chomutov. Pro větší objektivnost byl odborný odhad četnosti proveden na základě 

zkušeností a znalostí o historickém výskytu velkých mimořádných událostí na území města 

Chomutov. Koeficient predikce byl stanoven na základě současných možností monitorovací  

a předpovědních technologií s ohledem na daný tip MU. Koeficient doby trvání MU byl 

stanoven na základě předpokládané době trvání záchranných a likvidačních prací. 

Tabulka 10: Koeficienty četnosti, predikce a doby trvání 

Č. Typ MU F Pr Kt 

1. přirozená povodeň 8 4 7 

2. zvláštní povodeň 4 1 6 

3. únik nebezpečné látky ze stacionárního zdroje 7 1 4 

4. havárie v silniční dopravě   9 1 2 

5. havárie v železniční dopravě 7 1 3 

6. požár velkého rozsahu 8 1 5 

7. epidemie 4 7 7 

8. lesní požár 9 1 3 

9. poruchy v zásobování elektřinou 7 1 4 

10. poruchy v zásobování tepelné energie 7 1 4 

11. větrná smršť 7 4 5 

12. sněhová kalamita 8 5 5 

13. narušení dodávek pitné a užitkové vody 4 7 7 
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6.1.2. Koeficienty ohrožení 

Obdobně jako v předchozí části metody určíme koeficienty ohrožení. Mezi tyto koeficienty 

patří koeficient ohrožení obyvatelstva (KO), zasažené plochy (KP), ohrožení životního 

prostředí (KE), ohrožení budov (KB), ohrožení chovu zvířat (KZ) a ohrožení dopravy (KD). 

Dále stanovíme koeficienty IZS, mezi které patří koeficient potřeby SaP (KS) a koeficient 

nutnosti koordinace řešení MU (KK). 

Tabulka 11: Koeficienty ohrožení 

Č. Typ MU KO KP KE KB KZ KD KS KK 

1. přirozená povodeň 10 10 6 6 1 6 6 6 

2. zvláštní povodeň 10 10 6 6 1 6 6 6 

3. únik nebezpečné látky ze stacionárního 

zdroje 

3 3 3 1 1 1 3 3 

4. havárie v silniční dopravě 3 1 3 0 1 1 1 1 

5. havárie v železniční dopravě 3 1 3 0 1 6 3 3 

6. požár velkého rozsahu 3 3 1 3 1 1 3 3 

7. epidemie 6 10 0 0 0 0 3 3 

8. lesní požár 1 3 3 3 1 0 3 3 

9. poruchy v zásobování elektřinou 6 3 0 6 0 0 3 6 

10. poruchy v zásobování tepelné energie 6 3 0 6 0 0 3 6 

11. větrná smršť 6 6 1 6 1 3 3 6 

12. sněhová kalamita 6 6 1 6 1 3 3 6 

13. narušení dodávek pitné a užitkové vody 6 3 3 6 0 0 1 6 

 

Koeficienty ohrožení a koeficienty IZS, které jsou uvedeny v tabulce č. 11, byly určeny z 

tabulkové stupnice 0 až 10, kde na stupnici 0 znamená žádné ohrožení, nebo žádná potřeba 

SaP a 10 znamená vysoké ohrožení, nebo vysoká potřeba SaP. Tabulky s jednotlivými 

hodnotami jsou uvedené v příloze č. 1. 
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6.1.3. Zařazení MU do kategorie událostí 

Na základě koeficientů ohrožení a koeficientů potřeby IZS a SaP zařadíme jednotlivé MU  

do jednotlivých kategorií (stupnice I. – IV.) dle předpokládaného stupně poplachu  

(viz tabulka č 12). 

Tabulka 12: Kategorie událostí 

I. malá MU první stupeň poplachu 

II. střední MU druhý stupeň poplach 

III. velká MU třetí stupeň poplachu 

IV. velmi velká MU zvláštní stupeň poplachu 

 

I. stupeň poplachu [23]:  

- MU ohrožuje jednotlivé osoby, jednotlivý objekt nebo jeho část, s výjimkou objektu, 

kde jsou složité podmínky pro zásah, jednotlivé dopravní prostředky osobní nebo 

nákladní dopravy nebo plochy území do 500 m2, 

- záchranné a likvidační práce provádí základní složky, které není nutno při společném 

zásahu nepřetržitě koordinovat. 

II. stupeň poplachu [23]:  

- MU ohrožuje nejvýše 100 osob, více jak jeden objekt se složitými podmínkami pro 

zásah, jednotlivé prostředky hromadné dopravy osob, cenný chov zvířat nebo plochy 

území do 10 000 m
2
, 

- záchranné a likvidační práce provádí základní a ostatní složky z kraje, kde MU 

probíhá,  

- je nutné nepřetržitě koordinovat složky velitelem zásahu při společném zásahu. 

III. stupeň poplachu [23]: 

- MU ohrožuje více jak 100 osob a nejvýše 1 000 osob, část obce nebo areálu podniku, 

soupravy železniční přepravy, několik chovů hospodářských zvířat, plochy území  

do 1 km
2
, povodí řek, produktovody, jde o hromadnou havárii v silniční dopravě nebo 

o havárii v letecké dopravě, 

- záchranné a likvidační práce provádí základní a ostatní složky nebo se využívají  

síly a prostředky z jiných krajů, 

- je nutné složky při společném zásahu v místě zásahu koordinovat velitelem zásahu  

za pomoci štábu velitele zásahu a místo zásahu rozdělit na sektory a úseky. 
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IV. (zvláštní) stupeň poplachu [23]: 

- MU ohrožuje více jak 1 000 osob, celé obce nebo plochy území nad 1 km
2
, 

- záchranné a likvidační práce provádí základní a ostatní složky včetně využití  

sil a prostředků z jiných krajů, 

- je nutné složky při společném zásahu v místě zásahu koordinovat velitelem zásahu, 

za pomoci štábu velitele zásahu a místo zásahu rozdělit na sektory a úseky,  

- společný zásah složek vyžaduje koordinaci na strategické úrovni. 

6.1.4. Výpočet míry rizika 

Za využití předchozích tabulkových hodnot vypočítáme u jednotlivých mimořádných událostí 

míru rizika (MRx), korigovanou míru rizika (MRxkor), sumu korigovaných mír rizik pro 

následné MU (MRkor) a výslednou míru rizika pro danou MU aplikovanou na následné MU 

(MRv). Veškeré výsledky jsou uvedeny v následujících tabulkách (viz tabulka č. 13, č. 14). 

MRx = 
                               

  
 

MRXkor = 
                             

  
 

MRkor = MRkor (1) + MRkor (2) + MRkor (3) … 

MRv = MR + (F × MRXkor) 

 
Tabulka 13: Míra rizika 

Č. Typ MU MRx MRXkor 

1. přirozená povodeň 714 90 

2. zvláštní povodeň 1224 306 

3. únik nebezpečné látky ze stacionárního zdroje 588 84 

4. havárie v silniční dopravě 198 22 

5. havárie v železniční dopravě 525 75 

6. požár velkého rozsahu 720 90 

7. epidemie 104 26 

8. lesní požár 513 57 

9. poruchy v zásobování elektřinou 672 96 

10. poruchy v zásobování tepelné energie 672 96 

11. větrná smršť 280 40 

12. sněhová kalamita 256 32 

13. narušení dodávek pitné a užitkové vody 112 28 
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Tabulka 14: Přehled výsledků analýzy 

Č. 

MU 

Typ MU Pořadí dle 

výsledné MR 

Kategorie 

MU 

Míra 

rizika 

Korigovaná míra 

rizika 

Následné MU Pravděpodobnost Výsledná 

MR Č. Ʃ MR 

kor. 

1. přirozená povodeň 1. VI 714 90 4,5,9,10,13 317 8 3250 

2. zvláštní povodeň 2. VI 1224 306 4,5,9,10,13 317 4 2492 

3. 

únik nebezpečné látky  

ze stacionárního zdroje 
8. III 588 84 - - 7 588 

4. havárie v silniční dopravě 11. II 198 22 - - 9 198 

5. 

havárie v železniční 

dopravě 
9. III 525 75 - - 7 525 

6. požár velkého rozsahu 6. III 720 90 - - 8 720 

7. epidemie 13. VI 104 26 - - 4 104 

8. lesní požár 10. II 513 57 - - 9 513 

9. 

poruchy v zásobování 

elektřinou 
5. III 672 96 10,13 124 7 1540 

10. 

poruchy v zásobování 

tepelné energie 
7. III 672 96 - - 7 672 

11. větrná smršť 4. III 280 40 9,10 192 7 1624 

12. sněhová kalamita 3. III 256 32 9,10 192 8 1792 

13. 

narušení dodávek pitné  

a užitkové vody 
12. III 112 28 - - 4 112 
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6.2. Matice rizik 

Na základě získaných údajů z předchozí metody, kde se určila pravděpodobnost vzniku jednotlivých MU a jejich kategorie dojde ke stanovení 

matice rizik (tabulka č. 15) a určí se výše rizika vybraných mimořádných událostí. 

 

Tabulka 15: Matice rizik 

 

 

P
ra

v
d

ěp
o

d
o

b
n

o
st

 

9-10  MU č. 4; MU č. 8   

7-8   

MU č. 3; MU č. 5; MU č. 6; 

MU č. 9; MU č. 10; 

MU č. 11; MU č. 12 

MU č. 1 

5-6     

3-4   MU č. 13 MU č. 2;  MU č. 7 

1-2     

 I. II. III. IV. 

 Kategorie události 

Nízké riziko Střední riziko Vysoké riziko Velmi vysoké riziko 
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6.3. ALOHA 

Pomocí programu ALOHA byla provedena simulace úniku jednotlivých nebezpečných látek 

ze stacionárního zdroje nacházející se na území města Chomutov. V těchto simulacích  

se uvažovalo s nejhorší možnou variantou, kdy dojde k úplnému úniku skladované látky  

a látka se v maximální míře rozptýlí do svého okolí. Pro potřeby simulace se vycházelo 

z průměrných hydrometeorologických podmínek vyskytujících se na tomto území. 

Únik kyseliny chlorovodíkové – Železárny Chomutov 

V areálu Železárny Chomutov se pro potřeby výroby nachází v nadzemní nádrži 40 tun 42% 

kyseliny chlorovodíkové. V programu ALOHA byla nasimulovaná situace, kdy došlo 

k úplnému úniku této látky a k jejímu rozlití do okolí.  

 

Obrázek 8: Únik kyseliny chlorovodíkové 

Z uvedeného grafu vyplývá (obrázek č. 8), že při úniku 40 tun 42% kyseliny chlorovodíkové 

dochází k rozptylu látky vlivem odpařování do vzdálenosti cca 1.8 km, z toho smrtelná 

koncentrace působí do vzdálenosti 250 m a koncentrace způsobující vážné zdravotní 

problémy působí do vzdálenosti 550 m od zdroje úniku. 
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Výbuch acetylenu a propanu - Linde Gas a.s.  

Ve skladovém objektu společnosti Linde Gas a.s. se nachází stlačený acetylen o skladovém 

množství 1,5 t, který je uskladněn ve formě tlakových lahví. Největší množství acetylenu je 

skladováno ve formě acetylenového svazku o hmotnosti 149 kg a maximálním tlaku 25 barů. 

V objektu se dále nachází stlačený propan o skladovém množství 1,5 t, který je uskladněn ve 

formě tlakových lahví. Největší množství propanu je skladováno v tlakové lahvi o hmotnosti 

33 kg o maximálním tlaku 2 barů. V programu ALOHA byla nasimulovaná situace, kdy došlo 

k výbuchu uvedených technických plynů. 

 

Obrázek 9: Výbuch propanu (vlevo), výbuch acetylenu (vpravo) 

Při výbuchu 33 kg propanu dochází v okruhu cca 12 m k destrukci budovy, v okruhu  

cca 25 m dochází k vážným zraněním osob a v okruhu cca 60 m dochází vlivem tlakové vlny 

k rozbití oken okolních budov. Při výbuchu 149 kg acetylenu dochází v okruhu cca 20 m 

k destrukci budovy, v okruhu cca 40 m dochází k vážným zraněním obyvatel a v okruhu cca 

100 m dochází vlivem tlakové vlny k rozbití oken okolních budov.  

Z uvedené simulace vyplývá (obrázek č. 9), že následky výbuchu acetylenu jsou mnohem 

závažnější než následky výbuchu propanu a tudíž vezmeme v potaz horší variantu a to výbuch 

acetylenového svazku o hmotnosti 149 kg. 
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Únik amoniaku – zimní stadion 

Na území města Chomutov se nachází zimní stadion, který ve svých prostorách skladuje  

a využívá amoniak, jako chladící médium o celkovém množství 3 tun. Amoniak je pomocí 

potrubí rozváděn po celé ledové ploše stadionu, kde ledová plocha tvoří výparník chladícího 

zařízení. Jedná se tedy o systém přímého chlazení. V programu ALOHA byla namodelovaná 

simulace, kdy došlo z technologického zařízení k úniku maximálního množství amoniaku a to 

konkrétně v celkovém množství 3 tun. 

 

Obrázek 10: Únik amoniaku 

Z uvedeného grafu vyplývá (obrázek č. 10), že při úniku 3 tun plynného amoniaku ze zimního 

stadionu dochází k rozptylu látky do vzdálenosti cca 1.9 km, z toho smrtelná koncentrace 

působí do vzdálenosti cca 250 m a koncentrace způsobující vážné zdravotní problémy působí 

do vzdálenosti 520 m od zdroje úniku. 
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Únik chloru a amoniaku – Vlakové nádraží 

Válkové nádraží města Chomutov je částečně využíváno, jako překladiště železničních 

souprav, kde dochází k manipulaci s cisternami obsahující nebezpečné látky. Mezi tyto látky 

patří zejména chlór (22,5 t) a amoniak (22,5 t). V programu ALOHA byla nasimulovaná 

situace, kdy došlo k jednotlivým únikům výše uvedených nebezpečných látek. 

 

Obrázek 11: Únik chloru (vlevo), únik amoniaku (vpravo) 

Z uvedeného grafu vyplývá (obrázek č. 11), že při úniku 22,5 t chloru o koncentraci 42%  

a jeho následného odpařování dojde k jeho rozptýlení až do vzdálenosti cca 1,8 km, z toho 

smrtelná koncentrace působí do vzdálenosti cca 250 m a koncentrace způsobující vážné 

zdravotní problémy působí do vzdálenosti cca 550 m od zdroje úniku.  

Při úniku 22,5 t amoniaku dochází k jeho rozptýlení až do vzdálenosti cca 6 km, z toho 

smrtelná koncentrace působí do vzdálenosti cca 1,7 km a koncentrace způsobující vážné 

zdravotní problémy působí do vzdálenosti cca 3 km od zdroje úniku. 
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7. Vyhodnocení vybraných analýz rizik 

V následující kapitole za pomoci kombinace výsledků analýzy vzniku mimořádných událostí, 

matice rizik a modelového programu ALOHA se vyhodnotí rizika, kde se vybrané mimořádné 

události rozdělí do čtyř kategorií přijatelnosti rizik (nízké, střední, vysoké  

a velmi vysoké riziko) kde:  

- velmi vysoké riziko není sociálně přijatelné a je v tomto ohledu potřeba zavést nutná 

preventivní opatření, 

- vysoké riziko není vždy sociálně přijatelné a je nutné zvážit zavedení preventivních 

opatření, 

- střední riziko je sociálně přijatelné a tudíž není nutno zavádět významnější preventivní 

opatření, 

- nízké riziko je zanedbatelné a není nutné zavádět významnější preventivní opatření. 

[1] 

7.1. Velmi vysoké riziko 

Přirozená povodeň 

Jestliže se podíváme na výsledky analýzy vzniku mimořádných událostí a matice rizik, lze 

konstatovat, že vznik přirozené povodně na území města Chomutov patří mezi 

nejvýznamnější rizika. Nejenže v případě jejího vzniku může dojít dle povodňového plánu 

města Chomutov k ohrožení přibližně 1297 obyvatel a 579 bytových jednotek vyskytující se 

v blízkosti toku řeky, ale i vlivem jejího působení může dojít ke vzniku následných 

mimořádných událostí, mezi které patří zejména havárie v silniční dopravě, havárie v 

železniční dopravě, poruchy v zásobování elektřinou, poruchy v zásobování tepelné energie, 

nedostatek pitné a užitkové vody. 

7.2. Vysoké riziko 

Sněhová kalamita 

Mezi první nejvýznamnější riziko v této kategorii patří sněhová kalamita, která dle 

předchozích analýz může ohrozit až 1000 obyvatel a vlivem její působení mohou nastat 

následné mimořádné události, mezi které patří poruchy v zásobování elektrické energie a 

poruchy v zásobování tepelné energie, snížená průjezdnost komunikací. Mezi nejvíce 

ohrožené oblasti sněhovou kalamitou patří především vyvýšená městská část Domovina, 

Černý Vrch a Blatenská. 
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Větrná smrť 

Na druhé místo v kategorii Vysoké riziko řadíme vznik větrné smršti. Která obdobně jako 

sněhová kalamita může ohrozit až 1000 obyvatel a vlivem jejího působení mohou nastat 

následné mimořádné události, mezi které patří poruchy v zásobování elektrické energie  

a poruchy v zásobování tepelné energie. Mezi nejvíce ohrožené oblasti větrnou smrští patří 

především městská část Domovina, Černý Vrch a Blatenská, které se nacházejí na vyvýšené 

návětrné straně města Chomutov. 

Porucha v zásobování elektrické energie 

Na třetí místo řadíme poruchu v zásobování elektrické energie, kde dle vybraných analýz 

řadíme vznik této mimořádné události na přední příčku v této kategorii. Jak již bylo zmíněno 

v předchozí kapitole hlavním zdrojem narušení dodávek elektrické energie ve městě 

Chomutov, je porucha na elektrické distribuční a přenosové soustavě vlivem působení určité 

mimořádné události (přirozená povodeň, zvláštní povodeň atd.). V důsledku přerušení 

dodávek elektrické energie mohou vzniknout následné mimořádné události, mezi které patří 

například poruchy v zásobování tepelné energie, nedostatek pitné a užitkové vody. 

Požár velkého rozsahu 

Čtvrtým nejvýznamnějším rizikem v této kategorii je vznik požáru o velkém rozsahu. Jak již 

bylo zmíněno v kapitole č. 5, největším zdrojem rizika jsou objekty, kde se dlouhodobě nebo 

krátkodobě vyskytuje na relativně malé ploše velká koncentrace osob, nebo se zde provozuje 

výrobní činnost. Při výskytu této mimořádné události se nepředpokládá vznik následných 

mimořádných událostí. 

Poruchy v zásobování tepelné energie 

Pátým rizikem v této kategorii je vznik poruch v zásobování tepelnou energií. Obdobně jako  

u poruch v zásobování elektrické energie vzniká tato mimořádná událost při narušení tepelné 

distribuční a přenosové soustavy vlivem působení určité mimořádné události (přirozená 

povodeň, zvláštní povodeň atd.). Vzhledem k charakteru daného území může dojít k ohrožení 

až 1000 obyvatel. Při výskytu této mimořádné události nepředpokládáme vznik následných 

mimořádných událostí. 
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Únik nebezpečné látky ze stacionárního zdroje 

Na šesté místo se řadí únik nebezpečné látky ze stacionárního zdroje, která svými 

nebezpečnými vlastnostmi může negativně působit na své okolí.  

Jestliže se porovnají údaje uvedené v metodě analýzy vzniku mimořádných událostí, kde  

se hodnoty dosazovali pomocí expertního odhadu a údaje získané simulací prostřednictví 

programu ALOHA dojde k zjištění, že počet ohrožených osob a rozsah zasaženého území se  

u některých nebezpečných látek značně rozchází. Tato nesrovnalost v hodnotách je především 

způsobena tím, že v programu ALOHA byla nasimulovaná nejhorší možná varianta, kdy 

dojde za ideálních okolních podmínek k úplnému úniku skladované látky a látka  

se v maximální možné míře rozptýlí do svého okolí, kde bude působit po co největší možnou 

dobu. Proto se musí uvažovat i s variantou, že únik nebezpečné látky ze stacionárního zdroje 

může mít mnohem větší negativní následky na své okolí, než se uvažovalo v metodě analýzy 

vzniku mimořádných událostí. 

Havárie v železniční dopravě 

Na sedmé místo řadíme havárii v železniční dopravě, kde při přepravě a manipulaci  

s nebezpečnou látkou po železnici může dojít k havárii a nebezpečná látka svými vlastnostmi 

negativně působí na své okolí.  

Obdobně jako při úniku nebezpečné látky ze stacionárního zdroje je i zde značná nesrovnalost 

v počtu ohrožených osob a rozsahu zasaženého území. Tato nesrovnalost v hodnotách  

je taktéž způsobena tím, že v programu ALOHA byla nasimulovaná nejhorší možná varianta, 

kdy dojde za ideálních okolních podmínek k úplnému úniku skladované látky a látka  

se v maximální možné míře rozptýlí do svého okolí. V případě analýzy vzniku mimořádných 

událostí se s takovým rozsahem úniku nebezpečné látky neuvažovalo. Proto se také musí 

uvažovat i s variantou, že havárie v železniční dopravě může mít mnohem větší negativní 

následky na své okolí, než se uvažovalo v metodě analýzy vzniku mimořádných událostí. 
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7.3. Střední riziko 

Zvláštní povodeň 

Do kategorie střední riziko se řadí vznik zvláštní povodně na přehradě Kamenička nebo 

Křímov, která je způsobená poruchou či havárií (protržením) vodního díla vzdouvající nebo 

kumulující vodu, nebo nouzovým řešením kritické situace na vodním díle vyvolávající vznik 

kritické situace na území pod vodním dílem. 

Jako maximální možná příčina vzniku mimořádné události byla vybrána zvláštní povodeň 

typu jedna, kdy dojde k celkovému protržení vodního díla Kamenička. Zdrojem pro 

zhodnocení dopadů této mimořádné události bylo využito dokumentace státního podniku 

Povodí Ohře o stanovení rozsahu ohroženého území průlomovou vlnou. Z této analýzy 

vyplývá, že se v profilu hráze vytvoří průlomová vlna o kulminačním průtoku 3814 m3/s  

a o objemu 0.611 mil. m
3
. Při průchodu 17,35 km dlouhým úsekem se transformuje na jednu 

pětatřicetinu původních hodnot. Jestliže by tato mimořádná událost vznikla, měla by na 

objekty v oblasti Bezručova údolí katastrofální účinky. [24] Vlivem již zmíněné transformace 

by neměla mít průlomová vlna katastrofální následky na sídelní zástavu v Chomutově. 

Nicméně by mohlo dojít k závažným škodám v zátopové oblasti a ke vzniku následných 

mimořádných událostí, mezi které patří zejména havárie v silniční dopravě, havárie  

v železniční dopravě, poruchy v zásobování elektřinou, poruchy v zásobování tepelné energie, 

nedostatek pitné a užitkové vody. 

Lesní požár 

Na další pozici v kategorii střední riziko se řadí vznik lesního požáru, který se nejčastěji 

objevuje v letních měsících a v obdobích sucha. Mezi nejvíce ohrožené místa lesním požárem 

patří především městské části bezprostředně přiléhající k zalesněné oblasti. Mezi tyto oblasti 

řadíme zejména městské části Domovina, Černý Vrch a Blatenská. Při výskytu této 

mimořádné události nepředpokládáme vznik následných mimořádných událostí. 

Havárie v silniční dopravě 

Na třetí místo patří havárie v silniční dopravě, kde při přepravě a manipulaci  

s nebezpečnou látkou po silnici může dojít k havárii a nebezpečná látka svými vlastnostmi 

negativně působí na své okolí. Mezi nejvíce ohrožené oblasti patří zejména přilehlá okolí 

pozemních komunikací viz tabulka č. 5. 
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Narušení dodávek pitné a užitkové vody 

Z předchozí analýz vyplynulo, že na předposlední místo se řadí vznik mimořádné události 

v důsledku narušení dodávek pitné a užitkové vody. Tato skutečnost je způsobená tím, že 

město Chomutov je zásobeno ze tří přehrad. Mezi které patří přehrada Kamenička, Křímovská 

přehrada a Jirkovská přehrada a tudíž lze nefunkční zdroj vody nahradit jiným. Obdobně je 

tomu i u vodovodní sítě, kdy v případě jejího narušení lze provizorně vytvořit náhradní 

vodovodní cestu pro dopravu pitné a užitkové vody.  

Epidemie  

Na poslední místo v této kategorii patří výskyt epidemie, kdy se v místní a časové souvislosti 

zvýší nemocnost nad hranici obvyklou v dané lokalitě a v daném období.  

Za nejpravděpodobnější místa vzniku epidemie lze považovat místa, kde dochází k velké 

kumulaci obyvatelstva. 

7.4. Nízké riziko 

V kategorii nízké riziko, se nenachází žádná z uvedených mimořádných událostí. 
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8. Grafické znázornění rizik v mapách 

Z předchozí analýzy a jejího vyhodnocení, se v této kapitole za pomocí webové aplikace 

Google Maps provede grafické znázornění zjištěných rizik v mapách.  

Jednotlivá rizika byla v těchto mapách graficky znázorněna na základě čtyř kategorií 

přijatelnosti rizik, kde: 

- obrázek č. 12 graficky znázorňuje velmi vysoké riziko (vznik přirozené povodně), 

- obrázek č. 13 graficky znázorňuje vysoké riziko (sněhová kalamita, větrná smršť, 

porucha v zásobování elektrické energie, požár velkého rozsahu, poruchy 

v zásobování tepelné energie, únik nebezpečné látky ze stacionárního zdroje a havárie 

v železniční dopravě), 

- obrázek č. 14 graficky znázorňuje střední riziko (zvláštní povodeň, lesní požár, 

havárie v silniční dopravě, narušení dodávek pitné a užitkové vody a epidemie), 

- obrázek č. 15 graficky znázorňuje nízké riziko. 

Na základě kombinace výše uvedených kategorií vznikla celková mapa rizik  

(obrázek č. 16).  
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Obrázek 12: Velmi vysoké riziko 
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Obrázek 13: Vysoké riziko 
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Obrázek 14: Střední riziko 
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Obrázek 15: Nízké riziko 
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Obrázek 16: Celková mapa rizik 
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9.  Návrh na opatření 

Dle zjištěných informací z analýz rizik a jejich vyhodnocení se v této kapitole stanoví návrhy 

na opatření ke zmírnění velmi vysokých a vysokých rizik, jež jsou pro dané území 

nepřijatelné. Účelem těchto návrhů je co možná nejvíce snížit míru vybraných rizik  

na společensky přijatelnou úroveň. Případně minimalizovat jejich negativní následky na 

životech a zdraví obyvatel, na majetku a životním prostředí. 

Přirozená povodeň 

Jestliže chceme efektivně snížit riziko vzniku přirozené povodně, je potřeba kromě provedení 

investiční výstavby, údržby a opravy zařízení sloužících k ochraně před povodněmi, mezi 

které patří například úprava a zkapacitnění koryt vodních toků, výstavba ochranných hrází, 

čerpacích stanic, rozšíření retenčního území apod., zavést i preventivní a operativní opatření 

prováděná v době povodně. 

Mezi preventivní opatření lze zahrnout například zpracování povodňových plánů a jejich 

pravidelnou aktualizaci, provádění povodňových prohlídek, organizační a technickou 

přípravu, zajišťování povodňových rezerv, vyklízení záplavových území, příprava 

informačního systému, školení pracovníků povodňové služby, zajištění  

technickobezpečnostního dohledu na vodních dílech, seznámení obyvatelstva s nebezpečím 

vzniku přirozené povodně, přijmutí předběžných opatření k uvolnění vodních toků  

a odstranění lehce splavitelného materiálu v okolí vodních toků a vodních děl, přijmutí 

předběžných opatření k odstraňování překážek a naplavenin znemožňující plynulý odtok 

vodního toku.  

Mezi operativní opatření (opatření při povodni) lze zahrnout činnosti předpovědní povodňové 

služby a informačního (hlásného) systému, ovlivňování odtokových poměrů, zabezpečovací 

povodňové práce, záchranné povodňové práce (varování a vyrozumění, evakuace obyvatel, 

humanitární pomoc), náhradní dopravu, zajištění zásobování potravinami, vodou, energií  

a činnosti ostatních účastníků povodňové ochrany. 

Únik nebezpečné látky ze stacionárního zdroje a havárie v železniční dopravě 

Z předchozí analýzy vyplynulo, že dalším významným zdrojem rizika je únik nebezpečné 

látky ze stacionárního zdroje a vznik havárie v železniční dopravě.   
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Nejúčinnějším opatřením pro zmírnění tohoto rizika je odstranění či omezení výskytu 

nebezpečné látky na daném území, nebo nahrazení nebezpečné látky méně nebezpečnou 

látkou. V případě, že tato opatření nelze provést,  je potřeba zavést vnitřní a vnější preventivní 

opatření, jež jsou součástí bezpečnostní politiky a systému řízení bezpečnosti provozovatele 

objektu s nebezpečnou látkou.  

Vnitřní opatření musí být přijímána a realizována na úrovni provozovatele s nebezpečnou 

látkou, jež vycházejí z konkrétních analýz rizik daného objektu. Tato opatření by měla 

vycházet z nejčastějších příčin vzniku havárií, mezi které patří například technické příčiny, 

technologické příčiny, lidský faktor a živelné pohromy.  

Jako technická opatření můžeme provést vybudování havarijních jímek, oddělení chemické 

kanalizace od splaškové, úprava a zpevnění manipulačních ploch s vybudováním odtokových 

žlabů se záchytnou jímkou, vybudování skrápěcího systému, instalace pojistných ventilů  

a membrán, pravidelné preventivní technické prohlídky zařízení a dopravních prostředků.  

U technologických opatření můžeme zavést měření a regulace technologického systému,  

zavedení signalizace kritických hodnot a vytvoření pravidel na jejich řešení, přípravu 

konkrétních opatření dle daného zařízení, zpracování havarijního postupu pro odstavení 

zařízení a jeho následné procvičení, provádění kontrol a revizí technologického procesu.  

Mezi organizační opatření můžeme zařadit například výběr vhodných pracovníků podle 

specifických požadavků, pravidelné školení a jejich výcvik k daným činnostem, pravidelné 

prověřování znalostí, dodržování technických postupů a vnitřních předpisů, respektování 

zákazů a příkazů, požární bezpečnost, protipožární zabezpečení, připravenost obsluhy řešit 

únik nebezpečné látky, třídění a ukládání odpadů, předávání nebezpečných odpadů k likvidaci 

autorizované firmě. 

Do vnějších opatření spadají především aktivity správních úřadů, jež jsou uplatňovány 

prostřednictvím zákonů, vyhlášek a nařízení platných pro všechny subjekty nakládající 

s nebezpečnou látkou a opatření zaměřující se na řešení dané mimořádné události a ochranu 

obyvatelstva.  

Dalším významným vnějším opatřením je informování obyvatelstva o nebezpečných látkách 

nacházející se v jejich okolí a seznámení je se základními postupy sebeochrany v případě 

úniku těchto nebezpečných látek. 
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Sněhová kalamita a větrná smrť 

Jelikož se jedná o živelné mimořádné události, u kterých nelze pomocí navrhovaných opatření 

omezit jejich vznik, je potřeba přijmout taková opatření, která by v případě vzniku těchto 

událostí snížila jejich negativní následky na co nejmenší míru.  

Mezi tato opatření patři například zamezení zatarasení důležitých pozemních komunikací v 

ohrožené oblasti, seznámení obyvatelstva s možností ohrožení danou mimořádnou událostí a 

způsobem jejího varování, zavedení opatření pro připravenost obyvatel na mimořádnou 

událost, zajistit připravenost všech havarijních služeb a subjektů podílejících se na řešení dané 

mimořádné události. 

Požár velkého rozsahu 

Vzhledem k tomu, že zdrojem rizika vzniku požáru velkého rozsahu jsou objekty, kde  

se dlouhodobě nebo krátkodobě vyskytuje na relativně malé ploše velká koncentrace osob, 

nebo se zde provozuje výrobní činnost, je potřeba, aby veškerá opatření pro zmírnění tohoto 

rizika vycházela z obecně platné legislativy a příslušných norem. 

Mezi tato opatření patří například kontrola dodržování obecných povinností fyzických osob, 

povinností právnických a podnikajících fyzických osob při provozování činností dle míry 

požárního nebezpečí, provádění preventivně výchovné činnosti a požární bezpečnost staveb.  

Poruchy v zásobování tepelné a elektrické energie 

Jelikož je primárním zdrojem rizika narušení dodávek v zásobování tepelné a elektrické 

energie porucha na přenosové a distribuční soustavě vlivem působení jiné mimořádné události 

na daném území a to například sněhovou kalamitou, větrnou smrští, přirozenou  

a zvláštní povodní, je potřeba v prvé řadě zavést opatření pro zmírnění rizika a dopadů výše 

zmíněných mimořádných událostí na daném území.  

Mezi preventivní opatření pro zmírnění negativních dopadů při narušení dodávek 

v zásobování tepelné a elektrické energie patří udržování záložních zdrojů v pohotovostních 

zásobách, zřízení náhradních přenosových a distribučních soustav, zpracování pravidel pro 

provozování přenosových a distribučních soustav, zpracování a aktualizace havarijních plánů, 

příprava plánu regulace, zpracování plánů evakuace a přežití nejvíce ohrožených skupin 

obyvatelstva pro případ dlouhodobého přerušení těchto dodávek. 
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Závěr 

Cílem diplomové práce bylo posouzení rizik území města Chomutov, kde prostřednictvím 

dvou vybraných metod analýz rizik, a jednoho softwarového programu byla vyhodnocena 

celková úroveň vyskytujících se rizik na daném území, grafické znázornění zjištěných rizik  

v mapách a následné stanovení návrhu opatření vybraných rizik. 

V části diplomové práce, jež se zabývá charakteristikou města Chomutov, byly zjištěny 

potřebné informace pro identifikaci možných zdrojů rizik vyskytujících se na daném území. 

Tyto zdroje rizik byly následně vyhodnoceny prostřednictví vybraných metod analýz rizik  

a softwarového programu. Pro zjištění celkové úrovně vyskytujících se rizik byla využita 

metoda analýzy vniku mimořádných událostí v kombinaci s metodou maticí rizik  

a softwarového programu ALOHA. 

Po vyhodnocení dosažených výsledků vybraných metod analýz rizik a provedení grafického 

znázornění v mapách bylo zjištěno, že na území města Chomutov se vyskytuje několik 

významných rizik, které spadají do takzvané kategorie společensky nepřijatelného rizika a je 

potřeba pro ně stanovit nápravná opatření, která by je významnou měrou minimalizovala. 

Z vyhodnocených analýz vyplynulo, že nejvýznamnějším rizikem vyskytujícím se na daném 

území je vznik přirozené povodně, kdy může v případě jejího vzniku dojít k ohrožení 

přibližně 1297 obyvatel a 579 bytových jednotek vyskytujících se v blízkosti toku řeky  

a zároveň vlivem jejího působení může dojít ke vzniku následných mimořádných událostí, 

mezi které patří zejména havárie v silniční dopravě, havárie v železniční dopravě, poruchy  

v zásobování elektrické energie, poruchy v zásobování tepelné energie, nedostatek pitné  

a užitkové vody. Dále z vyhodnocení vyplynulo, že mezi další významná rizika vyskytující se 

na území města Chomutov řadíme poruchu v zásobování elektrické energie, sněhovou 

kalamitu, větrnou smršť, požár velkého rozsahu, poruchy v zásobování tepelné energie, únik 

nebezpečné látky ze stacionárního zdroje a havárii v železniční dopravě. 

Na základě těchto skutečností byla v osmé kapitole této diplomové práce navrhnuta pro tyto 

rizika nápravná opatření, jejichž aplikace by mohla významnou měrou snížit tato rizika na 

přijatelnou úroveň. 

Závěrem lze konstatovat, že v případě aplikace navrhovaných opatření dojde  

k již zmíněnému snížení těchto rizik na přijatelnou úroveň a k minimalizaci jejich negativních 

dopadů na dané území. 
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Příloha č. 1: Hodnotové vyjádření koeficientů 

Koeficient frekvence  

Frekvence možného vzniku MU [1] F 

1×za několik měsíců (cca 1 – 6) 10 

1×za více měsíců až 1 rok (cca 7 – 12 měsíců) 9 

1×za několik málo let (cca 2 – 4 roky) 8 

1×za více let (cca 5 – 10 let) 7 

1×za několik málo desetiletí (cca 2 – 3 desetiletí) 6 

1×za více desetiletí (cca 4 – 9 desetiletí) 5 

1×za 100 let  4 

1×za několik málo století (cca 2 – 4 století) 3 

1×za více století 2 

1×za 1000 let a více 1 

 

Koeficient možnosti časové predikce 

Časová predikce [1] Pr 

do 1 hodiny 1 

několik málo hodin 2 

více hodin 3 

půl den až den 4 

několik málo dnů 5 

více dnů 6 

několik málo týdnů 7 

cca 1 měsíc 8 

více měsíců 9 

1 rok a více 10 
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Koeficient předpokládané doby trvání 

Možná doba trvání [1] Kt 

do 1 hodiny 1 

několik málo hodin 2 

více hodin 3 

půl den až den 4 

několik málo dnů 5 

více dnů 6 

několik málo týdnů 7 

cca 1 měsíc 8 

více měsíců 9 

1 rok a více 10 

 

Koeficient ohrožení obyvatelstva 

Ohrožení obyvatelstva [1] Ko 

bez ohrožení 0 

ohrožení jednotlivců 1 

ohrožení několika desítek osob (do 100 osob) 3 

ohrožení několika set osob (do 1000 osob) 6 

ohrožení více než 1000 osob 10 

 

Koeficient zasažené plochy 

Zasažená plocha [1] Kp 

jen několik m
2 

0 

do 500 m
2
 1 

do 10 000 m
2
 3 

do 1 km
2 

6 

více než 1 km
2
  10 
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Koeficient životního prostředí 

Ohrožení životního prostředí [1] KE 

bez ohrožení
 

0 

území do 0,1 ha nebo vodní tok v délce do 100 m 1 

území  0,1 - 1 ha nebo vodní tok v délce 0,1 – 1 km nebo vodní plocha do 0,1 ha 3 

území  1 - 10 ha nebo vodní tok v délce 1 – 10 km nebo vodní plocha 0,1 – 10 ha
 

6 

území větší než 10 ha nebo vodní tok v délce větší než 10 km nebo vodní plocha větší než 1 

ha 

10 

 

Koeficient ohrožení budov 

Ohrožení budov, objektů a zástavby [1] KB 

bez ohrožení
 

0 

ohrožení jednotlivých objektů nebo jejich významných částí 1 

ohrožení více objektů 3 

ohrožení části obce nebo areálu podniku či průmyslové zóny 6 

ohrožení celé obce nebo částí více obcí 10 

 

Koeficient ohrožení chovů zvířat 

Ohrožení zvířat [1] Kz 

bez ohrožení
 

0 

ohrožení jednotlivých kusů zvířat 1 

ohrožení několika desítek zvířat, ohrožení zvířat při převozu 3 

ohrožení významného či cenného chovu zvířat 6 

ohrožení více chovů zvířat 10 
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Koeficient ohrožení dopravy 

Ohrožení prostředků a prvků dopravy [1] KD 

bez ohrožení
 

0 

ohrožení jednotlivých prostředků osobní/nákladní dopravy 1 

ohrožení jednotlivých prostředků hromadné přepravy osob po silnicích 3 

ohrožení železniční/letecké přepravy, hromadná havárie na silnici 6 

ohrožení dopravy s důsledkem dlouhodobého vyřazení prvků dopravy a narušení dopravy 10 

 

Koeficient potřeby nasazení sil a prostředků složek IZS 

Potřeba nasazení sil a prostředků složek IZS [1] Ks 

bez potřeby
 

0 

potřeba nasazení jen základních složek IZS 1 

potřeba nasazení základních i ostatních složek IZS okresní úrovně 3 

potřeba nasazení základních i ostatních složek IZS i z jiných krajů 6 

potřeba nasazení kromě složek IZS i Armády ČR, případně využití zahraniční pomoci 10 

 

Koeficient nutnosti koordinace řešení MU 

Koordinace řešení MU [1] Kk 

bez nutnosti koordinace
 

0 

nepřetržitá koordinace velitelem zásahu 1 

nepřetržitá koordinace velitelem zásahu za pomoci štábu velitele zásahu 3 

aktivace krizového štábu obce 6 

aktivace krizového štábu kraje 8 

koordinace vládou ČR 10 
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Příloha č. 2: Textové výstupy z programu ALOHA 

Únik kyseliny chlorovodíkové – Železárny Chomutov 

 

Únik amoniaku – Zimní stadion 
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Únik amoniaku – Vlakové nádraží 

 

Výbuch acetylenu 
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Únik chloru – Vlakové nádraží 

 

Výbuch propanu 

 


