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1 Úvod 
Cílem 5. úplné aktualizace územně analytických podkladů (dále jen ÚAP) je zhodnocení stavu a vývoje 
území, jeho hodnot, limitů využití území, vyplývajících z platných právních předpisů či vlastností území, 
a záměrů na provedení změn v území v rámci správního obvodu obce s rozšířenou působností Bílina 
(SO ORP), ke stavu známému koncem roku 2020. Dále vyhodnocují udržitelný rozvoj území a určují 
problémy k řešení v územně plánovací dokumentaci. 

Dokumentace 5. úplné aktualizace územně analytických podkladů SO ORP Bílina je zpracována 
v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, v platném znění (dále 
jen „stavební zákon“) a vyhláškou č. 500/2006 Sb., o územně plánovacích podkladech, územně 
plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti. 
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2 Podklady pro rozbor udržitelného rozvoje území 

2.1 Širší územní vztahy 
Území SO ORP Bílina je lokalizováno v centru Ústeckého kraje mezi velmi intenzivně urbanizovanými 
aglomeracemi Teplice – Ústí nad Labem a Most – Litvínov – Chomutov. SO ORP Bílina je ze všech stran 
obklopen územím Ústeckého kraje, sousedí se správními územími ORP Teplice (sever, východ), Most 
(západ), Litvínov (severozápad), Louny (jih) a Lovosice (jihovýchod). 

 
obrázek č. 1 Administrativní členění Ústeckého kraje, (zdroj:www.czso.cz) 

Vazby města Bíliny na sousední regionální centra osídlení a správní centra ORP Most a Teplice 
zprostředkovává silnice I/13 (Karlovy Vary – Chomutov – Most – Ústí nad Labem – Liberec – Frýdlant – 
Zgorzelec (PL)), která je součástí nejvýznamnějšího dopravního koridoru v Podkrušnohoří. Tento 
koridor dále tvoří železniční trať č. 130, která je součástí tranzitního železničního koridoru SRN - Cheb 
– Děčín – SRN tvořeného tratěmi č. 90, 98, 130 a 140. 

Silnice I/13 i železniční trať č. 130 procházejí sice přímo městem Bílina a tangují území obcí Světec, 
městyse Hostomice a obce Ohníč, avšak v území mají spíše tranzitní charakter. Obě republikově 
významné dopravní tepny se nepodílejí výrazně na samotné obsluze jednotlivých obcí v území ORP. 
Vazby na nižší centra osídlení zprostředkovávají silnice II. třídy č. 257 (Louny) a č. 258 (Duchcov a 
Lovosice). Pro vnější dopravní vztahy má význam též trať č. 131 Bílina – Úpořiny – Ústí nad Labem 
s návazností na trať č. 097 do Lovosic. 
Správní obvod ORP Bílina má rozlohu 12 358,26 ha, což představuje 2,31% území Ústeckého kraje a je 
tak svojí rozlohou, po SO ORP Varnsdorf, 2. nejmenším SO ORP  Ústeckého kraje. 

K 31. 12. 2019 žilo v SO ORP Bílina celkem 22 600 obyvatel, čímž SO ORP Bílina zaujímalo 
v celokrajském žebříčku lidnatosti SO ORP 14. místo. V hustotě osídlení se však SO ORP Bílina v rámci 
Ústeckého kraje řadí na 5. místo z 16-ti SO ORP Ústeckého kraje. 
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tabulka č. 1 Přehled SO ORP Ústeckého kraje, (zdroj:www.czso.cz) 

Kód ORP Název ORP Počet obyvatel k 31. 
12. 2019 

Celková výměra 
(ha) 

Počet 
obyvatel/km2 

4201 Bílina 22600 12358,3 182,87 

4202 Děčín 76842 55374,9 138,77 

4203 Chomutov 81662 48606,4 168,01 

4204 Kadaň 43284 44962,5 96,27 

4205 Litoměřice 59110 47057,9 125,61 

4206 Litvínov 37035 23597,2 156,95 

4207 Louny 43640 47267,1 92,33 

4208 Lovosice 27750 26160,6 106,08 

4209 Most 74673 23112,4 323,09 

4210 Podbořany 15678 34097,1 45,98 

4211 Roudnice nad Labem 32808 30022,7 109,28 

4212 Rumburk 32795 26619,1 123,20 

4213 Teplice 106472 34534,3 308,31 

4214 Ústí nad Labem 119338 40474,6 294,85 

4215 Varnsdorf 19905 8885,4 224,02 

4216 Žatec 27373 30736,1 89,06 

 

2.2 Prostorové a funkční uspořádání území 
ORP Bílina leží na jižním okraji mostecké hnědouhelné pánve a směrem k jihu přechází do oblasti 
Českého Středohoří. Sousedí se správními územími ORP Teplice (sever, východ), Most (západ), Litvínov 
(severozápad), Louny (jih) a Lovosice (jihovýchod). Všechna zmíněná území ORP patří do Ústeckého 
kraje. 
ORP Bílina zahrnuje 8 obcí, 30 částí obcí a 31 katastrálních území. Rozloha ORP Bílina činí 12 358 ha 
(2,3 % rozlohy kraje) a k  1.1.2019 mělo území ORP Bílina 22 600 obyvatel. 
tabulka č. 2 Přehled obcí v ORP Bílina 

Obec Části obce Rozloha (ha) Počet obyvatel 
k 1.1.2019 

Počet 
částí 
obce 

Seznam částí obce 

Bílina 6 Bílina 3 250  

17 200 

 
Chudeřice 

Mostecké předměstí 

Pražské předměstí 

Teplické předměstí 

Újezdské předměstí 

Hostomice 1 Hostomice 300  1 254 

Hrobčice 9 Červený Újezd 4 258 1 391 

Hrobčice 

Chouč 

Kučlín 

Mirošovice 

Mrzlice 

Mukov 

Razice 

Tvrdín 
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Obec Části obce Rozloha (ha) Počet obyvatel 
k 1.1.2019 

Počet 
částí 
obce 

Seznam částí obce 

Ledvice 1 Ledvice 497 544 

Lukov 2 Lukov 964 126 

Štěpánov 

Měrunice 2 Měrunice 1 149 310 

Žichov 

Ohníč 5 Dolánky  707 739 

Křemýž 

Němečky 

Ohníč 

Pňovičky 

Světec 4 Chotějovice 1 234 1036 

Světec 

Štrbice 

Úpoř 

Celkem ORP Bílina 30  12 358 22 600 
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obrázek č. 2 Administrativní členění SO ORP Bílina, (zdroj:www.czso.cz) 

Základ pro správné prostorové a funkční využití území je pořízení územně plánovacích dokumentací 
(dále jen ÚPD) v nadregionální a regionální úrovni. Jedná se o významné nástroje územního plánování, 
které řeší zásady uspořádání území a jeho využití. Vytváří předpoklady pro udržitelnost rozvoje území 
a jeho vyvážený vztah mezi soudržností obyvatel, životního prostředí a hospodářským rozvojem. 

2.2.1 Politika územního rozvoje ČR 
Politika územního rozvoje České republiky je nástrojem územního plánování s celostátní působností 
závazným pro pořizování a vydávání územně plánovacích dokumentací krajů a obcí a pro rozhodování 
v území. Je to koncepční dokument strategického charakteru, jehož hlavním účelem je koordinace 
územně plánovací činnosti krajů, resp.obcí, a koordinace resortních politik a koncepcí s průmětem do 
území. 
Dokument Politika územního rozvoje ČR (PÚR ČR) určuje požadavky na konkretizaci úkolů územního 
plánování v republikových, mezinárodních, nadregionálních a přeshraničních souvislostech, určuje 
strategii a základní podmínky pro naplňování těchto úkolů a stanovuje republikové priority územního 
plánování pro zajištění udržitelného rozvoje území. V Politice územního rozvoje se rovněž vymezují 
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oblasti se zvýšenými požadavky na změny v území, které svým významem přesahují území jednoho 
kraje, a dále stejně významné oblasti se specifickými hodnotami a se specifickými problémy a koridory 
a plochy dopravní a technické infrastruktury. Pro vymezené oblasti, koridory a plochy se stanovují 
kritéria a podmínky pro rozhodování o možnostech změn v jejich využití. 
Politika územního rozvoje ČR je závazná pro pořizování a vydávání zásad územního rozvoje, územních 
plánů, regulačních plánů a pro rozhodování v území. 
V roce 2019 Ministerstvo pro místní rozvoj zajistilo vyhotovení a zveřejnění v souladu s § 35 odst. 6 a 
7 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších 
předpisů, úplné znění Politiky územního rozvoje České republiky, ve znění Aktualizací č. 1, 2, 3 a 5. 
 
Dnem 11. září 2020 je Aktualizace č. 5 Politiky územního rozvoje České republiky závazná pro 
pořizování a vydávání zásad územního rozvoje, územních plánů, regulačních plánů a pro rozhodování 
v území, v souladu s § 31 odst. 4 stavebního zákona. 
Zdroj:https://www.mmr.cz/cs/ministerstvo/stavebni-pravo/koncepce-a-strategie/politika-uzemniho-rozvoje-
ceske-republiky 

Severní část území ORP Bílina je v Politice územního rozvoje ČR ve znění Aktualizací č. 1, 2, 3 
zahrnuta do rozvojové osy republikového významu OS7 Ústí nad Labem – Chomutov – Karlovy 
Vary – Cheb – hranice ČR / Německo (Bayreuth). Rozvojová osa je vymezena v rozsahu území obcí 
v přímé návaznosti na dopravní tahy, zejména na silnici I/13 procházející celým Podkrušnohorským 
prostorem.  

Severní část správního obvodu ORP Bílina je dále dle PÚR ČR ve znění Aktualizací č. 1, 2, 3 zároveň 
součástí specifické oblasti republikového významu SOB 5 Mostecko, která je vymezená zejména 
z důvodu strukturálních problémů plynoucích z jednostranného zaměření ekonomické základny na 
těžbu uhlí, energetiku a chemický průmysl. Zmíněné ekonomické aktivity vedly v minulosti 
k významnému zatížení životního prostředí, v současné době jsou rovněž zdrojem problémů 
v ekonomickém a sociálním pilíři, neboť dochází k útlumu těžby. Dalším důležitým důvodem vymezení 
je potřeba řešení rekultivací a vhodných forem revitalizace území postižených imisemi energetických 
a průmyslových zařízení. 

2.2.2 Zásady územního rozvoje 
ÚPD nadregionální úrovně SO ORP Bílina jsou Zásady územního rozvoje Ústeckého kraje (dále jen ZUR 
UK). ZUR UK v nadmístních souvislostech území kraje zpřesňují a rozvíjejí cíle a úkoly územního 
plánování v souladu s politikou územního rozvoje, určují strategii pro jejich naplňování a koordinují 
územně plánovací činnost obcí. ZUR UK se pořizují pro celé území kraje, vydávají se formou opatření 
obecné povahy podle správního řádu a jsou závazné pro pořizování a vydávání územních plánů, 
regulačních plánů a pro rozhodování v území. Pořízení zásad územního rozvoje se řídí § 36 – 42 zákona 
č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu. 
V současné době byla vydána 1., 3. a 2. aktualizace ZUR UK. Časovou osu pořízení ZUR UK a jejich  
aktualizací včetně nabytí účinnosti, nabízí následující přehled: 

 ZUR UK – účinnost 20.10.2011 

 1. aktualizace ZUR UK – účinnost 20.5.2017 

 3. aktualizace ZUR UK (Úplné znění ZUR UK po vydání 1. a 3. aktualizace ZUR) – účinnost 
17.2.2019 

 2. aktualizace ZUR UK (Úplné znění ZUR UK po vydání 1., 2. a 3. aktualizace ZUR) – účinnost 
6.8.2020 

 
V návaznosti SO ORP Bílina na Politiku územního rozvoje České republiky a na ZUR UK jsou definovány 
následující rozvojové osy/oblasti a vymezené specifické oblasti nadmístního významu: 

A. Vymezení rozvojové osy nadmístního významu 
ZÚR ÚK zpřesňují vymezení rozvojové osy nadmístního významu. ZÚR ÚK stanovují na území SO ORP 
Bílina rozvojovou osu nadmístního významu OS7 Ústí nad Labem – Chomutov – Karlovy Vary – Cheb 
– hranice ČR / Německo (Bayreuth), kterou vymezují takto: 

https://www.mmr.cz/cs/ministerstvo/stavebni-pravo/koncepce-a-strategie/politika-uzemniho-rozvoje-ceske-republiky
https://www.mmr.cz/cs/ministerstvo/stavebni-pravo/koncepce-a-strategie/politika-uzemniho-rozvoje-ceske-republiky
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ORP Obec 

Bílina Bílina, Hostomice, Ledvice, Ohníč, Světec 

 
Pro plánování a usměrňování územního rozvoje ZÚR ÚK zpřesňují úkoly pro územní plánování 
stanovené v PÚR ČR takto: 

 Podporovat pokrytí rozvojové oblasti územními plány, ověřovat a zpřesňovat řešení problémů a 
využití rozvojových příležitostí územními studiemi a regulačními plány.  

 Podporovat dotvoření ucelených plně funkčních silničních a železničních dopravních systémů 
(zejména přestavba a dostavba silnice I/13vúsecích -obchvat Klášterce nad Ohří, Klášterec nad Ohří 
-Chomutov, Třebušice -Most, Bílina, Kladrubská spojka, modernizace a optimalizace železničních 
tratí č. 130 a č.131).  

 Podporovat revitalizaci nedostatečně využitých nebo zanedbaných areálů a ploch typu brownfield, 
využít územní rezervy ve stávajících průmyslových zónách nadmístního významu.  

 Řešit územní souvislosti těžby hnědého uhlí při respektování ÚEL stanovených usnesením vlády ČR 
č.331/1991 a č.444/1991, včetně usnesení vlády ČR č. 827/2015 (tj. asanace, rekultivace, revitalizace 
území, obnova historické dopravní sítě, lokálně i osídlení a pod).  

 Zlepšovat územní podmínky pro příznivé životní prostředí zejména v úsecích v kontaktu s provozy 
těžby uhlí, energetiky a těžkého průmyslu, dosáhnout zřetelného zlepšení životního prostředí a 
krajiny (rekultivace krajiny postižené těžbou lomů Libouš, ČSA, Vršany, Bílina, revitalizace toku Bíliny, 
revitalizace opuštěných areálů typu brownfield). 

 Chránit a kultivovat typické či výjimečné přírodní a kulturní hodnoty na území rozvojové osy, které 
vytvářejí charakteristické znaky území. 

 Vytvořit územní předpoklady pro obnovu lázeňských funkcí v Bílině 
 Koordinovat územní rozvoj na území rozvojové osy s provozními nároky a územně plánovací 

dokumentací vojenského újezdu Hradiště 
 

B. Vymezení specifické oblasti nadmístního významu 
ZÚR ÚK stanovují na území SO ORP Bílina specifickou oblast nadmístního významu SOB 5 Mostecko, 
kterou vymezují takto: 

ORP Obec 

Bílina Bílina, Hostomice, Hrobčice, Ledvice, Lukov, Měrunice, Ohníč, Světec 

 
Pro plánování a usměrňování územního rozvoje ZÚR ÚK zpřesňují úkoly pro územní plánování 
stanovené v PÚR ČR takto: 

 Posilovat všechny tři pilíře udržitelného rozvoje -hospodářský rozvoj, sociální soudržnost, životní 
prostředí. 

 Zajistit pokrytí území specifické oblasti územními plány, ověřovat a zpřesňovat řešení problémů 
územními studiemi a regulačními plány. 

 Stanovovat a dodržovat limity rozvoje pro všechny činnosti, které by mohly přesahovat meze únosnosti 
území -podmínky udržitelného rozvoje, způsobovat jeho poškození, anebo bránit rozvoji jiných 
žádoucích forem využití území. 

 Řešit územní souvislosti těžby hnědého uhlí při respektování ÚEL stanovených usnesením vlády ČR 
č.331/1991 a č.444/1991, včetně usnesení vlády ČR č. 827/2015 (tj. asanace, rekultivace, revitalizace 
území, obnova historické dopravní sítě, lokálně i osídlení apod). 

 Vytvářet územní předpoklady pro průběžnou rekultivaci a revitalizaci krajiny poškozené těžbou hnědého 
uhlí a průmyslovou výrobou, dosáhnout v dohledném časovém horizontu zásadního ozdravění a 
markantně viditelného zlepšení krajiny, zahrnující vznik souvislých ploch zeleně s rekreační funkcí, 
včetně ploch vyčleněných pro ochranu a zachování biodiverzity.  

 Vytvářet územní podmínky pro obnovu vodního režimu krajiny poškozené těžbou hnědého uhlí a 
průmyslovou výrobou, obnovu jejího dopravního systému a pro polyfunkční využití území (vodní 
hospodářství, zemědělství, les, rekreace, sport, bydlení apod.) s ohledem na specifické podmínky 
jednotlivých území. 

 S cílem obnovy kulturní krajiny a polyfunkčního využití území poškozeného těžbou hnědého uhlí a 
průmyslovou výrobou vytvářet územní podmínky pro vznik jezer ve zbytkových jamách povrchových 
uhelných lomů, velkých souvislých ploch zeleně s rekreační funkcí i specifických zemědělských ploch. 
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 Vymezit a chránit před zastavěním plochy nezbytné pro vytvoření souvislých veřejně přístupných 
zelených pásů, vhodných pro nenáročné formy krátkodobé rekreace a dále pro vznik a rozvoj lesních 
porostů a zachování prostupnosti krajiny. 

 Obnovit přirozený tok řeky Bíliny v zatrubněném úseku při Ervěnickém koridoru a další úseky vodních 
toků, které byly v minulosti v souvislosti s těžbou uhlí, rozvojem výroby, nebo urbanizačním procesem 
necitlivě upravené. Chránit a kultivovat krajinářské, urbanistické a architektonické hodnoty specifické 
oblasti, rozvíjet pozitivní znaky území, zvýšit prestiž specifické oblasti. 

 Podpořit opatření na ochranu životního prostředí v obcích v kontaktu s činnými lomy na hnědé uhlí: 
Horní Jiřetín -vč. části Černice, západní část Litvínova (lom ČSA), Braňany, Mariánské Radčice, Lom u 
Litvínova, Duchcov, Ledvice, Bílina (lom Bílina), Malé Březno -Vysoké Březno (lom Vršany).  

 Zamezit extenzivnímu rozvoji palivoenergetického komplexu a těžkého průmyslu, podporovat 
transformaci ekonomické struktury s odvětvovou rozmanitostí a zvýšeným podílem progresivních výrob 
a služeb. 

 Zaměřit se na revitalizaci opuštěných nebo nedostatečně využitých ploch a areálů průmyslového, 
zemědělského, vojenského či jiného původu (typ brownfield) a upřednostnit využívání území brownfield 
před výstavbou na volných plochách. 

 Vytvářet územní předpoklady pro obnovu provozu a atraktivity lázní Bílina. 
 V souladu s platnými legislativními postupy usilovat o redukci rozsáhlých omezení územního rozvoje ve 

specifické oblasti vyplývající z vyhlášených dobývacích prostorů (DP) a chráněných ložiskových území 
(CHLÚ). Zajistit zlepšení vnitřních a vnějších silničních i železničních dopravních vztahů oblasti zejména 
s důrazem na dosažitelnost Teplic, Ústí nad Labem, Chomutova s pokračováním na území Saska.  

 Územně chránit vybranou variant vedení koridoru silnice I/13 na území města Bílina. 

 Vyhodnocovat vývoj v dílčích částech území a předcházet prohlubování nežádoucích rozdílů a vzniku 
problémových území ve specifické oblasti. 

 Vytvářet územní podmínky pro vhodné využití a kooperaci prostorů Průmyslových zón Triangle, Joseph 
a areálu elektrárny Počerady (EPOČ). 

 
C. Vymezení asanačních území 

 
ZÚR ÚK stanovují na území SO ORP Bílina 3 asanační území nadmístního významu, které vymezují takto: 

1. ASA6 lom Bílina a výsypka Pokrok 
 

ORP Obec 

Bílina Bílina, Ledvice 

 
Pro plánování a usměrňování územního rozvoje asanačního území nadmístního významu 
ZÚR ÚK stanovují tyto úkoly pro územní plánování: 
Nástroji územního plánování připravovat podmínky pro průběžnou rekultivaci prostorů 
s ukončenou těžební činností, pro navazující revitalizaci území a též pro opatření 
ochraňující osídlení v předpolí činného lomu, vše při zohlednění potřeb, specifik a hodnot 
území (významná hlediska řešení úkolů stanovených pro územní plánování: perspektivní 
rekreace regionálního významu -včetně možnosti propojení vodních ploch ve zbytkových 
jamách dolů Bílina -Most -Ledvice. Příměstská polyfunkční krajina pro uskupení sídel 
Bílina, Duchcov -Ledvice, Livínov, Most, včetně zemědělského a vodohospodářského 
využití, posílení ekologické stability území, ochrana a zachování biodiverzity). 

2. ASA7 odkaliště elektrárny Ledvice (ELE) 
 

ORP Obec 

Bílina Ledvice 

 
Pro plánování a usměrňování územního rozvoje asanačního území nadmístního významu 
ZÚR ÚK stanovují tyto úkoly pro územní plánování: 
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Nástroji územního plánování připravovat podmínky pro rekultivaci prostorů bývalého 
odkaliště elektrárny Ledvice (ELE) a pro navazující revitalizaci území v souladu s ÚPD 
města Duchcova a obce Ledvice. 

3. ASA8 výsypka Radovesice 
 

ORP Obec 

Bílina Bílina, Hrobčice, Světec 

 
Pro plánování a usměrňování územního rozvoje asanačního území nadmístního významu 
ZÚR ÚK stanovují tyto úkoly pro územní plánování: 
Nástroji územního plánování připravovat podmínky pro dokončení rekultivace a zajištění 
revitalizace prostoru po ukončeném ukládání zeminy na výsypku zohledňující potřeby, 
specifika a hodnoty území (významná hlediska řešení úkolů stanovených pro územní 
plánování: integrace výsypky do krajiny Českého středohoří, obnova historických 
dopravních spojení, vytvoření krajinného zázemí Bíliny a dalších přilehlých sídel, 
zemědělské využití, posílení ekologické stability území, ochrana a zachování 
biodiverzity). 

Na plochách určených k asanaci postupně dochází k útlumu těžby a realizaci rekultivačních 
opatření pro navrácení devastovaného území do krajinného prostředí a zvýšení ekologické 
stability krajiny (zejména rekultivace zemědělská, lesnická, hydrická). Součástí rekultivací jsou 
mimo jiné opatření k zajištění prostupnosti krajiny, vymezení ÚSES a vytvoření ploch pro sport 
a rekreaci. V případě Radovesické výsypky byla rekultivace již zahájena v celém rozsahu území, 
z části je již ukončena. Proces rekultivace v lomu Bílina je spíše výhledový, vzhledem 
k předpokládanému ukončení těžby k roku 2035. 

Rozsah využití uhelných zásob je vymezen v ZÚR Ústeckého kraje prostřednictvím vymezení 
územně ekologických limitů těžby, dle usnesení vlády ČR č. 331/1991, č. 444/1991 a č. 
1176/2008. Tyto limity představují nepřekročitelné hranice pro povrchovou těžbu i výsypkové 
hospodářství. Ve správním území ORP Bílina jsou v ZÚR Ústeckého kraje vymezeny limity těžby 
hnědého uhlí s označením ÚEL6 a ÚEL7. 

Dne 19. 10. 2015 rozhodla Vláda ČR svým usnesením č. 827/2015 o prolomení územních limitů 
těžby na Dole Bílina. Za limity jsou odhadované zásoby asi 100 mil. tun uhlí, což prodlouží těžbu 
až k horizontu roku 2055 se všemi důsledky (ekonomickými, ekologickými, sociálními). Již 
v současné době se Severočeská oblast okolo Bíliny podílí na celkovém objemu výroby 
průmyslu paliv a energetiky v České republice 45 %, přičemž se zde vytěží 75 % hnědého uhlí 
(povrchovým způsobem dobývání). 

2.2.3 Územní plány, regulační plány, územní studie 
Územní plán je důležitým prostředkem pro plánování rozvoje obce. Řeší funkční a prostorové 
uspořádání obce, vymezuje zastavěné území a zastavitelné plochy v obci. Jeho cílem je vytvářet 
předpoklady pro udržitelný rozvoj území v souladu mezi životním prostředí, hospodářským 
rozvojem a sociodemografickým růstem, spočívajícím v nalezení vyváženého stavu území. 
Územní plán je tak nepostradatelným dokumentem obce.  Pro udržitelný rozvoj území je důležité 
podporovat pořizování územních plánů obcí pro správnou regulaci funkčního a prostorového 
uspořádání území. 
Na území SO ORP Bílina mají 4 obce vyhotoven územní plán dle nového stavebního zákona, 3 
obce mají územní plán obce dle starého stavebního zákona a 1 obec má pouze územní plán 
sídelního útvaru. 6 obcí má rozpracovanou územně plánovací dokumentaci včetně obcí s ÚPD 
dle starého stavebního zákona. Od 4. úplné aktualizace ÚAP v roce 2016 byl vydán 1 nový územní 
plán pro obec Světec a 2 územní studie města Bílina: 

 ÚZEMNÍ STUDIE pro lokalitu POD CHLUMEM – vydaná 11.5.2017 

 ÚZEMNÍ STUDIE pro lokalitu TEPLICKÉ PŘEDMĚSTÍ – vydaná 24.7.2017 
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Přehled stavu územních plánů jednotlivých obcí SO ORP Bílina obsahuje následující tabulka. 

tabulka č. 3 Přehled územních plánů v SO ORP Bílina 

Obec Územně plánovací dokumentace 
(ÚPD)  

Stav ÚPD Datum schválení /vydání ÚPD 

Bílina Změna č. 1 ÚP Bílina rozpracovaná 15.2.2018 schváleno zadání Změny 
č. 1 

Uzemní plán Bílina platná  25.06.2012/10.7.2012 

Hostomice Územní plán Hostomice rozpracovaná 20.06.2016 schváleno zadání ÚP 

Změna č.1 ÚPO Hostomice platná 12.10.2011 

ÚPO Hostomice platná 18.12.2006 

Hrobčice Územní plán Hrobčice rozpracovaná 23.6.2014 schváleno zadání ÚP 

Změna č. 2 ÚP SÚ Hrobčice platná 31.05.2013/17.6.2013 

Změna č. 1 ÚP SÚ Hrobčice platná 31.05.2013/17.6.2013 

ÚP SÚ Hrobčice platná 14.06.1999/29.6.1999 

Ledvice Změna č. 1 ÚP Ledvice rozpracovaná 2020 

Územní plán Ledvice platná 02.10.2014/17.10.2014 

Lukov Územní plán Lukov rozpracovaná 14.12.2017 schváleno zadání ÚP 

Změna č. 1 ÚPO Lukov platná 13.12.2013/30.12.2013 

Územní plán obce Lukov platná 29.12.2006/14.1.2007 

Měrunice Územní plán Měrunice platná 19.06.2014/4.7.2014 

Ohníč Územní plán Ohníč rozpracovaná 25.9.2017 schváleno zadání ÚP 

Změna č. 1 ÚPO Ohníč platná  16.06.2011/5.7.2011 

Územní plán obce Ohníč platná  21.12.2006 

Světec Územní plán Světec platná 17.6.2020  

 
Kompletní územně plánovací dokumentace a podklady jsou k dispozici na webových stránkách města 
Bílina: https://www.bilina.cz/cs/mestsky-urad/uzemni-planovani/uzemni-planovani-obci-orp-bilina/ 

https://www.bilina.cz/cs/mestsky-urad/uzemni-planovani/uzemni-planovani-obci-orp-bilina/
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obrázek č. 3 Stav platné ÚPD v SO ORP Bílina 

Územní plán reguluje prostorové a funkční uspořádání a členění území pro jeho další využívání a jsou 
důležitým podkladem pro rozhodování v území. Jedním z důležitých faktorů účelného využití území je 
vymezení zastavitelných nebo přestavbových ploch. Vyjadřuje udržitelnou úroveň čerpání území. 
V kombinaci s vývojem počtu obyvatel vypovídá o tom, jak se daří zachovávat rovnováhu mezi 
populačním a územním vývojem. Extenzivní růst zastavěného území má negativní důsledky na krajinu, 
mění kvalitu bydlení v okrajových částech zástavby tím, že ji obklopuje další zástavbou a pokud se 
současně snižuje intenzita využití zastavěného území, zhoršuje se prostorová ekonomika jako je např. 
zhoršená dostupnost občanského vybavení, podílové zatížení na inženýrské sítě, vyšší zatížení opravní 
infrastruktury apod.) 
Důležitým faktorem pro rozvoj obce je míra plánovaného růstu zastavěného území, která upozorňuje 
do budoucna na možné problémy, týkající se dostupnosti veřejné infrastruktury. Míra plánovaného 
růstu je vyjádřena podílem zastavitelných ploch k zastavěnému území, převeden na %. 

tabulka č. 4 Přehled rozvojových ploch z ÚPD obcí 

Obec Celková 
plocha 

obce (ha) 

Vymezené 
zastavěné 
území (ha) 

Zastavitelná 
plocha (ha) 

Počet 
zastavit. 

ploch 

Počet 
ploch 

přestavby 

Plochy 
přestavby 

(ha) 

Míra 
plánovaného 

růstu (%) 

Bílina 3250,3 635,4 105,9 34 51 78,5 16,7 

Hostomice 299,8 48,9 15,6 6 4 2,6 32,0 

Hrobčice 4258,5 101,9 62,0 53 26 7,5 60,9 

Ledvice 496,7 56,3 22,3 30 9 4,2 39,6 

Lukov 963,5 17,7 7,4 13 1 0,2 41,8 

Měrunice 1148,6 46,9 9,4 15 4 2,6 20,0 

Ohníč 707,0 58,5 6,0 9 13 4,4 10,2 
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Obec Celková 
plocha 

obce (ha) 

Vymezené 
zastavěné 
území (ha) 

Zastavitelná 
plocha (ha) 

Počet 
zastavit. 

ploch 

Počet 
ploch 

přestavby 

Plochy 
přestavby 

(ha) 

Míra 
plánovaného 

růstu (%) 

Světec 1234,0 124,0 54,2 47 22 8,2 43,7 

ORP Bílina 12358,3 1089,6 282,8 207 130 108,1 26,0 

 
Nejvyšší míra plánovaného růstu byla zaznamenána v obci Hrobčice – 60,9%. V obcích s mírou 
plánovaného růstu nad 20% je potřeba v rámci pořizování ÚPD prověřit dostatečnou dostupnost 
veřejné infrastruktury. 

2.3 Struktura osídlení 

Nejvýznamnější obcí v rámci SO ORP Bílina je město Bílina, které je nejen samotným správním centrem 
ORP, ale tvoří přirozené centrum ORP. V Bílině je soustředěno 76% všech obyvatel ORP (17 200 
z celkem 22 600) a většina ekonomických aktivit a vybavenosti v území. Poloha centra v území je 
z pohledu geografického dobrá, i přesto, že geometricky leží na okraji sídelní struktury území, neboť 
navazuje na prostory těžby uhlí, v nichž byla řada sídel či částí obcí v 60. – 70. letech 20. století 
postupně vymístěna v důsledku pokračujících těžebních aktivit (např. Hrobčice – původní části obce 
Dřínek, Hetov a Radovesice, dále Světec – části obce Chotovenka a Pohradice, částečně obec Ledvice 
nebo Bílina – původní části obce Břežánky, Břešťany a Jenišův Újezd).  

Statut města mají v SO ORP Bílina města Bílina (17 200 obyvatel) a Ledvice (544 obyvatel). Status 
městyse byl přidělen Hostomicím, které mají 1 254 obyvatel. Hranici 1 000 obyvatel překročila rovněž 
obec Světec (1 036). Mezi střední obce s velikostní kategorií mezi 500 – 1000 obyvateli spadá Ohníč 
(739). Nejmenšími obcemi v ORP jsou Měrunice (310) a Lukov (126).  

V rámci hierarchické sídelní struktury Ústeckého kraje spadá město Bílina do mikroregionálního centra. 

Hustota osídlení ORP Bílina převyšuje průměr kraje. Průměrná hustota zalidnění ORP Bílina 
k 31.12.2019 je vysoká: 182,87 obyvatel/km2 (průměr v České republice přitom 135,59 obyvatel/km2 ).  

Podle indexu rozdrobenosti1 sídlení struktury (IR), který činí v SO ORP Bílina 20,6 lze sídelní strukturu 
charakterizovat jako relativně ucelenou (IR Ústeckého kraje je 19,8 a IR České republiky je dokonce 
27,3). 

Území SO ORP Bílina lze na základě typologie podle řady charakteristik rozčlenit na 3 dílčí regiony se 
společnými znaky: 

1. průmyslová a těžební oblast - města Bílina a Ledvice, část obce Světec (Chotějovice), 
městys Hostomice; 

2. průmyslově – zemědělská oblast kolem řeky Bíliny – obce Světec (mimo Chotějovic) a 
Ohníč; 

3. zemědělská a rekreační oblast - území obcí zahrnutých do CHKO České středohoří – obce 
Hrobčice, Měrunice a Lukov 

                                                           
1 index rozdrobenosti sídelní struktury je váženým průměrem, založeným na podílech obyvatel v nejmenších obcích 

(z celkového počtu obyvatel); údaj k 1.1.2007 dle www.czso.cz 
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obrázek č. 4 Regionální členění SO ORP Bílina 

 

 

2.3.1 Průmyslová a těžební oblast: Bílina - Ledvice – Světec (část Chotějovice) 

– Hostomice 
Severozápadní část území je součástí podkrušnohorské pánevní oblasti, převážně nížinaté až mírně 
zvlněné krajiny, která je již od 19. století výrazně přetvářena vlivem povrchové i hlubinné těžby 
hnědého uhlí a dalších surovin a všech souvisejících činností, kterými jsou výsypkový hospodářství, 
intenzivní průmyslové využití, energetika, doprava a technická infrastruktura. Jedná se o významnou 
oblast energetického průmyslu a zejména velkoplošné povrchové těžby hnědého uhlí (od severu 
zasahuje do velké části území Lom Bílina). Podél jihovýchodního okraje této oblasti prochází 
urbanizační rozvojová a dopravní osa Podkrušnohoří – silnice I/13 a železniční trať č. 130 propojující 
vzájemně pás osídlení pod Krušnými horami tvořený městy Karlovy Vary – Klášterec nad Ohří – 
Chomutov – Most – Bílina – Teplice – Ústí nad Labem - Děčín. Na území ORP Bílina je území podél této 
dopravní osy v podstatě souvisle urbanizováno. Silnice I/13 prochází správním centrem a největší obcí 
v území – městem Bílina, a vytváří koncentraci výrobních aktivit zejména v okolí města a v severní části 
řešeného území.  

Základní charakteristikou této oblasti je značný rozsah zcela antropogenně pozměněné krajiny, 
koncentrace výrobních aktivit a související dopravy s důsledky ve zvýšené zátěži životního prostředí. 
Rozsáhlé prostorové změny v území a jednostranné zaměření hospodářství regionu na těžební průmysl 
a navazující aktivity jsou také příčinou zhoršených hospodářských a sociálních podmínek, území se 
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vyznačuje malým podílem podnikatelských subjektů v terciárním sektoru, vysokým podílem 
nezaměstnaných osob a rizikem vzniku sociálně vyloučených lokalit sociálně slabých a 
nepřizpůsobivých obyvatel převážně z řad dlouhodobě nezaměstnaných.  

Jádrem struktury osídlení této oblasti je město Bílina, správní centrum řešeného území s množstvím 
příležitostí pro rozvoj bydlení, vybavenosti, ekonomických aktivit, rekreace a cestovního ruchu. 
Přetrvávající průmyslový a těžební charakter oblasti je příčinou nízké atraktivity územní oblasti.  

I přes koncentraci ekonomických aktivit (těžba, průmysl, energetika, doprava) se tato oblast (s 
výjimkou Světce) paradoxně vyznačuje vůbec nejvyšším podílem nezaměstnaných osob v rámci celé 
ORP Bílina. Na vysoké nezaměstnanosti obyvatel měst Bílina, Ledvice a Hostomice se s největší 
pravděpodobností podílí celkově velmi vysoký podíl sociálně slabých a nepřizpůsobivých obyvatel v 
ORP, tedy složky obyvatelstva vykazující nejhorší pozici na trhu práce. 

2.3.2 Zemědělská oblast: Světec (vyjma části Chotějovice) – Ohníč 

Převážná část severovýchodní oblasti má převažující zemědělský charakter, i když pro zemědělské 
účely nejsou s ohledem na členitost terénu území využity zdaleka všechny zemědělské pozemky. I přes 
přítomnost vysokého podílu kvalitních zemědělských půd leží řada zemědělských pozemků 
dlouhodobě ladem, neobdělávaná, a to zejména ve východní části Světce. Členitost terénu, výrazná 
terénní morfologie a souvislé lesní plochy ve vyšších polohách na východním okraji území oblasti 
odkazující na krajinu blízkého Českého středohoří. Oblast vykazuje výrazně vyšší estetickou kvalitu a 
ekologickou stabilitu krajiny než sousední oblast průmyslová a těžební kolem Bíliny. 

Kromě zemědělských ploch se v oblasti v malé míře vyskytují také průmyslové plochy vázané na 
blízkost silnice I/13 (Světec, Ohníč) a také plocha těžby (kamenolom Dolánky). Zatímco všechny plochy 
bývalé těžební činnosti jsou v oblasti již rekultivované nebo v procesu rekultivace, návrat k 
zemědělskému využívání krajiny a obnova krajinných funkcí (zejména hydrických systémů) je stále 
probíhajícím dlouhodobým procesem. 

Sídelní strukturu tvoří původně zemědělské vsi, jejichž vývoj a urbanistické uspořádání poznamenal 
rozvoj těžby v 19. a 20. století. Jednotlivá sídla v oblasti (Štrbice, Úpoř, Ohníč, Křemýž, Pňovičky) si na 
rozdíl od Bíliny, Hostomic či Ledvic dodnes zachovávají čistě venkovský zemědělský charakter.  

Vyjma dopravního napojení přes Světec (silnice II/258) lze konstatovat zhoršenou dopravní dostupnost 
území po silnici a izolovanost některých sídel (Křemýž, Pňovičky, Úpoř). Výhodou oblasti je naopak 
napojení na celostátní železniční trať č. 131 a lokalizace železniční stanice Ohníč v území. 

2.3.3 Zemědělská a rekreační oblast: Hrobčice – Lukov – Měrunice 

Jižní oblast řešeného území je z velké části tvořena chráněnou krajinnou oblastí České středohoří, 
zásadní přírodní hodnotou celého území ORP. Jedná se o území s příznivým životním prostředím 
představující rekreační a tedy i hospodářský potenciál. V této oblasti ORP Bílina se však také nachází 
rozsáhlá převažující část plochy, dnes již rekultivované Radovesické výsypky, vedle povrchového lomu 
Bílina vůbec největší zcela antropogenně přeměněná část území. Oblast zemědělská a rekreační je tak 
charakterizována jedním z největších kontrastů řešeného území. Vedle sebe se tu rozkládá přírodně a 
krajině nejcennější část území ORP, CHKO České středohoří a zároveň území nejméně ekologicky 
stabilní, území uměle vytvořeného reliéfu Radovesické výsypky. 

Nížinatá krajina s výraznými geomorfologickými útvary (kužely a kupy) je převážně zemědělsky 
využívaná, ve vazbě na silnici II/257 propojující Bílinu se silnicí na Louny fungují větší výrobní a 
skladovací areály (Hrobčice), u Měrunic se nachází plocha těžby kamene.  

Sídelní struktura oblasti je tvořena malými venkovskými obcemi, z nichž každá sestává z několika 
malých oddělených sídel v krajině, původně samostatných zemědělských vsí a osad. Většina sídel 
v oblasti se vyznačuje urbanisticky dobře dochovanými historickými jádry, včetně reliktů původní 
historické zástavby zemědělských usedlostí a statků. V současné době celé území vykazuje na jedné 
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straně velmi dobrý stav životního prostředí, hodnotný krajinný ráz a relativně vysokou ekologickou 
stabilitu (s výjimkou území využívaných k intenzivnímu zemědělskému hospodaření), na druhou stranu 
díky poloze mimo hlavní dopravní tahy a železnici a tedy díky výrazně horší dopravní dostupnosti a 
obslužnosti vykazuje horší stav v oblasti sociální a hospodářské. Území je jednostranně orientované na 
zemědělství a další ekonomické aktivity s malou přidanou hodnotou. Velká roztříštěnost sídelní 
struktury obcí a s tím související zhoršená dostupnost občanského vybavení (koncentrované zpravidla 
jen v hlavním jádrovém sídlu obce) jsou příčinou horší sociální soudržnosti. Horší stav hospodářských 
podmínek a sociální soudržnosti obcí se projevuje ve zřetelné degradaci urbanistické struktury, 
zvýšeným výskytem vybydlených domů a ploch opuštěných nebo jen velmi extenzivně využívaných 
objektů a areálů charakteru brownfields. 

2.4 Sociodemografické podmínky a bydlení 

2.4.1 Sociodemografické podmínky 
Sledované jevy pro vyhodnocení stavu území pro sociodemografické podmínky: 
tabulka č. 5 Sociodemografické podmínky – sledované jevy 

Sociodemografické podmínky 

Č. jevu Název jevu Výskyt jevu v ORP 
Bílina 

B_001 vývoj počtu obyvatel ANO 

B_002a podíl obyvatel ve věku 0 – 14 let na celkovém počtu obyvatel ANO 

B_002a podíl obyvatel ve věku 65 let a více na celkovém počtu obyvatel ANO 

B_004a podíl osob se základním vzděláním ANO 

B_004a podíl osob s vysokoškolským vzděláním ANO 

B_006 sídelní struktura ANO 

 
Zdrojem dat pro analýzu sociodemografických charakteristik byla data Českého statistického 
úřadu. Správní obvod ORP Bílina je tvořen 8 obcemi, ve kterých žilo k 31. 12. 2019 celkem 22 600 
obyvatel, což tvoří 2,8 % všech obyvatel Ústeckého kraje. SO ORP Bílina tak v Ústeckém kraji 
patří na 14. místo s počtem obyvatel z celkem 16 - ti ORP. Počet obyvatel k 31. 12. 2019 byl 
v Ústeckém kraji 820 965, oproti roku 2015 došlo ke snížení počtu obyvatel za celý Ústecký kraj 
o 1 861 obyvatel. 
Největším sídlem ORP je město Bílina, jehož počet obyvatel od roku 1996 kolísá avšak za 
posledních 5 let se počet obyvatel ve městě Bílina mírně zvyšuje. Z celého SO ORP žije v 
samotném městě Bílina 76,1 % obyvatel. Po Bílině jsou dalšími velkými obcemi nad 1 000 
obyvatel obce Hrobčice, Hostomice a Světec. Nejmenší obcí SO ORP je obec Lukov se 126 
obyvateli. 
 

2.4.1.1 Vývoj počtu obyvatel 
Vývoj počtu obyvatel celé ORP Bílina v posledních letech mírně roste, přestože 3 obce 
v řešeném území (Lukov, Měrunice, Ohníč) mírně ztrácí (to je změna oproti roku 2015 – od 
poslední úplné aktualizace ÚAP). Index vývoje obyvatel (dále též „IV“) v posledních pěti letech 
(období 2015 až2019) za celou ORP je 100,83. Největší přírůstky v posledních 5 letech 
zaznamenala obec Hrobčice (IV=107,50) a Světec (IV=102,07). Naopak největší úbytek 
obyvatel za posledních 5 let zaznamenaly obce Lukov (IV=97,67), Měrunice (IV=97,79) a 
Ohníč (IV=97,11).  
Z dlouhodobého pohledu za posledních 20-ti let byl nejvyšší nárůst počtu obyvatel v období 
2000 –2019 zaznamenán v obcích Hrobčice (IV=150,90), Měrunice (IV=121,09) a Lukov 
(IV=120,00). 
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tabulka č. 6 Vývoj počtu obyvatel v obcích SO ORP Bílina (200 – 2019), zdroj: ČSÚ 2019 

 Počet obyvatel (vždy k 31.12.)  

obec 2000 2005 2010 2015 2016 2017 2018 2019 

Bílina 17 125 15 669 15 790 17 112 17 205 17 203 17 166 17 200 

Hostomice 1 216 1 262 1 266 1 246 1 249 1 252 1 243 1 254 

Hrobčice 898 895 1 009 1 294 1 344 1 393 1 380 1 391 

Ledvice 540 547 566 539 546 541 544 544 

Lukov 105 151 146 129 124 122 123 126 

Měrunice 256 287 318 317 307 301 303 310 

Ohníč 763 780 761 761 740 727 733 739 

Světec 967 962 988 1 015 1 031 1 051 1 050 1 036 

Celkem ORP 21 870 20 553 20 844 22 413 22 546 22 590 22 542 22 600 

 
Kraj 

 
819 450 

 
823 173 

 

 
836 045 

 
   822 826 821 377 821 080 820 789 820 965 

 

 
graf č. 1 Vývoj počtu obyvatel SO ORP Bílina, období 2000 – 2019 

 
tabulka č. 7 Index vývoje počtu obyvatel v obcích SO ORP Bílina, zdroj: ČSÚ 2019 

 Index vývoje počtu obyvatel v obcích (%) 

obec 2019/2000 2019/2010 2019/2015 2019/2017 2019/2018 

Bílina 100,44 108,93 100,51 99,98 100,20 

Hostomice 103,13 99,05 100,64 100,16 100,88 

Hrobčice 154,90 137,86 107,50 99,86 100,80 

Ledvice 100,74 96,11 100,93 100,55 100,00 

Lukov 120,00 86,30 97,67 103,28 102,44 

Měrunice 121,09 97,48 97,79 102,99 102,31 

Ohníč 96,85 97,11 97,11 101,65 100,82 

Světec 107,14 104,86 102,07 98,57 98,67 

Celkem ORP 103,34 108,42 100,83 100,04 100,26 

 
Kraj 100,18 98,20 99,77 99,99 100,02 

 

19500

20000

20500

21000

21500

22000

22500

23000

2000 2005 2010 2015 2016 2017 2018 2019

p
o

če
t 

o
b

yv
at

el

rok

Počet obyvatel v SO ORP Bílina
období 2000 - 2019



 

 5. úplná aktualizace územně analytických podkladů 

22 © T-MAPY, spol. s r.o., 2020 

 
graf č. 2 Index vývoje počtu obyvatel v SO ORP Bílina/Ústecký kraj 

2.4.1.2 Saldo migrace 
Saldo migrace je dáno rozdílem počtu přistěhovalých a vystěhovalých osob za stejné období 
(obvykle 1 roku) v daném území. Společně s přirozeným přírůstkem je základním údajem pro 

bilance obyvatelstva sledovaného území. 

V rámci vyhodnocení stavu migrace bylo sledováno saldo migrace za 5-ti leté období od roku 
2015, tedy od stavu poslední aktualizace ÚAP. 

tabulka č. 8 Saldo migrace, hrubá míra migračního salda, zdroj: ČSÚ 2019  

Obec Saldo migrace v obcích Hrubá míra 
migračního 
salda  

 2015 2016 2017 2018 2019 2015-2019 

Bílina 223 105 -45 -26 45 17,58 

Hostomice 8 5 2 -8 16 18,42 

Hrobčice 97 51 50 -5 15 152,90 

Ledvice 1 7 -3 6 -1 18,42 

Lukov -7 -9 -1 1 4 -96,15 

Měrunice -11 -8 -4 2 7 -45,51 

Ohníč -7 -11 -12 10 10 -13,51 

Světec 1 12 20 2 -16 18,33 

SO ORP Bílina 305 152 7 -18 80 23,34 

Ústecký kraj      2,16 

ČR      13,87 

 
Na území SO ORP Bílina byl zaznamenán za poslední rok 2019 kladný ukazatel salda migrace 
(rozdíl přistěhovalých a odstěhovaných osob) obyvatel za celé ORP Bílina je to +80. Od 
poslední úplné aktualizace v roce 2016 e však jedná o mírný pokles salda migrace v rámci SO 
ORP Bílina. Nejvyšší kladná hodnota salda migrace +45 byla zaznamenána přímo ve městě 
Bílina, další obce s kladnou hodnotou nad +10 jsou Hostomice (+16), Hrobčice (+15), Ohníč 
(+10). Naopak záporné hodnoty salda migrace byly zaznamenány v obcích Světec (-16) a 
Ledvice (-1). Oproti poslední úplné aktualizaci ÚAP v roce 2016 byl nárůst salda migrace 
výrazně nižší, avšak klesající trend počtu obyvatel stále trvá. 
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Hrubá míra migračního salda 
V rámci dlouhodobého období sledování migračního salda na území SO ORP Bílina bylo 
použito ukazatele hrubé miry migračního salda, sledované v pětiletém období 2015 – 2019. 
Hrubá míra migračního salda je vyjádřena celkovým součtem salda migrace za 5-ti leté období 
připadající na 1000 obyvatel středního stavu, vyjádřeno v ‰ . 
 
Za poslední 5-ti leté období byla zaznamenána nejvyšší hrubá míra migračního salda v obci 
Hrobčice a to výrazně vyšší oproti ostatním obcím, což vypovídá o vysokém trendu 
přistěhovalých obyvatel. Nejnižší hodnota pak byla v obci Lukov, tedy vysokém počtu 
vystěhovalých obyvatel.  Hodnota hrubé míry migračního salda je pak v rámci SO ORP Bílina 
výrazně vyšší oproti hodnotě v Ústeckém kraji, což vypovídá o zvýšeném trendu 
přistěhovalých obyvatel do SO ORP Bílina v rámci Ústeckého kraje.  

2.4.1.3 Přirozený přírůstek 
Přirozený přírůstek obyvatel je dán rozdílem počtu živě narozených dětí a počtu zemřelých 
obyvatel za stejné období (obvykle 1 roku) v daném území. 
 
V rámci vyhodnocení stavu byl sledován přirozený přírůstek za 5-ti leté období od roku 2015, 
tedy od stavu poslední aktualizace ÚAP. 

tabulka č. 9 Přirozený přírůstek, hrubá míra celkového přírůstku, zdroj: ČSÚ 

Obec Přirozený přírůstek v obcích Hrubá míra 
přirozeného 
přírůstku  

 2015 2016 2017 2018 2019 2015-2019 

Bílina 5 -12 43 -11 -11 0,82 

Hostomice -4 -2 1 -1 -5 -8,81 

Hrobčice 0 -1 -1 -8 -4 -10,29 

Ledvice -2 0 -2 -3 1 -11,05 

Lukov 0 4 -1 0 -1 16,03 

Měrunice -5 -2 -2 0 0 -29,26 

Ohníč 1 -10 -1 -4 -4 -24,32 

Světec -6 4 0 -3 2 -2,89 

SO ORP Bílina -11 -19 37 -30 -22 -2,00 

Ústecký kraj      -5,85 

ČR      0,80 
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graf č. 3 Hrubá míra migračního salda/přirozeného přírůstku 2015-2019 v obcích SO ORP Bílina 

Za poslední rok 2019 byl na území SO ORP zaznamenán úbytek přirozeného přírůstku o (-22), 
kdy nejvyšší úbytek byl přímo ve městě Bílina (-11). Nejvyšší přirozený přírůstek za rok 2019 
byl zaznamenán v obci Světec (+2). 
Hrubá míra přirozeného přírůstku 
V rámci dlouhodobého období sledování přirozeného přírůstku na území SO ORP Bílina bylo 
použito ukazatele hrubé miry přirozeného přírůstku, sledované v pětiletém období 2015 – 
2019. Hrubá míra přirozeného přírůstku je vyjádřena celkovým součtem přirozeného 
přírůstku za 5-ti leté období připadající na 1000 obyvatel středního stavu. 
 
Za poslední 5-ti leté období byla zaznamenána nejvyšší hrubá míra přirozeného přírůstku 
v obci Lukov a to výrazně vyšší oproti ostatním obcím. Další obcí s kladnou hodnotou hrubé 
míry přirozeného přírůstku je Bílina. Ostatní obce pak vykazují záporné hodnoty, nejnižší 
hodnota byla zaznamenána v obcích Měrunice a Ohníč. Hodnota hrubé míry přirozeného 
přírůstku je pak v rámci SO ORP Bílina záporná, avšak o něco vyšší oproti hodnotě v Ústeckém 
kraji. 
Obecně lze však konstatovat, že v rámci SO ORP Bílina dochází k úbytku obyvatel přirozenou 
měnou. 
Z pohledu vlivu přirozeného přírůstku nebo salda migrace na celkový přírůstek je zřejmý 
významný vliv stěhování obyvatel. 

2.4.1.4 Věková struktura obyvatelstva 

Věková struktura obyvatelstva celého území ORP Bílina je mírně negativní, v rámci celé ORP 
připadá na 100 dětí (věk 0 – 14) 117 osob starších 65 let (index stáří IS = 117,15). Hodnota 
indexu stáří je menší než 100 u dvou obcí, zbytek obcí má hodnotu indexu stáří vyšší než 100. 
Vývoj indexu stáří bohužel vykazuje negativní trend poměrně rychlého nárůstu. V roce 2001 
byl index stáří za ORP 61, v roce 2011 již 79, v roce 2013 dosáhl hodnoty 91, v roce 2015 
překročil hodnotu nad 100 na 103 a v roce 2019 se nadále zvýšil na hodnotu 117,15.  Hodnoty 
však stále nedosahují průměru České republiky a i v rámci kraje jsou podprůměrné, což lze 
jednoznačně považovat za pozitivní jev.  
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tabulka č. 10 Věková struktura obyvatel k 31.12.2019, zdroj: ČSÚ 
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Bílina 17 200 14,9 2 555 17,7 3 041 11 604 67,47 

Hostomice 1 254 17,0 213 15,9 200 841 67,07 

Hrobčice 1 391 13,2 183 13,3 185 1 023 73,54 

Ledvice 544 17,1 93 13,8 75 376 69,12 

Lukov 126 7,9 10 28,6 36 80 63,49 

Měrunice 310 11,9 37 17,1 53 220 70,97 

Ohníč 739 15,4 114 21,1 156 469 63,46 

Světec 1 036 14,9 154 18,2 189 693 66,89 

SO ORP Bílina 22 600 14,9 3 359 17,4 3 935 15 306 67,73 

Ústecký kraj 820 965 16,0 131 591 19,7 161 527 527 847 64,30 

ČR 10 693 939 16,0 1 710 202 19,9 2 131 630 6 852 107 64,07 

 

graf č. 4 Věková struktura obyvatel obcí SO ORP Bílina, stav k 31.12.2019 

tabulka č. 11 Index stáří, průměrný věk, zdroj: ČSÚ 

Obec Index stáří Průměrný věk 

 2015 2019 2001 2011 2015 2019 

Bílina 105 119,02 37,3 38,8 40,5 41,6 

Hostomice 75 93,90 37,1 37,6 38,9 39,9 

Hrobčice 88 101,09 39,0 38,8 39,9 41,6 

Ledvice 79 80,65 36,3 37,0 39,1 39,5 

Lukov 207 360,00 39,3 43,5 43,1 45,9 

Měrunice 112 143,24 38,1 40,1 42,4 44,0 
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Ohníč 113 136,84 38,3 39,8 40,7 42,6 

Světec 114 122,73 38,5 39,7 41,0 42,1 

Celkem ORP 103 117,15 37,3 38,8 40,4 41,6 

Kraj 112 122,75 38,1 40,0 41,4 42,2 

ČR 119 124,64 39,0 40,8 41,9 42,5 

 

 
graf č. 5 Index stáří v roce 2015 a 2019 v obcích SO ORP Bílina 

Průměrný věk obyvatel ORP Bílina byl k 31.12. 2019 41,6 let a je dlouhodobě nižší než v případě 
Ústeckého kraje (42,2), ale i České republiky (42,5). Vyšší průměrný věk byl zjištěn pouze u obcí Lukov 
(45,9), Měrunice (44), Ohníč (42,6) a Světec (42,1). Všechny obce ORP postupně stárnou, opačný vývoj, 
tedy pokles průměrného věku obyvatel mezi roky 2015 a 2019 nebyl zaznamenán u žádné obce. 

 

2.4.1.5 Vzdělanostní struktura 
Vzdělanostní struktura odpovídá ekonomickému zaměření oblasti. Podíl obyvatel se 
středním, vyšším a vysokoškolským vzděláním z celkového počtu obyvatel starších 15 let2 je 
výrazně nižší, než je v Ústeckém kraji a v ČR. Negativní stránkou je i pozvolnější tempo 
zvyšování podílu této vzdělanostní skupiny obyvatel (nárůst o 4 % v období 2001 – 2011). 

tabulka č. 12 Podíl obyvatel se středním, vyšším a vysokoškolským vzdělání, zdroj: SLDB 2001, 2011 

Obec Podíl SŚ+VŚ 

 2001 2011 

Bílina 24,11 27,0 

Hostomice 18,68 22,7 

Hrobčice 14,87 22,6 

Ledvice 10,51 18,5 

Lukov 6,36 14,7 

Měrunice 13,65 26,1 

Ohníč 16,59 23,6 

Světec 15,28 25,0 

Celkem ORP 22,12 26,0 

Kraj 30,55 35,9 

ČR 37,24 43,3 

                                                           
2 ČSÚ – výsledky SLBD 2001 a SLDB 2011 
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graf č. 6 Vzdělanostní struktura ORP Bílina v roce 2001 a 2011 

Na podkladě vyhodnocených dat ze SLDB 2011 byly sledovány 2 základní údaje vzdělanosti 
obyvatel:  

1) Podíl osob se základním vzděláním  - podíl osob starších 15 let bez vzdělání a 
s nejvyšším dokončeným základním vzděláním (%). 
Jedná se o podíl počtu obyvatel podle věku a dosaženého stupně vzdělání na počtu 
obyvatel území této věkové kategorie. V čitateli podílu je počet obyvatel území, 
kteří mají dokončený věk alespoň 15 let a jejichž nejvyšší dosažené vzdělání je 
vzdělání základní nebo jsou bez vzdělání vůbec, ve jmenovateli pak celkový počet 
obyvatel území s dokončeným věkem alespoň 15 let. Od tohoto počtu jsou 
odečteny osoby s nezjištěným vzděláním. 

2) Podíl osob s vysokoškolským vzděláním – podíl osob starších 15 let s dokončeným 
vysokoškolským vzděláním (%). 
Jedná se o podíl počtu obyvatel podle věku a dosaženého stupně vzdělání na počtu 
obyvatel území této věkové kategorie. V čitateli podílu je počet obyvatel území, 
kteří mají dokončený věk alespoň 15 let a jejichž dosažené dokončené vzdělání je 
vzdělání vysokoškolské nebo vyšší, ve jmenovateli pak celkový počet obyvatel 
území s dokončeným věkem alespoň 15 let. Od tohoto počtu jsou odečteny osoby 
s nezjištěným vzděláním. 

 
tabulka č. 13 Vzdělanostní struktura v r. 2011 SO ORP Bílina, zdroj: SLDB 2001, 2011 

Název územní 
jednotky 

Podíl osob se vzděláním 
základním (vč. neukonč.) na 
populaci ve věku 15 a více let (%) 

Podíl osob s ukončeným 
vysokoškolským vzděláním na populaci 
ve věku 15 a více let (%) 

  SLDB 2001  SLDB 2011  SLDB 2001  SLDB 2011 

Bílina 26,4 26,0 2,4 4,4 

Hostomice 32,7 32,0 1,5 2,5 

Hrobčice 30,1 27,5 1,0 3,4 

Ledvice 29,9 29,5 0,8 1,6 

Lukov 38,2 40,5 0,0 1,7 

Měrunice 31,3 25,9 0,3 4,0 

Ohníč 26,0 23,5 1,2 1,3 

Světec 32,2 27,0 1,2 3,5 
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0,0 0,2 0,4 0,6 0,8 1,0

Světec

Ohníč

Měrunice

Lukov

Ledv ice

Hrobčice

Hostomice

Bílina

2011

0,0 0,2 0,4 0,6 0,8 1,0

Světec

Ohníč

Měrunice

Lukov

Ledvice

Hrobčice

Hostomice

Bílina



 

 5. úplná aktualizace územně analytických podkladů 

28 © T-MAPY, spol. s r.o., 2020 

Název územní 
jednotky 

Podíl osob se vzděláním 
základním (vč. neukonč.) na 
populaci ve věku 15 a více let (%) 

Podíl osob s ukončeným 
vysokoškolským vzděláním na populaci 
ve věku 15 a více let (%) 

Celkem ORP 27,4 26,6 2,1 4,0 

Kraj  21,7  7,6 

ČR  17,6  12,5 

 
Dle dat ze SLDB 2011 byl v rámci Ústeckého kraje podíl osob se základním vzděláním 
21,7%, v rámci celé České republiky byl tento podíl 17,6%. V rámci Ústeckého kraje je 
hodnota SO ORP Bílina s podílem osob se základním vzděláním 26,6% podprůměrná, 
avšak v rámci celé České republiky podíl osob se základním vzděláním v SO ORP Bílina 
výrazně převyšuje. 
Podíl osob s ukončeným vysokoškolským vzděláním byl dle dat SLDB 2011 v Ústeckém 
kraji 7,6%, v rámci celé České republiky byla tato hodnota 12,5%. Hodnota podílu osob 
s ukončeným vysokoškolským vzděláním za ORP Bílina s hodnotou 4,0% tak zůstává 
podprůměrnou jak vzhledem k Ústeckému kraji, tak i v rámci celé České republiky. 
Ve vztahu k datům vyhodnocujícím základní a vysokoškolské vzdělání osob v SO ORP 
Bílina z roku 2001, kdy podíl osob se základním vzděláním byl 27,4% a podíl osob 
s vysokoškolským vzděláním 2,1% byla zaznamenána za období 2001-2011 klesající 
hodnota podílu osob se základním vzděláním o 0,8%. Naopak podíl osob 
s vysokoškolským vzděláním za období 2001-2011 vzrostl v ORP Bílina o 1,9%. 

 
 

2.4.1.6 Národnostní struktura 

Národnostní struktura ORP Bílina nevykazuje žádné zásadní odchylky od národnostní 
struktury celé ČR ani Ústeckého kraje. V rámci posledního SLDB v roce 2011 ovšem téměř 
třetina obyvatel neuvedla svou národnost, což může souviset s vyšším podílem romského 
obyvatelstva, které svou národnost v rámci sčítání neuvedlo a nepřihlásilo se ani k národnosti 
jiné (např. české nebo slovenské). Ve srovnání s předchozím sčítáním provedeným v roce 
2001 výrazně poklesl podíl osob, které se přihlásily k nejčetnější, tedy české národnosti. 
V roce 2001 uvedlo českou národnost 19 039 obyvatel ORP Bílina, tedy více než 90 %. V roce 
2011 to byly pouhé dvě třetiny (60-70 %). Hlavním důvodem úbytku je skutečnost, že značná 
část obyvatelstva využila zákonem dané možnosti na otázky národnosti a náboženského 
vyznání vůbec neodpovědět. Tradiční národnostní menšiny – slovenská, německá a polská 
zaznamenaly stejně jako česká národnost úbytek počtu příslušníků. K romské národnosti se 
v roce 2011 přihlásilo o 45 obyvatel méně než v roce 2001. Počet oficiálně sečtených obyvatel 
romské národnosti ovšem neodpovídá reálnému stavu a lze tak s velkou pravděpodobností 
předpokládat, že převážný podíl obyvatel, kteří v rámci sčítání neuvedli svou národnost, jsou 
právě obyvatelé romské národnosti. 

Podíl obyvatel se státním občanstvím Česká republika se mezi lety 2011 a 2001 výrazně 
nezměnil. Došlo však k citelnému nárůstu počtu obyvatel z Vietnamu v obcích Bílina a 
Hostomice. V Bílině se dále zvýšil počet obyvatel z Německa a Ukrajiny. 

2.4.1.7 Sdružení a svazky obcí 

Ve správním území ORP Bílina působí několik sdružení a svazků obcí:  

 Mikroregion Integro – Západ České Středohoří – Poohří (Hrobčice, Měrunice, Lukov) 

 Mikroregion Svornost (Hostomice, Ledvice, Ohníč, Světec) 
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 Severočeské sdružení obcí (Bílina, Ledvice, Měrunice, Ohníč, Hrobčice, Hostomice) 

 Svaz měst a obcí ČR (Bílina, Měrunice, Hrobčice, Ohníč, Světec) 

 Euroregion Krušnohoří (Bílina, Měrunice, Lukov) 

 Euroregion Labe (město Bílina) 

 SERVISO, o. p. s. (všechny obce SO ORP Bílina) – v rámci Národní sítě místních akčních 
skupin ČR, strategický program rozvoje venkova 

Cílem těchto svazů je zejména vzájemná spolupráce za účelem podpory sociálně – 
ekonomického rozvoje obcí. 

2.4.2 Bydlení 
Bydlení lze označit za velmi široké téma, vzájemně se totiž ovlivňuje především 
se sociodemografickými a hospodářskými podmínkami. Na jedné straně je jeho podoba 
výsledkem jejich působení (rozvoj bydlení v oblastech s přírůstkem obyvatel či větším počtem 
podnikatelských subjektů), zatímco na druhé straně příčinou (kvalita bydlení jako činitel 
příchodu obyvatel a ekonomických subjektů do oblasti). 
Sledované jevy pro vyhodnocení stavu území pro bydlení: 
tabulka č. 14 Bydlení – sledované jevy 

Bydlení 

Č. jevu Název jevu Výskyt jevu v ORP 
Bílina 

A_119 počet dokončených bytů k 31. 12. každého roku ANO 

A_119 Další dostupné informace X 

B_011 výstavba domů a bytů ANO 

B_012 podíl neobydlených bytů na celkovém fondu ANO 

B_013 struktura bytového fondu ANO 

B_014 Místní obvyklé nájemné  

 

Na území ORP Bílina došlo mezi lety 2001 a 2011 let k nárůstu počtu domů o 4,1 %. Z celkového 
počtu domů bylo v roce 2011 na území ORP Bílina 2 038 domů rodinných a 567 domů bytových. 
Tempo nárůstu počtu bytových domů je ve sledovaném období mezi SLDB 2001 a SLDB 2011 
výrazně pomalejší, než tempo nárůstu rodinných domů (zatímco bytových domů přibylo 
v období 2001 až 2011 pouze 7, rodinných domů přibylo za stejné období 140). Je to dáno 
zpomalením hromadné bytové výstavby v Bílině, a orientací bytové výstavby i ve velkých 
městech prioritně na individuální bydlení.  

V roce 2001 bylo v ORP Bílina 8 356 trvale obydlených bytů, z toho 2 233 bytů bylo v rodinných 
domech. Při kalkulaci zvýšení počtu rodinných domů lze usuzovat, že došlo mezi SLDB 2001 a 
2011 k rozšíření bytového fondu o cca 160 bytů v rodinných domech. Neobydlených bytů 
sloužících k rekreaci bylo v roce 2001 celkem 77, zatímco v roce 2011 se snížil jejich počet na 
55.  

V případě vývojového srovnání mezi SLDB 2001 a SLDB 2011 došlo kromě města Bíliny 
k největšímu stavebnímu rozvoji v obcích Hrobčice (42 nových RD) a Světci (39 nových RD). Zde 
se počet rodinných domů rozšířil až o čtvrtinu původní hodnoty.  

2.4.2.1 Struktura bytového fondu 
Struktura bytového fondu je rozdílná. Jediné město, kde převládá počet bytů v bytových 
domech nad počtem bytů v rodinných domech, je vlastní město Bílina.  Zatímco v Hostomicích 
byla ještě v roce 2001 více než polovina všech bytů v bytových domech, i tady je již dle SLDB 
2011 více bytů v rodinných domech.  Téměř vyrovnaný je poměr bytů v bytových a rodinných 



 

 5. úplná aktualizace územně analytických podkladů 

30 © T-MAPY, spol. s r.o., 2020 

domech v Ledvicích, v ostatních obcích převládají byty v rodinných domech, s charakterem 
venkovské, případně příměstské zástavby. V Lukově se nachází výhradně rodinné domy, žádný 
dům v Lukově není evidován jako dům bytový. 

tabulka č. 15 Vybrané údaje o domovním fondu v SO ORP Bílina – část 1, zdroj: SLDB 2001, 2011 

 Domy celkem Domy obydlené Bytové domy Rodinné domy 

Obec  2001 2011 2001 2011 2001 2011 2001 2011 

Bílina 1 503 1 565 1 398 1 480 439 446 936 976 

Hostomice 235 246 227 232 40 39 182 185 

Hrobčice 300 340 222 262 15 17 203 245 

Ledvice 131 136 124 129 21 21 103 105 

Lukov 38 47 38 39 0 0 38 41 

Měrunice 115 116 77 88 9 9 68 79 

Ohníč 209 210 181 183 17 18 161 161 

Světec 251 295 228 271 19 17 207 246 

Celkem ORP 2 782 2 955 2 495 2 684 560 567 1898 2 038 

 
tabulka č. 16 Vybrané údaje o domovním fondu v SO ORP Bílina – část 2, zdroj: SLDB 2001, 2011 

Obec  Byty 
celkem 

Byty obydlené celkem Byty obydlené v bytových 
domech 

Byty obydlené v rodinných 
domech 

2001 2001 2011 2001 2011 2001 2011 

Bílina 6891 6520 6 538   5 393   5 368 1 099 1 170 

Hostomice 515 481 463    246   227 229 236 

Hrobčice 406 321 359     97   95 219 264 

Ledvice 216 209 212    103   97 106 115 

Lukov 41 41 43     -    - 41 43 

Měrunice 147 105 120     36   38 69 82 

Ohníč 350 303 300     92   92 209 208 

Světec 428 376 389    112   81 261 308 

Celkem ORP 8 994 8 356 8 424 6 079   5 998 2 233 2 426 

 

2.4.2.2 Stáří bytového fondu 
Jako problém lze označit stáří bytového fondu. Pouze v Bílině a Lukově převládají domy 
postavené mezi lety 1946 – 1980. V Bílině se na omlazení bytového fondu podílejí rozsáhlá 
panelová sídliště realizovaná v Bílině v období socialismu (Na Teplickém Předměstí, Za 
Chlumem). V Hostomicích, Hrobčicích, Měrunicích a Ohníči mají největší podíl domy starší 
roku 1919, v Ledvicích, Hrobčicích a ve Světci je nejvíce domů z let 1920 – 1945. 

 
tabulka č. 17 Stáří bytového fondu, zdroj: SLDB  

Obec Byty 
obydlené 
celkem 
2011 

Podíl obydlených bytů podle doby výstavby (%) 

do roku 1919 1920 - 1970 1971 - 1980 1981 - 2000 2001 - 2011 

Bílina 6 538 4,2 47,5 27,8 12,1 5,8 

Hostomice 463 32,0 33,3 7,3 21,4 5,0 

Hrobčice 359 26,7 20,9 23,7 14,2 10,6 

Ledvice 212 4,7 85,8 0,9 4,7 2,8 
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Obec Byty 
obydlené 
celkem 
2011 

Podíl obydlených bytů podle doby výstavby (%) 

do roku 1919 1920 - 1970 1971 - 1980 1981 - 2000 2001 - 2011 

Lukov 43 16,3 34,9 27,9 14,0 7,0 

Měrunice 120 25,8 16,7 34,2 15,0 6,7 

Ohníč 300 41,7 23,7 7,7 18,3 7,0 

Světec 389 29,8 46,0 2,8 10,8 7,7 

Celkem ORP 8 424 22,6 38,6 16,5 13,8 6,6 

 

 
graf č. 7 Podíl bytů jednotlivých skupin stáří v domovním fondu v obcích ORP Bílina, zdroj: SLDB 2011 

2.4.2.3 Intenzita bytové výstavby 
Intenzita bytové výstavby je důležitým ukazatelem pro strategii rozvoje obce. Nízká intenzita 
výstavby poukazuje na možné problémy v oblasti sociodemografické soudržnosti a naopak 
vysoká hodnota upozorňuje na možnou nedostatečnost veřejné infrastruktury a negativního 
projevu na oblast životního prostředí. 
Intenzita bytové výstavby byla hodnocena za pětileté období 2015 – 2019 v přepočtu 
dokončených bytů v uvedeném období na 1 000 obyvatel.  Intenzita bytové výstavby je v SO 
ORP Bílina velice nízká. Za poslední pětileté období (2015 – 2019) se v rámci SO ORP Bílina 
v přepočtu na 1000 obyvatel dokončilo 2,48 bytu, což je silný podprůměr v rámci Ústeckého 
kraje s hodnotou 6,16 bytu. V rámci Ústeckého kraje se pak jedná o nejnižší přepočet 
dokončených bytů na 1 000 obyvatel za posledních 5 let. 
 
V rámci SO ORP Bílina patří nejnižší přepočtená hodnota na 1 000 obyvatel dokončených bytů 
na město Bílina (1,22) a obec Ohníč (1,35). Nejvyšší hodnota byla zaznamenána u obce Ledvice 
(23,95), která převyšuje i celostátní průměr a Měrunice (9,75). V rámci Ústeckého kraje byl 
zaznamenán nadprůměrný počet dokončených bytů (nad 6,16) u obcí Ledvice, Lukov, 
Měrunice. 
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tabulka č. 18 Počet dokončených bytů v SO ORP Bílina v období 2009 – 2019, zdroj: ČSÚ 

obec 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 
Bílina 1 5 11 2 0 1 3 1 8 4 5 

Hostomice 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 

Hrobčice 0 0 0 4 0 2 3 2 1 2 0 

Ledvice 0 0 0 1 0 0 10 0 1 1 1 

Lukov 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 

Měrunice 0 1 1 0 0 0 1 0 0 2 0 

Ohníč 1 0 0 2 0 1 0 0 0 1 0 

Světec 4 1 3 2 0 0 1 2 0 1 2 

Celkem ORP 6 7 15 11 0 4 19 6 11 12 8 

Ústecký kraj 1087 1097 1239 1271 935 743 816 780 1012 1136 1317 

 
tabulka č. 19 Počet dokončených bytů na 1 000 obyvatel v období 2015-2019, zdroj: ČSÚ 

obec Střední stav počtu 
obyvatel 2015-2019 

Počet dokončených bytů 
za období 2015 - 2019 

Počet dokončených 
bytů na 1000 obyv. 

Bílina 17 177 21 1,22 

Hostomice 1 249 3 2,40 

Hrobčice 1 360 8 5,88 

Ledvice 543 13 23,95 

Lukov 125 1 8,01 

Měrunice 308 3 9,75 

Ohníč 740 1 1,35 

Světec 1 037 6 5,79 

Celkem ORP 22 538 56 2,48 

Ústecký kraj   6,16 

ČR   14,24 

 
tabulka č. 20 Podíl zastavěné plochy v obci v r. 2019/2015, zdroj: ČSÚ 

obec Zastavěné plochy 
(ha) k 31.12.2015 

Zastavěné plochy (ha) 
k 31.12.2019 

Podíl zastavěné plochy 
v obci 2019/2015 

Bílina 95,9 95,7 1,00 

Hostomice 12,8 13,4 1,05 

Hrobčice 29,6 29,6 1,00 

Ledvice 5,7 5,5 0,96 

Lukov 4,3 3,9 0,91 

Měrunice 12,9 12,8 0,99 

Ohníč 12,2 11,3 0,93 

Světec 25,5 25,2 0,99 

Celkem ORP 198,9 197,3 0,99 

Ústecký kraj 9 363,4 9348,6 1,00 

ČR 132 119,1 132867,4 1,01 
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2.5 Příroda a krajina 
Ztráta a poškozování ekosystémů je jednou z hlavních příčin snižování početnosti volně žijících druhů 
rostlin a živočichů, které může vést až k jejich vyhynutí. Divoká fauna a flora představují cenné přírodní 
dědictví, které je nutné zachovat pro další generace. 
Podle současné české legislativy je obecně chráněná veškerá volná krajina, do obecné ochrany přírody 
tak spadají např. prvky územního systému ekologické stability (ÚSES), významné krajinné prvky 
(registrované, ze zákona) nebo přírodní parky. 
Dále jsou rozeznávána tzv. zvláště chráněná území, dělená na velkoplošná a maloplošná. Mezi 
velkoplošná zvláště chráněná území patří národní parky a chráněné krajinné oblasti (CHKO). Po vstupu 
České republiky do EU přibyla také NATURA 2000 – soustava chráněných území, vytvořená na základě 
jednotných principů na území států EU. Spadají do ní ptačí oblasti a evropsky významné lokality. 
Mezi maloplošná zvláště chráněná území se řadí národní přírodní rezervace, přírodní rezervace, 
národní přírodní památky a přírodní památky. 
Sledované jevy pro vyhodnocení stavu území pro ochranu přírody a krajiny: 

tabulka č. 21 Ochrana přírody a krajiny – sledované jevy 

Ochrana přírody a krajiny 

Č. jevu Název jevu Výskyt jevu 
v ORP 
Bílina 

A_017a krajinný ráz ANO 

A_017b krajiny a krajinné okrsky NE 

A_011 místo významné události ANO 

A_021 územní systém ekologické stability ANO 

A_023a významné krajinné prvky ANO 

A_024 přechodně chráněná plocha NE 

A_025a národní park včetně zón a ochranného pásma NE 

A_025a chráněná krajinná oblast včetně zón ANO 

A_027a národní přírodní rezervace včetně ochranného pásma ANO 

A_027a přírodní rezervace včetně ochranného pásma ANO 

A_027a národní přírodní památka včetně ochranného pásma NE 

A_027a přírodní park NE 

A_027a přírodní památka včetně ochranného pásma ANO 

A_032 památný strom včetně ochranného pásma ANO 

A_033 biosférická rezervace UNESCO, geopark UNESCO NE 

A_034 NATURA 2000 - evropsky významná lokalita ANO 

A_035 NATURA 2000 - ptačí oblast NE 

A_35a smluvně chráněná území NE 

A_036 lokality výskytu zvláště chráněných druhů rostlin a živočichů s národním 
významem 

ANO 

A036a mokřady dle Ramsarské úmluvy NE 

A036b biotop vybraných zvláště chráněných druhů velkých savců ANO 

B_023a podíl trvalých travních porostů z celkové výměry zemědělské půdy ANO 

B_037 koeficient ekologické stability KES ANO 

B_037 stupeň přirozenosti lesních porostů ANO 

B_032 hranice přírodních lesních oblastí ANO 

B_033 hranice bioregionů a biochor ANO 
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2.5.1 Zvláště chráněná území 
Zvláště chráněná území – velkoplošná, chráněné krajinné území (dále jen CHKO) 

CHKO České středohoří zaujímá jižní část území SO ORP Bílina, o ploše 4 510 ha (tj. 36,5% 
ORP Bílina). CHKO České středohoří byla zřízena Výnosem MK ČSR č. j. 6.883/76 dne 19. 3. 

1976. Celková výměra CHKO je 1.063,17 km
2
. CHKO České středohoří se rozprostírá na území 

obcí: 

 Hrobčice, rozsah CHKO 2 418,21 ha 

 Lukov, rozsah CHKO 943,36 ha 

 Měrunice, rozsah CHKO 1 148,55 ha 
 

Horninové podloží tvoří třetihorní vulkanity, morfologicky výrazné typickými kuželovitými a 
kupovitými tvary elevací. 
Flóra i fauna je zde nejpestřejší v rámci celé ČR, neboť typická stepní a lesostepní 
společenstva nižších nadmořských výšek a jižních expozic jsou střídána severskými 
a alpinskými druhy, které sem pronikly v dobách ledových. 

 
obrázek č. 5 CHKO České středohoří – zonace, zdroj: data ÚAP 2020 – poskytovatel AOPK 

Zvláště chráněná území - maloplošná 
Na území SO ORP Bílina se nachází celkem 6 maloplošných zvláště chráněných území typu 
přírodní památka (PP - celkem 2), národní přírodní rezervace (NPR - celkem 1) a přírodní 
rezervace (PR - celkem 3). 
Nově nebyla vyhlášena v období 2016-2020 žádná maloplošná zvláště chráněná území. 

NPR Bořeň 

Nejvýznamnějším maloplošným chráněným územím je národní přírodní rezervace Bořeň, 
která je zároveň jedinou evropsky významnou lokalitou soustavy Natura 2000 v ORP 
(CZ 0420026 - Bořeň). Přírodní rezervace na Bořeni byla zřízena již před 2. světovou válkou, 
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dne 10.2.1977 byla lokalita předpisem Ministerstva kultury č. 8826/76 vyhlášena státní 
přírodní rezervací, 11.6.1992 byla vyhláškou č. 395/92 Sb. změněna kategorie ochrany území 
na národní přírodní rezervaci. Předmětem ochrany jsou ohrožená rostlinná společenstva 
s řadou zvláště chráněných druhů rostlin a vzácní dravci. Pro období 2009 – 2015 byl zpracován 
Plán péče o národní přírodní rezervaci Bořeň. Lokalita Bořeň je vymezena zároveň 
registrovaným významným krajinným prvkem na území ORP Bílina. 

Předmět ochrany NPR Bořeň: přirozené lesní porosty tvořené především suťovými lesy, 
acidofilními teplomilnými doubravami a dubohabřinami a porosty nízkých xerofilních křovin se 
skalníkem; společenstva vegetace pohyblivých sutí, úzkolistých suchých trávníků, skalní 
vegetace s kostřavou sivou a štěrbinové vegetace silikátových skal a drolin; populace vzácných 
a ohrožených druhů rostlin hvězdnice alpské (Aster alpinus) a kosatce bezlistého (Iris aphylla), 
včetně jejich biotopů; mohutný vypreparovaný lakolit, modelovaný procesy mrazového 
zvětrávání s vysokými skalními stěnami, skalními sloupy, jehlami a věžemi, včetně puklinových 
jeskyní. 

PR Hradišťanská louka 

U obce Hrobčice (Mukov) najdeme přírodní rezervaci Hradišťanská louka, vyhlášenou 3. ledna 
1952. Předmětem ochrany jsou čedičové valy keltského hradiště z 8. – 9. století a dále typická 
květena horské louky s bohatým výskytem vstavačovitých rostlin (starček oranžový, úpolín 
nejvyšší, hadí mord nízký, mochna bílá, hrachor různolistý, kostřava ametystová). 

Předmět ochrany PR Hradišťanská louka: ochrana květeny a ochrana valů keltského hradiště. 

PR Trupeník 

1. srpna 2001 byla vyhlášena přírodní rezervace Trupelník, v rozsahu významného 
paleontologického naleziště paleogenní diatomitové mikroflory a makroflory s druhohorními 
vápencovými zkamenělinami. V rezervaci se nachází teplomilná společenstva s výskytem 
vzácných a ohrožených druhů rostlin (hlaváček jarní, len žlutý). 

Předmět ochrany PR Trupeník: významné paleontologické naleziště paleogenní diatomitové 
mikroflóry a makroflóry. Kromě ní zde byly nalezeny zkameněliny korýšů řádu Decapoda, 
hmyzu (Hymenoptera, Coleoptera) a obratlovců (Pisces, Testudines, Crocodilia). Starý 
vápencový lom u Kučlína je významným nalezištěm zkamenělin druhohorních ramenonožců 
(Brachiopoda). V okolí vrchu jsou doklady o počátcích třetihorní tektonické činnosti, v lomu u 
Kučlína pak doklady o vývoji v druhohorách (obnažená statigrafická hranice mezi svrchním a 
středním turonem). Současně Trupelník představuje poměrně rozsáhlý zbytek teplomilných 
společenstev s výskytem vzácných a ohrožených druhů rostlin (např. hlaváček jarní, len žlutý, 
bělozářka větevnatá, sasanka lesní, hvězdnice chlumní atp.). 

PR Dřínek 

Na jihozápadním okraji Radovesické výsypky se nachází přírodní rezervace Dřínek. Rezervace 
byla vyhlášena 1. června 2002. Důvodem ochrany jsou xerotermní travinná společenstva 
stepního a lesostepního charakteru a teplomilné druhy rostlin, vzácně se vyskytující v severní 
části českého termofytika. Na svazích jsou evidovány zvláště chráněné druhy rostlin (kavyl 
úzkolistý a koniklec luční český), které se řadí do kategorie silně ohrožených. 

Předmět ochrany PR Dřínek: xerotermní travinné společenstvo a ochrana teplomilných druhů 
rostlin vzácně se vyskytujících v severní části českého termofytika. Na svazích prosperuje 
populace zvláště chráněných druhů rostlin, např. v kategorii silně ohrožených kavyl úzkolistý, 
koniklec luční český a v kategorii ohrožených hlaváček letní, bělozářka liliovitá a kavyl Ivanův. 

PP Husův vrch 
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V blízkosti Hostomic, na svazích Husova vrchu (neovulkanický suk z olivinického nefelinitu), se 
nachází přírodní památka Husův vrch, vyhlášená v roce 1989. Na území přírodní památky je 
evidován výskyt teplomilných druhů, zejména hlaváčku jarního, dále tařinky horské, kavylu 
vláskovitého, koniklece lučního nebo chřestu obecného.  

Předmět ochrany PP Husův vrch: xerotermní travinná společenstva a ochrana teplomilných 
druhů rostlin vzácně se vyskytujících v severní části českého termofytika, jako je např. tařinka 
horská, kavyl vláskovitý, koniklec luční a chřest obecný. Na svazích Husova vrchu prosperuje 
mnohočetná populace hlaváčku jarního, zvláště chráněného druhu. 

PP Štěpánovská hora 
Na jižních svazích čedičového vrchu Štěpánovské hory v blízkosti obce Lukov byla vyhlášena 
přírodní památka Štěpánovská hora, zahrnující rozsáhlé lesní porosty – dubové bučiny, 
doubravy s dřínem, kamenité habrové doubravy. Štěpánovská hora je spojena s teplomilnou 
skalní flórou a bohatým výskytem ohrožených druhů rostlin (kavyl Ivanův, koniklec luční český, 
bělozářka liliovitá, lilie zlatohlavá, medovník meduňkolistý, hvězdnice zlatovlásek). 
Předmět ochrany PP Štěpánovská hora: ochrana květeny. 
tabulka č. 22 Zvláště chráněná území maloplošná SO ORP Bílina, zdroj: AOPK 

Obec Kód Kategorie Název Rozloha 
(ha) 

Typ ochr. 
pásma 

Datum 
prvního 
vyhlášení 

Datum 
posledního 
vyhlášení 

Bílina, 
Hrobčice 

643 NPR Bořeň 65,37 ze zákona 10.04.1946 31.12.2013 

Hostomice 1177 PP Husův vrch 4,69 vyhlášené 12.10.1989 17.09.2001 

Hrobčice 441 PP Štěpánovská 
hora 

0,64 ze zákona 10.04.1946 11.01.1952 

Hrobčice 120 PR Hradišťanská 
louka 

2,93 ze zákona 03.01.1952 03.01.1952 

Bílina, 
Hrobčice 

2137 PR Trupelník 13,83 ze zákona 29.06.2001 29.06.2001 

Hrobčice 2187 PR Dřínek 1,80 vyhlášené 15.05.2002 15.05.2002 

Zdroj: https://drusop.nature.cz/ost/chrobjekty/zchru/index.php?MZCHU 
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obrázek č. 6 Zvláště chráněná území – maloplošná, zdroj: data ÚAP 2020, poskytovatel AOPK 

2.5.2 Krajinné celky dle ZÚR ÚK 
V rámci zpracování RURÚ ORP Bílina bylo vymezeno celkem 15 oblastí krajinného rázu  

 Duchcovská část Mostecké pánve 

 Kostomlaty 

 Libčeveská kotlina 

 Lukovská kotlina 

 Měrunické údolí 

  Milešovská kotlina 

 Mukovské úbočí Kozího hřbetu 

 Prameny Granátky 

 Prameny Milešovského potoka 

 Prameny Modly 

 Rtyňské údolí Bíliny 

 Třebívlické Pooří 

 Údolí Suchého potoka 

 Vlastislavská kotlina 
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 Zaječické údolí.  

Místa krajinného rázu představují v mnoha případech rovněž Přírodní, krajinné a civilizační 
dominanty území.  

Dle ZÚR Ústeckého kraje je území ORP rozděleno do souvislých krajinných celků se specifickými 
charakteristikami.3 

tabulka č. 23 Přehled krajinných celků SO ORP Bílina, zdroj: ZÚR Ústeckého kraje 

krajinný celek  

(označení dle ZÚR ÚK) 

dotčené obce charakteristika krajinného celku 

CHKO České středohoří – 
Milešovské a Verneřické 
středohoří 

(5a) 

Měrunice, 
Lukov, Hrobčice 

krajina výrazných zalesněných vrcholů a hlubokých údolí se zachovalými 
fragmenty přirozeného lesa, se souvislejšími plochami bezlesí, 
s vyváženým zastoupením lesních porostů, zemědělských pozemků a 
převážně malých sídel s koncentrovanou zástavbou významných 
urbanistických i architektonických hodnot 

CHKO České středohoří – 
Lounské středohoří 

(5b) 

Měrunice, 
Lukov, Hrobčice  

krajina výrazných, převážně odlesněných vrcholů, zemědělsky 
využívaná (tradice ovocnářství), s malými sídly s koncentrovanou 
zástavbou  

České středohoří – 
Milešovské středohoří  

(6a) 

Hostomice, 
Hrobčice, Lukov, 
Ohníč, Světec 

krajina výrazných vrcholů a hlubokých údolí (průlomové údolí Bíliny) se 
zachovalými fragmenty přirozeného lesa, s vyváženým zastoupením 
lesních porostů, zemědělských pozemků a malých sídel 
s koncentrovanou zástavbou 

České středohoří – 
Lounské středohoří 

(6b) 

Bílina, Hrobčice krajina výrazných, převážně odlesněných vrcholů (kuželů, kup) a 
hlubokých údolí (průlomové údolí Bíliny), zemědělsky využívaná, 
s menšími sídly s koncentrovanou zástavbou 

Severočeské nížiny a 
pánve 

(13) 

Hostomice, 
Ohníč, Světec 

krajina nížin, širokých niv velkých vodních toků a severočeských pánví, 
lokálně s kužely třetihorních vulkanitů, převážně intenzivně zemědělsky 
využívaná, se strukturou menších a středních sídel, často vysokých 
urbanistických a architektonických hodnot 

Severočeská devastovaná 
a souvisle urbanizovaná 
území 

(14) 

Bílina, 
Hostomice, 
Hrobčice, 
Ledvice, Světec 

krajina severočeských podkrušnohorských sníženin – pánví, lokálně 
s izolovanými vrcholy třetihorních vulkanitů, s navazující krajinou 
souvisle urbanizovaných ploch sídel a průmyslových areálů; krajiny 
v závislosti na probíhajících rekultivačních a revitalizačních opatřeních 
postupně začleňovaná do krajinného celku Severočeských nížin a pánví, 
jejíž současný územní rozsah vyvolaný antropogenními zásahy je 
pokládán za maximální   

 

ZÚR Ústeckého kraje definují na území SO ORP Bílina následující rámcové typy krajin: 

o dle osídlení: 
 1 - stará sídelní krajina Hercynica a Polonica 
 5 - pozdně novověká sídelní krajiny Hercynica 

o dle využití území: 
 L - lesní krajiny 
 M - lesozemědělské krajiny 
 U - urbanizované krajiny 
 X – krajiny bez vylišeného způsobu využití 
 Z -  zemědělské krajiny 

o dle reliéfu: 
 0 – krajiny bez vylišeného reliéfu 
 1 – krajiny plošin a pahorkatin 

                                                           
3 vydané Úplné znění ZUR UK po vydání 1. a 3. aktualizace ZUR (účinné od 17.2.2019) 
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 7 - krajiny sopečných pohoří 
 10 – těžrbní krajiny 
 15 - krajiny zaříznutých údolí 
 17 – krajiny kuželů a kup 

 
  0 – krajiny bez vylišeného reliéfu 

 
obrázek č. 7 Krajinné celky a typy krajiny dle ZÚR ÚK 

2.5.3 Krajinný ráz 
Na území  SO ORP Bílina je zpracován krajinný ráz pro CHKO České středohoří. Pro oblast CHKO 
České středohoří byl vypracován krajinný ráz autory: 

1) Mgr. Jiří Kinský, 2000: Chráněná krajinná oblast Českého středohoří, Hodnocení 
krajinného rázu – tento dokument je stále platný 

2) Ing. arch. Ivan Vorel, 1999: Hodnocení území CHKO z hlediska krajinného rázu dle 
§12 zák.114/1992 Sb. – tento dokument je k 31.12.2013 neplatný a je nahrazen 
dokumentem: 

3) LÖW a spol., s.r.o., 2010: Preventivní hodnocení krajinného rázu na území CHKO 
České středohoří 

Vzhledem k nekvalitním a nepřesným podkladům Preventivního hodnocení krajinného rázu na 
území CHKO České středohoří uvádíme odkaz na grafickou a textovou část tohoto dokumentu: 
http://ceskestredohori.ochranaprirody.cz/informace-pro-obce/ 
V rámci Preventivního hodnocení krajinného rázu na území CHKO České středohoří jsou na 
území SO ORP Bílina vymezeny 3 oblasti krajinného rázu: 

http://ceskestredohori.ochranaprirody.cz/informace-pro-obce/


 

 5. úplná aktualizace územně analytických podkladů 

40 © T-MAPY, spol. s r.o., 2020 

4 – Libčevská kotlina 
6 -  Měrunické údolí 
10 – Lukovská kotlina 

2.5.4 NATURA 2000 
Natura 2000 je soustava chráněných území, které vytvářejí na svém území podle jednotných 
principů všechny státy Evropské unie. Cílem této soustavy je zabezpečit ochranu těch druhů 
živočichů, rostlin a typů přírodních stanovišť, které jsou z evropského pohledu nejcennější, 
nejvíce ohrožené, vzácné či omezené svým výskytem jen na určitou oblast (endemické). 
Vytvoření soustavy Natura 2000 ukládají dva nejdůležitější právní předpisy EU na ochranu 
přírody: 

 směrnice 2009/147/ES (nahradila směrnici 79/409/EHS), o ochraně volně žijících ptáků 
(„směrnice o ptácích“) – vymezení ptačích oblastí 

 směrnice 92/43/EHS, o ochraně přírodních stanovišť, volně žijících živočichů a planě 
rostoucích rostlin („směrnice o stanovištích“) – vymezení evropsky významných lokalit 

Evropsky významné lokality (EVL) 

Na území SO ORP Bílina je vymezena 1 evropsky významná lokalita: 
CZ0420026 Bořeň, rozloha 65,37 ha, vymezena na území obcí Hrobčice a Bílina, hranice 
vymezení je shodná s NPR Bořeň. 
Datum prvního vyhlášení: 15.04.2005 
Datum posledního vyhlášení: 18.03.2016 
Předmět ochrany: kontinentální opadavé křoviny (40A0); panonské skalní trávníky (Stipo-
Festucetalia pallentis) (6190); středoevropské silikátové sutě (8150); chasmofytická vegetace 
silikátových skalnatých svahů (8220); lesy svazu Tilio-Acerion na svazích, sutích a v roklích 
(9180) 
Bližší informace a specifikace lokalit jsou uvedeny na http://drusop.nature.cz. 

2.5.5 Územní systém ekologické stability (USES) 
Na území SO ORP Bílina je vymezen v rámci ZÚR Ústeckého kraje ÚSES regionální a 
nadregionální, který je na úrovni územně plánovacích obcí zpřesňován a doplňován o skladebné 
části USES lokálního. 
 
 
tabulka č. 24 Vymezený ÚSES regionální a nadregionální v ZÚR ÚK, zdroj: ZÚR ÚK 

Přehled vymezeného regionálního a nadregionálního USES 

Kategorie Kód Název Obce 

NBK        K 14 Milešovka (17) - K 13 Lukov, Hrobčice 

RBC 1698 Husův vrch Hostomice, Ohníč 

RBC 1328 Bořeň Bílina, Hrobčice 

RBC 1797 Hradišťany Hrobčice 

RBC 1325 Velký a Malý Vraník Měrunice 

RBK 586 Zlatník - Bořeň Hrobčice 

RBK 563 Husův vrch – RBK 562 Hostomice, Ohníč 

RBK 564 Husův vrch – Bílina u Rtyně Ohníč 

RBK 569 Milešovka – RBK 564 Ohníč, Světec 

RBK 588 Jánský vrch, Špičák–Velký a Malý Vraník Měrunice 

RBK 589 Velký a Malý Vraník - K 13 Měrunice 

RBK 590 Medvědický vrch – K 14 Lukov 

http://www.nature.cz/publik_syst2/files08/2009_147_es.pdf
http://www.nature.cz/publik_syst2/files/92_43_ehs.pdf
http://drusop.nature.cz/
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obrázek č. 8 Vymezený ÚSES v rámci ZÚR ÚK 

 
 
Vymezené skladebné části ÚSES je nutno upřesňovat i v nově vznikajících územně plánovací 
dokumentaci obcí. V rámci zpracování ÚPD obcí je nutné vymezovat skladebné části ÚSES lokálního 
významu (biocentra, biokoridory, interakční prvky). Aktivity v plochách a koridorech vymezených jako 
ÚSES je nutné podřídit zabezpečení funkce ÚSES pro zajištění ekologické stability krajiny. 
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obrázek č. 9 Vymezení prvků ÚSES v ÚPD obcí, zdroj: data ÚAP 2020 

2.5.6 Památné stromy 
Údaje o registrovaných památných stromech předává Agentura ochrany a přírody (AOPK), 
na území SO ORP Bílina jsou evidovány celkem 4 památné stromy.  
tabulka č. 25 Vyhlášené památné stromy v SO ORP Bílina, zdroj: data ÚAP 2020 – poskytovatel AOPK 

Kod Název Datum 
vyhlášení 

Počet OP typ Obec 

104696 Liliovník v lázeňském 
parku 

13.03.2006 1 OP ze zákona Bílina 

101824 Lípy u kostela v Měrunicích 17.06.1993 2 OP vyhlášené  Měrunice 

101810 Jilm v Bílině 11.03.2002 1 OP ze zákona Bílina 

4698 Hloh Lavallův v 
Chotějovicích 

16.03.2006 1 OP ze zákona Světec 
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obrázek č. 10 Památné stromy, zdroj: data ÚAP 2020 – poskytovatel AOPK 

2.5.7 Lokality výskytu zvláště chráněných druhů rostlin a živočichů 
Poskytovatelem AOPK bylo předáno 7 lokalit výskytu zvláště chráněných druhů rostlin a 
živočichů, vymezených na území obcí SO ORP Bílina dle přehledu v následující tabulce: 
tabulka č. 26 Lokality výskytu zvláště chráněných druhů rostlin a živočichů, zdroj: data ÚAP 2020 – poskytovatel AOPK 

Kod taxon Taxon Skupina Obec 

35266 česnek tuhý Cévnaté Lukov 

36573 hvozdík sivý Cévnaté Bílina, Hrobčice 

36749 kruštík ostrokvětý Cévnaté Hrobčice, Lukov 

37859 hrachor různolistý Cévnaté Hrobčice 

39596 lomikámen trsnatý křehký Cévnaté Hrobčice 

39596 lomikámen trsnatý křehký Cévnaté Bílina, Hrobčice 

39956 kavyl tenkolistý Cévnaté Hrobčice 

 

2.5.8 Biotop vybraných zvláště chráněných druhů velkých savců (BVS) 
Podklad je AOPK ČR od ledna 2020 poskytován ve formě jedné spojité polygonové GIS vrstvy 
(shp) jako územně analytický podklad (ÚAP) dle novelizované vyhlášky 500/2006 Sb. o územně 
analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a o způsobu evidence územně 
plánovací činnosti jako jev 36B. 
Tento podklad nahradil tři vrstvy: migračně významná území, dálkové migrační koridory a 
bariérová místa dálkových migračních koridorů, poskytované v minulosti v rámci ÚAP jako jevy 
119 B, C a D. 
Biotop se vztahuje na následující vybrané druhy velkých savců: vlka obecného, rysa ostrovida, 
medvěda hnědého a losa evropského. Všechny tyto druhy mají specifické nároky na svůj biotop 
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a součástí jejich životní strategie jsou migrace na velké vzdálenosti, které jsou nezbytné pro jejich 
přežití na našem území. Biotop předmětných druhů byl vymezen v nezbytném (minimálním) 
rozsahu zajišťujícím jejich trvalou existenci na našem území. 
Biotop byl vymezen na základě následujících podkladů: 

 Nálezová data (údaje v ND OP o výskytu a migracích vybraných ZCHD – rysa ostrovida, vlka 
obecného, medvěda hnědého a losa evropského z celé ČR a z okolních států) 

 Analýza migračních bariér (podrobná data o liniových dopravních stavbách, zastavěných 
územích a dalších bariérách) (výstup B5 projektu Komplexní přístup k ochraně fauny 
terestrických ekosystémů před fragmentací krajiny v ČR; Romportl, D., 2017) 

 Modely využitelnosti prostředí (výstup B9 projektu Komplexní přístup k ochraně fauny 
terestrických ekosystémů před fragmentací krajiny v ČR; Romportl, D., 2017) 

Na základě těchto zdrojů a analýz byl vytvořen návrh vymezení biotopu, který byl následně 
ověřen v terénu. Kontrolována byla zejména všechna místa, kde se biotop dostává do střetu s 
dopravní infrastrukturou, zástavbou, těžebními areály, oplocenými lokalitami, popř. kde 
prochází v rozsáhlejším úseku bezlesou krajinou. 

Vrstva biotopu je z důvodu potřeby diferencované ochrany vnitřně členěna na: 

1. Jádrová území – jde o oblasti, které svojí rozlohou a biotopovými charakteristikami 
umožňují rozmnožování minimálně jednoho z vybraných zvláště chráněných druhů 
velkých savců. Minimální rozloha jádrových území proto vychází z údajů o velikosti 
domovských okrsků předmětných druhů, měla by činit alespoň 300 km2 (pokud jedno 
jádrové území tvoří funkční celek se sousedním územím, může se jejich plocha sčítat). 
Součástí jádrových území nejsou zastavěná území (zastavěné území je z plochy 
jádrových území vyjmuto i v případech, kdy měřítko zpracování neumožňuje zastavěné 
území graficky vyčlenit). S ohledem na svoji rozlohu zahrnují jádrová území jak plochy 
přírodního charakteru, tak i zemědělsky využívanou krajinu. Proto mohou být tato území 
dále vnitřně členěna tak, aby bylo možné zajistit jejich diferencovanou ochranu. 

2. Migrační koridory – představují nedílnou součást biotopu vybraných zvláště chráněných 
druhů velkých savců. Propojují oblasti vhodné pro rozmnožování (jádrová území) tak, 
aby umožnily migrační spojení, a to v minimální míře, která ještě zajistí dlouhodobé 
přežití jejich populací. 

3. Kritická místa – jde o místa, která jsou součástí migračních koridorů nebo jádrových 
území, kde je zároveň průchodnost biotopu významně omezena, nebo kde hrozí, že k 
omezení průchodnosti může v blízké budoucnosti dojít. V případě jádrových území jsou 
kritická místa vymezena tam, kde hrozí ztráta konektivity uvnitř jádrového území. 
Negativní zásah do kritického místa může znamenat přerušení celého dílčího úseku 
migračního koridoru nebo významné omezení funkčnosti jádrového území. 

Zdroj: http://www.ochranaprirody.cz/druhova-ochrana/biotop-vybranych-zvlaste-

chranenych-druhu-velkych-savcu/ 

Na území SO ORP Bílina se nachází 1 kritické místo BVS: 

1) Kod BVS 402, Bílina, bariéry – silnice, železnice, vodní plochy 
 

http://www.ochranaprirody.cz/druhova-ochrana/biotop-vybranych-zvlaste-chranenych-druhu-velkych-savcu/
http://www.ochranaprirody.cz/druhova-ochrana/biotop-vybranych-zvlaste-chranenych-druhu-velkych-savcu/
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obrázek č. 11 Biotop vybraných zvláště chráněných druhů velkých savců, zdroj: data UAP 2020, AOPK 

2.5.9 Hranice přírodních lesních oblastí 
Hranice přírodních lesních oblastí jsou vymezeny na základě Vyhlášky č.83/1996 Sb., zákona 
č. 289/1995 Sb., o lesích v platném znění, Ministerstvem zemědělství ze dne 18. 3. 1996 a na 
území SO ORP Bílina jsou vymezeny 2 přírodní lesní oblasti dle uvedené Vyhlášky: 

LO 2 – Podkrušnohorská pánev, část 2b – Mostecká a Žatecká pánev 
Kompletní dokumentace LO 2: 
http://www.uhul.cz/images/oprl/plo_2/nove2/2019_SZ_PLO_2.pdf  

LO 5 - České středohoří 
Kompletní dokumentace LO 5: 
http://www.uhul.cz/images/ke_stazeni/oprl_oblasti/OPRL-LO05-
Ceske_stredohori.pdf 
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obrázek č. 12 Přehled vymezení hranice přírodních lesních oblastí, zdroj: data UAP 2020, UHUL 

2.5.10 Významný krajinný prvek registrovaný 
Na území SO ORP Bílina jsou 4 registrované významné krajinné prvky: 

tabulka č. 27 Významné krajinné prvky registrované, zdroj: data ÚAP 2020 

Název Popois Vydal Obec 

VKP - Lázeňský park 
Kyselka 

Lázeňský park 
Kyselka 

OÚ Teplice odbor ŽP Bílina 

VKP - Bořeň VKP - Bořeň AOPK ČR Správa CHKO 
České středohoří 

Bílina, 
Hrobčice 

VKP - Jižní sukcesní 
plocha 

Jižní sukcesní plocha MěÚ Bílina OŽP Hrobčice 

VKP - Severní 
sukcesní plocha 

Severní sukcesní 
plocha 

MěÚ Bílina OŽP Hrobčice 
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obrázek č. 13 Významné krajinné prvky registrované, zdroj: data ÚAP 2020 

Sukcesní plochy Radovesické výsypky: 

Sukcesní plocha Radovesice XVIIB o rozloze 32 ha byla vybrána v jižní části výsypky. Její stáří je 
15 let. Převládajícím zeminovým typem je zde heterogenní výsypková směs hnědého jílu, šedého 
jílovce a šedého písčitého jílovce se zvýšeným obsahem hnědého jílu. Objevují se i hnědošedé 
kaoliniticko – illitické jíly. Ve východní části plochy jsou významněji zastoupeny písčité zeminy, 
které tvoří přirozenou hranici plochy. Vyskytuje se zde řada přirozených vodních ploch a 
mokřadů menšího rozsahu. 

Sukcesní plocha Radovesice XVIIA o rozloze 20 ha byla vybrána v severní části výsypky. Její stáří 
je 25 let. Zeminové složení svrchního horizontu je obdobné jako v případě plochy XVIIB. Jižní 
hranici plochy tvoří oblast „písečných dun“. V území jsou také dvě velké přirozené vodní nádrže 
a několik malých vodních ploch a mokřadů. Některé malé vodní plochy přecházejí v průběhu 
roku do formy mokřadů. 

V případě obou ploch tvoří svrchní horizont zeminy zrnitostně nevyrovnané, převládají středně 
zrnité až mírně hrubozrnné. Z pedologického hlediska je zrnitostní složení zemin poměrně 
vyhovující, v oblastech výskytu písků je třeba počítat s možností erozních jevů. Optimální 
zrnitostní složení bylo zjištěno u vzorků kaoliniticko – illitických jílů. Vzorky z výsypky Radovesice 
jsou si mineralogicky velmi blízké. Zásadně se liší pouze poměrem obsahů křemene a jílových 
minerálů. Vždy je zastoupen křemen, kaolinit a illit. Občas se vyskytuje příměs sideritu. 

Zdroj: https://www.sdas.cz/clanek/sukcesni-plochy-radovesice 
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2.5.11 Ekologická stabilita krajiny 

Z hlediska krajiny je důležitým integrovaným ukazatelem jejího stavu koeficient ekologické 
stability (dále též „KES“), který vyjadřuje poměr ploch relativně stabilních ekosystémů (lesní 
půda, vodní plochy a toky, trvalý travní porost, pastviny, mokřady, sady, vinice) vůči plochám 
nestabilních ekosystémů (orná půda, antropogenizované plochy jako zastavěné území, haldy a 
odvaly, povrchová těžba a lomy, chmelnice). I když metodologicky koeficient ekologické stability 
vykazuje jisté nepřesnosti, umožňuje přesto názorné a rychlé srovnání ekologické stability území 
jednotlivých obcí.  

tabulka č. 28 Koeficient ekologické stability (KES), zdroj: ČSÚ https://vdb.czso.cz (2020) 

obec Koeficient ekologické stability 

Bílina 0,39  

Hostomice 0,28  

Hrobčice 0,66  

Ledvice 0,45 

Lukov 11,76 

Měrunice 0,29  

Ohníč 1,36  

Světec 0,91  

 
tabulka č. 29 KES – legenda barevného podbarvení 

 
KES < nebo = 0,1: území s maximálním narušením přírodních struktur, základní ekologické funkce musejí 

být trvale nahrazovány technickými zásahy 

 
0,1 < KES < nebo = 0,3: území nadprůměrně využívané, se zřetelným narušením přírodních struktur, 

základní ekologické funkce musejí být soustavně nahrazovány technickými zásahy 

 
0,3 < KES < nebo = 1,0: území intenzivně využívané, zejména zemědělskou velkovýrobou, oslabení 

autoregulačních pochodů v ekosystémech způsobuje jejich značnou ekologickou labilitu 

 
1,0 < KES < nebo = 3,0: vcelku vyvážená krajina, v níž jsou technické objekty relativně v souladu s 

dochovanými přírodními strukturami 

 
KES > nebo = 3,0: přírodní a přírodě blízká krajina s výraznou převahou ekologicky stabilních struktur s 

nízkou intenzitou využívání krajiny člověkem 

Nejvyšší ekologickou stabilitu v ORP Bílina vykazuje obce Lukov, na jejímž území je zachována 
přírodní resp. přírodě blízká krajina. Tomuto stavu krajiny přispívá poloha obce v rámci CHKO 
České Středohoří a velmi vysoký podíl lesních porostů na území obce. 

Vcelku vyvážená krajina je na území obce Ohníč, zejména díky vysokému podílu lesů, trvalých 
travních porostů a také díky přítomnosti vodního toku řeky Bíliny. Příznivému stavu krajiny také 
přispívá relativně rozdrobená sídelní struktura obce a relativně nízký podíl zornění (zemědělská 
produkce se uskutečňuje na menších plochách členěných pásy lesa či remízů).  

Intenzivně využívaná a tedy ekologicky oslabená je krajina na území Bíliny, Hrobčic, Ledvice a 
Světce. Důvodem je větší rozsah zastavěných území (zejména u Bíliny a Světce), antropogenně 
pozměněná krajina povrchovou těžbou (pozůstatky lomů, odvaly, výsypky) a vysoký stupeň 
zornění. Dle údajů ČSÚ lze však konstatovat, že postupně dochází k posilování ekologické 
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stability krajiny, což je zřejmé z neustále se zvyšujícího koeficientu ekologické stability 
v posledních letech. 

Nadprůměrně využívaná krajina s narušenými přírodními strukturami a tedy krajina značně 
labilní je pak na území obcí Hostomice a Měrunice. V případě Hostomic a Ledvic je příčinou 
značný rozsah zastavěných území v poměru k velikosti území obcí a antropogenní narušení 
krajiny povrchovou těžbou. V případě Měrunic se na velmi nízké ekologické stabilitě krajiny 
podílí velmi nízké zastoupení lesů a vysoký podíl intenzivně zemědělsky obhospodařované orné 
půdy. Stejně jako v případě obcí s ekologicky oslabenou krajinou (Bílina, Hrobčice, Světec) i zde 
je zřejmá tendence postupného posilování ekologické stability nebo alespoň udržování 
současného stavu, což evidentně souvisí s pokračující rekultivací a obnovou poškozeného 
krajinného prostředí. 
 

2.6 Vodní režim a horninové prostředí 

2.6.1 Vodní režim 
Vodní režim je ovlivňován několika faktory. Jsou to jak hydrologické vlastnosti a základní 
charakteristiky povodí, tak způsob využívání a úroveň hospodaření na půdě na ploše povodí, 
obzvlášť na zemědělské a lesní půdě (struktura pěstovaných plodin a kultur, druhová a věková 
skladba lesních porostů). Průběh odtokových poměrů z povodí ovlivňují i ostatní pozemky, 
zvláště zpevněné komunikace, betonové plochy, stavební pozemky a odtokové poměry ze sídlišť 
a intravilánů. 
Neporušená krajina má schopnost akumulovat a zpomalit odtok velkého množství vody. Tuto 
schopnost krajiny se výrazně snižuje především díky velkovýrobnímu způsobu hospodaření 
v krajině, jako je především vysoké zornění půdy, velké půdní bloky s nízkým obsahem 
organického podílu v půdě, nevhodnou skladbou dřevin v lese (smrková kultura na nevhodných 
místech), intenzivní zemědělská činnost na svažitém území. Tyto negativní projevy přináší nižší 
stabilitu krajiny a v konečném důsledku zvyšující se riziko povodní. 
Sledované jevy pro vyhodnocení stavu území pro vodní režim: 
tabulka č. 30 Vodní režim – sledované jevy 

Vodní režim 

Č. jevu Název jevu Evidence jevu 
v území ORP Bílina 

A_044 vodní zdroj podzemní, povrchové vody; včetně ochranných 
pásem 

ANO 

A_045 chráněná oblast přirozené akumulace vod NE 

A_046 zranitelná oblast ANO 

A_047 vodní útvar povrchových, podzemních vod, vodní nádrže a 
jejich ochrana 

ANO 

A_46a povrchové vody využívané ke koupání NE 

A_48a území chráněná pro akumulaci povrchových vod NE 

A_049 povodí vodního toku, rozvodnice ANO 

A_050a záplavové území včetně aktivních zón ANO 

A_052a kategorie území podle map povodňového ohrožení 
s významným povodňovým rizikem 

ANO 

A_052b kritické body a jejich povodí NE 

A_053 území zvláštní povodně pod vodním dílem ANO 

A_054a objekt/zařízení protipovodňové ochrany a plochy určené k 
řízeným rozlivům povodní 

ANO 

A_055 přírodní léčivý zdroj, zdroj přírodní minerální vody; včetně 
ochranných pásem 

ANO 

A_056 lázeňské místo; vnitřní, vnější území lázeňského místa ANO 
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Vodní režim 

Č. jevu Název jevu Evidence jevu 
v území ORP Bílina 

B_027a podíl vodních ploch na celkové výměře katastru ANO 

 

2.6.1.1 Hydrologické a hydrogeologické poměry 

Území ORP Bílina spadá celé do povodí řeky Bíliny. Je odvodňováno řekou Bílinou, která 
prochází územím ve směru jihozápad – severovýchod. Vlévá se do Labe v Ústí nad Labem 
(mimo ORP Bílina). Na území ORP Bílina má řeka Bílina většinou pravostranné přítoky, neboť 
severní část území tvoří hnědouhelný důl, v němž byly přirozené hydrologické poměry 
přetvořeny.  

Významnými pravostrannými přítoky řeky Bíliny jsou Syčivka a Štrbický potok. Dalšími 
významnějšími toky v území jižně od Bíliny jsou Mukovský potok a Mrzlický potok (přítoky 
Syčivky), Lužický potok, vlévající se do Srpiny (přítok Bíliny na území ORP Most) a Lukovský 
potok (přítok Mukovského potoka), jehož koryto bylo přeloženo. Radovesický potok, jehož 
údolí bylo využito pro deponie hlušiny z hnědouhelného dolu, je zatrubněn.  

Levostrannými přítoky řeky Bíliny jsou Bouřlivec a Ledvický potok jako jeho přítok a 
Kladrubský potok. Oba se vlévají do Bíliny v Hostomicích. 

Vodní režim v území byl zásadně ovlivněn dlouholetou povrchovou i hlubinou těžbou uhlí, 
která vedla k přerušení či úplnému zániku vodních ploch a toků a vzniku nových dočasných 
vodotečí. V závislosti na ukončování těžebních aktivit jsou postupně prováděny rekultivační 
práce, jejich součásti je rovněž obnova vodního režimu včetně realizace nových vodních ploch 
(hydrická rekultivace území), s vodohospodářskou a zároveň rekreační funkcí. Mezi 
nejvýznamnější záměry patří výstavba Ledvického rybníka na místě bývalého odkaliště ELE a 
výhledová realizace jezera Bílina v prostoru lomu Bílina. 

2.6.1.2 Záplavová území 

Záplavová území stanovuje na návrh správce vodního toku vodoprávní úřad (odbor životního 
prostředí Krajského úřadu v Ústí nad Labem). Toky Bílina, Syčivka a Bouřlivec mají stanovené 
záplavové území i aktivní zónu záplavového území.  Protipovodňová opatření na těchto tocích 
nejsou dostatečná. Obce v severní části ORP Bílina (Hostomice, Ohníč, Světec) jsou rovněž 
zasaženy záplavovým územím vodního díla Všechlapy.  
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obrázek č. 14 Záplavová území, zvláštní povodeň, povodňové riziko, zdroj: data ÚAP 2020 

2.6.1.3 Povodňové riziko 
Ministerstvem životního prostředí byl vytvořen nový závazný limit využití území č.4.1.121 
Povodňové riziko. Povodňové riziko bylo v SO ORP Bílina vymezeno na vodním toku Syčivka a 
jejího soutoku s řekou Bílina. Povodňové riziko je vymezeno přímo ve městě Bílina. 

2.6.1.4 Protipovodňová opatření 

Pro ochranu zastavěného území Bíliny byla navržena protipovodňová opatření – 2 vodní nádrže 
a odvodňovací příkop na patě Radovesické výsypky a dále suchý polder na Syčivce v Žižkově 
údolí. Plocha vymezená pro potřeby realizace polderu v ÚP Bílina byla prověřena v rámci studie 
Povodí Ohře (duben, 2015) a byly navrženy 3 další varianty umístění. K ochraně území před 
povodňovým nebezpečím v budoucnu přispěje rovněž rekultivace ploch po ukončené těžbě, 
zejména rekultivace lesnická, případně hydrická. 

2.6.1.5 Útvary povrchové a podzemní vody 

Z hlediska vodních ploch patří ORP Bílina mezi území s jejich nejnižším podílem v celém 
Ústeckém kraji (méně než 1%). Významnější vodní plochy se hojně nevyskytují. Zpravidla se 
jedná o menší vodní plochy na vodních tocích (např. Radovesický rybník, Dřínecký rybník a 
Bezovka v Bílině, Měrunické rybníky), vodní nádrže (Štěpánov I, Štěpánov II, Křemýž, Lužice II) 
či o zatopené oprámy (Márinka, Eleonora ad.). V území Radovesické výsypky vznikají 
spontánně vodní plochy, u nichž je jediným zdrojem vody déšť. 

Na území ORP jsou vymezeny tři útvary povrchových vod: 

 Bílina po soutok s tokem Bouřivec (od soutoku se Srpinou); 

 Bílina po soutok s tokem Ždírnický potok (od soutoku s Bouřlivcem); 

 Bouřlivec po ústí do toku Bílina 
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tabulka č. 31 Stavový ukazatel vodních ploch SO ORP Bílina, zdroj: data ČSÚ 2011-2019 

ORP Bílina 2011 2015 2016 2017 2018 2019 

Vodní plochy - rozloha (ha)  115,5 125,1 130,2 130,2 131,2 138,0 

Podíl vodních ploch z 
celkové výměry (%) 

0,9 1,0 1,1 1,1 1,1 1,1 

Na základě stavových ukazatelů za SO ORP Bílina za období 2011 – 2019 zaznamenaly vodní 
plochy mírný nárůst. Podíl vodních ploch z celkové výměry SO ORP Bílina se tak od roku 2011 
mírně zvedl o 0,2%  a v roce 2019 zaujímal hodnotu 1,1%. 

tabulka č. 32 Zastoupení vodních ploch v území v roce 2019, zdroj: data ČSÚ 2019 

Obec Vodní plochy (ha) Podíl vod. ploch v obci (%) 

Bílina 35,5 1,1 

Hostomice 15,6 5,2 

Hrobčice 32,9 0,8 

Ledvice 7,7 1,5 

Lukov 4,0 0,4 

Měrunice 15,1 1,3 

Ohníč 9,6 1,4 

Světec 17,7 1,4 

ORP Bílina 138,0 1,1 

 

 

obrázek č. 15 Útvar povrchových vod, zdroj: data ÚAP 2020 

Dále jsou v řešeném území vymezeny tři útvary podzemních vod: 

 Mostecká pánev – severní část (Bílina, Hostomice, Hrobčice, Ledvice, Lukov, Ohníč, 
Světec) 
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 Křída dolního Labe (Hrobčice, Lukov, Měrunice) 

 Teplický ryolit (Hostomice, Ledvice, Ohníč, Světec) 

 
obrázek č. 16 Útvar podzemních vod, zdroj: data ÚAP 2020 

Vodní útvar podzemních vod Mostecká pánev patří mezi oblasti s narušením hydrologického 
a hydrogeologického režimu. Jde zejména o zcela zásadní porušení přirozených podzemních 
zvodní těžbou a deponiemi vytěžené hlušiny. 

2.6.1.6 Vodní zdroje podzemní, povrchové vody včetně ochranných pásem 

Zdroje pitné vody jsou v Hrobčicích (Bílina I, Bílina II, Červený Újezd, Mukov), v Hrobčicích - 
Mukově a v Lukově (prameniště Lukov – Březina), v Ohníči (vrt Ohníč) a ve Světci (Štrbice). 

 

2.6.1.7 Lázeňská místa a léčivé vodní zdroje 

V lázeňském areálu Kyselka v Bílině jsou situovány čtyři vrty -V1, V2, V3 a BJ-6, vybudované 
pro jímání léčivé minerální vody. Přírodní voda má charakter ryzí alkalické kyselky. Voda byla 
používána při některých chorobách zažívacího ústrojí a horních cest dýchacích. Vodu využívá 
především závod Bílinská kyselka (Bohemia Healing Marienbad Waters) k plnění do lahví. Ze 
čtyř vrtů je využíván pouze nový vrt BJ-6 do vydatnosti 28 l/min. Vrt V1 slouží jako rezerva. 
Vrty V2 a V3 se neužívají a budou s největší pravděpodobnostízrušeny. Celá struktura má 
vydatnost 35 -36 l/min. 

Léčivé zdroje mají vyhlášena ochranná pásma. Jsou stanovena pásma I. a II. stupně. Přesné 
znění omezujících podmínek pro činnosti v ochranných pásmech je obsahem vyhlášky. 
Kromě jiného je v I. ochranném pásmu zakázáno hlubinné vrtání, znečišťování povrchových 
vod, lámání kamene a trhací práce. Rovněž je zde zakázáno umisťování objektů, ve kterých 
se manipuluje s ropnými látkami a kde jsou tyto látky skladovány. V I. ochranném pásmu je 
dále zakázáno používání chemických přípravků na ochranu rostlin a posyp silnic chemickými 
prostředky. 
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V ochranném pásmu II. stupně kromě jiných omezení je třeba pro vrtné, těžební a trhací 
práce zajistit souhlas Českého inspektorátu lázní a zřídel. Je zde zákaz zřizování skládek 
všeho druhu bez hydrogeologické dokumentace a bez kladného souhlasu inspektorátu. 

Zdroj: ÚP Bílina 

Další nevyužívané zdroje jsou v Ledvicích. 

 

obrázek č. 17 Vodní zdroje a jejich OP, zdroj: data UAP 2020 
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obrázek č. 18 Vymezení lázeňského místa Kyselka v Bílině, zdroj: data ÚAP 2020/ČUZK 

2.6.1.8 Zranitelné oblasti 
Zranitelné oblasti jsou území, kde se vyskytují  
a) povrchové nebo podzemní vody, zejména využívané nebo určené jako zdroje pitné vody, 
v nichž koncentrace dusičnanů přesahuje hodnotu 50 mg/l nebo mohou této hodnoty 
dosáhnout, nebo  
b) povrchové vody, u nichž v důsledku vysoké koncentrace dusičnanů ze zemědělských 
zdrojů dochází nebo může dojít k nežádoucímu zhoršení jakosti vody. 
Dle nařízení vlády č.262/2012 Sb., o stanovení zranitelných oblastí jsou na území SO ORP 
Bílina vymezeny zranitelné oblasti vymezené dusičnany podle hranic katastrálních území a 
zasahují obce Bílina, Hrobčice, Lukov a Měrunice. 

Dle §33 odst.2 se ve vymezených zranitelných oblastech upraví používání a skladování hnojiv 
a statkových hnojiv, střídání plodin a provádění protierozních opatření (dále jen "akční 
program"). Akční program a vymezení zranitelných oblastí podléhají přezkoumání a 
případným úpravám v intervalech nepřesahujících 4 roky. Přezkoumání se provádí na 
základě vyhodnocení účinnosti opatření vyplývajících z přijatého akčního programu. 
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obrázek č. 19 Zranitelné oblasti, zdroj: data ÚAP 2020 - VÚV 

Pro zlepšení hydrologického a hydrogeologického režimu je nezbytné zvýšit retenční 
schopnost krajiny a eliminovat tak její „vysýchání“ (jde o velmi suchou oblast). Kromě malých 
retenčních nádrží na vodních tocích je žádoucí realizovat pásy travních porostů, remízky a 
další plochy zeleně v krajině. 

2.6.1.9 Kvalita vod 

Čistota povrchových vod v ORP Bílina je všeobecně velmi nízká. Jakost vody 
v nejvýznamnějším toku území, v řece Bílině, ovlivňuje zejména chemický průmysl 
(nejvýznamnější znečišťovatel je UNIPETROL RPA, s.r.o. – mimo ORP). ORP Bílina má 
nadlimitní množství celkového fosforu, stejné zatížení je i v případě amoniakálního a 
dusitanového dusíku. Hodnota chemické spotřeby kyslíku v řece Bílině splňuje limit daný 
nařízením vlády.  
Hodnocení úseku řeky Bíliny v profilu Pod Mračným potokem - Ústí nad Labem je z hlediska 
obecných, fyzikálních a chemických ukazatelů hodnoceno jako nejhorší, tedy V. třídou jakosti. 
Problematická je i čistota přítoků Bíliny. 

Přestože je řeka Bílina z hlediska povrchových vod neznečištěnější řekou v ČR, její jakost se 
od počátku 90. let postupně zlepšuje, a to zejména díky výstavbě čistíren odpadních vod. 
Nárůst znečištění se již zastavil a obsah sledovaných látek mírně klesá. K úplnému odstranění 
znečištění by mohlo dojít snad jen po omezení nebo úplném zastavení vypouštění 
průmyslových odpadních vod do recipientu, což je vzhledem k průmyslovému charakteru 
regionu zatím nereálné. Podle “Ekologické studie povodí Bíliny” je podstatný úsek toku Bíliny 
na Mostecku hodnocen jako část s extrémně nepříznivými ekologickými poměry. Koryto má 
vegetační doprovod tvořen jen ojedinělými mladými stromy a kvalita vody pod přítokem z 
ČOV Chemopetrolu výrazně klesá. 

Znečištění povrchových vod se netýká pouze řeky Bíliny. Významným problémem je 
vypouštění důlních vod do Ledvického potoka bez čištění a vypouštění splaškových vod do 
vodních toků v obcích bez ČOV. 
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Dle Plánu oblasti povodí Ohře a dolního Labe jsou pro vodní útvary, zasahující do ORP Bíliny, 
stanoveny významné problémy nakládání s vodami. Následně jsou určeny konkrétní 
programy opatření, jež by měly vést ke zlepšení současného stavu kvality vody. 

Dle Plánu oblasti povodí Ohře a dolního Labe jsou stanoveny tyto problémy4: 

 nevhodné antropogenní ovlivnění přirozeného stavu koryt vodních toků 

 všechny obce ORP Bílina 

 nadměrné znečištění povrchových vod pesticidy a nebezpečnými látkami 

 obce ORP Bílina vyjma obce Lukov a Měrunice 

 nadměrné znečištění povrchových vod sírou 

 obce Hostomice, Hrobčice, Ledvice, Lukov, Ohníč  

                                                           
4 Určení zařazení obcí do útvaru povrchových vod: dle majoritního podílu území obce, jež zasahuje do konkrétního útvaru vod. 



 

 5. úplná aktualizace územně analytických podkladů 

58 © T-MAPY, spol. s r.o., 2020 

2.6.2 Horninové prostředí 
Sledované jevy pro vyhodnocení stavu území pro horninové prostředí: 
tabulka č. 33 Horninové prostředí – sledované jevy 

Horninové prostředí a geologie 

Č. jevu Název jevu Výskyt jevu v území 
ORP Bílina 

A_057 dobývací prostor ANO 

A_058 chráněné ložiskové území ANO 

A_059 chráněné území pro zvláštní zásahy do zemské kůry NE 

A_060 ložisko nerostných surovin ANO 

A_061 poddolované území ANO 

A_062 sesuvné území a území jiných geologických rizik ANO 

A_063 staré důlní dílo ANO 

A_064a Uzavřená a opuštěná úložná místa těžebního odpadu ANO 

 

2.6.2.1 Geomorfologické poměry 

Podle geomorfologického členění ČR náleží jižní část území ORP Bílina do celku České 
středohoří. Na území ORP jsou zastoupeny Teplické středohoří, Kostomlatské středohoří a 
Bečovské středohoří. Celek České středohoří náleží do Podkrušnohorské oblasti (podprovincie 
Krušnohorská soustava, provincie Česká vysočina, systém Hercynský). Reliéf je zvlněný 
s nápadně vystupujícími útvary neovulkanitů třetihorního stáří.  

Severní část území ORP Bílina spadá geomorfologicky do celku Mostecká pánev, který je 
rovněž součástí Podkrušnohorské oblasti (podprovincie Krušnohorská soustava, provincie 
Česká vysočina, systém Hercynský). Reliéf je rovinatý, mírně rozčleněný korytem Bíliny.  

Nejvyšší nadmořské výšky v území dosahuje vrch Hradišťany (752 m n.m.), nejnižší dno 
povrchového lomu Bílina (40 m n.m.) 



 

 5. úplná aktualizace územně analytických podkladů 

59 © T-MAPY, spol. s r.o., 2020 

 
obrázek č. 20 Topografická mapa ORP Ústeckého kraje (zdroj: Centrum rozvoje turismu Mostecka, p.o.) 

  

Při charakteristice reliéfu Bílinska nelze opomenout těžbu uhlí a stavebního kamene. Díky 
těžbě uhlí byla zásadním způsobem antropogenně změněna rozsáhlá území především v 
Ledvicích, Světci, severozápadu Bíliny a severovýchodu Hrobčic. Výsypky se táhnou ze 
severního cípu Hrobčic severozápadním směrem přes Bílinu a Ledvice. Nejznámější je 
Radovesická výsypka, která vznikla v prostoru údolí Radovesického potoka v šedesátých až 
osmdesátých letech minulého století. Ukládáním hlušiny byla (prakticky zbytečně) zlikvidována 
atraktivní krajina s pěti obcemi – Dřínek, Hetov, Lyskovice, Radovesice a Chotovenka. Výsypka 
je postupně rekultivována, část rekultivace je již ukončena. Vzhledem k nestabilitě podloží a 
možným sesuvům a erozním jevům je pro celé území výsypky vyhlášena stavební uzávěra. 

Těžba kamene se uskutečňuje v Měrunicích a Dolánkách (Ohníč), cihlářská hlína je těžena 
v Hostomicích. Rovněž touto těžbou došlo k ovlivnění reliéfu a krajinného rázu. 

2.6.2.2 Geologické poměry 

Jižní část území spadající do Českého středohoří se vyznačuje složitou geologickou stavbou. 
Převažují mořské usazeniny (pískovce, slínovce, vápence, jíly) svrchní křídy s ostrůvkovitým 
výskytem kyselých hornin proterozoického stáří (ruly, fylity, paleoryolity).  

Významným rysem utvářejícím charakter území jak z hlediska geologického, tak i krajinného, 
jsou bazické třetihorní vulkanity, které byly oddenudovány a vytvářejí tak v krajině nápadné 
tvary. Příkladem je znělcový vrch Bořeň (539 m n.m.), jenž je symbolem Bíliny a celého území. 
Jedná se o vypreparovaný lakolit nefelinického fonolitu s příkrými erozně-denudačními svahy. 

Křídové usazeniny jsou na řadě míst překryty kvartérními sedimenty různého původu, zejména 
svahové hlínami a sutěmi, sprašemi a sprašovými hlínami. V okolí řeky Bíliny, potoka Syčivka a 
dalších menších vodních toků jsou nivní sedimenty (štěrky, štěrkopísky apod.). 
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Severozápadní část území (obec Ledvice, západ Hostomic a Světce, sever Bíliny) patří k 
Mostecké pánvi s jílovitými a písčitými sedimenty třetihorní jezerní pánve. Součástí těchto 
usazenin jsou mocné sloje hnědého uhlí, které jsou na území ORP z větší části vytěženy. 
Neporušené neogenní usazeniny jsou zastoupeny v malém rozsahu.  

S geologickým podložím souvisí i limitující faktory ovlivňující možnost rozvoje obcí. Jedná se 
zejména o tzv. radonový index, což je míra pravděpodobnosti, s jakou je možno očekávat 
úroveň objemové aktivity radonu v dané geologické jednotce. Hlavním zdrojem radonu, 
pronikajícího do objektů, jsou horniny v podloží stavby. Vyšší kategorie radonového indexu 
podloží proto určuje i vyšší pravděpodobnost výskytu hodnot radonu nad 200 Bq.m-3 v 
existujících objektech. Zároveň indikuje i míru pozornosti, kterou je nutno věnovat opatřením 
proti pronikání radonu z podloží u nově stavěných objektů.  

V území ORP Bílina není identifikován vysoký radonový index. Střední radonový index je 
vymezen ve vazbě na horninové podloží na terciérních bazických neovulkanitech a 
proterozoických ortorulách a pararulách. 

Podle map radonového rizika na území ČR zasahují plochy se středním radonovým indexem do 
zastavěných území a jejich těsného sousedství v obcích Ohníč (části Dolánky, Křemýž a Ohníč 
– severní část), Bílina (Mostecké, Teplické a Pražské Předměstí), Lukov (okrajově na svazích 
vrchu Hlaváč nad částí Lukov) a Hrobčice (okrajově Chouč směrem k Bořeni). 
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obrázek č. 21 Mapa radonového indexu pro ORP Bílina5 

 

2.6.2.3 Sesuvná a poddolovaná území 

Sesuvná území 

Dalším limitujícím prvkem je riziko sesuvů, které indikuje přímé ohrožení zástavby a také 
nevhodné podmínky pro zakládání staveb. Sesuvná území jsou vázána na svahové partie 
vrchů tvořených třetihorními vulkanity a také na nezpevněné svahové partie povrchových 
hnědouhelných lomů.  

Dle aktivity se na území SO ORP Bílina vyskytují sesuvy: 

 Aktivní – v obcích Bílina, Hrobčice, Ledvice, Lukov, Ohníč, Světec 

 Dočasně uklidněný - v obcích Hrobčice, Lukov, Ohníč, Světec, Měrunice 

 Potenciální - v obcích Bílina, Hrobčice, Lukov, Ohníč, Světec 

 Stabilizovaná – v obci Lukov 

 Uklidněný – v obcích Bílina, Světec, Hrobčice, Lukov 

                                                           
5 Mapa radonového indexu http://mapy.geology.cz/radon/, 2019 

http://mapy.geology.cz/radon/
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obrázek č. 22 Sesuvná území dle aktivity, zdroj: ÚAP 2020 – Česká geologická služba (ČGS) 

Poddolovaná území 

Poddolovaná území představují další limit území ohledně omezení rozvoje obcí. V rámci SO 
ORP Bílina je nejvíce poddolovaných území vymezeno v jeho severní části, především 
v obcích Bílina, Ledvice, Ohníč, Světec a Hostomice. Rozsahem se jedná převážně o systém 
důlních děl, které souvisí s těžbou hnědého uhlí. Další rozsáhlé poddolované území je pak 
v obci Měrunice a částí obce Hrobčice.  
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obrázek č. 23 Poddolovaná území, zdroj: ÚAP 2020 – Česká geologická služba (ČGS) 

2.6.2.4 Uzavřená a opuštěná úložná místa těžebního odpadu 
Na území SO ORP Bílina se nachází rozsáhlá Radovesická výsypka, kde byla do roku 1996 
ukládána vytěžená zemina z bílinských dolů. Výsypka je situována v severovýchodní části 
obce Hrobčice a zasahuje malým rozsahem na území obce Bílina a Světec. V současné době 
je výsypka v rekultivaci a pracuje se na vybudování infrastruktury. 

V letech 2014 až 2017 probíhala přes rekultivovanou Radovesickou výsypku výstavba 
nové silnice spojující město Bílina s obcí Kostomlaty pod Milešovkou v celkové délce 5,6 
km. Původní silnice byla v 70. letech z důvodu přesypání skrývkovým nadložím zrušena. 
V roce 2019 proběhla v délce 4,8 km výstavba cyklostezky. Na cyklostezku je možné  najet 
v Bílině Za Chlumem a jet až ke Kostomlatům, a odtud se pak napojit na soustavu 
cyklostezek v Českém středohoří. Později budou využívány další dvě komunikace 
protínající Radovesickou výsypku, které propojí obce Štěpánov a Razice s Kostomlaty. 
Dokončení se předpokládá v roce 2021. 
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obrázek č. 24 Radovesická výsypka, zdroj: ÚAP 2020 – Česká geologická služba (ČGS) 

2.6.2.5 Nerostné suroviny 

Samostatnou problematikou ve vazbě na geologické podloží je ochrana ložisek nerostných 
surovin. Severozápadní a severní část území je lokalitou výskytu hnědého uhlí v těžitelné 
podobě. Těžba stále probíhá ve velkolomu Bílina na území obcí Bílina a Ledvice.  

Výhradní ložisko uhlí s chráněným ložiskovým územím (dále též „CHLÚ“) se nachází mezi 
obcemi Světec a Ohníč. Toto ložisko bylo dříve těženo hlubinnou těžbou. Další ložisko uhlí je 
severně od části obce Křemýž (obec Ohníč). 

Významnou těženou nerostnou surovinou je rovněž kámen vhodný pro zpracování na štěrk. 
Výhradní ložisko s těženým dobývacím prostorem a chráněným ložiskovým území (dále též 
„CHLÚ“) je na území obce Měrunice. Další CHLÚ pro stavební kámen je stanoveno v jižní části 
obce Hostomice. Čedič jako stavební kámen je těžen též v dobývacím prostoru Dolánky (obec 
Ohníč).  

Na území části obce Chouč (Hrobčice) zasahuje výhradní ložisko bentonitu s CHLÚ Liběšice. 
Na území obce Hostomice se nachází výhradní ložisko cihlářské hlíny s těženým dobývacím 
prostorem a chráněným ložiskovým územím. 

tabulka č. 34 Výhradní bilancovaná ložiska nerostných surovin, zdroj: data ÚAP 2020 - ČGS 

Číslo 
ložiska 

Název 
ložiska 

Nerost Organizace Těžba Obec Plocha 
(ha) 

3227401 Pařidla hnědé uhlí Severočeské doly 
a.s. 

dřívější 
povrchová 

Bílina 13,86 

3075700 Bílina-Lom 
Bílina 

hnědé uhlí Severočeské doly 
a.s. 

současná 
povrchová 

Bílina 714,26 

3020000 Hostomice 
nad Bílinou 

čedič Česká geologická 
služba 

dosud netěženo Hostomice 3,36 
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Číslo 
ložiska 

Název 
ložiska 

Nerost Organizace Těžba Obec Plocha 
(ha) 

3056500 Hostomice 
nad Bílinou 

hlína - sprašová 
hlína - spraš 

Wienerberger s.r.o. dřívější 
povrchová 

Hostomice 23,74 

3108100 Liběšice bentonit KERAMOST, a.s. dosud netěženo Hrobčice 7,29 

3075600 Duchcov-
Pokrok 2 

hnědé uhlí Severočeské doly 
a.s. 

dřívější 
povrchová 

Ledvice 32,02 

3020100 Měrunice nefelinit - čedič BASALT s.r.o. současná 
povrchová 

Měrunice 17,26 

3149500 Křemyž hnědé uhlí Česká geologická 
služba 

dřívější 
hlubinná i 
povrchová 

Ohníč 121,86 

3086100 Dolánky-
Lysec 

bazanit - čedič EUROVIA 
Kamenolomy, a.s. 

současná 
povrchová 

Ohníč 2,49 

3078500 Pohradice-
Svornost 

hnědé uhlí Česká geologická 
služba 

dřívější 
hlubinná 

Světec 275,93 

3078500 Pohradice-
Svornost 

hnědé uhlí Česká geologická služba Světec 2,98 

 
tabulka č. 35 Chráněná ložisková území,  zdroj: data ÚAP 2020 - ČGS 

Číslo 
CHLU 

Název CHLU Surovina Organizace Obec 

22740000 Most Uhlí hnědé Palivový kombinát Ústí 
s. p. 

Bílina 

7570000 Bílina Uhlí hnědé Severočeské doly, a.s. Bílina 

5650000 Hostomice Cihlářská surovina Wienerberger s.r.o. Hostomice 

2000000 Hostomice 
nad Bílinou 

Stavební kámen Česká geologická služba Hostomice 

22890000 Podsedice Polodrahokamy pyroponosná 
hornina 

Česká geologická služba Hrobčice 

10810000 Liběšice Křemenné suroviny - 
Bentonit - Bentonit bentonit 
pro slévárenské účely 

KERAMOST, a.s. Hrobčice 

7560000 Duchcov Uhlí hnědé Severočeské doly, a.s. Ledvice 

7570000 Bílina Uhlí hnědé Severočeské doly, a.s. Ledvice 

22890000 Podsedice Polodrahokamy pyroponosná 
hornina 

Česká geologická služba Lukov 

2010000 Měrunice Stavební kámen Basalt s.r.o. Měrunice 

14950000 Křemyž Uhlí hnědé Česká geologická služba Ohníč 

7850000 Pohradice Uhlí hnědé Česká geologická služba Světec 

 
tabulka č. 36 Dobývací prostory, zdroj: data ÚAP 2020 - ČGS 

Číslo DP Název Nerost Surovina Organizace Stav využití Obec 

49 Bílina hnědé 
uhlí 

Uhlí 
hnědé 

Severočeské doly 
a.s., Chomutov 

ložisko těžené Ledvice 

49 Bílina hnědé 
uhlí 

Uhlí 
hnědé 

Severočeské doly 
a.s., Chomutov 

ložisko těžené Bílina 

67 Hostomice cihlářská 
hlína 

Cihlářská 
surovina 

Wienerberger 
s.r.o. 

ložisko se 
zastavenou těžbou 

Hostomice 

101 Pařidla hnědé 
uhlí 

Uhlí 
hnědé 

Severočeské doly 
a.s., Chomutov 

ložisko v průzkumu, 
otvírce 

Bílina 

264 Dolánky čedič Stavební 
kámen 

EUROVIA 
Kamenolomy, a.s. 

ložisko těžené Ohníč 

636 Lysec čedič pro 
stav.účel 

Stavební 
kámen 

EUROVIA 
Kamenolomy, a.s. 

ložisko těžené Ohníč 

819 Měrunice čedič Stavební 
kámen 

BASALT s.r.o. ložisko těžené Měrunice 
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Číslo DP Název Nerost Surovina Organizace Stav využití Obec 

1063 Měrunice I čedič Stavební 
kámen 

BASALT s.r.o. ložisko těžené Měrunice 

  Hostomice 
nad Bílinou 

čedič čedič Česká geologická 
služba - Geofond 

ložisko s ukončenou 
těžbou 

Hostomice 

  Liběšice bentonit bentonit LITH s.r.o., Malé 
Chvojno 

ložisko s ukončenou 
těžbou 

Hrobčice 

  Pohradice-
Svornost 

hnědé 
uhlí 

hnědé 
uhlí 

Litvínovská uhelná 
a.s., Most 

ložisko s ukončenou 
těžbou 

Světec 

  Pohradice-
Svornost 

hnědé 
uhlí 

hnědé 
uhlí 

Litvínovská uhelná 
a.s., Most 

ložisko s ukončenou 
těžbou 

Světec 

  Křemyž hnědé 
uhlí 

hnědé 
uhlí 

Česká geologická 
služba - Geofond 

ložisko s ukončenou 
těžbou 

Ohníč 

 Duchcov hnědé 
uhlí 

   Ledvice 

 

 
obrázek č. 25 Těžba nerostných surovin, zdroj: ÚAP 2020 – Česká geologická služba (ČGS) 

2.7 Kvalita životního prostředí 
Přestože se kvalita životního prostředí v posledním desetiletí na území ORP Bílina výrazně zvýšila, 
Bílinsko a sousední ORP stále patří v celostátním srovnání k velmi problematickým územím. Je to dáno 
ekonomickou orientací této části Ústeckého kraje na těžbu surovina s ní související odvětví průmyslu. 
Mezi největší znečišťovatele ovzduší v ORP Bílina patří elektrárna Ledvice, povrchový hnědouhelný lom 
Bílina a související provozy a doprava (zejména silnice I/13 a železnice). 
Sledované jevy pro vyhodnocení stavu území pro kvalitu životního prostředí: 
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tabulka č. 37 Kvalita životního prostředí – sledované jevy 

Hygiena životního prostředí 

Č. jevu Název jevu Výskyt jevu v území 
ORP Bílina 

A_064 staré zátěže území a kontaminované plochy ANO 

A_064a Uzavřená a opuštěná úložná místa těžebního odpadu ANO 

A_065 Oblasti s překročenými imisními limity ANO 

A_065a Hlukové zóny obcí NE 

A_084 objekty nebo zařízení zařazené do skupiny A nebo B s nebezpečnými látkami NE 

A_085 skládka včetně ochranného pásma ANO 

A_086 spalovna včetně ochranného pásma NE 

A_087 zařízení na odstraňování nebezpečného odpadu včetně ochranného pásma NE 

B_035a počet obcí a obyvatel na území s překročeným imisním limitem ANO 

 

2.7.1 Kvalita ovzduší 
Znečištění ovzduší je stále vážný environmentální problém nejen v ČR, ale i v Evropě a po celém 
světě. Důsledky znečišťování jsou velmi široké. Jsou prokázány přímé negativní účinky látek 
znečišťujících ovzduší na zdraví obyvatel, zvířat, rostlin, půdy. Respirace zvýšených koncentrací 
látek znečišťujících ovzduší má přímé následky na zdravotní stav obyvatel. Zdraví obyvatel může 
být zasaženo také nepřímo, ukládáním těchto látek v dalších složkách životního prostředí (půda, 
voda,…), vstupem chemikálií do potravního řetězce s následkem expozice lidí. Navíc tyto účinky 
mohou ovlivnit strukturu a funkci ekosystémů, včetně jejich schopnosti samoregulace. Tyto 
účinky se mohou projevovat okamžitě, ale současně také s určitým časovým zpožděním. 
Znečištění venkovního ovzduší je nejčastěji vyvoláno směsí znečišťujících látek emitovaných 
z celé řady zdrojů: významné stacionární (bodové) zdroje, doprava, plošné zdroje (souhrn 
malých zdrojů, např.: lokálních topenišť). Ke znečištění ovzduší na místní úrovni přispívají rovněž 
znečišťující látky přenášené ze středních a velkých vzdáleností (desítky až stovky kilometrů). 
Při hodnocení kvality ovzduší se setkáváme s nerovnoměrnostmi prostorové distribuce emisních 
a imisních charakteristik. Účinky látek znečišťujících ovzduší emitovaných v určité oblasti se 
mohou negativně projevovat v oblastech více či méně vzdálených. Řadu problémů tedy nelze 
řešit izolovaně v rámci sledovaného území (SO ORP, obec, katastr), ale nutná je spolupráce na 
větších územních celcích (kraje, ČR, mezinárodně). Opatření provedené na území v působnosti 
pověřeného stavebního úřadu se mohou, ale také nemusí projevit na témže území, zvláště 
v případech stacionárních velkých a zvláště velkých emisních zdrojů). 
Míra znečištění ovzduší je ovlivněna klimatickými poměry a geomorfologií terénu, které jsou 
v ORP Bílina extrémně nepříznivé, protože území leží z velké části v inverzní poloze údolí řeky 
Bíliny a je po obvodu uzavřeno převyšujícími kopci (hřebenem Krušných hor a kopci Českého 
středohoří). Proto zde dochází k nadměrnému hromadění exhalací. Častý výskyt teplotních 
inverzí v zimě zhoršuje rozptylové podmínky, v suchých obdobích je výrazná prašnost 
z těžebních ploch. Nejzávažnějším problémem z pohledu kvality ovzduší území ORP Bílina je 
znečištění ovzduší suspendovanými částicemi velikostní frakce do 10 μm (PM10). 
 

2.7.1.1 Imisní limity 
Imisní limit představuje nejvyšší přípustnou úroveň znečištění (průměr či maximum) 
vyjádřenou jako hmotnost znečišťující látky na jednotku objemu (µg/m3, ng/m3 apod.) při 
standardním tlaku a teplotě za daný časový úsek (1 h, 24 h, rok). Imisní limity byly stanoveny 
za účelem ochrany lidského zdraví, ale také ekosystémů a vegetace. Pro některé z imisních 
limitů navíc platí maximální počet překročení za časový interval a o překročení imisního limitu 
na daném místě hovoříme až v případě, že je hodnota daného imisního limitu překročena 
vícekrát, než činí maximální povolený počet překročení. 
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Konkrétní hodnoty imisních limitů nalezneme v příloze č. 1 k zákonu č. 201/2012 Sb., 
případně na portálu ČHMI: 
http://portal.chmi.cz/files/portal/docs/uoco/isko/info/limity_CZ.html 
Kromě hodnoty samotného imisního limitu existuje ještě tzv. dolní  mez pro posuzování 
(Lower Assessment Threshold, LAT)a horní mez pro posuzování (Upper Assessment 
Threshold, UAT). Obě tyto hodnoty jsou nižší než imisní limit a jsou definovány jako procento 
imisního limitu pro konkrétní znečišťující látku. Laicky řečeno slouží tyto dvě hodnoty 
k vyhodnocení, na kolik je třeba danou lokalitu sledovat. Pokud je v dané lokalitě překročena 
UAT určité znečišťující látky, je měření v této oblasti povinné. Pokud leží hodnota 
naměřeného znečištění mezi LAT a UAT, je měření rovněž povinné, ale je možné ho provádět 
v delších intervalech a z části nahrazovat modelováním. Pokud je hodnota naměřené úrovně 
znečištění pod LAT, stačí v případě aglomerací jedna měřící stanice v případě oblastí mimo 
aglomerace je možné v dané lokalitě vycházet pouze z modelových hodnot, objektivních 
odhadů a indikativních měření. 
Zdroj: https://chmibrno.org/blog/2018/08/23/imisni-limity-co-znamenaji-a-jak-je-interpretovat/ 
 

tabulka č. 38 Imisní limity vyhodnocovaných znečišťujících látek, zdroj: https://portal.chmi.cz/ 

Znečišťující 
látka 

Doba průměrování Mez pro 
posuzování [µg.m-3] 

Imisní limit 
[µg.m-3] 

  Dolní 
LAT 

Horní 
UAT 

 

NO2 kalendářní rok 26 32 40 

BaP kalendářní rok 0,4 0,6 1 

PM 10 kalendářní rok 20 28 40 

NOx kalendářní rok 19,5 24 30 

 
V rámci předaných dat od Ministerstva životního prostředí (Českého hydrometeorologického 
institutu) byly sledovány průměrné koncentrace za období 2014 – 2018 pro znečišťují látky, 
které mají stanoven imisní limit pro: 

1. Ochranu zdraví s dobou průměrování 1 kalendářní rok: 
a. NO2  oxid dusičitý, roční průměr 
b. PM 10 suspendované částice velikosti frakce PM10, roční průměr 
c. PM 2,5 suspendované částice velikosti frakce PM2,5, roční průměr 
d. BZN benzen, roční průměr 
e. BaP benzo(a)pyren, roční průměr 
f. As arsen, roční průměr 
g. Pb olovo, roční průměr 
h. Ni nikl, roční průměr 
i. Cd kadmium, roční průměr 

2. Ochranu zdraví s dobou průměrování 24 hodin: 
a. PM 10 – m36 částice PM10 , max. 24hod. průměr 
b. SO2   oxid siřičitý, 4. max. 24hod. průměr 

3. Ochranu systémů vegetace: 
a. SO2-rp   oxid siřičitý, roční průměr 
b. SO2-zp   oxid siřičitý, zimní průměr 
c. NOx-rp   oxidy dusíku, roční průměr 

Za SO ORP byly vyhodnoceny znečišťující látky, jejichž limit bývá nejčastěji překračován, viz. 
tabulkový přehled: 
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tabulka č. 39 Průměrné hodnoty ročních imisních limitů v SO ORP Bílina za rok 2018, zdroj: https://portal.chmi.cz/ 

Obec NO2_rp_5l 
[µg.m-3] 

BaP_rp_5l 
[ng.m-3] 

PM10_rp_5l 
[µg.m-3] 

NOx_rp_5l  
[µg.m-3] 

Bílina 14,07 1,13 27,36 20,08 

Hostomice 14,11 1,20 26,81 19,46 

Hrobčice 10,8 0,56 21 13,51 

Ledvice 13,86 1,23 27,45 19,13 

Lukov 9,4 0,38 18,26 11,49 

Měrunice 11,01 0,55 20,51 13,68 

Ohníč 12,61 0,99 25,26 16,37 

Světec 12,9 0,88 24,14 17,33 

ORP Bílina 12,09 0,79 23,37 16,01 

Ústecký kraj 11,00 0,60 19,84 14,12 

Česká republika 9,52 0,68 19,33 12,28 

 
NO2  oxid dusičitý, roční průměr za pětileté období 2014 – 2018, imisní limit ani jeho dolní a 
horní mez  nebyla na území SO ORP Bílina překročena. 
BaP benzo(a)pyren , roční průměr za pětileté období 2014 – 2018, imisní limit na území SO ORP 
Bílina byl překročen u 3 obcích (Bílina, Hostomice, Ledvice). Dolní mez LAT pro posuzování byla 
překročena u 2 obcí (Hrobčice a Měrunice – v tabulce modré hodnoty) a horní mez UAT pro 
posuzování byla překročena u 2 obcí ( Ohníč a Světec - v tabulce označené okrové hodnoty). 
V jediné obci Lukov nebyla imisní hodnota látky BaP překročena. Za celý SO ORP Bílina je 
překračována průměrná imisní hodnota BaP – její dolní mez nadprůměrně oproti celému 
Ústeckému kraji. 
PM 10 suspendované částice velikosti frakce PM10, roční průměr za pětileté období 2014 – 2018, 
imisní limit na území SO ORP Bílina nebyl překročen. Dolní mez LAT pro posuzování byla 
překročena u 7 obcí (v tabulce modře označené hodnoty) a horní mez UAT pro posuzování 
nebyla překročena. 
NOx  oxidy dusíku, roční průměr za pětileté období 2014 – 2018, imisní limit překročen nebyl 
v žádné obci. Dolní mez  byla na území SO ORP Bílina překročena v obci Bílina.  
Dále byly sledovány oblasti s překročením imisních limitů za rok 2018, kde jsou v tabulkovém 
přehledu uvedeny látky s překročeným imisním limitem na území SO ORP Bílina: 

tabulka č. 40 Překročení imisních limitů v r. 2018, zdroj: 
https://portal.chmi.cz/files/portal/docs/uoco/isko/ozko/18nadlimit/18nadlimit.html 

OBEC BaP_r 
(%) 

PM10_h24 
(%) 

O3_AOT40r5 
(%) 

O3_8h3r 
(%) 

Bílina 88,5 87,2 0,0 100 

Hostomice 100,0 86,1 0,0 100 

Hrobčice 0,1 0,1 0,0 100 

Ledvice 100,0 100,0 0,0 100 

Lukov 0,0 0,0 3,0 100 

Měrunice 0,0 0,0 0,0 100 

Ohníč 87,2 31,9 0,0 100 

Světec 39,8 16,7 0,0 100 

SO ORP Bílina 38,7 32,6 0 100 

 

Na území SO ORP Bílina dochází k překračování denního imisního limitu pro PM10 stanoveného 
pro účel ochrany zdraví obyvatel. Z výše uvedené tabulky vyplývá, že v roce 2018 byl 24 
hodinový imisní limit pro PM10 překročen na území 5-ti obcí v SO ORP Bílina, což je oproti roku 
2016 mírné zlepšení, neboť v roce 2016 byl překračován uvedený limit u všech obcí. Největší 
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rozsah území se zhoršenou kvalitou ovzduší v ukazateli 24 hodinový imisní limit pro PM10 
představují obce v severní části  SOORP.  

Na 38,7% území SO ORP Bílina nebyl dodržen cílový imisní limit pro benzo(a)pyren a limit pro 
zdraví (bez ozonu), což oproti roku 2016 (16,1%) představuje více jak dvojnásobné zhoršení 
stavu. Nejhorší situace byla detekována opět v obcích v severní části SO ORP Bílina. 

Na celém území SO ORP Bílina byl zaznamenán překročený imisní limit přízemního ozonu 
O3_m8hr3 (26. nejvyšší maximální denní 8 hod. klouzavá průměrná koncentrace v průměru za 
3 roky) a dále v obci Lukov na menší části území překročení přízemního ozonu O3_AOT40r5 
(O3 – hodnoty expozičního indexu AOT40, průměr za 5 let). 

 
obrázek č. 26 Překročení imisních limitů v r. 2018, zdroj: ČHMÚ 

2.7.2 Staré ekologické zátěže a skládky 
V SO ORP Bílina se nachází komunální skládka Chotovenka o rozloze 13,7ha a Chotovenka – 
pískovna ve správě Městské technické služby (MTS) Bílina. Obě skládky jsou již uzavřeny, 
sanovány a zrekultivovány. MTS Bílina provádí údržbu zeleně, monitoring a pravidelné 
odčerpávání odpadních vod včetně jejich ekologické likvidace.  
Dále MTS Bílina provozuje sběrný dvůr, který je umístěn v areálu bývalých kasáren. Sběrný dvůr 
je určen zejména občanům města Bílina a jeho služby jsou poskytovány dle Provozního řádu.  
MTS Bílina obstarává též svoz odpadu a čištění města – viz. https://www.mtsbilina.cz/. 
Na území SO ORP Bílina je evidováno 25 starých zátěží území, z nichž 2jsou kontaminované 
s prioritou: 

 A2 – kontaminované s nutným nápravným opatřením v obci Hostomice 

 A3 - kontaminované s bezodkladně nutným nápravným opatřením - 
GLAVERBEL Czech a.s. v obci Světec 

tabulka č. 41 Staré ekologické zátěže kontaminované, zdroj: data ÚAP 2020 – Poskytovatel MŽP 

Priorita ID zátěže Název Lokalita Obec Popis Úkol 
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A2 45915001 Hostomice Hostomice nad 
Bílinou 

Hostomice kontaminace dnových 
sedimentů,16 

OEREŠ 

A3 420003 GLAVERBEL 
Czech a.s. 

Chotějovice Světec kontaminovaný areál - 
průmyslová či komerční 
lokalita,6 

OEREŠ 

 
 Další evidované staré  ekologické zátěže byly vyhodnoceny jako nekontaminované s potvrzením 
neexistence kontaminace průzkumem. U těchto zátěží není nutný žádný zásah. Vyskytují se 
téměř ve všech obcích SO ORP, avšak mají bodový charakter a jejich dopad i riziko je méně 
závažné: 
tabulka č. 42 Staré ekologické zátěže nekontaminované, zdroj: data ÚAP 2020 – Poskytovatel MŽP 

ID zátěže Název Lokalita Obec Popis Úkol 

420001 Benzina s.r.o. 
ČSPHM Bílina 
PS 

Chudeřice u 
Bíliny 

Bílina výroba/skladování/manipulace 
s ropnými látkami,5 

MF ČR 

420002 Benzina s.r.o. 
ČSPHM Bílina 
LS 

Bílina Bílina výroba/skladování/manipulace 
s ropnými látkami,5 

MF ČR 

4208001 (3N +K) 
Teplárna Bílina 

Bílina Bílina neznámo,1 NIKM2 

4208002 Doly Bílina Bílina Bílina neznámo,1 NIKM2 

4208003 Kasárna Bílina Bílina Bílina neznámo,1 NIKM2 

4348001 (1N +K) 
Severočeské 
doly - Ledvice 

Chudeřice u 
Bíliny 

Bílina neznámo,1 NIKM2 

4348002 AGC 
Automotive 
Bilina s.r.o. 

Chudeřice u 
Bíliny 

Bílina neznámo,1 NIKM2 

4348003 Bílina ČOV Chudeřice u 
Bíliny 

Bílina neznámo,1 NIKM2 

4348004 Elektrárna 
Ledvice 

Chudeřice u 
Bíliny 

Bílina neznámo,1 NIKM2 

4348005 Žárová 
zinkovna Bílina, 
a.s. 

Chudeřice u 
Bíliny 

Bílina neznámo,1 NIKM2 

4591001 Oprám Hostomice nad 
Bílinou 

Hostomice skládka TKO,2 OODp 

4591002 Bouřlivý potok - 
kontaminované 
sedimenty 

Hostomice nad 
Bílinou 

Hostomice kontaminace dnových 
sedimentů,16 

OEREŠ 

45915002 skládka 
Hostomice 

Hostomice nad 
Bílinou 

Hostomice neznámo,1 NIKM2 

45915003 4N Řeka Bílina 
Hostomice 

Hostomice nad 
Bílinou 

Hostomice neznámo,1 NIKM2 

45915004 CRYSTALEX a.s., 
provoz 
Hostomice 

Hostomice nad 
Bílinou 

Hostomice neznámo,1 NIKM2 

398001 (8N +K) 
Červený újezd- 
vrty 

Mukov Hrobčice neznámo,1 NIKM2 

48213001 Velkovýkrmna 
prasat Razice 

Razice Hrobčice neznámo,1 NIKM2 

93227001 Červený Újezd 
u Bíliny 

Měrunice Měrunice střelnice / vojenské výcvikové 
prostory,14 

SA 

16036002 Skládka 
Chotovenka 

Chotovenka Světec skládka TKO,2 OODp 

60331001 (3N +K) 
Chotějovice  
123/25, 1 

Chotějovice Světec neznámo,1 NIKM2 
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ID zátěže Název Lokalita Obec Popis Úkol 

60366001 (3N +K) Lotta 
Marie - Světec 

Světec Světec neznámo,1 NIKM2 

60366002 skládka Strbice Štrbice Světec neznámo,1 NIKM2 

60366003 skládka Svetec 
II 

Světec Světec neznámo,1 NIKM2 

2.7.3 Hluková zátěž 

Vysoká hluková zátěž v obcích je způsobena především tranzitní dopravou. Významným zdrojem 
hluku na území SO ORP Bílina je v podstatě výhradně silnice I. třídy I/13 (E442). 
Pro řešení hlukové zátěže z dopravy na silnici I/13 se již dlouhodobě hledá optimální řešení.  
Součástí platného ÚP města Bílina je obchvat města, který má být v doporučené a schválené 
variantě veden ve východní trase. 

 
obrázek č. 27 Hluková mapa silnice E442 na území ORP Bílina6 

  

                                                           
6 geoportal.cenia.cz 
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2.8 Zemědělský půdní fond a pozemky určené k plnění funkcí lesa 
Zemědělský půdní fond je základním přírodním bohatstvím a nenahraditelným prostředkem 
umožňujícím zemědělskou výrobu a je jednou z hlavních složek životního prostředí. Ochrana 
zemědělského půdního fondu, jeho zvelebování a racionální využívání jsou činnosti, kterými je také 
zajišťována ochrana a zlepšování životního prostředí. 
Zemědělský půdní fond tvoří pozemky zemědělsky obhospodařované, tj. orná půda, chmelnice, vinice, 
zahrady, ovocné sady, louky, pastviny Zemědělství má zásadní vliv na zachování venkovského prostoru, 
obnovu vesnic a jejich budoucí ekonomický rozvoj. 
Pozemky určené k plnění funkcí lesa jsou „lesní pozemky“, což jsou pozemky s lesními porosty, 
pozemky na nichž byly porosty dočasně odstraněny (buď za účelem obnovy, nebo z jiného důvodu), 
průseky a nezpevněné lesní cesty. Dále jsou to „jiné pozemky“, což jsou zpevněné lesní cesty, drobné 
vodní plochy, ostatní plochy, lesní pastviny a políčka pro zvěř. 
Sledované jevy pro vyhodnocení stavu území pro zemědělský půdní fond a pozemky určené k plnění 
funkcí lesa: 

tabulka č. 43 Zemědělský půdní fond a pozemky určené k plnění funkcí lesa – sledované jevy 

Zemědělský půdní fond a pozemky určené k plnění funkcí lesa 

Č. jevu Název jevu Evidence jevu 
v ORP Bílina 

A_037a lesy, jejich kategorizace a vzdálenost 50m od okraje lesa ANO 

A_42a plochy vodní a větrné eroze ANO 

A_041 bonitovaná půdně ekologická jednotka  ANO 

A_043 investice do půdy za účelem zlepšení půdní úrodnosti ANO 

A_043a plochy vhodné k zalesnění, plochy vhodné k zatravnění NE 

A_116a plán společných zařízení  

B_022 podíl zemědělské půdy z celkové výměry územního celku ANO 

B_023a podíl druhů pozemků z celkové výměry zemědělské půdy ANO 

B_026a podíly tříd ochrany zemědělské půdy z celkové výměry územního celku ANO 

B_027a podíl jednotlivých druhů pozemků z celkové výměry územního celku ANO 

B_032 hranice přírodních lesních oblastí ANO 

B_034a regionalizace území dle míry ohrožení suchem  

 

2.8.1 Zemědělský půdní fond 
Na území SO ORP Bílina zemědělství obhospodařuje celkem plochu 4 703,4 ha zemědělské půdy, 
ta představuje 38,1% z celkové rozlohy území SO ORP. Z kultur jsou na zemědělské půdě nejvíce 
zastoupeny orné půdy – 2 891,0 ha (tj.61,5% ORP Bílina). Podíl trvalých travních porostů ze 
zemědělské půdy v SO ORP Bílina je 33,2%. 
Narůstá zde rozloha neobhospodařovaných pozemků. Klesající tendence se projevila i ve 
stavových ukazatelích, kde rozloha orné půdy zaznamenala od roku 2016 pokles o 98,4 ha. 
Zároveň byl zaznamenán nárůst ploch trvalých travních porostů.    
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graf č. 8 Podíl TTP a orné půdy ze zemědělské půdy v SO ORP Bílina 

 
 
tabulka č. 44 Zemědělský půdní fond v SO ORP Bílina za období 2011-2019 

ORP Bílina 2011 2015 2016 2017 2018 2019 

Orná půda - rozloha 
(ha) 

2945,1 
 

3016,0 
 

2989,4 
 

2904,4 
 

2895,2 
 

2891,0 
 

Podíl orné půdy ze 
zemědělské půdy (%) 

64,2 
 

63,8 
 

63,0 
 

61,7 
 

61,5 61,5 

Zahrady - rozloha (ha)          146,9 147,9 
 

154,7 
 

160,1 
 

160,1 
 

160,0 

Ovocné sady - rozloha 
(ha)   

93,8 93,8 
 

92,7 
 

91,2 
 

91,2 
 

90,6 

Trvalé travní porosty - 
rozloha (ha)  

1398,5 1469,4 
 

1511,0 
 

1549,2 
 

1561,5 
 

1561,7 
 

Podíl TTP ze 
zemědělské půdy (%) 

30,5 31,1 
 

31,8 
 

32,9 
 

33,2 33,2 

Zemědělská půda - 
rozloha (ha)] 

4584,2 
 

4727,1 
 

4747,7 
 

4705,0 
 

4708,0 
 

4703,4 

Podíl zemědělské půdy 
z celkové výměry (%) 

37,1 38,2 
 

38,4 
 

38,1 38,1 
 

38,1 

Celková výměra (ha) 12357,7 
 

12358,9 
 

12358,5 
 

12358,1 
 

12358,2 
 

12358,3 
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graf č. 9 Rozložení zemědělského půdního fondu v SO ORP Bílina – období 2011 - 2019 

 
 

tabulka č. 45 Charakteristika zemědělské půdy, zdroj: ČÚZK 

Charakteristika zemědělské půdy, stav k 31. 12. 2019 

Obec 

O
rn

á 
p

ů
d

a 
(h

a)
 

P
o

d
íl 

o
rn

é
 

p
ů

d
y 

ze
 

ze
m

ě
d

. p
ů

d
y 

(%
) 

C
h

m
e

ln
ic

e
 a

 v
in

ic
e

 (
h

a
) 

Za
h

ra
d

y 
(h

a)
 

O
vo

cn
é

 s
ad

y 
(h

a)
 

Tr
va

le
 

tr
av

n
í 

p
o

ro
st

y 

(h
a)

 

P
o

d
íl 

tr
va

lý
ch

 
tr

av
n

íc
h

 

p
o

ro
st

ů
 z

e
 z

e
m

ě
d

. p
ů

d
y 

(%
) 

Ze
m

ě
d

ě
ls

ká
 p

ů
d

a 
(h

a)
 

P
o

d
íl 

ze
m

ě
d

ě
ls

ké
 p

ů
d

y 

z 
ce

lk
o

vé
 v

ým
ěr

y 
(%

) 

C
e

lk
o

vá
 v

ým
ě

ra
 (

h
a)

 

Bílina 215,9 33,2 - 50,6 72,9 311,7 47,9 651,0 20,0 3250,3 

Hostomice 115,1 73,5  12,1 - 29,5 18,8 156,7 52,3 299,8 

Hrobčice 1414,3 
70,4 

 

35,3 7,9 551,6 
27,5 

2009,
1 47,2 4258,5 

Ledvice 21,3 46,9  3,7 0,4 20,1 44,2 45,5 9,2 496,7 

Lukov 47,0 21,9  11,3 1,2 154,9 72,2 214,4 22,3 963,5 

Měrunice 679,9 88,6  4,3 2,2 80,6 10,5 767,0 66,8 1148,6 

Ohníč 171,7 50,0  21,7 - 150,0 43,7 343,3 48,6 707,0 

Světec 225,9 43,8  20,9 6,0 263,5 51,0 516,3 41,8 1234,0 

SO ORP Bílina 2891,0 
 

61,5  160,0 90,6 1561,7 
 

33,2 4703,
4 

38,1 12358,3 
 

Ústecký kraj  65,4     26,8  51,4  

 
Nejvyšší podíl zemědělské půdy z celkové výměry obce je v obcích Měrunice (66,8%) a 
Hostomice (52,3%). V obou obcích je zároveň vysoký podíl orné půdy ze zemědělské půdy, obě 
obce tak mají významný vliv na zemědělské hospodářství v SO ORP Bílina. Obecně je podíl 
zemědělské půdy v SO ORP Bílina oproti Ústeckému kraji (51,4%) podprůměrný. 
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obrázek č. 28 Podíl zemědělské půdy z celkové výměry obce 

2.8.2 Bonitované půdně-ekologické jednotky (BPEJ) 
Hodnocení z hlediska kvality půd probíhá na základě vymezení 5 tříd ochrany, které vycházejí 
z kódů mapy BPEJ. Zemědělskou půdu je nutno odnímat pro nezemědělské účely přednostně 
z tříd 5., 4 a 3. 
Do 1. třídy ochrany jsou zařazeny bonitně nejcennější půdy v jednotlivých klimatických 
regionech, které je možno odejmout ze ZPF pouze výjimečně, a to převážně na záměry související 
s obnovou ekologické stability krajiny, případně pro liniové stavby zásadního významu. 
Do 2. třídy ochrany jsou situovány zemědělské půdy, které mají v rámci jednotlivých klimatických 
regionů nadprůměrnou produkční schopnost. Ve vztahu k ochraně ZPF jde o půdy vysoce 
chráněné, jen podmíněně odnímatelné a s ohledem na územní plánování také jen podmíněně 
zastavitelné. 
Na území SO ORP Bílina spadá do třídy ochrany 1. třídy (k březnu 2020) celkem 912.94 ha 
zemědělské půdy (tj.7,39%). Oproti roku 2016 bylo zaznamenáno snížení podílu těchto kvalitních 
půd. Do 2. třídy ochrany (k březnu 2020)  spadá celkem 1142,3 ha zemědělské půdy (tj.9,24%), 
oproti roku 2016 se jedná o mírný pokles. Z uvedeného vyplývá, že výskyt zemědělské půdy, 
spadající do 1. a 2. třídy ochrany je velmi nízký, proto je nutné tyto půdy chránit. 
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obrázek č. 29 Klasifikace půdního fondu k 30.3.2020, zdroj: data ÚAP – Poskytovatel SPÚ 

2.8.3 Pozemky určené k plnění funkce lesa 
Lesy SO ORP Bílina náleží do dvou přírodních lesních oblastí: 
 LO 02 – Podkrušnohorská pánev, část 2b – Mostecká a Žatecká pánev  
 LO 05 – České středohoří 
Převážná většina lesních porostů je jehličnatých, z dřevin je nejvíce zastoupen smrk ztepilý, 
z listnatých dřevin je to dub. 
Většina lesních porostů je v majetku Lesů ČR, jen menší výměry jsou lesy obcí a soukromé. 
Podle kategorizace lesů jsou v SO ORP Bílina zastoupeny: 

 Lesy hospodářské – zahrnují lesy, které nejsou lesy ochrannými ani lesy zvláštního 
určení. V řešeném území mají převažující zastoupení. 

 Lesy zvláštního určení (např. lesy v pásmech hygienické ochrany vodních zdrojů I. 
stupně, v ochranných pásmech zdrojů přírodních léčivých vod, na lokalitách 
maloplošných zvláště chráněných území, dále to mohou být lesy, u nichž veřejný zájem 
na plnění mimoprodukčních funkcí je nadřazen funkcím produkčním, např. lesy 
příměstské a další lesy se zvýšenou rekreační funkcí, lesy se zvýšenou funkcí 
půdoochrannou, vodoochrannou, klimatickou nebo krajinotvornou, lesy potřebné pro 
zachování biodiverzity, lesy v  uznaných oborách a samostatných bažantnicích a lesy, 
v nichž jiný důležitý veřejný zájem vyžaduje odlišný způsob hospodaření. V řešeném 
území mají významné zastoupení. 

 Lesy ochranné – jedná se o lesy na mimořádně nepříznivých stanovištích, vysokohorské 
lesy pod hranicí stromové vegetace chránící níže položené lesy a lesy na exponovaných 
hřebenech, lesy v klečovém lesním vegetačním stupni. 
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tabulka č. 46 Stavový ukazatel lesních pozemků za období 2011-2019 v ORP Bílina, zdroj: ČUZK 

SO ORP Bílina 2011 2013 2015 2016 2017 2018 2019 

Podíl lesů z 
celkové 
výměry (%) 

22,6 23,5 23,5 23,9 24,0 24,3 24,3 

Lesní půda - 
rozloha (ha) 

2 798,5 2 902,5 2 902,3 2 958,1 2 960,8 2 999,6 3 002,2 

 
graf č. 10 Vývoj podílu lesních pozemků v SO ORP Bílina  

 
Na území SO ORP Bílina zabírají lesní pozemky celkem 3 002,2 ha z celkové výměry SO ORP 
Bílina 12 358,3 ha, čímž podíl lesních pozemků z celkové výměry činí 24,3%, oproti poslední 
úplné aktualizaci v roce 2016 (23,5%) se jedná o nárůst lesní půdy o 0,8% a dle stavových 
ukazatelů od roku 2011 podíl lesních pozemků na území SO ORP Bílina roste. Podíl lesních 
pozemků v rámci Ústeckého kraje je 30,7%. SO ORP Bílina se tak v Ústeckém kraji řadí na 9. 
místo z 16-ti ORP, což je podprůměrný stav. 
 
tabulka č. 47 Výměra pozemků určených k plnění funkce lesa, stav k 31.12.2019, zdroj: ČUZK 

Obec Lesní půda (ha) Podíl lesních pozemků 
(%) 

Bílina 438,6 13,5 

Hostomice 8,7 2,9 

Hrobčice 1059,4 24,9 

Ledvice 121,8 24,5 

Lukov 716,5 74,4 

Měrunice 152,7 13,3 

Ohníč 225,9 31,9 

Světec 278,6 22,6 

SO ORP Bílina 3 002,2 24,3 

 
Nejvyšší zastoupení lesních pozemků v SO ORP Bílina je v obcích Lukov (74,4%) a Ohníč (31,9%), 
nejméně lesů je zastoupeno v obci Hostomice (2,9%),Měrunice (13,3%) a Bílina (13,5). 
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obrázek č. 30 Podíl lesních pozemků 

 
obrázek č. 31 Kategorizace lesů, zdroj: data ÚAP 2020, poskytovatel ÚHÚL 
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2.8.4 Větrná eroze 
Větrná eroze půdy je přírodní proces, při kterém dochází k odnosu půdních částic z povrchu půdy 
mechanickou silou větru, transportu půdních částic na jiné místo a jejich následnému usazování. 
Větrnou erozi ovlivňují především faktory klimatické (intenzita, směr, četnost a vlhkost větru) a 
půdní struktura, drsnost půdního povrchu a vlhkost půdy. Příčiny vzniku větrné eroze jsou 
zejména nadměrná velikost pozemků s jedním druhem plodiny, chybějící větrolamy, ať již 
přirozené či uměle vysazované aleje, remízky apod. Odnos půdy větrem je ovlivňován i dalšími 
faktory, které mají vliv na vazkost půdy a zvyšují odpor částic proti odnosu větrem, zejména se 
jedná o chybějící vegetační pokryv. 
Plochy větrné eroze jsou oborovým informativním podkladem pro územně plánovací činnost. 
Jedná se o výstupy, vzniklé odbornou činností Výzkumného ústavu meliorací a ochrany půdy 
(dále jen VÚMOP). Jev obsahuje informace o potenciální erozní ohroženosti půd vyjádřené 
dvěma vrstvami, vodní a větrnou erozi. VUMOP předal dokument s názvem „Mapa oblastí 
potenciálně ohrožených větrnou erozí na podkladě půdně-klimatických faktorů“, který popisuje 
způsob vyhodnocení oblastí potenciálně ohrožených větrnou erozí. Tento dokument je 
k dispozici v rámci datového modelu UAP/UPD 4.0 ve složce : 
\S17_OstatniDostupneJevy\Větrná_eroze_ORP_Bílina 
Mapa oblastí potenciálně ohrožených větrnou erozí kategorizuje míru ohrožení do 5-ti stupňů: 

1. bez ohrožení 
2. půdy náchylné 
3. půdy mírně ohrožené 
4. půdy ohrožené 
5. půdy silně ohrožené 
6. půdy nejohroženější 

Na území SO ORP Bílina byly vyhodnoceny oblasti potenciálně ohrožených větrnou erozí pro: 
půdy náchylné v celkové rozloze 1 298,3 ha území SO ORP Bílina s výskytem v obcích: Bílina, 
Hostomice, Hrobčice, Lukov, Měrunice, Ohníč a Světec, 
půdy mírně ohrožené v celkové rozloze 821,5 ha území SO ORP Bílina s výskytem v obcích: 
Bílina, Hrobčice, Měrunice, Ohníč a Světec, 
půdy ohrožené v celkové rozloze 206,0 ha území SO ORP Bílina s výskytem v obcích: Bílina, 
Hostomice, Hrobčice, Měrunice,  
půdy silně ohrožené v celkové rozloze 22,0 ha území SO ORP Bílina s výskytem v obci Bílina, 
půdy nejohroženější v celkové rozloze 7,0 ha území SO ORP Bílina s výskytem v Světec. 
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obrázek č. 32 Ohrožení větrnou erozí, zdroj: data ÚAP 2020, VÚMOP 

Opatření proti větrné erozi půd spočívají v omezení rychlosti větru, stabilizaci a zvýšení drsnosti 
půdy, ochraně povrchu půdy a minimalizaci škod na pěstovaných plodinách. Lze rozlišit tři 
skupiny opatření. 

Opatření organizačního charakteru zahrnují: 

 výběr pěstovaných plodin a delimitace druhů pozemků 

 pásové střídání plodin 

 tvar a velikost pozemku 
Agrotechnická opatření zahrnují: 

 úprava struktury půdy (použití organických hnojiv, zvýšení obsahu jílovitých 
částic, použití strukturotvorných a stabilizujících látek) 

 zlepšení vlhkostního režimu lehkých půd (nastýlání, závlaha, zadržení sněhu) 

 ochranné obdělávání půdy (bezorebné setí/sázení, setí/sázení do mulče, 
setí/sázení do mělké podmítky, setí/sázení do ochranné plodiny, podsevu nebo 
podplodiny) 

Technická opatření 

 ochranné lesní pásy (větrolamy) 

 přenosné zábrany 
 Zdroj: http://eagri.cz/public/web/mze/puda/ochrana-pudy-a-krajiny/degradace-pud/vetrna-eroze-pudy 

Další materiály k problematice větrné eroze jsou dostupné online:  
Metodické návody k řešení problematiky větrné eroze v České republice: 
https://geoportal.vumop.cz/apps/mapovnik/projects/vetrna_eroze/oprojektu.php 

https://geoportal.vumop.cz/apps/mapovnik/projects/vetrna_eroze/oprojektu.php
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Aktualizovaná vrstva potenciální ohroženosti území větrnou erozí: 
https://geoportal.vumop.cz/apps/mapovnik/vetrna_eroze_index.php 

2.8.5 Vodní eroze 
Vodní eroze vzniká rozrušováním a odnášením svrchních vrstev půdy především mechanickou 
silou povrchově tekoucí vody a ukládání splavené půdy v nížinných polohách. Plochy vodní eroze 
jsou oborovým informativním podkladem pro územně plánovací činnost. VUMOP předal 
dokument s názvem „Potenciální ohroženost zemědělské půdy vodní erozí – vyjádřená 
dlouhodobým průměrným smyvem půdy (G)“, který popisuje způsob vyhodnocení erozní 
ohroženosti. Tento dokument je k dispozici v rámci datového modelu UAP/UPD 4.0 ve složce: 
\S17_OstatniDostupneJevy\VUMOP\VodniEroze\ 
Ohroženost půdy vodní erozí je vyjádřena tzv. G faktorem, vyjadřujícím průměrnou 
dlouhodobou ztrátu půdy [t·ha-1 ·rok1 ].  Hodnoty potenciální ohroženosti zemědělské půdy 
jsou rozděleny dle stupně ohrožení do 6 kategorií – viz. tabulka: 
 

tabulka č. 48 Hodnoty potenciální ohroženosti zemědělské půdy 

 
 

Data ohroženosti půdy vodní erozí byla předána formou rastru, který byl převeden strojově 
do vektorové podoby. Z důvodu enormního datového objemu údaje vzniklého převodem 
originálního rastru byla do datového skladu importována data v kategorii ohroženosti půd 
vodní erozí silně, velmi silně a extrémně ohrožená, které bylo nutné pro další snížení 
datového objemu sloučit. V příslušné třídě PJP_vodni_eroze_P tak naleznete území, kde smyv 
dosahuje hodnot větší nebo rovno 4 tunám na hektar za rok. Originální rastr je dostupný 
v rámci datového modelu UAP/UPD 4.0 ve složce : 
\S17_OstatniDostupneJevy\Vodní_eroze_ORP_Bílina 

tabulka č. 49 Půda silně až extrémně ohrožená vodní erozí (G >= 4 t/ha/rok), zdroj: VÚMOP 

Obec Plocha vodní eroze v obci (ha) Podíl vodní eroze v obci (%) 

Bílina 182,35 5,61 

Hostomice 39,36 13,13 

Hrobčice 1070,92 25,15 

Ledvice 0,75 0,15 

Lukov 33,17 3,44 

Měrunice 529,61 46,11 

Ohníč 112,15 15,86 

Světec 119,91 9,72 

SO ORP Bílina 2 088,21 16,90 

 
Půda silně až extrémně ohrožená vodní erozí se smyvem G >= 4 t/ha/rok je na území SO ORP 
Bílina zasažena v 16,90%. Nejohroženější obce vodní erozí jsou Měrunice (46,11%) a Hrobčice 
(25,15%). Naopak nejméně ohrožené obce jsou Ledvice, Lukov a Bílina. 
 

https://geoportal.vumop.cz/apps/mapovnik/vetrna_eroze_index.php
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obrázek č. 33 Potenciální ohroženost zemědělské půdy vodní erozí, zdroj: VÚMOP 

Půdy ohrožené vodní erozí je třeba zabezpečit zajištěním protierozních opatření, která spočívají 
především k zachycení povrchově odtékající vody na daném bloku půdy a maximální množství 
odtokové vody převést na vsak do půdního profile a snížení rychlosti odtékající vody. V případě 
nezbytnos-ti je třeba vzniklý povrchový odtok odvést z řešené plochy bezeškodným způsobem. V 
takovém případě je třeba řešit odvedení vody až do vodoteče nebo jiného místa, kde již nemůže 
způsobit přímou škodu.Opatření proti vodní erozi mohou být organizačního, agrotechnického nebo 
technického charakteru: 

Opatření organizačního charakteru zahrnují: 

 návrh optimálního tvaru a velikosti PB/DPB  

 návrh vhodného umístění pěstovaných plodin, včetně ochranného zatravnění  

 návrh pásového pěstování plodin  
Agrotechnická opatření zahrnují: 

 setí/sázení po vrstevnici ochranné obdělávání (bezorebné setí/sázení, setí/sázení do 
mulče, setí/sázení do mělké podmítky, setí/sázení do ochranné plodiny) 

 hrázkování 

 důlkování 
Technická opatření zahrnují: 

 terénní urovnávky 

 protierozní meze 

 protierozní příkopy  

 průlehy  

 zatravněné dráhy soustředěného odtoku 

 polní cesty s protierozní funkcí  

 ochranné hrázky  

 protierozní nádrže  

 terasy 
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Zdroj: http://eagri.cz/public/web/file/132436/Prirucka_ochrany_proti_vodni_erozi.pdf 
Další materiály k problematice vodní eroze jsou dostupné online:   
Popis mapové vrstvy v katalogu metadat:  
https://metadata.vumop.cz/record/basic/550019b0-edc4-4b82-a7d2-11c87f000001  
Aktualizované vrstvy související s potenciální ohroženosti území vodní erozí:  
https://mapy.vumop.cz/  
Aplikace pro výpočet ohroženosti vodní eroze na konkrétních pozemcích v ČR: 
https://kalkulacka.vumop.cz/  
Aplikace zaznamenávající erozní události:  
https://me.vumop.cz/  
Teoretické minimum k vodní erozi: 
https://encyklopedie.vumop.cz/index.php/teoretické_minimum_k_vodní_erozi 

2.8.6 Pozemkové úpravy 
Pozemkové úpravy řeší prostorové a funkční uspořádání pozemků, jejich scelení nebo dělení a 
zabezpečuje se jimi přístupnost a využití pozemků a vyrovnání jejich hranic tak, aby se vytvořily 
podmínky pro racionální hospodaření vlastníků půdy. V těchto souvislostech se k nim 
uspořádávají vlastnická práva a s nimi související věcná břemena. Současně se jimi zajišťují 
podmínky pro zlepšení životního prostředí, ochranu a zúrodnění půdního fondu, vodní 
hospodářství a zvýšení ekologické stability krajiny. Výsledky pozemkových úprav slouží pro 
obnovu katastrálního operátu a jako závazný podklad pro územní plánování. Pozemkové úpravy 
se řídí zákonem č. 139/2002 Sb. ze dne 21. března 2002 o pozemkových úpravách a pozemkových 
úřadech a o změně zákona č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému 
zemědělskému majetku, ve znění pozdějších předpisů. 
tabulka č. 50 Přehled realizace pozemkových úprav v SO ORP Bílina, stav k 1.8.2020, zdroj: 
http://eagri.cz/public/app/eagriapp/PU/Prehled/ 

Obec k.ú. Typ stav fáze datum 

Bílina Bílina   nezahájeno     

Bílina – Újezd KPÚ nezahájeno datum zahájení  01.12.2023 

Břešťany   nezahájeno     

Břežánky   nezahájeno     

Chudeřice u Bíliny   nezahájeno     

Jenišův Újezd   nezahájeno     

Hostomice Hostomice nad 
Bílinou 

KPÚ neukončená datum zahájení  07.09.2016 

Hrobčice Chouč KPÚ ukončená datum zapsání do 
KN 

30.10.2017 

Červený Újezd u 
Mukova 

KPÚ ukončená datum zapsání do 
KN 

19.09.2008 

Dřínek JPÚ 
příděly 

ukončená datum zahájení  26.04.2011 

Dřínek + Kučlín, 
Dřínek + Radovesice 

KPÚ neukončená datum zahájení  03.01.2013 

Hetov + Razice,  
Hetov + Radovesice 

KPÚ ukončená datum zapsání do 
KN 

28.02.2007 

Hrobčice KPÚ ukončená datum zapsání do 
KN 

11.04.2000 

Kučlín KPÚ ukončená datum zapsání do 
KN 

17.05.2017 

Mirošovice KPÚ ukončená datum zapsání do 
KN 

16.03.2005 

Mrzlice KPÚ nezahájeno plánované datum 
zahájení  

01.12.2030 

https://metadata.vumop.cz/record/basic/550019b0-edc4-4b82-a7d2-11c87f000001
https://mapy.vumop.cz/
https://kalkulacka.vumop.cz/
https://me.vumop.cz/
https://encyklopedie.vumop.cz/index.php/teoretické_minimum_k_vodní_erozi
http://eagri.cz/public/app/eagriapp/PU/Prehled/
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Obec k.ú. Typ stav fáze datum 

Mukov KPÚ ukončená datum zapsání do 
KN 

10.02.1999 

Radovesice u Bíliny KPÚ neukončená datum zahájení  03.01.2013 

Razice KPÚ ukončená datum zapsání do 
KN 

28.02.2007 

Tvrdín KPÚ ukončená datum zapsání do 
KN 

22.04.2005 

Ledvice Ledvice   nezahájeno     

Lukov Lukov u Bíliny JPÚ 
příděly 

ukončená datum zahájení  04.05.2011 

Lukov u Bíliny KPÚ neukončená datum zahájení  02.01.2013 

Štěpánov u Lukova KPÚ neukončená datum zahájení  02.01.2013 

Měrunice Měrunice KPÚ ukončená datum zapsání do 
KN 

08.08.2002 

Žichov KPÚ ukončená datum zapsání do 
KN 

14.03.2000 

Ohníč Křemýž KPÚ neukončená datum zahájení  27.03.2009 

Ohníč KPÚ ukončená datum zapsání do 
KN 

01.12.2016 

Světec Chotějovice   nezahájeno     

Chotovenka KPÚ neukončená datum zahájení  27.02.2015 

Pohradice KPÚ neukončená datum zahájení  03.01.2013 

Světec KPÚ neukončená datum zahájení  27.02.2015 

Štrbice KPÚ neukončená datum zahájení  02.01.2013 

 

2.9 Občanská vybavenost včetně její dostupnosti a veřejná 

prostranství 

Většina obcí v ORP Bílina disponuje pouze základní občanskou vybaveností (obecní úřad, mateřská 
škola, kostel, případně také lokální prodejna potravin, hostinec, sportovní hřiště, obecní knihovna, 
výjimečně pak také například pošta). Jedinou komplexně vybavenou obcí v ORP je město Bílina. Bílina 
je spádovým centrem celého území ORP, zároveň centrem administrativním, městský úřad vykonává 
funkci úřadu ORP a pověřeného obecního úřadu. Naopak nejhorší situace v občanské vybavenosti je 
v Lukově a v Měrunicích.  

Základní celkový přehled vybavení území ORP Bílina občanským vybavením poskytuje následující 
tabulka: 
tabulka č. 51 Rozsah vybavenosti obcí občanským vybavením v SO ORP Bílina 

Vybavenost 

 

 

Obec 
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a 
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Veřejná knihovna, pobočka 3 1  1  1 2 1 

Pošta 2 1 1 1  1 (VM) 1 1 

Sakrální stavba  3  6 1  1 2 5 

Služebna Policie ČR 1        

Mateřská škola 7 1 1 1   1 1 

Základní škola (1.-9. ročník) 4 1       
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Vybavenost 
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Gymnázium 1        

Základní umělecká škola 1        

Sociálně aktivizační služby pro rodiny s 
dětmi 1        

Další instituce a osoby poskytující služby 
rodinám 1        

Centrum denních služeb a denní stacionáře         

Dětské domovy       1  

Domovy pro seniory         

Pečovatelská služba 1        

Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež 2        

Terénní programy 1        

Domácí zdravotní péče 1        

Lékárna 5 1       

Nemocnice následné péče 1 ?       

Oční optika 1        

Sam.ord.prakt.lékaře pro děti a dorost 1 1       

Samost. ordinace všeob. prakt. lékaře 4 1  2     

Samostatná ordinace lékaře specialisty 8        

Samostatná ordinace PL - gynekologa 2        

Samostatná ordinace PL - stomatologa 4 1       

Samostatná stomatologická laboratoř 1        

Samostatné zařízení fyzioterapeuta 1        

Sdružené ambulantní zařízení - velké 1        

Zdravotnická dopravní služba 1 1       

Zdroj: Registr poskytovatelů sociálních služeb (4. 10. 2020), Národní registr poskytovatelů zdravotních služeb (1. 10. 2020), 
Školský rejstřík (4. 10. 2020), Databáze knihoven (aktualizace 31.8.2020), webové stránky obcí, vlastní průzkum 

2.9.1 Zdravotnictví a sociální péče 

Komplexní zdravotnická péče je na území ORP Bílina poskytována pouze ve městě Bílina, kde je 
lokalizována poměrně široká vybavenost v oblasti zdravotnictví a sociální péče. Zdravotnickým 
zařízením poskytujícím v Bílině komplexní zdravotní služby je Hornická nemocnice s poliklinikou 
v Bílině, nabízející následující zdravotnické služby: 

 Ambulance 

 Interní ambulance 

 Diabetologická poradna 

 Kardiologická ambulance 

 Plicní ambulance 

 Chirurgická ambulance 

 Neurologická ambulance 

 Ambulance léčby bolesti 

 Ambulance ORL 

 Gynekologicko porodnická ambulance 

http://www.hnsp.cz/ambulance
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 Oční ambulance 

 Urologická ambulance 

 Ortopedická ambulance 

 Kožní ambulance 

 Ergoterapie 

 Praktičtí lékaři 

 Pro dospělé 

 Pro děti a dorost 

 Stomatologie 

 Domácí péče 

 RTG 

 Odběrová místnost 

 Lůžková oddělení 

 Sociální sestra 

 Rehabilitace 

 Pohotovost pro dospělé Bílina a pro děti Teplice 

 Onkologická poradna 

 Zubní pohotovost 

 Sociální služby 

 Kurzy základních norem zdravotnických znalostí 

V rámci Hornické nemocnice s poliklinikou je poskytována i Domácí péče. Domácí péče 
poskytuje zdravotní, ošetřovatelskou a rehabilitační péči dospělým, chronicky nemocným lidem 
a lidem s handicapem a nemocným v terminálním stádiu nemoci. Péče je poskytována 
pacientům na území města Bíliny a blízkého okolí.  

 
tabulka č. 52 Přehled poskytovatelů zdravotní péče na území ORP Bílina k 1. 10. 2020 

Typ Obec Název poskytovatele 
Zařízení 
poskytovatele 

Cílová skupina klientů 

Nemocnice následné 
péče 

Bílina 
Hornická nemocnice s 
poliklinikou spol. s r.o. 

Pražská http://www.hnsp.cz  

Domácí zdravotní 
péče 

Bílina 
MARIE POKORNÁ - 
REHABILITAČNÍ PRACOVNICE 
HOME CAR 

Sídliště U Nového 
nádraží 

 

Lékárna 

Bílina 
BENU Česká republika s.r.o., 
BENU lékárna 

Pražská http://www.benu.cz  

Bílina Lékárna Altea, spol. s r.o. Sídliště Za Chlumem  

Bílina 
LÉKÁRNA NA TEPLICKÉM 
PŘEDMĚSTÍ s.r.o. 

Teplická http://www.lekarnabilina.cz  

Bílina 
Mgr. Vladimíra Hazdrová, 
Lékárna na Litoměřické 

Litoměřická  

Bílina 
Mgr. Anna Spáčilová, Lékárna 
Salvia 

Seifertova  

Hostomice 
Mgr. Leona Štěpková, Lékárna 
Medea 

Vrbenského http://www.lekarnamedea.cz  

Oční optika Bílina Marta Novotná Mírové náměstí www.optiknovotna.cz  

Sam.ord.prakt.lékaře 
pro děti a dorost 

Bílina MUDr. Martina Feninová Sídliště Za Chlumem 
www.mudr-feninova-
martina.modernilekar.cz    

Hostomice MUDr. Monika Myšáková Husova http://www.mudrmysakova.cz  

http://www.hnsp.cz/prakticti-lekari
http://www.hnsp.cz/prakticti-lekari/prakticky-lekar-pro-dospele
http://www.hnsp.cz/prakticti-lekari/prakticky-lekar-pro-deti-a-dorost
http://www.hnsp.cz/stomatologie
http://www.hnsp.cz/domaci-pece
http://www.hnsp.cz/rtg
http://www.hnsp.cz/odberova-mistnost
http://www.hnsp.cz/luzkova-oddeleni
http://www.hnsp.cz/socialni-sestra
http://www.hnsp.cz/rehabilitace
http://www.hnsp.cz/
http://www.benu.cz/
http://www.lekarnabilina.cz/
http://www.lekarnamedea.cz/
http://www.optiknovotna.cz/
http://www.mudr-feninova-martina.modernilekar.cz/
http://www.mudr-feninova-martina.modernilekar.cz/
http://www.mudrmysakova.cz/
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Typ Obec Název poskytovatele 
Zařízení 
poskytovatele 

Cílová skupina klientů 

Samost. ordinace 
všeob. prakt. lékaře 

Bílina 
MUDr. Sédégnan Florent 
Natabou 

Sídliště U Nového 
nádraží 

www.lekarbilina.cz  

Bílina MUDr. Aulický, s.r.o. Důlní  

Bílina MUDr. Jaroslav Čermák Sídliště Za Chlumem  

Bílina MUDr. Yaser Karnoub Sídliště Za Chlumem  

Hostomice 
Hornická nemocnice s 
poliklinikou spol. s r.o., 
ambulance PL pro dospělé 

Husova http://www.hnsp.cz  

Ledvice Komplexní terapie s.r.o.   

Ledvice MUDr. Alice Gutwirthová Mírová http://gutwirthova.cz  

Samostatná ordinace 
lékaře specialisty 

Bílina NEUKON s. r. o. Pražská  

Bílina 
MUDr. Alaa M A Sara 
SHAMASNA 

Pražská http://shamasna.cz  

Bílina MRB private s.r.o. Pražská  

Bílina Helix medical s.r.o. Pražská  

Bílina Teplická ambulance s.r.o. Pražská 
http://www.ordinace.cz/ordinace/vo/
design_6/profil.php?id=1475  

Bílina Komplexní terapie s.r.o. Pražská  

Bílina MUDr. Alena Jelínková Pražská  

Bílina MUDr. Blanka Hahnová Kyselská  

Samostatná ordinace 
PL - gynekologa 

Bílina GYNEKA s.r.o. Sídliště Za Chlumem www.gyneka.cz 

Bílina MUDr. Pavel Kasal Sídliště Za Chlumem  

Samostatná ordinace 
PL - stomatologa 

Bílina MDDr. Lenka Tručková s.r.o. Důlní  

Bílina 2 Dent s.r.o. Sídliště Za Chlumem  

Bílina MUDr. Zdeněk Skála Pražská  

Bílina 
MUDr. Anna Gelčinská - privátní 
zubní lékařka 

Sídliště SHD  

Hostomice 2 Dent s.r.o. Vrbenského  

Samostatná 
stomatologická 
laboratoř 

Bílina 
BUCEK, zubotechnická 
laboratoř, spol. s r.o. 

Pražská  

Samostatné zařízení 
fyzioterapeuta 

Bílina Physiocare MV s.r.o. Mírové náměstí  

Sdružené ambulantní 
zařízení - velké 

Bílina 
EUC Klinika Ústí nad Labem 
s.r.o. 

Pražská http://eucklinika.cz  

Zdravotnická 
dopravní služba 

Hostomice Václav ŠLAMBORA s.r.o.   

Bílina 
Zdravotnická záchranná služba 
Ústeckého kraje, příspěvková 
organizace 

Pražská http://www.zzsuk.cz  

 

V Bílině je Dům se soustředěnou pečovatelskou službou (Havířská 582/27). Jeho kapacita je 
s ohledem na reálné potřeby obyvatel města a spádových obcí nedostačující. 
Dalším zařízení sociální péče v Bílině je Integrované centrum prevence, poskytující služby 
v oblastech Terénní sociální práce, Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež (15 – 26 let) a 
Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi.   
Pro osoby závislé na návykových látkách je v Bílině zřízeno poradenské centrum, které 
provozuje s podporou města občanské sdružení Most k naději v rámci Terénního 
protidrogového programu pro okres Most, Teplice a Louny.  
Pro maminky s dětmi je v Bílině k dispozici Rodinné centrum Klokánek, které je provozované 
v rámci Domu dětí a mládeže Bílina. 

http://www.lekarbilina.cz/
http://www.hnsp.cz/
http://gutwirthova.cz/
http://shamasna.cz/
http://www.ordinace.cz/ordinace/vo/design_6/profil.php?id=1475
http://www.ordinace.cz/ordinace/vo/design_6/profil.php?id=1475
http://eucklinika.cz/
http://www.zzsuk.cz/
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V Bílině dosud chybí zařízení typu domova pro seniory, od 1.7.2016 bylo zřízeno 17 lůžek v rámci 
Hornické nemocnice s poliklinikou, další zařízení je dostupné až v Bystřanech u Teplic a v Dubí. 

V Ohníči v části obce Křemýž se v objektu bývalého zámku nachází dětský domov Tuchlov, se 
současnou kapacitou 70 dětí. Jedná se o zařízení nadmístního významu, poskytující zázemí 
dětem z celého území ČR. 

tabulka č. 53 Přehled poskytovatelů sociálních služeb na území ORP Bílina k 4. 10. 2020 

Obec 
Název 
poskytovatele 

Zařízení poskytovatele 
Formy 
poskytování  

Cílová skupina klientů 
Věková kategorie 
klientů 

Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež 

Bílina 

Člověk v tísni, 
o.p.s. - eNCéčko 

Teplická 918, Teplické 
Předměstí, 418 01 Bílina 
1 

ambulantní 

Děti a mládež ve věku od 6 do 
26 let ohrožené společ. 
nežádoucími jevy 

Osoby žijící v sociálně 
vyloučených komunitách 

1-7 let | děti 
předškolního věku 

7-10 let | mladší děti 

11-15 let | starší děti 

Člověk v tísni, 
o.p.s. - Otevřený 
klub  

 Teplická 918, Teplické 
Předměstí, 418 01 Bílina 
1 

Ambulantní 
    » kapacita při 

práci s 
jednotlivcem: 3 

    » kapacita při 
práci se 

skupinou: 45 

Děti a mládež ve věku od 6 do 
26 let ohrožené společ. 
nežádoucími jevy 

Osoby žijící v sociálně 
vyloučených komunitách 

11-15 let | starší děti 

16-18 let | dorost 

19-26 let | mladí 
dospělí 

      

Terénní programy 

Bílina 
Člověk v tísni, 
o.p.s. 

Teplická 918, Teplické 
Předměstí, 418 01 Bílina 
1 

Terénní 

kapacita při práci 
s jednotlivcem: 3 

Osoby žijící v sociálně 
vyloučených komunitách 

11-15 let | starší děti 

16-18 let | dorost 

19-26 let | mladí 
dospělí 

27-64 let | dospělí 

65-80 let | mladší 
senioři 

nad 80 let | starší 
senioři 

Pečovatelská služba 

Bílina Město Bílina 

Pečovatelská služba 
Bílina (Havířská 582/27, 
Teplické Předměstí, 418 
01 Bílina 1) 

terénní 

osoby s chronickým duševním 
onemocněním 

osoby s chronickým 
onemocněním 

osoby s tělesným postižením 

osoby se sluchovým postižením 

osoby se zdravotním 
postižením 

osoby se zrakovým postižením 

rodiny s dítětem/dětmi 

senioři 

27-64 let | dospělí 

65-80 let | mladší 
senioři 

nad 80 let | starší 
senioři 

Dětské domovy 

Ohníč 
Dětský domov a 
Školní jídelna, 
Tuchlov 

 Tuchlov 47, 417 65, 
Ohníč 

ambulantní 

děti, které nemají rodiče nebo i 
ty, kterým jejich rodina není 
schopna vytvořit vhodné 
podmínky pro pobyt doma 

1-7 let | děti 
předškolního věku 

7-10 let | mladší děti 

11-15 let | starší děti 

16-18 let | dorost 

19-26 let | mladí 
dospělí 

Další instituce a osoby poskytující služby rodinám 

Bílina 

Člověk v tísni, 
o.p.s. - 
Předškolní klub 
Sluníčko 

 Teplická 918, 418 01, 
Bílina 

ambulantní služby rodinám 
1-7 let | děti 
předškolního věku 
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Obec 
Název 
poskytovatele 

Zařízení poskytovatele 
Formy 
poskytování  

Cílová skupina klientů 
Věková kategorie 
klientů 

Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi 

Bílina 
Člověk v tísni, 
o.p.s. 

Teplická 918, Teplické 
Předměstí, 418 01 Bílina 
1 

Terénní 

kapacita při práci 
s jednotlivcem: 2 

Osoby žijící v sociálně 
vyloučených komunitách 

Rodiny s dítětem/dětmi 

do 1 roku | děti 
kojeneckého věku 

1-7 let | děti 
předškolního věku 

7-10 let | mladší děti 

11-15 let | starší děti 

16-18 let | dorost 

19-26 let | mladí 
dospělí 

27-64 let | dospělí 

 

2.9.2 Školství 

Nejširší nabídku školských zařízení poskytuje Bílina, kde jsou celkem 3 mateřské školy se 4 
detašovanými pracovišti (z toho jedna MŠ s přidruženými jeslemi) a kde jsou celkem 4 základní 
školy a jedno gymnázium, což je jediná střední škola v celé ORP. Výukové prostory v Bílině 
využívá Vysoká škola Zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety, n. o., detašované pracoviště 
Praha. 

Bílina nabízí Dům dětí a mládeže (Havířská 529/10), založený již v roce 1960, s širokou nabídkou 
volnočasových aktivit nejen pro mladou generaci (zájmové kroužky, odborné kurzy, semináře, 
výukové programy, tábory). Součástí areálu DDM jsou mimo jiné počítačové a výtvarné učebny, 
tělocvična a zahrada s dětským hřištěm, in-line dráhou a cvičištěm pro psy. 

Jedinou další obcí se základní školou jsou Hostomice. V ostatních obcích ORP se nacházejí pouze 
mateřské školy, a to s výjimkou obcí Měrunice a Lukov, kde se nenachází žádné školské zařízení. 

Další zařízení pro vzdělávání včetně zařízení vyššího stupně (VŠ) jsou dostupná v nedalekých 
Teplicích, Mostě a Ústí nad Labem.  

tabulka č. 54 Počet tříd a kapasity školských zařízení SO ORP Bílina 

Počet tříd a kapacity 

 

 

Obec 

B
íli

n
a 

H
o

st
o

m
ic

e 

H
ro

b
či

ce
 

Le
d

vi
ce

 

Lu
ko

v 

M
ěr

u
n

ic
e

 

O
h

n
íč

 

Sv
ět

ec
 

Mateřská škola - POČET TŘÍD 18 2 2 1 0 0 1 1 

Mateřská škola - POČET DĚTÍ 395 47 47 20 0 0 25 18 

Základní škola – první i druhý stupeň (1. – 9. 
ročník) POČET TŘÍD 71 13 0 0 0 0 0 0 

Základní škola – první i druhý stupeň (1. – 9. 
ročník) POČET ŽÁKŮ 1539 242 0 0 0 0 0 0 

Základní škola – celkem POČET TŘÍD 71 13 0 0 0 0 0 0 

Základní škola – celkem POČET ŽÁKŮ 1539 242 0 0 0 0 0 0 

Střední škola - obory gymnázií - POČET ŠKOL 1 0 0 0 0 0 0 0 

Střední škola - obory gymnázií - POČET ŽÁKŮ 230 0 0 0 0 0 0 0 

Základní umělecké školy POČET ŠKOL 1 0 0 0 0 0 0 0 

Základní umělecké školy POČET ŽÁKŮ 210 0 0 0 0 0 0 0 
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tabulka č. 55 Přehled školských zařízení na území ORP Bílina k 4. 10. 2020 

Obec Školské zařízení Adresa školského zařízení 
Počet 
tříd  

Kapacita 
míst 

www 

Jesle a mateřské školy 

Bílina 

Mateřská škola Maxe 
Švabinského 
 

Maxe Švabinského 664 3 75 https://msbilina.cz 

Maxe Švabinského 668 
(detašované pracoviště) 

2 50 

http://materskeskolk
y.cz/nskolka.php?me
sto=B%EDlina&ide=5
280&akce=preregistr 

Mateřská škola Čapkova Bílina a 
Mateřská škola Za Chlumem 

Čapkova 869 4 100 
http://www.mscapko
vabilina.cz/ 

Za Chlumem 818 
(detašované pracoviště) 

3 75 
http://www.mscapko
vabilina.cz/ 

Mateřská škola Síbova 
  

Síbova 332 3 75 
https://www.ms-
bilina.cz/sibova 

Aléská 264  
(detašované pracoviště) 

2 50 
https://www.ms-
bilina.cz/aleska 

Žižkovo údolí 275 
(detašované pracoviště) 

2  65 
https://www.ms-
bilina.cz/zizkovo-
udoli 

Jesle   
Žižkovo údolí 275 
(detašované pracoviště) 

1  20 
http://zizkovo-udoli-
jesle.ms-bilina.cz/ 

Hostomice Mateřská škola Hostomice Husova 308 2 50 
http://www.hostomi
ce.eu/content/mateř
ská-škola-hostomice 

Hrobčice Mateřská škola Hrobčice Hrobčice 61 2 40 
http://www.mshrobc
ice.cz/ 

Ledvice Mateřská škola Ledvice Mírová 107/8 1 20 
https://www.ledvice.
cz/materska-skola-
ledvice/os-1007 

Ohníč Mateřská škola Ohníč Ohníč 30 1 24 www.ohnic.cz 

Světec Mateřská škola Chotějovice Dvořákova 34, Světec 1 20 
http://mshostomice.
cz/o.htm 

Základní školy 

Bílina 

Základní škola Lidická Lidická 31/18 15+1 345 www.zslidicka.cz 

Základní škola Za Chlumem Za Chlumem 824 23+1 810 www.zschlum.cz 

Základní škola Aléská Aléská 270 23 660 
www.zsaleska-
bilina.cz 

Základní škola praktická Kmochova 205/10 9 200 
www.zvsiaspc.bilina.i
ndos.cz 

Hostomice Základní škola Čestmíra Císaře Školní náměstí 299 18 350 www.hostomicezs.cz 

Základní umělecké školy 

Bílina 

(údaje 
k 30.9.2015) 

Základní umělecká škola Gustava 
Waltera 

Mírové náměstí 21/16 - 260 www.zus-bilina.cz 

Střední školy 

Bílina 
Podkrušnohorské gymnázium 
Most, pracoviště Bílina 

Břežánská 9 8 360 - 

Zdroj: Školský rejstřík (4. 10. 2020), www stránky obcí, www stránky příslušných školských zařízení 2020 
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2.9.3 Kultura a osvěta 

Také v oblasti kultury je nejlépe vybaveným městem Bílina. V Bílině se nacházejí tato kulturní 
zařízení: 

 Kulturní centrum Bílina (Želivského 54/7) 

 Městské divadlo (Želivského 54/7) 

 Digitální kino (v rámci Městského divadla) 

 Letní amfiteátr a letní kino Kyselka (areál lázní Kyselka) 

 Kulturní dům Fontána (Sídliště Za Chlumem 823) 

 Galerie Pod Věží (Břežánská 50/1) 

 Výstavní síň U Kostela (Mírové náměstí 21) 

 Městská knihovna (Mírové nám. 21, pobočky Teplické Předměstí – M. Švabinského 832, Za  Chlumem - Sídliště 
Za Chlumem 823) 

 Víceúčelové komunitní centrum Bílina (Schmettanova vila, Skleničkova 14/19) 

Ve Světci v budově bývalé fary se nachází významná Galerie Vojtěcha Preissiga, vystavující dílo 
místního rodáka. V Hostomicích se nachází Kulturní dům Sokolovna. 

S výjimkou Hrobčic a Lukova se ve všech obcích nachází veřejná obecní knihovna (zpravidla 
v rámci úřadovny obecního úřadu). V Bílině jsou kromě centrální městské knihovny k dispozici 
ještě 2 pobočky na sídlištích Chlum a Teplické Předměstí, v Ohníči se nachází 2 pobočky knihovny 
– v části Ohníč a v části Křemýž. 

2.9.4 Církev 

Sakrální stavby (kostely či kaple) se nachází ve všech obcích ORP Bílina, s výjimkou Hostomic a 
Lukova.  

V jednotlivých obcích se nachází následující sakrální stavby:.  

Bílina – fara (ul. Na Zámku), kostel sv. Petra a Pavla (Mírové náměstí), kostel Zvěstování Panně 
Marii (ul. Alšova) 

V Bílině se nachází dřívější synagoga (Teplická ul. 116), přestavěná v roce 1895 z bytového domu. 
Objekt dlouhodobě chátral, v roce 2011 byla zahájena jeho oprava a nyní je opětovně využíván 
pro bydlení. 

Hrobčice – kostel sv. Havla (Hrobčice), kostel sv. Prokopa (Mukov), kostel sv. Jakuba (Mrzlice), 
kostel sv. Vavřince (Mirošovice), kostel sv. Kateřiny (Chouč), výklenková kaple (při silnici III/2575 
mezi Razicemi a Štěpánovem) 

Ledvice – hřbitovní kaple 

Měrunice – kostel sv. Stanislava 

Ohníč – kostel sv. Petra a Pavla (Křemýž), kaple (Dolánky) 

Světec – kostel sv. Jakuba Většího, fara, výklenková kaplička, kaple (Štrbice, Úpoř) 

2.9.5 Veřejná administrativa 

Ve všech obcích ORP Bílina se nachází úřadovna obecního úřadu (v případě Bíliny pak městského 
úřadu). Městský úřad Bílina plní zároveň funkci úřadu obce s rozšířenou působností (ORP) a 
pověřeného obecního úřadu (POÚ) 

Ve všech obcích ORP kromě Lukova se nachází pobočka České pošty, v Měrunicích je namísto 
pobočky pouze výdejní místo České pošty, naopak v Bílině jsou pobočky celkem 2 (centrum, 
sídliště Za Chlumem). Pobočky České pošty se nachází na těchto adresách: 
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 Bílina - Mírové náměstí 72/5, Sídliště Za Chlumem 820 

 Hostomice - Ferrerova 264 

 Hrobčice - Hrobčice 41 

 Ledvice - Mírová 422/42 

 Měrunice - Měrunice 67 (Výdejní místo v budově Obecního úřadu) 

 Ohníč – Ohníč 11 

 Světec - Preissigovo náměstí 4 

V Bílině působí od roku 1992 Městská Policie. Do správního obvodu její působnosti spadají i 
další obce ORP Bílina. 

2.9.6 Lázeňství 

Specifickým zařízením je areál lázní Kyselka v Bílině, založený na počátku 18. století a intenzivně 
využívaný pro léčebné účely až do 2. poloviny 20. století, kdy v důsledku majetkoprávních 
problémů začal chátrat. V současné době je jediným objektem v provozu stáčírna Bílinské 
kyselky, ostatní lázeňské objekty jsou bez využití a město Bílina hledá investora pro jejich 
rekonstrukci a obnovu areálu. Novým impulsem pro oživení měl být projekt „Lázeňská turistika 
Bílina – Altenberg“, který za finanční podpory dotace EU předpokládal rekonstrukci inhalatoria, 
vybudování expozice a obnovu pramene Bílinské kyselky pro veřejnost. Zahájení realizace tohoto 
projektu se původně plánovalo od roku 2013. 

V současné době probíhá v rámci projektu „Nová Kyselka pro Bílinu 21. století“ postupná 
rekonstrukce lázeňských objektů, jejíž investorem je společnost Bohemia Healing Mineral 
Waters CZ. V hlavní tovární budově má vzniknout muzeum s vlastivědnou a mineralogickou 
expozicí. Cílem projektu je  však kromě rekonstrukce i celkové obnovení života lázeňského, 
rekreačního a kulturního areálu Kyselka, tak, aby sloužil nejen hostům areálu, ale byl volně 
přístupný i běžným občanům města ke každodenní rekreaci. Ideovou součástí projektu je 
doplnění stávajících secesních budov a 3 nové moderní objekty („Nový templ pramenů“, „Nové 
Zátiší pramenů“, „Umělý termální bazén“), výrazné urbanistické a arboretistické úpravy pro 
zatraktivnění areálu a jeho začlenění do městské struktury, či výrazné rozšíření služeb, zahrnující 
mimo jiné vznik nových sportovišť a ploch pro rodinné aktivity. 

Obnova lázeňského areálu na Kyselce má nejen ze strany města Bílina vysokou prioritu, protože 
se jedná o místo s nezpochybnitelným potenciálem pro získání opětovné prestiže a statutu 
významného lázeňského města, dalším důvodem je zájem samotných občanů, pro které je areál 
nejoblíbenějším místem krátkodobé - každodenní rekreace. 

2.9.7 Hřbitovy 

Mezi občanskou vybavenost patří rovněž hřbitovy, na území ORP Bílina se s výjimkou Lukova a 
Hostomic nachází v každé obci. V některých obcí přiléhá hřbitov ke kostelu či kapli (Ledvice a 
Hrobčice – části Hrobčice, Chouč, Mrzlice, Mukov), u ostatních obcí se jedná o samostatný areál 
situovaný v okrajových polohách či zcela mimo zastavěné území obce (Bílina, Světec, Měrunice, 
Ohníč – Křemýž). 

V těsné blízkosti areálu hřbitova na Mosteckém Předměstí v Bílině je rovněž židovský hřbitov, 
založený 1891. V současné době je veřejnosti nepřístupný. 

2.9.8 Sport a volný čas 

Obce ve správním území ORP Bílina mají z hlediska sportovního vyžití velmi kvalitní 
infrastrukturu. Vysoký počet sportovních zařízení (nebo alespoň zařízení a hřišť pro děti) 
kompenzuje negativní dopady těžebních aktivit a směřuje ke zlepšení úrovně životních 
podmínek pro stávající obyvatele obcí v takto postižené části území.  

http://bilinskakyselka.cz/projekt-nova-kyselka-pro-bilinu-21-stoleti/
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Nejlépe vybavenou obcí pro volný čas a sportovní a volnočasové aktivity je město Bílina. Pro 
sportovní vyžití slouží zejména tato sportovní zařízení: 

 Krytý plavecký bazén s letním termálním bazénem 

 Zimní stadion 

 Tenisové kurty 

 Atletický stadion 

 Fotbalové hřiště 

 Zelená hala - krytá víceúčelová sportovní hala 

 Letní koupaliště Na Kyselce a dětským brouzdalištěm, hřištěm na nohejbal, volejbal a beach 
volejbal   

 Minigolf 

 Kuželna 

 Motokrosové hřiště 

 Skatepark 

Město Bílina provozuje Dům dětí a mládeže, jehož součástí je tělocvična. Zařízení nabízí široké 
spektrum volnočasových aktivit. Pro provozování sportu jsou obyvatelům města k dispozici 
otevřená hřiště v zástavbě (volejbal / basketbal / nohejbal, apod.), zejména na sídlištích 
(Teplické Předměstí - sídliště SDH, Za Chlumem, Újezdské Předměstí, Pražské Předměstí). Plochy 
pro sport jsou rovněž součástí areálů základních škol a gymnázia. 

Pro umístění nových ploch a zařízení pro sport a rekreační využití jsou uvažována rekultivovaná 
území po bývalé těžbě (Radovesická výsypka, výhledově lom Bílina). 

Relativně kvalitně vybavenými obcemi z hlediska sportovních zařízení v poměru vůči jejich 
velikosti jsou také Ledvice, Hrobčice a Světec. V Ledvicích  byl vybudován sportovní areál Milana 
Šturmy, zahrnující fotbalové hřiště, zázemí pro sportovce a objekt pro stravování. Na východním 
okraji města se nachází koupaliště. Hrobčice rovněž nabízí fotbalové hřiště, v jeho sousedství byl  
v roce 2014 vybudován skatepark. 

Světec disponuje plochami pro sport v několika částech obce, ve Světci na rekultivovaném území 
nad silnicí II/258 se nachází víceúčelové hřiště, v zámeckém parku hřiště fotbalové, s travnatým 
povrchem. Stejný rozsah sportovního vybavení mají i Chotějovice a Štrbice, kde je navíc 
koupaliště.  

Významným a plošně rozsáhlým sportovním areálem je Motokros Světec, situovaný vzhledem 
k hlukové zátěži ve volné krajině nad silnicí II/258 spojující Světec s částí Štrbice. Na udržované 
motokrosové trati se konají závody i pravidelné tréninky. 

Ve všech dalších obcích ORP se nachází vždy alespoň víceúčelové sportovní hřiště s travnatým 
povrchem (Hostomice, Hrobčice - část Mrzlice, Lukov, Měrunice, Ohníč – části Ohníč a Křemýž). 

V ORP Bílina působí četné sportovní oddíly a kluby. 

2.9.9 Komerční občanské vybavení 

Nejširší nabídka komerční vybavenosti je v Bílině jako centru celého ORP. Ve městě jsou 
k dispozici obchody i služby odpovídající velikosti a potřebám města. Většina těchto zařízení je 
soustředěna v historickém centru a přilehlých ulicích, kde je největší pohyb jak obyvatel města, 
tak jeho návštěvníků. Menší komerční zařízení jsou umístěna v obytných lokalitách města, 
především na hustě obydlených sídlištích, a jsou určena přednostně pro uspokojení základních 

http://www.sportbilina.cz/zimni-stadion/
http://www.sportbilina.cz/tenisove-kurty/
http://www.sportbilina.cz/zelena-hala/
http://www.sportbilina.cz/koupaliste/
http://www.sportbilina.cz/minigolf/
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potřeb místních obyvatel. Významnou osou, generující vyšší kupní sílu, je silnice I/13, kolem 
které jsou soustředěna plošně nejrozsáhlejší obchodní zařízení (hypermarket Albert, 
supermarkety Lidl, Penny).  

Nabídka ubytování a stravování je v Bílině nejširší z celého ORP, přesto vykazuje omezené 
kapacity, dané zejména nízkou poptávkou po těchto zařízeních.  

Širší nákupní možnosti nabízí také Hostomice, se statusem městyse.  

V dalších obcích ORP má komerční podobnost podobu menších prodejem potravin či smíšeného 
zboží, někde doplněných o ubytovací či stravovací zařízení (Měrunice, Ledvice, Lukov – Štěpánov, 
Ohníč a Ohníč - Křemýž, Světec a Světec - Chotějovice, Hrobčice a Hrobčice - Razice). V menších 
obcích či jejich částech jsou tato komerční zařízení situována při hlavních dopravních tazích a 
jejich existence je vázána na průjezdnou dopravu. To je případ např. Štěpánova (restaurace při 
křižovatce silnic III/25813 a  III/25815, které propojují Bílinu s celostátně významnými silnicemi 
I/8 a I/15) a Světce (cukrárna při silnici II/258, která propojuje Bílinu s Ústí nad Labem přes 
Kostomlaty pod Milešovkou). 

V některých obcích či částech obce zařízení obchodu a služeb zcela služeb a jejich obyvatelé jsou 
závislí na okolních spádových obcích (Lukov, Měrunice – Žichov, Světec – Štrbice a Úpoř, 
Hrobčice – Červený Újezd, Chouč, Mirošovice, Mukov, Kučlín, Tvrdín a Mrzlice). 

 

2.9.10 Dostupnost občanské vybavenosti  
Výpočet dostupností veřejné infrastruktury vychází určitou měrou z metodiky Maier (2006): 
metodiku „Standardy dostupnosti veřejné infrastruktury“: http://www.uur.cz/images/8-
stanoviska-a-metodiky/od-01-01-2018/35-standardy-dostupnosti-verejne-infrastruktury-
aktualizace-2020-03.pdf. Na základě této metodiky je vypočítána vzdálenostní dostupnost 
(fyzická) k vybraným cílům z oblasti občanské vybavenosti a veřejných prostranství. Dostupnost 
je počítána síťovou analýzou k nejbližšímu cíli z centra obce po silniční a dálniční síti. Výběr cílů 
je upřesněn níže na základě dostupnosti dat.  
Není zpracována časová ani sídelně strukturální dostupnost. Zároveň není řešen typ území, 
vypočítá se dostupnost pro celé území SO ORP Bílina. Nebylo možné se zabývat složitějšími 
metodami z důvodu absence přesnějších a podrobnějších dat pro výpočet časové dostupnosti 
automobilovou dopravou (CEDA StreetNET) nebo analýzy časové dostupnosti veřejnou 
dopravou (data koordinátora Integrovaného dopravního systému). 
Pro zpracování vzdálenostní analýzy dostupnosti byla využita data ŘSD platná k 1.1.2020. Tato 
data zahrnují schematickou síť dálniční a silniční sítě. Při výpočtu vzdálenosti se zanedbává 
vzdálenost k nejbližšímu bodu na síti, může tedy docházet k odchylkám výpočtů a reality, pokud 
je cílový bod či centrum obce vzdáleno od silnice. 
Níže jsou uvedeny cílové body a typy dostupností, které budou předmětem analýzy vzdálenostní 
(fyzické dostupnosti): 

Cílový bod      Standard dostupnosti                         
Obec s pověřejným úřadem   není stanoven 
Pošta nebo její provozovna   600 m 
Mateřská škola    400 m, 600 m 
Základní škola – úplná (I. a II. stupeň) 800 m 
Nemocnice     není stanoven 

        Centrum denních služeb a denní stacionář 600 m  
 
 
 
 
 

http://www.uur.cz/images/8-stanoviska-a-metodiky/od-01-01-2018/35-standardy-dostupnosti-verejne-infrastruktury-aktualizace-2020-03.pdf
http://www.uur.cz/images/8-stanoviska-a-metodiky/od-01-01-2018/35-standardy-dostupnosti-verejne-infrastruktury-aktualizace-2020-03.pdf
http://www.uur.cz/images/8-stanoviska-a-metodiky/od-01-01-2018/35-standardy-dostupnosti-verejne-infrastruktury-aktualizace-2020-03.pdf
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tabulka č. 56 Dostupnost základního občanského vybavení v obcích SO ORP Bílina 

Dostupnost [km] 
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Obec s pověřeným úřadem 0,0 5,3 4,3 5,4 10,2 9,8 8,2 6,8 

Pošta nebo její provozovna 0,0 0,0 0,3 0,1 4,5 0,2 0,1 0,1 

Mateřská škola 0,6 0,2 0,4 0,3 4,6 5,8 0,2 1,5 

Základní škola – úplná (I. a II. stupeň) 0,3 0,2 3,2 3,2 8,2 7,3 3,1 1,7 

Nemocnice 1,6 5,8 2,7 6,9 8,6 8,2 8,7 7,3 

Centrum denních služeb a denní stacionář 10,0 6,3 10,4 8,1 13,2 14,4 7,3 7,8 

  
Analýza dostupnosti je doplněna o indikátory analyzující přítomnost cílů občanské vybavenosti. 
 

tabulka č. 57 Výskyt občanské vybavenosti v obcích SO ORP Bílina 

Přítomnost 
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Přítomnost domovu pro seniory NE NE NE NE NE NE NE NE 

Počet významných objektů občanské 
vybavenosti (počet objektů mateřské školy, 
základní školy (úplná), pošty, jakéhokoliv 
zdravotnického zařízení a lékaren v obci) 30 8 2 3 0 1 2 2 

 
Dostupnost obce s pověřeným obecním úřadem  Dostupnost pošty nebo její provozovny 
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Dostupnost mateřské školy  Dostupnost základní školy - úplná (I. a II. stupeň) 

 
Dostupnost nemocnice   Dostupnost centra denních služeb a denního stacionáře 

 
 Počet významných objektů občanské vybavenosti  
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2.10  Dopravní a technická infrastruktura včetně její dostupnosti 
Sledované jevy pro vyhodnocení stavu území pro dopravní a technickou infrastrukturu: 

tabulka č. 58 Dopravní a technická infrastruktura – sledované jevy 

Dopravní a technická infrastruktura 

Č. jevu Název jevu Výskyt jevu 
v ORP Bílina 

A_067 technologický objekt zásobování vodou včetně ochranného pásma ANO 

A_068 vodovodní síť včetně ochranného pásma ANO 

A_069 technologický objekt čištění a odvádění odpadních vod včetně ochranného 
pásma 

ANO 

A_070 síť kanalizačních stok včetně ochranného pásma ANO 

A_071 výrobna elektřiny včetně ochranného pásma ANO 

A_072 elektrická stanice včetně ochranného pásma ANO 

A_073 nadzemní a podzemní vedení elektrizační soustavy včetně ochranného 
pásma 

ANO 

A_074 technolog. objekt zásobování plynem včetně ochranného a bezpečnostního 
pásma 

ANO 

A_075 vedení plynovodu včetně ochranného a bezpečnostního pásma ANO 

A_076 technologický objekt zásobování jinými produkty včetně ochranného pásma NE 

A_077 ropovod včetně ochranného pásma NE 

A_078 produktovod včetně ochranného pásma ANO 

A_079 technologický objekt zásobování teplem včetně ochranného pásma ANO 

A_080 teplovod včetně ochranného pásma ANO 

A_082a elektronické komunikace, jejich ochranná pásma a zájmová území  ANO 

A_082b sdružené liniové sítě NE 

A_083 jaderné zařízení NE 

A_093a pozemní komunikace, jejich kategorie a jejich ochranná pásma ANO 

A_093b terminály a logistická centra NE 

A_094a železniční dráhy, jejich kategorie a jejich ochranná pásma ANO 

A_098 lanová dráha včetně ochranného pásma NE 

A_100 tramvajová dráha včetně ochranného pásma NE 

A_101 trolejbusová dráha včetně ochranného pásma ANO 

A_102a Letiště a letecké stavby včetně ochranných pásem a jejich zájmová území ANO 

A_104 vodní cesta NE 

A_105 hraniční přechod NE 

A_106 cyklostezka, cyklotrasy, hipostezka, turistická stezka ANO 

B_019a podíl obyvatel napojených na veřejnou technickou infrastrukturu ANO 

 
 

2.10.1 Dopravní infrastruktura 

2.10.1.1 Silniční doprava 

Silniční síť v území ORP Bílina je tvořena následujícími úseky silnic: 
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tabulka č. 59 Silnice na území SO ORP Bílina, zdroj: data ÚAP 2020, poskytovatel ŘSD a KÚ ÚK – odbor dopravy 

Číslo silnice Průběh silnice (tučně obce v ORP Bílina) 

I/13 (E442) Karlovy Vary – Chomutov – Most – Bílina – Světec (Chotějovice) – Hostomice – Ohníč 

(Pňovičky) – Teplice – Chlumec – Děčín – Česká Kamenice – Nový Bor – Chrastava – Liberec – 

Frýdlant – Habartice / Zawidów (PL)  

II/257 Bílina – Hrobčice – Odolice  

II/258 Duchcov – Hostomice – Světec – Kostomlaty p. M. – Žalany – Ústí n. L. 

III/25316 Bílina – Světec (Chotějovice) – Hostomice 

III/25319 Světec (Chotějovice) – Ledvice 

III/25321 Světec (Chotějovice) – Světec 

III/25324a Hostomice 

III/25325 Hostomic – Ohníč - Bžany  

III/25326 Světec – Světec (Pohradice)  

III/25331 Světec (Pohradice) – Ohníč – Ohníč (Křemýž) 

III/2538 Most – Braňany -  Bílina 

III/25813 Lukov (Štěpánov) – Lukov 

III/25815 Lukov (Štěpánov) – Lukov – Třebívlice – Hrobčice (Hetov) 

III/25816 Bílina – Kostomlaty pod Milešovkou 

III/2571 Hrobčice (Razice) - Hrobčice (Mrzlice) - Hrobčice (Tvrdín) – Měrunice – Měrunice (Žichov) 

III/2572 Želenice – Hrobčice (Mirošovice) 

III/2573 Hrobčice (Mirošovice) - Hrobčice (Tvrdín) 

III/2574 Korozluky – Lužice - Hrobčice  

III/2575 Hrobčice - Hrobčice (Razice) - Hrobčice (Hetov) 

III/2576 Hrobčice (Razice)  

III/2577 Bílina – Hrobčice (Kučlín) - Hrobčice (Razice) - Hrobčice (Mukov) 

III/2578 Hrobčice (Razice) - Hrobčice (Mrzlice) 

III/2581 Měrunice – I/15  

III/2582 Měrunice 

III/2584 Hrobčice (Hetov) - Hrobčice (Mukov) - Hrobčice (Červený Újezd) - Želkovice 
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obrázek č. 34 Silniční síť Ústeckého kraje, zdroj: ŘSD ČR, www.rsd.cz 

Území ORP Bílina je velmi dobře dopravně dostupné po silnici I. třídy č. 13 (evropsky významný tah 
E442), která ORP Bílina propojuje s celou aglomerací měst pod Krušnými horami, včetně krajského 
města Ústí nad Labem (přes Teplice nebo Chlumec) a s dalšími významnými centry osídlení jako je 
Most, nebo bývalé okresní město Teplice. Silnice I/13 tvoří jednu z nejvýznamnějších os 
v západovýchodním směru. Východním směrem dále pokračuje přes Děčín, Nový Bor a dále do Polska, 
ve směru západním je trasována přes Chomutov do Karlových Varů. V ORP tato silnice prochází obcemi 
Bílina, Světec (Chotějovice), Hostomice a Ohníč (Pňovičky).  

Na silnici I/13 se napojují silnice II. třídy č. 257 (Bílina – Hrobčice – Kozly) a č. 258 (Duchcov – Hostomice 
– Světec – Ústí nad Labem). Obce Lukov, Ledvice a většina částí obcí Hrobčice, Měrunice, Ohníč a Světec 
jsou přístupné po silnicích III. třídy, které na území ORP Bílina vytvářejí relativně hustou síť. 

Součástí vydaných ZÚR Ústeckého kraje je požadavek na prověření přestavby silnice I/13 v úseku při 
průchodu obcí Bílina a vymezení koridoru pro VPS. Tento požadavek byl zohledněn v rámci ÚP Bílina, 
kde je vymezen záměr přeložky silnice I/13 mimo zastavěné území (východní obchvat města - 
dvoupruh), s možností výhledového rozšíření a zkapacitnění komunikace na čtyřpruhové uspořádání. 

Intenzita dopravy – poslední sčítání dopravy bylo provedeno v roce 2016. Na silnici I/13 se pohybovala 
v době celostátního sčítání dopravy ŘSD v roce 2016 v intervalu 15 000 – 20.000 všech vozidel za 24 
hodin, přičemž nejvyšších intenzit bylo dosahováno v úseku 4-0860 (křížení s II/258 a vyůstění 
III/25327, 25331). Oproti poslednímu sčítání dopravy v roce 2010 je uvedený úsek výrazně zatížen. 
Naopak mírně klesla intenzita dopravy úseku 4-0850 a 4-0842). Vysoká intenzita dopravy oproti roku 
2010 byla zaznamenána na silnici II/257 a II/258 – průjezd městem Bílina, kde intenzita dopravy 
překročila hranici 5 000 vozidel celkem za 24 hodin.  

Dopravní zátěž silnic III. třídy odpovídá jejich čistě lokálnímu významu s minimálním podílem tranzitní 
dopravy. 
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sčítací úsek 

začátek úseku - konec úseku 

roční průměr denních intenzit 

- všech vozidel 

- osobních vozidel 

- těžkých vozidel 

(počet vozidel / 24 hodin) 

 2000 2005 2010 2016 

silnice I/13  

4-0860 

křížení s 258 – vyústění 
25327 a 25331 

15 592 

12 103 

3 437 

19 576 

14 403 

5 110 

17 006 

13 663 

3 288 

20 138 

16 564 

3 485 

4-0866 

zaústění 25316 – křížení s 
258 

15 082 

10 851 

4 198 

19 576 

14 403 

5 110 

19 073 

15 787 

3 228 

19 026 

15 295 

3 646 

4-0850 

Bílina konec zástavby – 
zaústění 25316 

18 604 

14 754 

3 645 

21 622 

16 678 

4 854 

16 325 

13 271 

2 986 

15 364 

12 046 

3 227 

4-0842 

zaústění 257 – Bílina konec 
zástavby 

18 604 

14 754 

3 645 

21 622 

16 678 

4 854 

16 325 

13 271 

2 986 

15 364 

12 046 

3 227 

silnice II/257  

4-0841 

Bílina začátek zástavby – 
Bílina, ulice 5. května 

3 770 

2 687 

1 064 

3 825 

2 968 

832 

2 661 

2 180 

467 

5 751 

5 043 

682 

4-0840 

křížení s 2571 – Bílina 
začátek zástavby 

3 770 

2 687 

1 064 

3 825 

2 968 

832 

2 661 

2 180 

467 

3 216 

2 649 

541 

silnice II/258  

4-4500 

křížení se 13 – vyústění 
25818 

1 725 

1 306 

373 

1 603 

1 369 

219 

1 415 

1 133 

264 

2 174 

1 909 

249 

silnice III/2571  

4-2420 

Měrunice začátek zástavby – 
zaústění do 257 

1 729 

1 118 

600 

823 

696 

119 

926 

779 

145 

332 

294 

29 

silnice III/25325  

4-2350 

Hostomice, vyústění z 258 – 
Ohníč konec zástavby 

1 003 

792 

198 

1 280 

933 

332 

1 088 

917 

157 

1 473 

1 253 

208 

Zdroj: ŘSD ČR, www.rsd.cz ke dni 4.8.2020 

  

http://www.rsd.cz/
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obrázek č. 35 Porovnání Sčítání dopravy v městě Bílině v r. 2010 a 2016, zdroj: ŘSD 

Vzhledem ke stále probíhající povrchové těžbě uhlí a značnému územnímu rozsahu lomů a 
výsypek je silniční síť uvnitř ORP v podstatě úplně přerušena. Přestože dostupnost jednotlivých 
obcí z hlavních silničních tahů je dobrá, je zhoršeno vzájemné dopravní propojení některých 
obcí v rámci ORP. Těžební aktivity v minulosti vedly k přerušení stabilizovaných dopravních 
propojení mezi městem Bílina a obcí Světec, mezi Bílinou a Mariánskými Radčicemi ve směru 
na Litvínov a Lom, mezi Ledvicemi a Duchcovem.  

Nově byl vybudován v r.2018 úsek silnice III/25816 Bílina – Kostomlaty pod Milešovkou v délce 
ca 6 km v rámci rekultivace Radovesické výsypky.  

Dále je plánován asi 3 km úsek silnice III. třídy mezi Štěpánovem a Kostomlaty a asi 3,5 km 
silnice mezi Razicemi a Kostomlaty. 

Technická úroveň silniční sítě je v některých úsecích nevyhovující, zejména v okolí Bíliny, 
Světce, Ledvic a Hostomic z důvodu zvýšeného podílu těžké nákladní dopravy z povrchových 
dolů, elektrárny Ledvice a průmyslových ploch.  

Dopravní systém celého území je v důsledku značných prostorových a organizačních změn 
nepřehledný, často nelogický, některé obce (Ledvice) nebo jejich části jsou napojeny slepými 
komunikacemi, vlivem mnoha liniových i plošných bariér je prostupnost severní části území 
zejména pro pěší a cyklisty přinejmenším problematická.  

Dalším problémem v oblasti dopravní infrastruktury je také vedení tranzitní dopravy centrem 
sídel (Bílina, Hostomice).  

V rámci rekultivace území po ukončení těžebních aktivit je uvažováno o obnově zaniklých 
dopravních propojení, přes Radovesickou výsypku se po komunikaci Bílina - Kostomlaty pod 
Milešovkou uvažuje o  trase Bílina – Světec - Štrbice, výhledově též přes území lomu Bílina a 
výsypky Pokrok včetně bývalého odkaliště (Ledvice – Duchcov). Jedná se zejména o výstavbu 
nových místních, resp. účelových komunikací. 

2.10.1.2 Železniční doprava 

Územím ORP Bílina prochází dvě železniční trati, jejichž trasa víceméně kopíruje síť hlavních 
silnic I/13 a II/258 (tzv. Podkrušnohorská magistrála). Trať č. 130 směřuje z Chomutova a Mostu 
přes Bílinu a Ledvice do Teplic a Ústí nad Labem. Je po ní provozována obousměrná osobní 
doprava a u nákladní převažuje návoz prázdných vozů do pánve k nakládce uhlí. Trať č. 131 
vede z Bíliny přes Hostomice a Ohníč do Úpořin a dále do Ústí nad Labem. Slouží zejména pro 
odvoz ložených vozů z pánevní oblasti. Obě tratě jsou dvoukolejné a elektrifikované. 
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tabulka č. 60 Železniční tratě na území SO ORP Bílina, zdroj: data ÚAP 2020, poskytovatel SŽDC 

Číslo 

trati 

Průběh železničních tratí (tučně obce v ORP Bílina) Železniční stanice Železniční zastávky 

130 Chomutov – Most – Bílina – Světec (Chotějovice) – Duchcov 

-  Oldřichov u Duchcova – Teplice – Chabařovice – Ústí n. L. 

západ 

Bílina 

 

Bílina – Kyselka 

Chotějovice 

131 Bílina – Světec – Hostomice – Ohníč – Úpořiny - Rtyně nad 

Bílinou – Ústí n. L. západ 

Bílina – Chudeřice 

Ohníč 

Světec 

Hostomice n. Bílinou 

Železniční stanice nebo zastávky se nachází v obcích Hostomice, Ohníč, Světec (Světec a Chotějovice) 
a v obci Bílina (Kyselka, Bílina a Chudeřice).  

Obce Hrobčice, Lukov, Měrunice a Ledvice nejsou po železnici přímo dostupné. 

Průmyslové provozy v Bílině a bezprostředním okolí vyvolaly potřebu zbudování železničních vleček 
pro jejich obsluhu. Tyto vlečky jsou připojeny na železniční stanice Bílina a Světec. Jedná se o následující 
areály:  

tabulka č. 61 Vedení železničních vleček, zdroj: ÚP Bílina 

 

obrázek č. 36 Mapa železniční sítě s vyznačením počtu traťových kolejí v řešeném území (Zdroj ČD 2020) 



 

 5. úplná aktualizace územně analytických podkladů 

104 © T-MAPY, spol. s r.o., 2020 

2.10.1.3 Letecká doprava 

V celém území ORP se nenachází žádné letiště ani nouzová plocha pro vzlety a přistání, území 
je však významně dotčeno vymezeným ochranným pásmem vzletového a přistávacího 
prostoru letiště Most. 

Dále na území SO ORP Bílina zasahuje ochranné pásmo radaru Hrušovany, které je vymezeno 
na území všech obcí SO ORP Bílina mimo obec Ohníč. 

 
obrázek č. 37 Vymezení ochranných pásem pro leteckou dopravu na území SO ORP Bílina, zdroj: Aeroklub Most, Ministerstvo 

obrany ČR 

2.10.1.4 Cyklistická doprava 

Správním územím ORP Bílina prochází následující značené cykloturistické trasy: 
tabulka č. 62 Přehled průběhu cyklotras na území SO ORP Bílina 

Číslo 

cyklotrasy 

Průběh cyklotrasy (tučně obce v ORP Bílina) Délka úseku trasy 

v ORP Bílina (km) 

25 Brandov/Olbernhau (SRN) – Hora Svaté Kateřiny - Litvínov – Most – Lužice 

– Hrobčice (Mirošovice) - Hrobčice (Tvrdín) – Měrunice -  Hrobčice 

(Červený Újezd) – Oparno – Malé Žernoseky 

85,6 

231 Nové Město – Osek – Duchcov – Ohníč (Pňovičky) - Ohníč (Křemýž) – 

Ohníč – Bžany – Kostomlaty pod Milešovkou – Lukov – Lukov (Štěpánov) 

– Dřevce -  Hrobčice (Červený Újezd) – Měrunice 

55,1 

232 Měrunice – Libčeves – Dobroměřice - Louny  18,4 
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Číslo 

cyklotrasy 

Průběh cyklotrasy (tučně obce v ORP Bílina) Délka úseku trasy 

v ORP Bílina (km) 

3106 Chouč – Lužice – Skršín – Bečov – Polerady – Havraň – Malé Březno – 

Strupčice - Vrskmaň – Vysoká Pec – Jezeří – Černice – Horní Jiřetín - 

Litvínov – Braňany – Želenice (okružní) 

74,8 

Na území ORP Bílina je velmi řídká síť značených cykloturistických tras. Všechny tyto značené 
cykloturistické trasy jsou v území ORP Bílina vedeny převážně po silnicích II. a III. třídy.  Tato 
skutečnost je dána zejména významným narušením krajiny povrchovou těžbou uhlí, 
výsypkovým hospodářstvím a dalšími souvisejícími aktivitami. Důsledkem povrchové těžby je 
výrazné snížení prostupnosti krajiny povrchovými doly a rozsáhlými výsypkami, přerušení 
původních přirozených prostorových vazeb a cestní sítě. I přesto přes obce ORP Bílina 
procházejí značené cykloturistické trasy, které území ORP Bílina napojují na turisticky 
nejatraktivnější území v regionu – na Krušné hory (cyklotrasa č. 25 a 231), na České středohoří 
(cyklotrasy č. 231 a 232), na údolí řeky Labe (cyklotrasa č. 231) a na údolí řeky Ohře (cyklotrasa 
č. 232). Specifická je cyklotrasa č. 3106, jednak okružní formou trasy (okolo města Most), 
v druhé řadě pak charakterem území, kterým prochází – jedná se o „vyhlídkově-naučnou“ trasu 
mezi devastovanými těžebními prostory Mostecké pánve. 

Všechny výše uvedené značené cykloturistické trasy jsou v území ORP Bílina vedeny převážně 
po silnicích II. a III. třídy. 

V roce 2019 proběhla v rámci rekultivace Radovesické výsypky výstavba cyklostezky v 
délce 4,8 km. Na cyklostezku je možné  najet v Bílině Za Chlumem a jet až ke Kostomlatům, 
a odtud se pak napojit na soustavu cyklostezek v Českém středohoří. 

Na území ORP Bílina se nenachází žádné kapacitní zařízení pro parkování jízdních kol 
charakteru parkovacího domu nebo parkovací věže pro jízdní kola. V rámci ÚP Bílina je 
navržena páteřní cyklotrasa podél toku Bíliny. Nová infrastruktura pro cyklistickou dopravu 
(cyklotrasy, cyklostezky) je dále uvažována v rámci rekultivačních opatření na plochách 
s ukončenými těžebními aktivitami (Radovesická výsypka, lom Bílina, výsypka Pokrok, výsypka 
Jirásek) a po průmyslové činnosti (odkaliště ELE). Součástí ZÚR Ústeckého kraje je realizace 
cyklostezky mezinárodního významu v trase Chemnitz – Most – Doksy, která je vymezena jako 
veřejně prospěšná stavba C25. 

2.10.1.5 Pěší doprava (pěší turistické trasy) 

Správním územím ORP Bílina prochází následující značené pěší turistické trasy: 
tabulka č. 63 Značení pěší turistické trasy na území SO ORP Bílina 

Barva trasy Průběh trasy (tučně území  ORP Bílina) Délka úseku trasy 

v ORP Bílina (km) 

červená Třebívlice – Dřevce – Hrobčice (PR Hradišťanská louka) – Lukov (Štěpánov) 

– Lukov – Bžany - Teplice 

9,9 

červená Bílina (Lázně Kyselka) – Braňany - Želenice 3,7 

žlutá Lukov (Štěpánov) – Kostomlaty pod Milešovkou – Ohníč - Teplice 7,4 

modrá Lukov – Žalany (Černčice) – Milešovka – Velemín – Oparno – NPR Lovoš 1,7 

zelená Skršín – Lužice – Měrunice – Hrobčice (Červený Újezd) – PR Hradišťanská 

Louka 

7,1 

zelená Bílina (Bořeň – historické centrum – Lázně Kyselka) 8,7 

naučná stezka 

Bořeň 

Bílina (NPR Bořeň) 2,4 
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Na území ORP Bílina je velmi řídká síť značených pěších turistických tras. Území ORP Bílina je 
stále širokou veřejností vnímáno jako území deprivované povrchovou těžbou a proto 
neatraktivní pro cestovní ruch. Poloha území mezi turisticky vysoce atraktivními územími - 
Krušnými horami a Českým středohořím však potenciál rozvoje cestovního ruchu jednoznačně 
zvyšuje. 

2.10.1.6 Veřejná hromadná doprava 
 
Městská hromadná doprava 

Městská hromadná doprava autobusy je provozována výhradně na území města Bílina. 
Přepravu zajišťuje ARRIVA Teplice s.r.o. MHD v Bílině zajišťují v současné době celkem 3 linky, 
které propojují centrum města s okolními obytnými čtvrtěmi i průmyslovými areály 
Severočeských dolů a AGC Automotive Czech, a.s. (Chudeřice): 

Číslo linky Trasa linky Denní frekvence spojů  

1 Okružní: Sídliště Za Chlumem – ČSA - nádraží ČD – 

náměstí – poliklinika – nádraží ČD - Sídliště Za Chlumem 

pracovní dny – 14 spojů  

víkendy – 8 spojů 

2 Okružní: Sídliště Za Chlumem – nádraží ČD –  náměstí – 

hřbitov – poliklinika – VMG - Sídliště Za Chlumem 

pracovní dny – 5 spojů 

víkendy – 3 spoje 

3 –5. května – poliklinika – nádraží ČD  - ČSA – sídliště  Za  

Chlumem - Chudeřice 

11 spojů 

víkendy – 4 spoje 

Zdroj: Strategický plán rozvoje města Bílina, www.idos.cz ke dni 24.8.2016 

Zastavěné území města Bílina je pokryté velmi hustou sítí autobusových zastávek, jejichž 
izochrony pěší dostupnosti 400 m (7-8 minut chůze) pokrývají téměř celé zastavěné území 
města. 

Veřejná hromadná doprava 

Veřejnou hromadnou dopravu osob zajišťuje na území ORP Bílina regionální autobusová 
doprava a osobní doprava na železnici. 

Provozovatelem veřejné autobusové dopravy na území ORP Bílina je ČSAD Slaný, a.s.. 
Autobusové linky operují na území ve všech obcích ORP Bílina, v každé obci však s jinou 
frekvencí. Většina obcí je obsloužena alespoň 8 spoji denně v každém směru, tedy s frekvencí 
až 1x za hodinu během dne.  

Nejkvalitnější dostupnost veřejnou hromadnou dopravou vykazuje město Bílina, kde je 
situován terminál veřejné dopravy – železniční nádraží s navazujícím autobusovým nádražím.  

Vyšší frekvence spojů veřejné autobusové dopravy je díky poloze obcí na významnějších 
silnicích na území obcí Hostomice, Světec, Hrobčice a Měrunice, naopak nejnižší je frekvence 
obsluhy autobusovými spoji na území obce Lukov. Nedostatečně jsou obsloužena také některá 
izolovaná sídla některých obcí, např. Křemýž (obec Ohníč) a Úpoř (obec Světec) na severu 
území ORP Bílina a dále sídla v jižní části obce Hrobčice (Chouč, Mirošovice, Tvrdín, Mrzlice, 
Mukov).  

Zastavěné území většiny obcí v ORP Bílina je pokryté velmi hustou sítí autobusových zastávek, 
jejichž izochrony pěší dostupnosti 400 m (7-8 minut chůze) pokrývají téměř celá zastavěná 
území obcí. 

Nejlépe obsloužené veřejnou hromadnou dopravou jsou obce situované na železničních 
tratích s železniční stanicí nebo zastávkou na území obce nebo v její blízkosti. Nejkvalitnější 
obsluhu veřejnou hromadnou dopravou tak mají díky železnici kromě města Bílina také obce 

http://www.idos.cz/
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Světec, Hostomice a Ohníč, jejichž částí zastavěných území jsou pokryty izochronami pěší 
dostupnosti od stanic resp. zastávek vlaku 800 m (do 15 minut chůze).   

2.10.1.7 Doprava v klidu 

Plochy pro odstavování vozidel jsou s ohledem na velikost a potřeby obcí v ORP Bílina většinou 
řešeny na soukromých pozemcích jednotlivých objektů bydlení, z velké části se jedná o garáže. 
Lokální zařízení občanského vybavení disponují menší plochou pro parkování uživatelů, v těsné 
blízkosti těchto zařízení. Příležitostné parkování je rovněž možné podél místních a obslužných 
komunikací a na veřejných prostranstvích. 
Potřeby pro kapacitní parkování jsou řešeny výhradně v Bílině. Město v současné době 
nedisponuje parkovacím domem, pouze pozemními parkovišti, jejichž kapacita v důsledku 
zvyšujícího se podílu automobilové dopravy je v některých lokalitách nedostačující. V centru 
města je možné parkování vozidel na Mírovém a Žižkově náměstí a podél navazujících ulic. 
Parkování v historickém centru je zpoplatněno. Další parkoviště jsou vybudována v obytných 
částech města, zejména na sídlištích, a dále jako součást nákupních středisek a další občanské 
vybavenosti. 

2.10.2 Technická infrastruktura 

Obce v ORP Bílina mají dobré technické vybavení.  

Všechny obce jsou zásobovány elektrickou energií sítěmi o napětí 110 kV a 35 kV.  

Územím ORP prochází v severojižním směru dvě významné trasy nadzemních el. vedení: 

 VVN 220kV – z Chotějovic prochází mezi obcemi Ohníč a Světec, poté se odklání jižně a je 
vedeno po východní hraně Radovesické výsypky a jihozápadně přes správní  území Hrobčic 
a Měrunic (Žichov) 

 VVN 110kV - z elektrárny Ledvice obchází po východním okraji město Bílina a dále je vedeno 
přes správní území obcí Hrobčice a Měrunice (Žichov), kde se připojuje do souběhu k trase 
VVN 220kV.  

Součástí ZÚR je záměr na výstavbu dvojitého vedení 400kv Chotějovice – Výškov včetně 
elektrické stanice 400/110kv Chotějovice. Záměr je vymezen jako koridor územní rezervy 
v trase kopírující víceméně stávající vedení VVN 220kV. 

Všechny obce a jejich části jsou zásobovány vodou z veřejného vodovodu.  

Ve všech obcích ORP je zavedena alespoň dešťová či jednotná kanalizace, ČOV mají obce Bílina, 
Ledvice, Hrobčice (ČOV Mirošovice), Měrunice, Světec. Deficit je řešen v ÚPD příslušných obcí, 
kde jsou vymezeny záměry výstavby kořenových ČOV (Lukov – část obce Štěpánov, Hrobčice - 
části obce Červený Újezd, Chouč, Kučlín, Mrzlice, Mukov, Razice, Tvrdín, Měrunice – část obce 
Žichov). 

Zásobování území ORP Bílina zemním plynem zajišťují vysokotlaký plynovod DN 500 Lovosice - 
Most a vysokotlaký plynovod DN 300 ve směru od Teplic. Plynofikována je velká část obcí ORP, 
s výjimkou Měrunic, Ledvic, Lukova a částí některých obcí (Hrobčice -  Mrzlice, Tvrdín, Chouč, 
Mirošovice, Kučlín). Podíl bytů se zavedeným plynem se během deseti let snížil o 4,4 % v celém 
ORP. Důvodem je zřejmě nová výstavba bez napojení na plynové rozvody v centru ORP – 
v Bílině, což lze pokládat za slabou stránku současného rozvoje města. 
tabulka č. 64 Rozsah vybavenosti obcí v SO ORP Bílina technickou infrastrukturou, stav k 1.8.2020 

Obec vodovod kanalizace a ČOV plyn 

Bílina ANO ANO ANO 

Hostomice ANO pouze kanalizace, bez ČOV  ANO 

Hrobčice ANO kanalizace, pouze ČOV 
(Mirošovice)  

ANO 
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Obec vodovod kanalizace a ČOV plyn 

Ledvice ANO ANO NE 

Lukov ANO pouze kanalizace, bez ČOV  NE 

Měrunice ANO ANO NE 

Ohníč ANO pouze kanalizace, bez ČOV  ANO 

Světec ANO ANO ANO 

CELKEM 8 obcí 8 obcí 5 obcí 

% 100,0 kanalizace 100,0 
ČOV 62,5% 

62,5 

 

 
obrázek č. 38 Kanalizace + ČOV v SO ORP Bílina, stav k 1.8.2020, zdroj: data ÚAP 2020 
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obrázek č. 39 Zásobování vodou v SO ORP Bílina, stav k 1.8.2020, zdroj: data ÚAP 2020 

Zdrojem tepla jsou zejména lokální topeniště. V Ledvicích a Bílině je pro vytápění využíváno 
kromě jiných zdrojů teplo z elektrárny Ledvice, na kterou jsou města napojeny horkovodem. V 
roce 2014 byla realizována výstavba nového záložního plynového zdroje v Ledvicích, s cílem 
přispět ke stabilitě dodávek tepla v lokalitách v Ledvicích a Bílině. Dlouhodobě se zvyšuje podíl 
ústředního a etážového topení. V energii používané k vytápění je zřetelný pokles zájmu o uhlí. 
Naopak více domácností se přiklání k vytápění dřevem a elektřinou. Dle údajů ze SLDB 2001 a 
2011 se také zvýšil počet bytů s plynovým vytápěním (nárůst o 101 bytů) a to i přes nižší počet 
bytů se zavedeným plynem (pokles o 738 bytů). Z celkového pohledu tak došlo ke zvýšení 
intenzity využití plynu pro vytápění. 
tabulka č. 65 Byty dle použitých energií, zdroj: SLDB 2001, 2011 

Obec  rok z toho energie používaná k vytápění v % 

z kotelny 
mimo dům 

uhlí, koks, 
uhelné 
brikety 

plyn elektřina dřevo 

Bílina 2001 73,4 3,3 21,1 1,2 0,5 

2011 60,9 2,1 24,5 2,9 1,3 

Hostomice 2001 6,9 29,7 56,5 5,2 1,2 

2011 3,9 15,3 55,7 5,3 12,8 

Hrobčice 2001 0,3 51,1 31,2 6,9 9 

2011 2,0 32,8 40,0 5,8 14,5 

Ledvice 2001 0,0 84,2 0,0 14,8 1 

2011 0,5 55,3 0,0 33,5 2,5 

Lukov 2001 0,0 46,3 2,4 7,3 43,9 

2011 2,6 68,4 2,6 5,3 21,1 

2001 0,0 76,2 0,0 15,2 8,6 
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Obec  rok z toho energie používaná k vytápění v % 

z kotelny 
mimo dům 

uhlí, koks, 
uhelné 
brikety 

plyn elektřina dřevo 

Měrunice 2011 0,9 59,5 0,0 17,2 17,2 

Ohníč 2001 0,0 37,0 56,8 2,6 3,0 

2011 0,4 18,0 65,7 3,2 9,9 

Světec 2001 0,0 42,6 47,6 5,3 4,3 

2011 0,3 27,3 50,3 7,2 12,2 

Celkem ORP 2001 57,7 12,8 25,1 2,4 1,5 

2011 47,2 8,6 28,6 4,4 3,7 

 
tabulka č. 66 Byty podle způsobu vytápění (%), zdroj: SLDB 2001, 2011 

Obec  rok ústřední etážové (s kotlem 
v bytě) 

kamna 

Bílina 2001 83,2 9,1 4,5 

2011 75,7 8,3 4,1 

Hostomice 2001 50,8 24,4 18,8 

2011 45,5 21,8 16,8 

Hrobčice 2001 42,3 35,1 15,7 

2011 45,5 37,7 16,8 

Ledvice 2001 39,1 24,4 29,4 

2011 36,8 23,0 27,8 

Lukov 2001 50,0 31,6 18,4 

2011 46,3 29,3 17,1 

Měrunice 2001 41,4 29,3 22,4 

2011 45,7 32,4 24,8 

Ohníč 2001 51,9 29,0 13,4 

2011 48,5 27,1 12,5 

Světec 2001 46,7 24,9 21,5 

2011 44,9 23,9 20,7 

Celkem ORP 2001 69,0 12,4 7,3 

2011 74,8 13,4 7,9 

 
tabulka č. 67 Podíl bytů se zavedeným plynem (%), zdroj: SLDB 2001, 2011 

Obec 2001 2011 Vývojový index 2001 
- 2011 

(100% = rok 2001) 

Bílina 84,1 79,1 94,0 

Hostomice 60,5 61,9 102,4 

Hrobčice 31,8 29,6 93,0 

Ledvice 0,5 0,0 848,7 

Lukov 2,4 15,8 647,4 

Měrunice 0,0 7,8 nárůst 

Ohníč 57,8 71,0 123,0 

Světec 48,4 58,0 119,8 

Celkem ORP 74,6 71,3 95,6 
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Území je zcela pokryto signálem televizního a rozhlasového vysílání a signály operátorů sítí 
mobilních telefonů.  

Z nadřazených zařízení technické infrastruktury je nutné zmínit elektrárnu Ledvice postavenou 
v roce 1966 – 1969, s původním výkonem 330 MW. Elektrárna byla v uplynulých letech 
modernizována, v roce 2010 byla dokončena výstavba nového bloku o instalovaném výkonu 
660 MW. Elektrárna dodává teplo do Teplic a Bíliny. Dalším vedlejším produktem je zpracovaný 
odpad ze spalování hnědého uhlí a odsíření, který je využíván ve stavebnictví a pro rekultivace 
hnědouhelného lomu. PÚR 2008 ve znění Aktualizace č. 1 vymezuje jako záměr nadmístního 
významu E4a plochu pro rozšíření elektrárny Ledvice a vyvedení elektrického a tepelného 
výkonu.  

PÚR 2008 ve znění Aktualizace č. 1 dále vymezuje koridor pro vedení 400kV Výškov – 
Chotějovice – Babylon (E10), který je zpřesněn v ZÚR Ústeckého kraje a vymezen jako územní 
rezerva ER5 pro umístění dvojnásobného vedení 400kV TR Chotějovice – TR Výškov. Koridory 
pro umístění vedení jsou převzaty a vymezeny v platných ÚPD dotčených obcí (Změna č. 1 ÚPO 
Hostomice, Změna č. 1 ÚPO Světec, Změna č. 1 ÚPO Lukov, ÚP Měrunice). ZÚR Ústeckého kraje 
vymezují jako územní rezervu rovněž plochu pro umístění elektrické stanice 400/110 kV 
Chotějovice (ER7). 

Výsledkem trendu využívání alternativních zdrojů energie v uplynulých letech je realizace 
fotovoltaických elektráren západně od obce Bílina a východně od obce Světec. Od tohoto 
trendu se pravděpodobně v takto rozsáhlých plochách bude s ohledem na změny v podpoře 
výkupních cen energií z FVE ustupovat. 

Ve všech obcích ORP Bílina jsou umístěna stanoviště na komunální i tříděný odpad, jehož svoz 
je zajišťován v pravidelných intervalech. Způsob nakládání s odpady se obecně řídí Plánem 
odpadového hospodářství Ústeckého kraje 2016 – 2025, lokálně pak obecně závaznými 
vyhláškami o systému nakládání s odpadem. 
 

2.10.3 Dostupnost dopravní a technické infrastruktury 
Výpočet dostupností veřejné infrastruktury vychází určitou měrou z metodiky Maier (2006): 
metodiku „Standardy dostupnosti veřejné infrastruktury“: http://www.uur.cz/images/8-
stanoviska-a-metodiky/od-01-01-2018/35-standardy-dostupnosti-verejne-infrastruktury-
aktualizace-2020-03.pdf.  
Byla vypočítána vzdálenostní dostupnost (fyzická) k nadřazené silniční síti (dálnice I. a II. třídy a 
silnice I. třídy). Dostupnost je počítána síťovou analýzou k nejbližšímu cíli z centra obce po silniční 
a dálniční síti. Výběr cílů je upřesněn níže na základě dostupnosti dat.  
Není zpracována časová ani sídelně strukturální dostupnost. Zároveň není řešen typ území, 
vypočítá se dostupnost pro celé území SO ORP Bílina. Nebylo možné se zabývat složitějšími 
metodami z důvodu absence přesnějších a podrobnějších dat pro výpočet časové dostupnosti 
automobilovou dopravou (CEDA StreetNET) nebo analýzy časové dostupnosti veřejnou 
dopravou (data koordinátora Integrovaného dopravního systému). Pro zpracování vzdálenostní 
analýzy dostupnosti byla využita data ŘSD platná k 1.1.2020. Tato data zahrnují schematickou 
síť dálniční a silniční sítě. Při výpočtu vzdálenosti se zanedbává vzdálenost k nejbližšímu bodu na 
síti, může tedy docházet k odchylkám výpočtů a reality, pokud je cílový bod či centrum obce 
vzdáleno od silnice. 
Níže je uvedeny cílové body a typy dostupností, které budou předmětem analýzy vzdálenostní 
(fyzické dostupnosti): 

Cílový bod      Standard dostupnosti                         
Dostupnost nadřazené silniční sítě   není metodikou stanoven 
 
 

http://www.uur.cz/images/8-stanoviska-a-metodiky/od-01-01-2018/35-standardy-dostupnosti-verejne-infrastruktury-aktualizace-2020-03.pdf
http://www.uur.cz/images/8-stanoviska-a-metodiky/od-01-01-2018/35-standardy-dostupnosti-verejne-infrastruktury-aktualizace-2020-03.pdf
http://www.uur.cz/images/8-stanoviska-a-metodiky/od-01-01-2018/35-standardy-dostupnosti-verejne-infrastruktury-aktualizace-2020-03.pdf
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tabulka č. 68 Dostupnost nadřazené silniční sítě 

Dostupnost [km] 

 

 

Obec B
íli

n
a 

H
o

st
o

m
ic

e 

H
ro

b
či

ce
 

Le
d

vi
ce

 

Lu
ko

v 

M
ěr

u
n

ic
e

 

O
h

n
íč

 

Sv
ět

ec
 

Dostupnost nadřazené silniční sítě 0,0 0,1 0,2 2,4 7,6 1,8 2,8 0,4 

 
Analýza dostupnosti je doplněna o indikátory analyzující přítomnost cílů technické a dopravní 
vybavenosti.  

tabulka č. 69 Přítomnost dopravní a technické infrastruktury v obcích SO ORP Bílina 

Přítomnost 
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Hustota dálniční a silniční sítě 0,57 2,97 0,87 0,23 0,53 0,88 1,37 1,18 

Přítomnost železniční stanice nebo zastávky 1 1 0 0 0 0 1 1 

Podíl obyvatel v trvale obydlených bytech 
napojených na kanalizaci 

97,6 84,6 27,3 65,5 62,2 64,1 77,8 82,4 

Odkanalizování obce 2 2 2 2 2 2 2 2 

Podíl obyvatel napojených na veřejný 
vodovod 

99,9 99,2 98,0 100,0 100,0 100,0 99,9 99,8 

Podíl obyvatel napojených na plynovod 81,7 62,6 44,2 4,9 15,7 9,3 73,4 56,1 

Přítomnost plynovodu 2 2 1 0 0 0 2 2 

 
Dostupnost nadřazené silniční sítě Hustota dálniční a silniční sítě 
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Přítomnost železniční stanice nebo zastávky Podíl obyvatel napojených na kanalizaci 

  
Odkanalizování obce  Podíl obyvatel napojených na veřejný vodovod 

  
Podíl obyvatel napojených na plynovod  
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2.11  Ekonomické a hospodářské podmínky 
Hospodářské podmínky jsou úzce svázány s podmínkami sociodemografickými. Jen samotný podíl 
ekonomicky aktivních vypovídá o počtu lidí, kteří mohou vytvářet ekonomický potenciál. 
Hospodářské podmínky v území SO ORP Bílina zkoumají ukazatele jako je míra zaměstnanosti a 
nezaměstnanosti, ekonomická struktura podle odvětví, vyjíždějící a dojíždějící do zaměstnání a škol, 
atd. 
Sledované jevy pro vyhodnocení stavu území pro ekonomické a hospodářské podmínky: 

tabulka č. 70 Ekonomické a hospodářské podmínky – sledované jevy 

Ekonomické a hospodářské podmínky 

Č. jevu Název jevu Výskyt jevu v ORP 
Bílina 

A_002 plochy výroby ANO 

A_004a brownieldy ANO 

A_119 Další dostupné informace X 

B_007 ekonomická aktivita podle odvětví ANO 

B_008 míra nezaměstnanosti ANO 

B_009a vyjížďka a dojížďka do zaměstnání a škol ANO 

 

2.11.1 Brownfieldy 
Na zájmovém území je množství ploch a budov, které byly v minulosti využívány 
pro průmyslovou, zemědělskou, stavební nebo jinou činnost a v současné době jsou 
neobsazené, opuštěné a důsledkem dřívějšího používání mohou být kontaminované či jinak 
zdevastované, tzv. brownfields. Vysoký podíl brownfields v zastavěném území Indikuje míru 
nehospodárnosti využití zastavěného území a nestabilitu ekonomické základny. Fyzická 
degradace a nevyužití zastavěného území (zejména bývalých výrobních areálů, ale také objektů 
pro bydlení, občanské vybavení apod.) indikuje nízkou ekonomickou atraktivitu území a nezájem 
investorů v daném území investovat do obnovy a znovuobnovení hospodářských činností. 
Nejrozsáhlejší plochy k obnově v SO ORP Bílina jsou v místech výsypek. Dále se v území nalézá 
mnoho opuštěných a zdevastovaných objektů, které jsou přílohou dílčích karet obcí. Opětovné 
využití těchto objektů a pozemků je podmíněno rozsáhlými investicemi na odstranění těchto 
starých zátěží. V souvislosti s novými stavebními záměry na území ORP Bílina je preferováno 
využití „brownfields“. 

2.11.2 Ekonomické subjekty 

Z hlediska počtu ekonomických subjektů je území SO ORP Bílina pod průměrem celého 
Ústeckého kraje i celé ČR. Počtem 17,7 registrovaných ekonomických subjektů na 100 obyvatel 
je ORP Bílina na posledním místě v Ústeckém kraji. Důvodem je jednak nízká atraktivita pro 
podnikání, v druhé řadě i neochota obyvatel k samostatné živnostenské činnosti a preference 
zaměstnaneckého poměru. Tato situace je evidentní především ve městě Bílina.  
tabulka č. 71 Počet registrovaných ekonom. subjektů (ES) v ORP Ústeckého kraje – stav k 31.12.2019, zdroj: ČSÚ 

Obec Ekonomické 
subjekty 
registrované 

Počet 
obyvatel 

Počet 
registrovaných 
ES/100 obyv. 

Bílina 3 991  22600 17,7 

Děčín 18 350  76842 23,9 

Chomutov 15 515  81662 19,0 

Kadaň 7 855  43284 18,1 
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Litoměřice 13 281  59110 22,5 

Litvínov 7 936  37035 21,4 

Louny 9 678  43640 22,2 

Lovosice 5 770  27750 20,8 

Most 15 532  74673 20,8 

Podbořany 2 912  15678 18,6 

Roudnice nad 
Labem 

7 855  32808 23,9 

Rumburk 6 092  32795 18,6 

Teplice 21 614  106472 20,3 

Ústí nad Labem 28 884  119338 24,2 

Varnsdorf 3 656  19905 18,4 

Žatec 5 373  27373 19,6 

Ústecký kraj 174 294  820965 21,2 

 

V roce 2019 bylo v SO ORP Bílina evidováno 3 991 ekonomických subjektů7, z toho pouze 1449 
aktivních, tj. pouze 36,3% z registrovaných ekonomických subjektů.  Počet registrovaných 
ekonomických subjektů se oproti roku 2015 mírně zvýšil.  
tabulka č. 72 Zastoupení ekonomických subjektů v SO ORP Bílina – stav k 31.12.2019, zdroj: ČSÚ 

Obec ES 
registrované 

ES aktivní podíl aktivních ES 
(%) 

Počet aktivních ES 
na 100 obyv. 

Bílina 2890 1057 36,6 6,15 

Hostomice 201 75 37,3 5,98 

Hrobčice 393 98 24,9 7,05 

Ledvice 80 43 53,8 7,9 

Lukov 30 15 50,0 11,9 

Měrunice 64 30 46,9 9,68 

Ohníč 125 47 37,6 6,36 

Světec 208 84 40,4 8,11 

     

SO ORP Bílina 3991 1449 36,3 6,41 

 
Nejvíce aktivních ekonomických subjektů v přepočtu na 100 obyvatel je evidováno v obcích 
Lukov a Měrunice, nejméně v obci Hostomice a Bílina. V celém SO ORP Bílina je velmi nízký podíl 
aktivních ekonomických subjektů oproti registrovaným ekonomickým subjektům. Nejnižší 
uvedený podíl je v obcích Hrobčice a Bílina, naopak nejvyšší podíl nad 50% mají obce Ledvice a 
Lukov. 

                                                           
7 Zdroj: MOS 2019 k 31.12. 
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tabulka č. 73 Počet aktivních ekonom. subj.v období 2015 – 2019, zdroj: ČSÚ (MAS) 

Počet aktivních ekonomických subjektů k 31.12. Rozdíl počtu 
aktivních ES na 
100 obyv. v r. 
2019 - 2015 

 2015 2016 2017 2018 2019 

Bílina 1033 1013 997 1 017 1 057 0,11 

Hostomice 68 66 68 69 75 0,52 

Hrobčice 88 93 92 88 98 0,25 

Ledvice 34 33 35 37 43 1,59 

Lukov 9 11 12 13 15 4,92 

Měrunice 26 23 29 30 30 1,48 

Ohníč 47 47 47 47 47 0,18 

Světec 85 80 81 75 84 -0,26 

SO ORP Bílina 1390 1366 1 361 1 376 1 449 0,21 

 
Od roku 2015 došlo v SO ORP Bílina k mírnému růstu počtu aktivních ekonomických subjektů. 
V přepočtu na 100 obyvatel činil tento nárůst oproti roku 2015 za celý SO ORP Bílina o 0,21 
subjektu. Nejvyšší nárůst v přepočtu na 100 obyvatel byl zaznamenán v obci Lukov a Ledvice 
naopak nejnižší, záporný pokles ekonomických subjektů na 100 obyvatel byl zaznamenán v obci 
Světec. 

 
graf č. 11 Počet aktivních ekonomických subjektů v SO ORP Bílina 

tabulka č. 74 Přehled registrovaných ekonomických subjektů v SO ORP Bílina za období 2015-2019, zdroj: ČSÚ 

EKONOMICKÉ SUBJEKTY SE SÍDLEM NA ÚZEMÍ 
SPRÁVNÍHO OBVODU (k 31. 12.) 

2015 2016 2017 2018 2019 

Ekonomické subjekty celkem (podle RES)4) 3 679  3 815  3 873  3 938  3 991 

fyzické osoby5) 3 059  3 186  3 209  3 255   

z toho zemědělští podnikatelé6) 37  39  41  39   

právnické osoby7/ 620  629  664  683   

z toho obchodní společnosti 279  289  318  333   

Podíl ekonomických subjektů podle 
vybraných odvětví ekonomické činnosti (%)8) 

         

zemědělství, lesnictví a rybářství 3,8  3,9  4,2  4,1   

průmysl celkem 9,5  9,2  9,3  9,3   

stavebnictví 13,4  13,2  13,5  14,0   
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EKONOMICKÉ SUBJEKTY SE SÍDLEM NA ÚZEMÍ 
SPRÁVNÍHO OBVODU (k 31. 12.) 

2015 2016 2017 2018 2019 

obchod, ubytování, stravování a pohostinství 38,5  40,1  40,7  40,3   

Počet subjektů  podle počtu zaměstnanců          

bez zaměstnanců 835  887  868  871   

1–9 zaměstnanci (mikropodniky) 206  194  179  181   

10–49 zaměstnanci (malé podniky) 46  42  44  45   

50–249 zaměstnanci (střední podniky) 9  11  11  11   

250 a více zaměstnanci (velké podniky) 4  3  3  3   

nezjištěno 2 579  2 678  2 768  2 827   

 
tabulka č. 75 Přehled aktivních ekonomických subjektů dle odvětví SO ORP Bílina – stav k 31.12.2019, zdroj: ČSÚ (MAS) 2020 

 Bílina Hostomice Hrobčice Ledvice Lukov Měrunice Ohníč Světec 

Celkem 1 057 75 98 43 15 30 47 84 

A Zemědělství, 
lesnictví, 
rybářství 

37 3 13 2 6 12 3 8 

B-E Průmysl 
celkem 

148 8 17 9 1 4 8 15 

F Stavebnictví 201 16 13 5 1 1 9 20 

G Velkoobchod 
a maloobchod;  
opravy a údržba  
motorových 
vozidel 

203 17 17 10 2 4 6 13 

H Doprava a 
skladování 

32 4 6 3 . 1 2 1 

I Ubytování, 
stravování  
a pohostinství 

77 4 6 3 . 2 2 2 

J Informační a 
komunikační 
činnosti 

16 1 . 1 1 . 1 . 

K Peněžnictví a 
pojišťovnictví 

6 . . . . . . . 

L Činnosti v 
oblasti 
nemovitostí 

43 1 1 1 1 . 1 2 

M Profesní, 
vědecké  
a technické 
činnosti 

100 5 12 3 1 2 5 10 

N 
Administrativní 
a  
podpůrné 
činnosti 

28 6 5 1 . 1 1 2 

O Veřejná 
správa  
a obrana; 
 povinné 
sociální 
zabezpečení 

1 1 1 1 1 2 1 2 

P Vzdělávání 33 2 2 1 . . 1 1 

Q Zdravotní a 
sociální péče 

12 . . . . . 1 . 

R Kulturní, 
zábavní  

22 1 . 1 1 . . 2 
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 Bílina Hostomice Hrobčice Ledvice Lukov Měrunice Ohníč Světec 

a rekreační 
činnosti 

S Ostatní 
činnosti 

83 6 4 2 . 1 4 4 

X nezařazeno . . . . . . . . 

 

Z hlediska činnosti převládá ve všech obcích s výjimkou obce Lukov podnikání v oblasti obchodu a 
služeb. V této kategorii se jedná především o drobné živnostníky. Postupné navyšování podílu 
podnikatelských subjektů je důsledkem změny životního stylu a potřeb obyvatel a zlepšování životní 
úrovně.  

Podnikání v oblasti průmyslu a výroby není z hlediska počtu subjektů významné, v území má nicméně 
dlouholetou tradici a představuje značný plošný rozsah. Jedná se zejména o těžební provozy 
(Severočeské Doly, a.s. - uhlí, a.s., Basalt, s.r.o. - štěrkopísek), výrobu elektrické energie (Elektrárna 
Ledvice – ČEZ), stavebnictví (Speciální stavby Most, spol. s r.o., ABS stavební společnost s.r.o., 
Stavebniny ALFA, a.s., HET, spol. s r.o. – výroba barev), strojírenství (Metalimpex Group, spol. s r.o., 
Tedos, s.r.o.), dřevozpracující průmysl (Truhlárna Ledvice), potravinářství (SKATT, spol. s r.o. – výroba 
smažených brambůrků) nebo menší elektromontážní závody (SEAM Bílina s.r.o.). Mezi novější klíčové 
ekonomické subjekty v území patří AGC Automotive Czech, a.s. v Chudeřicích (sklářský průmysl) nebo 
Shanghai Mailing Czech, a.s. v Hrobčicích (potravinářský průmysl). S tradicí lázeňství v Bílině souvisí 
průmyslový provoz stáčírny minerálních vod Bílinská kyselka (Bohemia Healing Mineral Waters CZ, 
a.s.). 

Podnikání v zemědělství má větší význam v Lukově a v Měrunicích, kde jsou lepší morfologické a 
klimatické podmínky pro zemědělství. Zejména v obci Lukov došlo v posledních dvou letech 
k výraznému nárůstu počtu ekonomických subjektů v tomto sektoru. V těchto obcích jsou také 
realizovány rozsáhlé investice do zlepšení úrodnosti půd (odvodnění). Větší plochy funkčních areálů 
zemědělské výroby najdeme dále v Hrobčicích (Agro Teplice, ADAS Svoboda, s.r.o.) nebo v Ohníči 
(drůbežárna). Nadmístní význam má Mlýn Křemýž (IK TRADE, s.r.o.), u řeky Bíliny mezi Hostomicemi a 
Ohníčí. 
Dlouhodobě převládá zaměření ekonomických subjektů do oblasti terciéru, z obcí ORP Bílina si v tomto 
sektoru nadále udržují nejvyšší podíl obce Bílina a Ledvice. 
 

2.11.3 Trh práce 

Problémem celého regionu jsou důsledky dřívějšího zaměření ekonomiky na specifická 
průmyslová odvětví (těžba surovin, výroba elektrické energie). To se v průběhu restrukturalizace 
ekonomiky v 90. letech projevilo rychlým růstem míry nezaměstnanosti. Paralelním důsledkem 
jednostranného hospodářského zaměření byla i nepříznivá kvalifikační struktura a horší 
adaptibilita pracovních sil, což jsou faktory vedoucí k dlouhodobé nezaměstnanosti.  

Trh práce je dále charakteristický nízkým počtem volných pracovních míst a naopak vysokým 
počtem nepřizpůsobivých a nedostatečně vzdělaných obyvatel.  

 
Podíl nezaměstnaných osob dosažitelných 

Na základě dohody Ministerstva práce a sociálních věcí (MPSV) s ČSÚ se v roce 2013 začal 
využívat nový ukazatel s názvem podíl nezaměstnaných osob, který vyjadřuje podíl 
registrovaných dosažitelných uchazečů o zaměstnání ve věku 15 – 64 let ze všech obyvatel ve 
věku 15 - 64 let (čitatel i jmenovatel vždy k 31.12. daného roku). Tento ukazatel nahradil dříve 
zveřejňovanou míru registrované nezaměstnanosti, která na úrovni obcí a SO ORP poměřovala 
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všechny dosažitelné uchazeče o zaměstnání k 31.12. pouze k ekonomicky aktivním osobám z 
posledního dostupného SLDB (údaj dostupný pouze 1x za 10 let). 

Ukazatel vyjadřuje míru ekonomické aktivity obyvatel obcí. Vysoký podíl nezaměstnaných osob 
indikuje ekonomickou labilitu obce a její nízkou ekonomickou výkonnost. Příčinou je obvykle 
množstevně nedostatečná nebo strukturálně nevhodná (neodpovídající např. vzdělání a 
kvalifikaci obyvatel obce) nabídka pracovních příležitostí pro obyvatele obce přímo v obci nebo 
jejím nejbližším okolí, příčinou může být také ztížená dopravní dostupnost území s optimální 
nabídkou pracovních příležitostí z obce.        
tabulka č. 76 Podíl nezaměstnaných osob dosažitelných v období 2015-2019, zdroj: ČSÚ 

Podíl nezaměstnaných osob dosažitelných (%) 

Obec 2015 2016 2017 2018 2019 

Bílina  7,3 6,65 4,28 3,17 2,68 

Hostomice 10,4 9,15 5,68 3,39 3,81 

Hrobčice 4,7 2,69 2,77 2,50 1,66 

Ledvice 8,6 5,66 4,27 1,87 1,60 

Lukov 5,1 8,14 2,53 2,60 1,30 

Měrunice 5,8 5,70 5,36 4,19 2,31 

Ohníč 4 5,30 2,93 1,94 1,30 

Světec 4 3,48 2,00 1,28 1,55 

Celkem ORP Bílina 7,1 6,3 4,1 3,00 2,50 

Ústecký kraj 8,9 7,70 5,30 4,50 3,90 

ČR 6,2 5,10 3,70 3,10 2,90 

 

 
graf č. 12 Podíl nezaměstnaných osob 

 

V roce 2019 vykazovaly nejvyšší podíl nezaměstnaných osob obec Hostomice (3,81) a město 
Bílina (2,68 %). Všechny ostatní obce v ORP Bílina pak vykazovaly nižší podíl nezaměstnaných 
osob než je průměr ORP Bílina (2,5%). Celokrajský průměr nezaměstnaných osob (3,9%) 
nepřevyšuje žádná obec. Vůbec nejnižších hodnot, dokonce pod průměrem celé ČR vykazovaly 
v roce 2019 téměř všechny obce mimo obce Hostomice. 
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tabulka č. 77 Skladba počtu uchazečů o zaměstnání k 31.12.2019, zdroj: ČSÚ 
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Bílina 313 337 8 50 

Hostomice 32 35 1 2 

Hrobčice 17 19 0 3 

Ledvice 6 6 1 1 

Lukov 1 2 0 0 

Měrunice 5 5 0 0 

Ohníč 6 6 0 0 

Světec 11 12 0 1 

 
 

2.12  Rekreace a cestovní ruch 

ORP Bílina se nachází mimo hlavní oblasti turistického ruchu ČR. Vzhledem k převládajícímu 
průmyslovému charakteru oblasti, má území relativně nízký podíl rekreační funkce a turistických cílů. 

Sledované jevy pro vyhodnocení stavu území pro rekreaci a cestovní ruch: 

tabulka č. 78 Rekreace a cestovní ruch – sledované jevy 

Rekreace 

Č. jevu Název jevu Výskyt jevu v ORP 
Bílina 

B_015 rekreační oblasti  ANO 

B_016 počet staveb pro rodinnou rekreaci X 

B_017 kapacita a kategorie ubytovacích zařízení ANO 

 

Dle rajonizace cestovního ruchu prováděné Českou centrálou cestovního ruchu CzechTurism spadá 
celá ORP Bílina do turistického regionu Severozápadní Čechy a na pomezí turistických oblastí Krušné 
hory a Podkrušnohoří (severozápadní část ORP Bílina) a České Středohoří a Žatecko (jihovýchodní část 
ORP Bílina). 

2.12.1 Turistická informační centra 

Pro podporu cestovního ruchu jsou zřízena turistická informační centra v Bílině a v Měrunicích. Obě 
centra sídlí v budově městského / obecního úřadu. Obec Měrunice byla za podporu cestovního ruchu 
v roce 2014 oceněna Krajským úřadem Ústeckého kraje. 

Specifické infocentrum se nachází v areálu ČEZ – v objektu Elektrárny Ledvice. Poskytuje informace o 
elektrárně a uhelné energetice. Součástí infocentra je tematická expozice a nabídka exkurzí do 
elektrárenského provozu. 
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2.12.2 Pěší a cyklistické turistické trasy 

Správním územím ORP Bílina prochází následující značené pěší turistické trasy: 
tabulka č. 79 Značené pěší turistické trasy na území ORP Bílina 

Barva trasy Průběh trasy (tučně území ORP Bílina) Délka úseku trasy 

v ORP Bílina (km) 

červená Třebívlice – Dřevce – Hrobčice (PR Hradišťanská louka) – Lukov 

(Štěpánov) – Lukov – Bžany - Teplice 

9,9 

červená Bílina (Lázně Kyselka) – Braňany - Želenice 3,7 

žlutá Lukov (Štěpánov) – Kostomlaty pod Milešovkou – Ohníč - Teplice 7,4 

modrá Lukov – Žalany (Černčice) – Milešovka – Velemín – Oparno – NPR Lovoš 1,7 

zelená Skršín – Lužice – Měrunice – Hrobčice (Červený Újezd) – PR 

Hradišťanská Louka 

7,1 

zelená Bílina (Bořeň – historické centrum – Lázně Kyselka) 8,7 

naučná stezka 

Bořeň 

Bílina (NPR Bořeň) 2,4 

Na území ORP Bílina je velmi řídká síť značených pěších turistických tras. Území ORP Bílina je stále 
širokou veřejností vnímáno jako území deprivované povrchovou těžbou a proto neatraktivní pro 
cestovní ruch. Poloha území mezi turisticky vysoce atraktivními územími - Krušnými horami a Českým 
středohořím však potenciál rozvoje cestovního ruchu jednoznačně zvyšuje.   

Správním územím ORP Bílina prochází následující značené cykloturistické trasy: 
tabulka č. 80 Značené cykloturistické trasy na území ORP Bílina 

Číslo cyklotrasy Průběh cyklotrasy (tučně obce v ORP Bílina) Délka úseku trasy 

v ORP Bílina (km) 

25 Brandov/Olbernhau (SRN) – Hora Svaté Kateřiny - Litvínov – Most – Lužice 

– Hrobčice (Mirošovice) - Hrobčice (Tvrdín) – Měrunice -  Hrobčice 

(Červený Újezd) – Oparno – Malé Žernoseky 

85,6 

231 Nové Město – Osek – Duchcov – Ohníč (Pňovičky) - Ohníč (Křemýž) – Ohníč 

– Bžany – Kostomlaty pod Milešovkou – Lukov – Lukov (Štěpánov) – Dřevce 

-  Hrobčice (Červený Újezd) – Měrunice 

55,1 

232 Měrunice – Libčeves – Dobroměřice - Louny  18,4 

3106 Chouč – Lužice – Skršín – Bečov – Polerady – Havraň – Malé Březno – 

Strupčice - Vrskmaň – Vysoká Pec – Jezeří – Černice – Horní Jiřetín - Litvínov 

– Braňany – Želenice (okružní) 

74,8 

Na území ORP Bílina je velmi řídká síť značených cykloturistických tras. Tato skutečnost je dána 
zejména významným narušením krajiny povrchovou těžbou uhlí, výsypkovým hospodářstvím a dalšími 
souvisejícími aktivitami. Důsledkem povrchové těžby je výrazné snížení prostupnosti krajiny 
povrchovými doly a rozsáhlými výsypkami, přerušení původních přirozených prostorových vazeb a 
cestní sítě. I přesto přes obce ORP Bílina procházejí značené cykloturistické trasy, které území ORP 
Bílina napojují na turisticky nejatraktivnější území v regionu – na Krušné hory (cyklotrasa č. 25 a 231), 
na České středohoří (cyklotrasy č. 231 a 232), na údolí řeky Labe (cyklotrasa č. 231) a na údolí řeky 
Ohře (cyklotrasa č. 232). Specifická je cyklotrasa č. 3106, jednak okružní formou trasy (okolo města 
Most), v druhé řadě pak charakterem území, kterým prochází – jedná se o „vyhlídkově-naučnou“ trasu 
mezi devastovanými těžebními prostory Mostecké pánve. 

Všechny výše uvedené značené cykloturistické trasy jsou v území ORP Bílina vedeny převážně po 
silnicích II. a III. třídy. 
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V roce 2019 proběhla v rámci rekultivace Radovesické výsypky výstavba cyklostezky v délce 4,8 
km. Na cyklostezku je možné  najet v Bílině Za Chlumem a jet až ke Kostomlatům, a odtud se pak 
napojit na soustavu cyklostezek v Českém středohoří. 

2.12.3 Ubytovací a stravovací zařízení 

Vzhledem k nízkému rekreačnímu potenciálu území a malé poptávce je nabídka ubytování a stravování 
omezená, přesto dostačující.  

Ubytovací zařízení se nachází v Bílině, Ohníči, Lukově a Měrunicích, ostatní obce možnost ubytování 
nenabízí. Přehled ubytovacích zařízení v SO ORP Bílina zobrazuje následující tabulka: 

 

tabulka č. 81 Ubytovací zařízení v SO ORP Bílina, zdroj: ČSÚ, booking.com 

Obec Část obce Ubytovací zařízení Adresa Pozn. 

Bílina Bílina Hotel U Lva Mírové náměstí 92/19 kapacita 50 osob 

Bílina Hotel Haus Mönchgut Husova 320/10, Bílina Kapacita 73 lůžek 

Bílina Penzion Husitská bašta Komenského 37/14 kapacita 13 osob 

Bílina Penion Restaurace U 

Kadi 

Kyselska 189/31, 

Bílina Kyselka 

Kapacita 50 – 80 míst 

Bílina Penzion 12Bomber - 

Bílina 

Petra Bezruče 6/11 kapacita 4 osoby 

Bílina Penzion Bořeň 5. Května 191 kapacita 10 osob 

Bílina Penzion Pražanka 

Stiller 

Aleská 268, Bílina kapacita 10 osob 

Bílina Penzion Bezovka Bezovka 34/4 kapacita 15 osob 

Bílina Ubytování M.Mufová Mládežnická 278/2 ubytování 

v soukromí, kapacita 

10 osob 

Bílina Ubytování Kornout Kyselská 307/24 kapacita 15 osob 

Bílina Autokemp Kyselka Kyselská 408 kemp s chatkami a 

plochou pro vlastní 

stany a karavany , 

celkem 33 chatek 

Chudeřice ubytovna Chudeřice – 

Ledvice 

Osada Chudeřice 130 

(areál ČEZ, a.s.) 

kapacita 256 lůžek 

Hostomice bez ubytovacích zařízení 

Hrobčice bez ubytovacích zařízení 

Ledvice bez ubytovacích zařízení 

Lukov Štěpánov Chata Václav Lukov - Štěpánov 26 Kapacita 8 lůžek 

Měrunice Měrunice Chalupa Měrunice Měrunice 98 venkovské stavení se 

zvířecí farmou, 

k pronájmu, kapacita 

8 osob 

Ohníč Němečky Apartmán Marie Němečky 10, 

Němečky 

Kapacita 11 lůžek 

Světec bez ubytovacích zařízení 

https://www.penziony.cz/bilina/penzion-husitska-basta/
https://www.penziony.cz/bilina/ubytovani-mmufova/
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Výše uvedená ubytovací zařízení nabízí rovněž možnost stravování. Další samostatná stravovací 
zařízení se nachází v Bílině, Hostomicích, Ledvicích, Ohníči (Ohníč, Křemýž), Hrobčicích (Hrobčice, 
Razice) a Světci (Chotějovice, Štrbice).   

2.12.4 Atraktivity cestovního ruchu 

S výjimkou Bíliny se v území nenachází nemovité kulturní památky ve vyšší koncentraci. Většinu 
evidovaných nemovitých kulturních památek tvoří drobné sakrální stavby, případně sochy či pomníky 
(obce Světec, Hrobčice, Ledvice, Lukov, Měrunice, Ohníč). Větší stavby s kulturně – historickou 
hodnotou jsou často ve špatném stavebním stavu nebo jsou využívány jako objekty občanské 
vybavenosti.  

Bílina je město s bohatou historií. Osídlení území trvá od mladší doby kamenné, významnější doklad 
jsou o slovanském osídlení. Existence slovanského hradiště s přilehlým hradem (dnes zámek) na 
území Bíliny bylo již v roce 1966 podnětem k vyhlášení archeologické památkové rezervace, 
výnosem MŠK č.j. 17.684/66-V/2. Historické jádro města a území lázní Bílina bylo vyhláškou MK ČR 
č. 476/1992 Sb., ze dne 10. 9. 1992 prohlášeno městskou památkovou zónou .  

Předmětem památkové ochrany a péče v památkové zóně jsou:  

 historický půdorys a jemu odpovídající prostorová a hmotová struktura s charakteristickými 
městskými interiéry  

 panorama a hlavní dominanty města v blízkých a dálkových pohledech  

 nemovité kulturní památky a objekty dotvářející charakter památkové zóny – objekty v 
památkovém zájmu  

 veřejná a vyhrazená zeleň  

 další části území památkové zóny  

Nejatraktivnějšími lokalitami v památkové zóně z hlediska cestovního ruchu jsou památky na Mírovém 
náměstí, v Seifertově a v Komenského ulici (měšťanské domy a dominanta kostela sv. Petra a Pavla), 
areál barokního zámku s přilehlým parkem, pivovar a židovský hřbitov. Neméně unikátní součástí 
památkové zóny je urbanisticky a krajinářsky zajímavý areál Kyselky s památkově chráněnou budovou 
městských lázní, z počátku 18. století. Bohužel i v případě Bíliny je atraktivita degradována špatným 
stavebním staveb kulturních památek (pivovar) nebo jejich uzavřením pro veřejnost (zámek Bílina, 
který je v soukromém vlastnictví, nebo dlouhodobě nefunkční areál lázní). 

Město Bílina se může pochlubit vysokou koncentrací dobře udržovaných atraktivních památkově 
chráněných objektů. Z celkového počtu 68 nemovitých kulturních památek v ORP se 34 z nich nachází 
právě v Bílině8.  

V Bílině jsou hlavními atraktivitami cestovního ruchu tyto stavby a přírodní atraktivity: 

 Zámek v Bílině 

Zámek byl přestavěn z gotického hradu v letech 1675-1682 na základě návrhu G.O.Tencally architektem Antoniem 
della Porta. Protáhlá bloková budova s nárožními bastiony pokrytá sedlovou střechou shlíží svým západním 
patrovým průčelím o devatenácti okenních osách na náměstí. Východní průčelí o sedmnácti okenních osách, 
členěné pilastry a střídáním segmentových a trojúhelníkových frontónů, hledí do nádvoří. Uvnitř zámeckého areálu 
stojí na obdélném půdorysu zbytek bývalého hradního opevnění, bašta zvaná Manda. V jejím lomovém omítnutém 
zdivu vyniká portál ukončený lomovým obloukem. 

 Kostel sv. Petra a Pavla v Bílině 

Kostel je tvořen trojlodím s odsazeným, pětiboce uzavřeným presbytářem a je zakryt sedlovou střechou. Vedle stojí 
věž s přilbovou střechou a lucernou. Okna v lodi jsou půlkruhová a v presbytáři lomená bez kružeb. Vevnitř se střídají 
žebrové a křížové klenby, závěr jižní lodi je sklenut paprsčitě. Zajímavé jsou dva renesanční náhrobky Jiřího a Litvína 

                                                           
8 zdroj: http://monumnet.npu.cz ke dni 23.8.2016 

http://monumnet.npu.cz/
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z Lobkovic z období po roce 1580. V celé architektuře se prolínají gotické a renesanční prvky, vzniklé za přestavby v 
letech 1573 - 1575. Z původně gotické stavby se zachovalo zdivo ze 13. století v prostřední a jedné boční lodi. 

 Špitální kostel na Újezdě 

Jde o jednolodní renesanční stavbu z období kolem roku 1600 s valbovou střechou. Kamenný portál s pozdně 
renesanční ornamentikou je umístěn v západním průčelí. Uvnitř je loď sklenuta valeným obloukem, presbytář 
zakončuje sítová klenba, která dokládá působení gotické tradice i v pozdní renesanci. 

 Husitská bašta v Bílině 

Zbytek víceboké hradební bašty z kamenného zdiva, pocházející z období kolem roku 1470, nemá s husity nic 
společného. Je analogický s podobnými stavbami v Táboře a Žatci. 

 Radnice v Bílině 

Dominanta města postavená v letech 1908-1911 v secesním stylu. 50 m vysoká radniční věž obsahuje vzácné hodiny 
poháněné hodinovým strojem, který je dodnes v provozu. 

 Lázně Kyselka 

Lázeňské domy v neobarokním stylu včetně zřídelního závodu, byly vybudovány v 2. polovině 19. Století knížetem 
Lobkowicem, podle projektu architekta Sablicka. Proslulá lesní kavárna v lázeňském parku stála původně na zemské 
jubilejní výstavě v Praze v roce 1891.V roce 1855 byl zbudován rozsáhlý lázeňský park. Lázně měly širokou indikaci, 
ale nejlepší výsledky prokazovaly v léčbě dýchacích cest a trávicího ústrojí. Po 2. světové válce byly lázně 
znárodněny, park přestal být udržován a areál pustl. V současné době jsou lázně uzavřené, město dlouhodobě 
usiluje o jejich znovuzprovoznění a v současné době probíhá postupná rekonstrukce jednotlivých objektů 
lázeňského areálu.  Bez omezení provozu zůstává stáčírna Bílinské kyselky. 

 Bořeň 

Národní přírodní rezervace vyhlášená již v roce 1946. Hlavním předmětem ochrany je znělcový masiv Bořeň 
dosahující nadmořské výšky 539 m n. m. a ohrožená rostlinná společenstva stepního charakteru s reliktními pozdně 
glaciálními prvky a řada ohrožených a zvláště chráněných druhů. Vrch Bořeň vytváří přirozenou dominantu okolí 
Bíliny. Vrch Bořeň je cílem turistické stezky z Bíliny a Školní naučné stezky, vedoucí z lázeňského areálu Kyselka 
v Bílině. Je místem zajímavých pohledů na České Středohoří, Krušné hory a města a obce v okolí. Pod vrcholem se 
nachází turistická chata. 

Nejzachovalejší turisticky atraktivní objekt mimo vlastní město Bílina je v obci Světec. Jedná se o 
barokní zámek z počátku 18. století, vybudovaný na místě původního románského kláštera. 
Dvoupatrová budova se sedlovou střechou na půdorysu značně protáhlého obdélníku je obklopena 
parkem, nyní již zcela zpustlým. Zatímco vstupní průčelí s mělkým čtyřosým rizalitem si zachovalo raně 
barokní podobu, zahradní průčelí prošlo klasicistní přestavbou. V roce 1973 byl zámek opraven a nyní 
je využíván jako sídlo obecního úřadu. Kromě toho v něm byly zřízeny byty a instalována pamětní síň 
malíře a grafika Vojtěcha Preissiga, který se ve Světci roku 1873 narodil. K zámku přiléhá areál 
zámeckého parku a kostel sv. Jakuba Většího, vybudovaný v románském stylu, dostavěný ve stylu rané 
gotiky a s nynější barokní podobou z let 1731 - 1733. Architektem barokní přestavby trojlodní baziliky 
byl litoměřický architekt Octavio Broggio. Jedinou zachovanou částí původního klášterního kostela je 
dvouvěžové zbarokizované západní průčelí, které tvoří nápadnou dominantu nejen této stavby, ale i 
okolí. 

V Mirošovicích (část obce Hrobčice) se nachází barokní zámek z druhé poloviny 17. století, postavený 
na místě původní gotické tvrze. Zámek je dnes nevyužívaný a v havarijním stavu, jen obtížně se 
shromažďují finance na jeho postupnou opravu. V samotné obci Hrobčice je renesanční tvrz, která je 
po dlouholetém užívání pro zemědělské účely rovněž v havarijním stavu.  

V Křemýži (část obce Ohníč) se nachází zámek z počátku 19. století, vybudovaný na místě tvrze ze 13. 
století, který dříve sloužil jako léčebna dlouhodobě nemocných. Postupně probíhá rekonstrukce 
objektu, ten však zůstává uzavřen pro veřejnost. Vlastník do budoucna uvažuje o zpřístupnění alespoň 
zámeckého parku. Ve stejné obci, v části Pňovičky, najdeme zámek Tuchlov z 1. poloviny 19. století, 
který dnes slouží jako dětský domov.  
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Další přírodně zajímavé lokality se nachází v obcích Hostomice (Husův vrch), Hrobčice (Trupelník  
a Dřínek) a Lukov (Štěpánovská hora).  

Obce Měrunice, Lukov a částečně Hrobčice leží na území CHKO České Středohoří, které přispívá ke 
zvýšení jejich atraktivity a rekreačního potenciálu. 

Kopcovitý terén nabízí velké množství vyhlídkových míst, jak v CHKO, tak v omezené míře  
i v severní části zájmového území. V blízkosti Červeného Újezdu (část obce Hrobčice) se nachází vrch 
Ostrý (718 m), umožňující výhled na krajinu Českého Středohoří a nedalekou Milešovku.  

2.12.5 Rekreace u vody 

Voda je v ORP Bílina pro rekreaci využívána minimálně, v severní části území zejména z důvodu 
výrazných změn hydrologických poměrů v důsledku dlouholeté těžby, v jižní části území pak značné 
geomorfologické členitosti území s nízkou četností vodních toků a ploch.   

Přestože je tok řeky Bíliny v některých  úsecích regulovaný, je hojně využíván pro vodní turistiku, a to 
v horním úseku Obrnice - Dolánky (km 46.1 - 26.3) a v dolním úseku Dolánky – ústí do Labe (km 26.3 - 0.0). Tok 
je tedy sjízdný v celém rozsahu správního území ORP Bílina (Ohníč – Hostomice – Světec - Bílina). 

V současné době má vodní rekreace především podobu místních koupališť. V Bílině na Kyselce najdeme 
městské koupaliště s přilehlým campingem a rekreačně - sportovním areálem, v obci Světec - část obce 
Štrbice přírodní koupaliště. Nna Mrzlickém potoce pod vrchem Holibka u Razic (část obce Hrobčice) se 
nachází Holoubkův Mlýn s rybníkem, nicméně jeho turistická atraktivita je minimální. Zajímavou a 
velmi oblíbenou lokalitou pro koupání a rybaření je bývalý oprám Márinka u obce Světec, vzniklý 
zatopením dřívější důlní jámy, kde byla pro účely zlepšení rekreačního využití vybudována rovněž 
písečná pláž.  

Využití vodního prvku pro rekreaci je součástí rekultivačních záměrů v území postiženém těžbou. Po 
realizaci oprámu Márinka by se výhledově druhou vodní plochou ve vytěženém prostoru mohlo stát 
Ledvické jezero, byť se vlastně jedná o bývalé odkaliště, využívané pro potřeby Elektrárny Ledvice.  

Hydrická rekultivace vytěžených území je obrovskou příležitostí i v prostoru současného velkolomu 
Bílina, kde by mělo vzniknout rekreační jezero Bílina s rozlohou 930 ha. Vzhledem k rozsahu plánované 
rekreační plochy má zařízení bezpochyby potenciál dosáhnout regionálního významu. 

2.12.6 Netradiční formy turistického ruchu 

Území ORP Bílina nabízí zcela netradiční a ojedinělou kombinaci aktivit, k nimž je možné do budoucna 
počítat i s rozvojem dalších, ekologických forem cestovního ruchu jako například agroturistiky, 
hippoturistiky či montánního turismu, který v regionu může navázat na široké množství podnětů. 
Potenciál území lze spatřovat také v nově se prosazujícím trendu incentivního turismu, jenž v řešeném 
území umožňuje využití zázemí města s netradiční nabídkou volnočasových aktivit.  

Jedinečný potenciál pro vznik nových rekreačních ploch nadmístního významu, vhodných pro 
netradiční přírodní formy turistického ruchu (outdoorové aktivity), nabízí území na kterých byla či 
dosud je provozována těžba uhlí. Tato území jsou unikátní především vzhledem k rozsahu a zároveň 
své poloze. Obecný rámec záměrů na využití těchto ploch stanoví již plány sanace a rekultivace, které 
rekreační využití území předpokládají jako jednu ze základních forem rekultivace území. 

2.12.7 Rekreační potenciál 
Rekreační potenciál je ukazatel vypočtený z podílu součtu ploch rekreačně využitelných (lesy, 
louky, pastviny, vodní plochy, zahrady) k celkové ploše obce. Rekreační potenciál za celé území 
SO ORP Bílina je 39,34%, což je podprůměrná hodnota v rámci Ústeckého kraje. Nejvyšší 
rekreační potenciál mají obce Lukov, Ohníč a Světec. 
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Bílina  311,7 438,6 35,5 50,6 3250,3 25,73 

Hostomice 29,5 8,7 15,6 12,1 299,8 21,96 

Hrobčice 551,6 1059,4 32,9 35,3 4258,5 39,43 

Ledvice 20,1 121,8 7,7 3,7 496,7 30,87 

Lukov 154,9 716,5 4,0 11,3 963,5 92,04 

Měrunice 80,6 152,7 15,1 4,3 1148,6 22,00 

Ohníč 150,0 225,9 9,6 21,7 707,0 57,58 

Světec 263,5 278,6 17,7 20,9 1234,0 47,06 

SO ORP Bílina 1561,7 3002,2 138,0 160,0 12358,3 39,34 

Ústecký kraj      48,18 

 

2.13  Bezpečnost a ochrana obyvatel 
Ochrana obyvatelstva představuje plnění úkolů v oblasti plánování, organizování a výkonu činností za 
účelem předcházení vzniku, zajištění připravenosti na mimořádné události a krizové stavy a jejich 
řešení; ochranou obyvatelstva je dále plnění úkolů civilní obrany. Jedná se tedy o plnění úkolů v 
souvislosti s ochranou života, zdraví, majetku a životního prostředí při mimořádných událostech a 
krizových situacích jak nevojenského, tak vojenského charakteru. 
Úkoly ochrany obyvatelstva jsou legislativně řešeny zejména zákonem o Integrovaném záchanném 
systému (IZS), který mimo jiné vymezuje působnost a pravomoc státních orgánů a orgánů územních 
samosprávných celků, práva a povinnosti právnických a fyzických osob při přípravě na mimořádné 
události a při záchranných a likvidačních pracích a při ochraně obyvatelstva před a po dobu vyhlášení 
krizových stavů. Zároveň zákon stanoví základní rozsah úkolů a působností v systému ochrany 
obyvatelstva, který je definován jako plnění úkolů civilní ochrany, zejména varování, evakuace, ukrytí 
a nouzové přežití obyvatelstva a další opatření k zabezpečení ochrany jeho života, zdraví a majetku. 
Současná definice však zdaleka neodráží všechny úkoly, které jsou v běžné praxi řešení mimořádných 
událostí a krizových situaci realizovány. Jedná se například o problematiku informování obyvatelstva o 
vzniku mimořádné události či krizové situace nebo preventivně výchovnou činnost. 
Pro efektivní řešení mimořádných událostí a krizových situací je nezbytné disponovat dostatečným 
množstvím odborně vyškoleného personálu, který bude schopen svých znalostí aktivně využít za 
účelem minimalizace dopadů události. Stěžejními silami pro řešení mimořádných událostí a krizových 
situací jsou zejména:  

 základní složky IZS,  

 ostatní složky IZS,  

 členové příslušných krizových štábů,  

 právnické a podnikající fyzické osoby,  

 nestátní neziskové organizace, 

 dobrovolníci.  
 
Činnost jednotlivých sil je možno rozdělit do nasazení v rámci následujících stupňů řízení:  

 strategická (na úrovni představitele správního orgánu v daném území podporovaného 
krizovým štábem), 

 operační (na úrovni spolupráce operačních středisek základních složek IZS koordinované 
operačním a informačním střediskem IZS) a  

 taktická (na úrovni velitele zásahu řídícího zásah a koordinujícího složky IZS). 
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IZS je vybudován k přípravě a provádění záchranných a likvidačních prací při mimořádných událostech 
a krizových situacích, což je jeden z úkolů ochrany obyvatelstva. Jde o systém spolupráce složek IZS a 
jejich koordinovaný postup při přípravě a řešení mimořádných událostí a krizových situací. 
Zdroj: Koncepce ochrany obyvatelstva do roku 2020 s výhledem do roku 2030, Ministerstvo vnitra 

Sledované jevy pro vyhodnocení stavu území pro bezpečnost a ochranu obyvatel: 
tabulka č. 82 Bezpečnost a ochrana obyvatel – sledované jevy 

Bezpečnost a ochrana obyvatel 

A_83 Jaderná zařízení NE 

A_84 Objekty a zařízení zařazené do skupiny A nebo B s umístěnými 
nebezpečnými látkami 

NE 

A_107 Objekt důležitý pro obranu státu a jejich OP a zájmová území ANO 

A_108 Vojenské újezdy a jejich zájmová území NE 

A_109  Vymezené zóny havarijního plánování NE 

A_110a Objekty civilní a požární ochrany  ANO 

A_112a Stavby důležité pro bezpečnost státu a vymezená území pro zajištění 
bezpečnosti státu 

ANO 

 

2.13.1 Objekty pro ochranu a bezpečnost státu 
Na území SO ORP Bílina zasahuje ochranné pásmo sektor B radiolokátoru Hrušovany, které 
zasahuje obce Bílina, Hostomice, Hrobčice, Ledvice, Lukov, Měrunice a Světec. 
Radiolokátor je situován přibližně1 km jižně od silnice č. R7 (Chomutov - Praha), vedle silnice 
spojující obce Lažany a Hrušovany. Nadmořská výška spodní hrany antény radaru (vztažný bod 
OP) je 316,78 m Bpv. 
Ochranné pásmo radiolokátoru je tvořeno dvěma sektory, pro které platí:  
Sektor A - má tvar kruhu se středem v ose antény radaru a poloměrem 500 m. V sektoru A nesmí 
být zřizovány stavby, nadzemní vedení, železniční trakce, kovové ploty, které převyšují 
vodorovnou rovinu ve výšce 3 m pod úrovní spodní hrany antény. Výška této vodorovné roviny 
je 313,78 m Bpv.  
Sektor B - má tvar mezikruží se středem v ose antény radaru s poloměry 500 m a 5 000 m. V 
sektoru B nesmí být zřizovány stavby, nadzemní vedení, železniční trakce, kovové ploty, které 
převyšují kuželovou plochu se stoupáním +0,3° a vrcholem, který leží v ose antény ve výšce 5,6 
m pod úrovní spodní hrany antény radaru. Nadmořská výška vrcholu překážky nesmí na 
poloměru 5 000 m od osy radaru přesáhnout výšku 337,35 m Bpv (výška spočítána bez započtení 
vlivu zakřivení země).  
Sektor B v podmínkách Armády České republiky, dle předpisu Let-1-6/L14 Vojenská letiště, 
(platnost od 1. července 2017), hlavy 11, je pro účely posuzování vlivu větrných elektráren na 
provoz radaru zvětšen do vzdálenosti 30 000 m. V tomto sektoru nesmí být zřizovány větrné 
elektrárny bez posouzení a schválení OdVL SDK MO. Nadmořská výška vrcholu větrné elektrárny 
nesmí na poloměru 30000 m od osy radaru přesáhnout výšku 538,81 m Bpv (výška spočítána se 
započtením vlivu zakřivení země).  
V sektorech A a B mohou být ojedinělé bodové překážky, jako jsou sloupy, komíny apod., pokud 
jsou ve větší vzdálenosti než 100 m od antény primárního radaru. V menší vzdálenosti mohou 
být jen ojedinělé bodové překážky, jako jsou tyče, jímače blesků a podobně. Všechny bodové 
překážky v ochranném pásmu musí být vždy posouzené a schválené OVL SDK MO. Všechny 
pevné překážky se souvislou plochou větší než 20 m2 jako hangáry, sklady, sila, velké budovy a 
podobně, pokud jsou v přímé radiové dohlednosti radarové antény a jsou v menší vzdálenosti 
než 2 000 m od antény, musí být vždy posouzené a schválené OVL SDK MO. 
Zdroj: Ochranná pásma radiolokátoru Hrušovany (http://www.mocr.army.cz/assets/informacni-servis/povinne-
informace/1-uredni-deska/1_tech-zprava-hrusovany_vc--zaprac--dodatku-c--1.pdf) 

2.13.2 Objekty Policie ČR, civilní obrany, požární ochrany 
Na území SO ORP Bílina se nacházejí: 

http://www.mocr.army.cz/assets/informacni-servis/povinne-informace/1-uredni-deska/1_tech-zprava-hrusovany_vc--zaprac--dodatku-c--1.pdf
http://www.mocr.army.cz/assets/informacni-servis/povinne-informace/1-uredni-deska/1_tech-zprava-hrusovany_vc--zaprac--dodatku-c--1.pdf
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 Objekty Policie ČR 
o Obvodní oddělení Policie ČR v Bílině 
o Stavby důležitá pro bezpečnost státu a vymezení území pro zajištění bezpečnosti 

státu – od Ministerstva vnitra ČR – dale blíže nespecifikováno – lokalizace v obci 
Měrunice 

 Objekty požární ochrany 
o Požární stanice č.p.678 HZS Ústeckého kraje – město Bílina 
o Hasičský záchranný sbor – obec Světec, poskytovatel Severočeské doly 
o Požární zbrojnice – jednotka dobrovolných hasičů – obec Hostomice 

 Objekty civilní ochrany 
o Na území obce Bílina jsou evidovány 3 stálé úkryty, v obci Ledvice evidován 1 

stálý úkryt 
 

Problematikou ohrožení obyvatel a bezpečnosti státu se ve velké podrobnosti zabývají skripta 
Ministerstva vnitra – generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR s názvem 
“Ochrana obyvatelstva a krizové řízení”, která jsou dostupná na webové stránce: 
https://www.hzscr.cz/clanek/prirucky.aspx 

2.13.3 Zájmová území Ministerstva vnitra ČR 
Na území SO ORP Bílina je vymezeno zájmové území Ministerstva ČR za účelem  ochrany 
elektronických komunikací. Zájmové území je vymezeno na území obcí Bílina, Hrobčice a 
Ledvice. 

 
obrázek č. 40 Objekty pro ochranu a bezpečnost obyvatelstva, zdroj: data ÚAP 2020 

https://www.hzscr.cz/clanek/prirucky.aspx
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2.13.4 Krizové řízení SO ORP Bílina 

Krizové řízení je souhrn řídících činností orgánů krizového řízení zaměřených na analýzu a 
vyhodnocení bezpečnostních rizik a plánování, organizování, realizaci a kontrolu činnosti 
prováděných v souvislosti s přípravou na krizové situace a jejich řešení. 

Krizové řízení zajišťuje ochranu obyvatelstva při mimořádné události, jako jsou živelní pohromy 
/záplavy, povodně, požáry, vichřice, apod./, havárie s únikem nebezpečných látek do životního 
prostředí a další, které mohou ohrozit životy a zdraví obyvatel a způsobit velké škody na 
materiálních hodnotách. 

V rámci SO ORP Bílina byl vymezen přehled možných zdrojů rizik a analýzy ohrožení v souladu  
s „Metodickým postupem Analýza“ vydaným Generálním ředitelstvím Hasičského záchranného 
sboru České republiky (dále jen „metodický postup“). 

Na zpracování analýzy hrozeb, ze které vyplývají konkrétní nebezpečí pro správní území obce 
s rozšířenou působností Bílina, se podílel Krajský Úřad Ústeckého kraje, Policie České republiky, 
Český báňský úřad, Krajská veterinární správa, Krajská hygienická správa, Český 
hydrometeorologický ústav, Obec s rozšířenou působností Bílina (dále jen „ORP Bílina“) 
a Hasičský záchranný sbor Ústeckého kraje. 

Ve správním území ORP Bílina bylo identifikováno 38 nebezpečí (zdrojů rizik) antropogenního a 
naturogenního původu, která mohou způsobit vznik mimořádné události, příp. krizové situace. 
Z 38 typů nebezpečí bylo identifikováno 8 typů nebezpečí s konkrétními zdroji rizik. Přehled 
identifikovaných nebezpečí je uveden na webových stránkách města Bílina: 
https://www.bilina.cz/cs/mesto-bilina/krizove-rizeni/zdroje-ohrozeni.html 

2.13.5 Únik nebezpečné chemické látky ze stacionárního zdroje 
Zdrojem rizika jsou jednotlivé objekty a zařízení, ve kterých je nakládáno s nebezpečnými 
chemickými látkami klasifikovanými jako látky toxické, hořlavé, výbušné a oxidující. Tyto látky 
mohou vlivem provozní havárie či neopatrné manipulace uniknout do volného prostředí 
a účinkovat na obyvatelstvo.  
Pro tento typ nebezpečí bylo identifikováno několik zdrojů rizik – objektů, které se nacházejí ve 
správním obvodu ORP Bílina.  
Těmito zdroji jsou: 

 Plavecká hala Bílina, Žižkovo údolí 276/6, Bílina, 

 Letní koupaliště Kyselka, Kyselská 189/31, Bílina, 

 Zimní stadion Bílina, Litoměřická 904, Bílina, 

 Výrobní areál společnosti AGC Automotive Czech a.s., Osada 33, Chudeřice 

 

  

https://www.bilina.cz/cs/mesto-bilina/krizove-rizeni/zdroje-ohrozeni.html
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3 Hodnoty v území 
Hodnoty území představují stavby či plochy, jejichž ochrana je zajištěna platnými právními předpisy (v 
tomto případě se zároveň jedná o limity využití území), případně další stavby, plochy, území či další 
jevy, jejichž pozitivní charakteristiky byly identifikovány v rámci průzkumu území, případně byly 
předány poskytovateli. Hodnoty v území SO ORP byly členěny do následujících základních skupin: 

 Hodnoty kulturní, historické a architektonické  

 Hodnoty přírodní 

 Hodnoty estetické a vizuální 

 Hodnoty civilizační 

3.1 Hodnoty kulturní, historické a architektonické 

3.1.1 Kulturní hodnoty s legislativní ochranou 
Z kulturních památek s legislativní ochranou se na území SO ORP Bílina nachází 1 městská 
památková zóna, 1 archeologická památková rezervace a 70 nemovitých kulturních památek. 
Aktuální stav chráněných památkových objektů je nutné ověřit na stránkách poskytovatele 
Národního památkového ústavu v aplikaci Památkový katalog: 
https://iispp.npu.cz/rozcestniky/pamatky 

3.1.1.1 Památkové zóny/rezervace 
tabulka č. 83 Přehled památkových zón a rezervací v SO ORP Bílina – stav k 10.8.2020, zdroj: NPÚ 2020 

Č. rejstříku  Typ chráněného území Obec  Od 
roku  

1018 Archeologická památková 
rezervace 

Bílina 28.4.1966 

2176 Městská památková zóna Bílina 10.9.1992 

 

3.1.1.2 Nemovité kulturní památky 
tabulka č. 84 Přehled nemovitých kulturních památek v SO ORP Bílina – stav k 10.8.2020 – zdroj: NPÚ 

Rejstříkové číslo Obec Název Ulice Č.P. 

10802/5-2556 Bílina zámek zv. starý  - panský 
dvůr 

Komenského 33 

42971/5-2540 Bílina dům Mírové náměstí 72 

42437/5-2558 Bílina dům Komenského 36 

42726/5-2554 Bílina hradební bašta zv. 
Husitská 

Komenského 115 

42791/5-2552 Bílina dům Seifertova 17 

42804/5-2550 Bílina dům Seifertova 12 

43147/5-2545 Bílina dům Mírové náměstí 49 

43170/5-2557 Bílina dům Komenského 26 

43448/5-2543 Bílina dům Mírové náměstí 45 

43602/5-2559 Bílina dům Komenského 34 

43693/5-2541 Bílina dům Mírové náměstí 91 

42403/5-2546 Bílina pivovar Litoměřická; 
Teplická 

1 

42576/5-2535 Bílina fara Na Zámku 95 

42883/5-2560 Bílina městské lázně Kyselka Kyselská 122 

85718/5-2533 Bílina výšinné opevněné sídliště 
- slovanské hradiště 

    

https://iispp.npu.cz/rozcestniky/pamatky
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Rejstříkové číslo Obec Název Ulice Č.P. 

42766/5-2553 Bílina dům Seifertova 13 

43503/5-2551 Bílina dům Seifertova 19 

43586/5-2534 Bílina škola Na Zámku 96 

43131/5-2533 Bílina zámek Na Zámku 98 

43605/5-2547 Bílina kostel Zvěstování Panny 
Marie 

Petra Bezruče   

42298/5-2538 Bílina sloup se sochou Panny 
Marie 

Mírové náměstí   

42426/5-2544 Bílina bývalý hotel Praha Mírové náměstí 46 

42690/5-2542 Bílina hotel U Lva Mírové náměstí 92 

103658 Bílina radnice Břežánská 50 

43717/5-2539 Bílina dům Mírové náměstí 87 

43521/5-2536 Bílina kostel sv. Petra a Pavla Seifertova   

47668/5-2627 Bílina socha sv. Floriána     

47669/5-2629 Bílina boží muka     

43023/5-2537 Bílina kašna se sochou sv. 
Floriána 

    

42858/5-4814 Bílina socha Panny Marie 
Immaculaty 

    

42638/5-2549 Bílina socha sv. Šebestiána     

43549/5-4815 Bílina socha sv. Jeronýma     

49750/5-5858 Bílina věžový vodojem     

47672/5-2666 Bílina socha sv. Antonína 
Paduánského 

    

42783/5-2608 Hrobčice kostel sv. Havla     

43144/5-2614 Hrobčice dům   7 

43555/5-2618 Hrobčice zámek   1 

43709/5-2691 Hrobčice kostel sv. Prokopa     

103892 Hrobčice kostel sv. Jakuba Většího     

42536/5-2692 Hrobčice dům   26 

43030/5-4812 Hrobčice socha sv. Antonína 
Paduánského 

    

43216/5-2759 Hrobčice hradiště Hradišťany, 
nazývané též Mukov 

    

42571/5-2617 Hrobčice sloup se sousoším 
Nejsvětější Trojice 

    

43089/5-2531 Hrobčice hradiště Štěpánov (též 
Švédské šance) 

    

43724/5-2619 Hrobčice dům   21 

42607/5-2616 Hrobčice kostel sv. Vavřince     

43497/5-2611 Hrobčice zámek   29 

42933/5-2612 Hrobčice kostel sv. Kateřiny     

42906/5-2613 Hrobčice boží muka     

42358/5-2561 Hrobčice knovízské výšinnné 
sídliště na vrchu Bořeň 

    

54557/5-2730 Hrobčice kaple     

43230/5-2610 Hrobčice dům   11 

44003/5-5287 Ledvice pomník padlým I. a II. 
světové války 

    

43651/5-4818 Měrunice kostel sv. Stanislava     
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Rejstříkové číslo Obec Název Ulice Č.P. 

43016/5-2670 Měrunice tvrziště Žichov     

42363/5-2696 Ohníč soubor mlýnů   8 

42368/5-2697 Ohníč zámek   1 

43318/5-2698 Ohníč kostel sv. Petra a Pavla   

43376/5-2695 Ohníč kaple zasvěcená "Jménu 
Ježíš" 

    

42582/5-2751 Světec usedlost   16 

42615/5-2750 Světec usedlost   2 

42929/5-2747 Světec usedlost   3 

42451/5-2739 Světec fara Zámek 24 

43102/5-2749 Světec usedlost   4 

43566/5-2739 Světec kostel sv. Jakuba Většího Zámek 16 

43329/5-2740 Světec zámek Zámek 1 

43399/5-2748 Světec usedlost   5 

52203/5-5947 Světec kaple     

43405/5-2746 Světec sousoší sv. Jana 
Nepomuckého 

    

42386/5-2738 Světec sloup se sousoším Piety     

43723/5-4813 Světec socha sv. Jana 
Nepomuckého 

    

 

3.1.1.3 Archeologická naleziště 
Území s archeologickými nálezy (UAN) je definováno metodikou NPÚ. Jedná se o území, na 
němž se primárně vyskytují archeologické nálezy nemovité povahy vytvořené člověkem, 
nebo vzniklé přírodním procesem na základě působení či využití člověkem a archeologické 
nálezy movité povahy. Nejde o limitu ze zákona, při výstavbě je však nutné respektovat 
záchranné průzkumy. 
UAN jsou pracovně rozděleny do čtyř kategorií (I až IV), všechny kategorie se ve správním 
území nachází. Archeologická naleziště jsou hodnotami a zároveň I limity území. Místa 
s prokázanými nálezy a sídla jsou označeny jako UAN I, určité pásmo kolem UAN I je označeno 
jako UAN II, vytěžená území jsou UAN IV a vše ostatní v území je považováno za UAN III. Na 
celé území ORP Bílina je tedy nutno nahlížet jako na území s určitou pravděpodobností 
archeologických nálezů. 

tabulka č. 85 Archeologická naleziště v SO ORP Bílina, zdroj: NPÚ 

Označení Obec Lokalita Kategorie 

02-34-01/3 Bílina Důl Bílina IV 

02-32-21/8 Bílina Jenišův Újezd křižovatka I  

02-34-01/4 Bílina výsypka Braňany - Jenišův Újezd IV 

02-34-03/1 Bílina Radovesická výsypka IV 

02-34-02/5 Bílina Bílina - historické jádro města I  

02-34-02/6 Bílina hradiště v Bílině I  

02-34-02/4 Bílina vrch Bořeň a okolí II 

02-32-23/3 Hostomice bývalý důl Jiří u Hostomic IV 

02-32-22/1 Hostomice Odkaliště Ledvice IV 

02-32-23/1 Hostomice kamenolom Světec IV 

02-32-23/2 Hostomice Výsypka Světec IV 

02-34-03/1 Hrobčice Radovesická výsypka IV 
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Označení Obec Lokalita Kategorie 

02-34-02/4 Hrobčice vrch Bořeň a okolí II 

02-34-04/4 Hrobčice hradiště Štěpánov I  

02-34-09/6 Hrobčice Hradišťany - pravěké hradiště I  

02-34-01/3 Ledvice Důl Bílina IV 

02-32-22/1 Ledvice Odkaliště Ledvice IV 

02-34-04/3 Lukov historické jádro obce Lukov II 

02-32-22/1 Světec Odkaliště Ledvice IV 

02-32-23/1 Světec kamenolom Světec IV 

02-32-23/2 Světec Výsypka Světec IV 

02-32-23/4 Světec důl západně od Světce IV 

02-34-03/1 Světec Radovesická výsypka IV 

 

3.1.2 Kulturní hodnoty bez legislativní ochrany 

3.1.2.1 Architektonické hodnoty 
Architektonicky cenné stavby – objekty vykazující vysokou architektonickou hodnotu, 
jedinečné stavby a jejich soubory nezapsané do Ústředního seznamu kulturních památek ČR 
(např. stavby významných architektů, slohově čisté budovy, dochované stavby lidového 
stavitelství). 

tabulka č. 86 Architektonicky cenné stavby SO ORP Bílina, zdroj: průzkum území NPÚ, ÚP obcí 

Označení Obec Název 

A65 Bílina bytový dům Mírová 102/1 

A63 Bílina bytový dům 5. května 94/45 

A64 Bílina bytový dům 5. května 

A44 Bílina vila Kyselská 311/25 

A57 Bílina ZŠ Lidická 

A59 Bílina gymnázium 

A58 Bílina bytový dům Fišerova č. 218/1,221/3, 207/5 

A60 Bílina městská vila Vrchlického 216/5 

A43 Bílina nádraží Bílina 

A62 Bílina městská vila Teplická 244/45 

A61 Bílina bytový dům Důlní 246/31 

A20 Bílina architektonicky cenná stavba - průmyslová hala 

A19 Bílina architektonicky cenná stavba - průmyslová hala 

A68 Hostomice tři historické bytové domy se zachovanou původní zdobenou fasádou 
(parcely 128/1, 128/3, 128/4) 

A67 Hostomice historický objekt se sgrafitovou figurální výzdobou čelní  fasády 
(dnešní pošta) 

A35 Hostomice arch. cenná stavba - byt.dům 

A34 Hostomice arch. cenná stavba - byt.dům 

A46 Hostomice klasicistní dům 

A41 Hostomice arch. cenná stavba, OV- měst.úřad 

A55 Hrobčice vila se secesními prvky 

A56 Hrobčice historický statek 

A10 Hrobčice č.p. 22 dům s valbovou střechou - Tvrdín 

A4 Hrobčice č.p. 4 rekreačně využívaná, dobře udržovaná usedlost - Tvrdín 
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Označení Obec Název 

A5 Hrobčice č.p. 17 dům se sedlovou střechou se zelení v okolí sídla - Tvrdín 

A11 Hrobčice č.p. 15  Tvrdín 

A8 Hrobčice č.p. 5 brána do dvora - Tvrdín 

A7 Hrobčice č.p. 11  hodnotný dům s dvorem a bránou - Tvrdín 

A6 Hrobčice č.p. 10 hodnotný dům s dvorem a bránou - Tvrdín 

A9 Hrobčice č.p. 9 hodnotný dům - Tvrdín 

A24 Hrobčice arch.cenná stavba - venkovské stavení 

A48 Hrobčice statek 

A22 Hrobčice hrázděné venkovské stavení 

A23 Hrobčice arch.cenná stavba - statek 

A2 Hrobčice Objekt architektonicky hodnotný - Hrobčice 

A1 Hrobčice Objekt architektonicky hodnotný - Hrobčice 

A3 Hrobčice Objekt architektonicky hodnotný - Hrobčice 

A66 Hrobčice Objekt architektonicky hodnotný - Hrobčice 

A70 Hrobčice historické venkovské stavení s barokním štítem 

A32 Hrobčice arch.cenná stavba - historický obytný dům 

A47 Hrobčice hist. statek 

A31 Hrobčice arch.cenná stavba 

A30 Hrobčice arch.cenná stavba 

A21 Hrobčice hist. statek 

A17 Ledvice architektonicky cenná stavba - hřbitovní kaple 

A18 Ledvice architektonicky cenná stavba - bytový dům 

A16 Ledvice architektonicky cenná stavba - bytový dům 

A15 Lukov kaplička - architektonicky cenná stavba 

A52 Měrunice statek 

A51 Měrunice statek 

A53 Měrunice statek 

A54 Měrunice statek 

A12 Měrunice architektonicky příjemná část obce - Měrunice 

A50 Měrunice arch.cenná stavba 

A49 Měrunice arch.cenná stavba 

A14 Měrunice arch.cenná stavba 

A13 Měrunice arch.cenná stavba 

A29 Měrunice arch.cenná stavba - statek 

A27 Měrunice arch.cenná stavba - statek 

A26 Měrunice arch.cenná stavba - hrázděná stavba 

A28 Měrunice arch.cenná stavba - venkovské stavení 

A25 Měrunice arch.cenná stavba - venkovské stavení 

A39 Ohníč arch.cenná stavba - obytná budova,hrázděná vila 

A42 Ohníč historický bytový dům se zachovanou původní zdobenou fasádou 
(dnes restaurace) 

A38 Ohníč arch.cenná stavba -barokní statek 

A37 Ohníč knihovna 

A33 Světec kaple ve Štrbicích 
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Označení Obec Název 

A72 Světec dřevěný kostelík na hřbitově ve Světci 

A45 Světec neoklasicistní vila v ulici Kostomlatská ve Světci 

A71 Světec hrázděný rodinný dům v ulici Krupská ve Světci 

A73 Světec neoklasicistní budova pošty na náměstí ve Světci 

A69 Světec historický objekt se zachovaným původním členěním fasády 

 

3.1.2.2 Místo významné události 
Místa významné události – lokalita nebo i rozsáhlejší území spojené s historicky významnou 
událostí (např. bojiště, poutní místa, místa národopisných slavností, místa, která inspirovala 
umělecká díla). 

tabulka č. 87 Místa významné události SO ORP Bílina, zdroj: průzkum území  

Označení Obec Popis 

MV8 Hostomice pomník 

MV1 Hrobčice místo výz.události - pomník padlým v I.aII.sv.v. 

MV5 Hrobčice památník osvobození 

MV6 Hrobčice pamětní deska císař Josef II. 

MV7 Lukov místo významné události - památník osvobození 

MV3 Ohníč pomník 

MV2 Světec pomník (1914-1918) 

MV4 Světec památník obětem I. a II. sv. války 

MV9 Světec místo pobytu Jindřicha Majera, učitele a zakladatele Sokola  ve Světci 

 

3.2 Hodnoty estetické a vizuální 

3.2.1 Urbanisticky hodnotná území 

Urbanisticky hodnotná území – území s historicky i esteticky cennou urbanistickou 
kompozicí zahrnující části sídel, rozptýlené zástavby  

tabulka č. 88 Urbanisticky hodnotná území SO ORP Bílina, zdroj: průzkum území NPÚ, ÚP obcí 

Označení Obec Popis 

UP34 Bílina Bílina historické centrum 

UP36 Bílina sídliště SHD - Sorela 

UP37 Bílina vilová zástavba - Teplické Předměstí 

UP38 Bílina historická nízkopodlažní zástavba podél ul Čs. armády, s 
dochovanou urb. strukturou 

UP39 Bílina historická nízkopodlažní zástavba podél ul. Teplická a 
Hasičská, s dochovanou urban. strukturou 

UP40 Bílina sídliště ul. 5. května - Sorela 

UP41 Bílina veřejný park podél Bíliny 

UP42 Bílina vilová zástavba Kyselská ul. 

UP43 Bílina historická městská zástavba Mosteské předměstí 

UP44 Bílina vilová zástavba podél ul. Pražská s dochovanou urb. 
strukturou 

UP45 Bílina vilová čtvrť Újezdské předměstí 

UP46 Bílina historická zástavba podél ul. 5. května 
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Označení Obec Popis 

UP53 Bílina kompaktní nízkopodlažní zástavba se štítovou orientací 
utvářející jednoznačnou uliční hranu 

UP7 Hostomice Hostomice - historické jádro obce 

UP8 Hrobčice Hrobcice - historické jádro vsi 

UP9 Hrobčice Kučlín - historické jádro vsi 

UP13 Hrobčice Mrzlice - historické jádro vsi 

UP14 Hrobčice Mukov - historické jádro vsi 

UP16 Hrobčice Razice - historické jádro vsi 

UP18 Hrobčice Tvrdín - historické jádro vsi 

UP19 Hrobčice Červený Újezd - historické jádro vsi 

UP21 Hrobčice Chouč - historické jádro vsi 

UP22 Hrobčice Mirošovice - historické jádro vsi 

UP23 Hrobčice Hrobcice - areál kostela se hřbitovem 

UP11 Ledvice Ledvice stará zástavba 

UP33 Ledvice urbanistická hodnota - areál hřbitova s parkem 

UP25 Lukov Štěpánov - historické jádro vsi 

UP12 Lukov Lukov - historické jádro vsi 

UP4 Měrunice urbanistická hodnota -areál  hřbitova 

UP5 Měrunice urb.hodnota -Žichovhistorické jádro vsi 

UP15 Měrunice Měrunice - historické jádro vsi 

UP29 Ohníč Dolánky - historicky dochované sídlo 

UP30 Ohníč historické jádro Němečky 

UP31 Ohníč OHNÍČ- historické jádro 

UP32 Ohníč Křemýž - historické jádro vsi 

UP10 Ohníč Tuchlov zámek, alej 

UP54 Světec Areál zámku Světec 

UP55 Světec Chotějovice- hornická kolonie 

UP56 Světec Světec novodobé jádro obce 

UP57 Světec Štrbice - historické jádro vsi 

UP58 Světec Areál hřbitova Světec 

UP59 Světec Úpoř - historické jádro vsi 

 

3.2.1 Krajinářsky kompoziční prvky 

Krajinářsky kompoziční prvky – území s cennou či zachovanou původní urbanistickou 
kompozicí ve volné krajině 

tabulka č. 89 Krajinářsky kompoziční prvek SO ORP Bílina, zdroj: průzkum území NPÚ, ÚP obcí 

Označení Obec  Popis 

UK2 Bílina Lesopark Chlum 

UK3 Bílina údolí Lukovského potoka a lesopark Bezovka 

UK4 Bílina VKP - Bořeň 

UK7 Bílina Žižkovo údolí lesopark 

UK8 Bílina Vrch Kostrlík 

UK10 Bílina Městský hřbitov Bílina - kaštanový a lipový háj 
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Označení Obec  Popis 

UK11 Bílina Zámecký park 

UK12 Bílina lázeňský lesopark Kyselka 

UK13 Hostomice Husův vrch - přírodní dominanta 

UK4 Hrobčice VKP - Bořeň 

UK6 Ledvice urbanistická hodnota - park s okolní zástavbou 

UK5 Lukov, 
Hrobčice, 
Měrunice 

území s vysokými estetickými hodnotami krajinné scény 

UK9 Světec vodní nádrž Márinka 

 

3.2.2 Významný vyhlídkový bod 

Významné vyhlídkové body – veřejně přístupné místo, jehož vyvýšené umístění v terénu (vrchol 
kopce, úbočí) nebo v rámci stavby (rozhledna, věž) umožňuje přehlédnout významnou 
a atraktivní část okolního území. 

tabulka č. 90 Významný vyhlídkový bod, zdroj: průzkum území 

Označení Obec Popis 

V18 Bílina Vyhlídka 

V14 Bílina Vyhlídka 

V17 Bílina Vyhlídka 

V20 Bílina panoramatický výhled na město Bílina 

V47 Měrunice výhled do okolní krajiny 

V46 Měrunice výhled do okolní krajiny 

V41 Hrobčice výhled do krajiny 

V24 Lukov výhled do krajiny 

V22 Lukov výhled do krajiny 

V35 Hrobčice výhled na Hrobčice 

V32 Hrobčice výhled ze silnice do okolní krajiny 

V44 Hrobčice výhled ze silnice na Bílinu a Mirošovice 

V30 Hrobčice výhled na rekultivovanou Radovesickou výsypku 

V40 Hrobčice výhled ze silnice do okolní krajiny 

V28 Hrobčice výhled ze silnice do okolní krajiny a na Bílinu 

V36 Hrobčice výhled ze silnice do okolní krajiny 

V38 Hrobčice výhled do okolní krajiny 

V37 Hrobčice výhled ze silnice do okolní krajiny 

V21 Bílina výhled na Bílinu 

V13 Světec výhled ze silnice do okolní krajiny 

V12 Světec výhled ze silnice do okolní krajiny - jižně Špičák a Štrbický vrch, 
západně Elektrárna Ledvice 

V07 Hostomice výhled do okolní krajiny 

V01 Ohníč místo výhledu do okolní krajiny 

V06 Ohníč výhled z kopce ze silnice na Ohníč 

V11 Ohníč výhled ze silnice do okolní krajiny 

V05 Ohníč výhled z kopce ze silnice na Ohníč 

V10 Světec výhled ze silnice do okolní krajiny 
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Označení Obec Popis 

V09 Světec výhled do okolní krajiny 

V02 Ohníč místo vyhlídky 

V03 Ohníč místo vyhlídky 

V04 Ohníč místo vyhlídky 

V08 Světec místo vyhlídky 

V27 Hrobčice místo vyhlídky 

V33 Hrobčice místo vyhlídky 

V34 Hrobčice místo vyhlídky 

V45 Měrunice místo vyhlídky 

V42 Hrobčice místo vyhlídky 

V43 Hrobčice místo vyhlídky 

V39 Hrobčice místo vyhlídky 

V31 Hrobčice místo vyhlídky 

V23 Lukov místo vyhlídky 

V25 Hrobčice místo vyhlídky 

V26 Hrobčice místo vyhlídky 

V29 Hrobčice vyhlídka jihozápadním směrem do krajiny Českého Středohoří 

V19 Bílina vyhlídka jihovýchodním směrem na město Bílina 

V16 Bílina vyhlídka východním směrem na město Bílina 

V15 Bílina vyhlídka severovýchodním směrem na města Bílina a Ledvice s 
elektrárnou 

 

3.2.3 Významná stavební dominanta 
Významná stavební dominanta - stavby a jejich soubory, jejichž umístění v terénu či charakter 
je činí výrazně viditelné a do velké míry ovlivňující vizuální charakter sídla i krajiny. 

tabulka č. 91 Významná stavební dominanta, zdroj: průzkum území 

Označení Obec Popis 

D1 Bílina zámek 

D6 Bílina věž radnice 

D12 Bílina kostel sv. Petra a Pavla 

D13 Bílina věže elektrárny 

D14 Bílina bývalý výrobní objekt 

D15 Bílina komín kotelny 

D16 Bílina vodojem 

D20 Bílina komín pivovaru 

D21 Bílina adm. objekt Severočeské doly a.s. 

D22 Bílina komín 

D17 Hostomice komín 

D18 Hostomice komín 

D19 Hostomice komín 

D2 Hrobčice kostel sv. Vavřince 

D5 Hrobčice kostel sv. Prokopa 

D7 Hrobčice kostel sv. Havla 
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Označení Obec Popis 

D8 Hrobčice věž zámku Mirošovice 

D9 Hrobčice kostel sv. Jakuba Většího 

D11 Hrobčice kostel sv. Kateřiny 

D4 Měrunice kostel 

D3 Ohníč kostel sv. Petra a Pavla 

D10 Světec kostel sv. Jakuba většího 

 

3.3 Hodnoty přírodní 
Podrobné informace ohledně přírodních hodnot jsou popsané v kapitole 2.5 Příroda a krajina. 
V jednotlivých kapitolách pro hodnoty přírodní proto uvádíme pouze jejich výčet. Uvedené hodnoty 
přírodní jsou zároveň součástí výkresu hodnot v území 

3.3.1 Hodnoty přírodní s legislativní ochranou 

3.3.1.1 Zvláště chráněná území – velkoplošná 
Chráněná krajinná oblast jako rozsáhlé území s harmonicky utvářenou krajinou, 
charakteristicky vyvinutým reliéfem, významným podílem přirozených ekosystémů lesních a 
trvalých travních porostů, s hojným zastoupením dřevin, popřípadě s dochovanými 
památkami historického osídlení. Na území ORP Bílina se nachází : 
CHKO České středohoří, kod 51 

3.3.1.2 Zvláště chráněná území – maloplošná 
 

tabulka č. 92 Hodnoty přírodní – ZCHÚ maloplošná 

 Kód Kategorie Název Obec 
643 NPR Bořeň Bílina, Hrobčice 

1177 PP Husův vrch Hostomice 

441 PP Štěpánovská hora Hrobčice 

120 PR Hradišťanská louka Hrobčice 

2137 PR Trupelník Bílina, Hrobčice 

2187 PR Dřínek Hrobčice 

 

3.3.1.3 NATURA 2000 – evropsky významná lokalita 
 
CZ0420026 Bořeň 

3.3.1.4 Památné stromy 
tabulka č. 93 Hodnoty přírodní – památné stromy 

Kod Název Počet Obec 

104696 Liliovník v lázeňském 
parku 

1 Bílina 

101824 Lípy u kostela v Měrunicích 2 Měrunice 

101810 Jilm v Bílině 1 Bílina 

4698 Hloh Lavallův v 
Chotějovicích 

1 Světec 

 

3.3.1.5 Významné krajinné prvky registrované 
tabulka č. 94 Hodnoty přírodní – VKP registrované 

Označení Popois Obec 

VKP2 Lázeňský park Kyselka Bílina 
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VKP 1 VKP - Bořeň Bílina, Hrobčice 

VKP4 Jižní sukcesní plocha Hrobčice 

VKP3 Severní sukcesní plocha Hrobčice 

 

3.3.1.6 Významné krajinné prvky ze zákona 
Významné krajinné prvky ze zákona jsou (dle zákona č. 114/1992 Sb.)lesy, rašeliniště, vodní 
toky, rybníky, jezera, údolní nivy. 
V rámci SO ORP jsou vymezeny jako VKP ze zákona lesy, vodní toky a rybníky. 

3.3.2 Hodnoty přírodní bez legislativní ochrany 

3.3.2.1 Krajinné celky dle ZÚR Ústeckého kraje 
tabulka č. 95 Hodnoty přírodní – krajinné celkyvymezené dle ZÚR Ústeckého kraje 

Označení Krajinný celek  Dotčené obce 

5a CHKO České středohoří – Milešovské a Verneřické středohoří Měrunice, Lukov, Hrobčice 

5b CHKO České středohoří – Lounské středohoří Měrunice, Lukov, Hrobčice  

6a České středohoří – Milešovské středohoří  Hostomice, Hrobčice, Lukov, Ohníč, 
Světec 

6b České středohoří – Lounské středohoří Bílina, Hrobčice 

13 Severočeské nížiny a pánve Hostomice, Ohníč, Světec 

14 Severočeská devastovaná a souvisle urbanizovaná území Bílina, Hostomice, Hrobčice, Ledvice, 
Světec 

 

3.3.2.2 Lokality výskytu zvláště chráněných druhů rostlin a živočichů 
tabulka č. 96 Hodnoty přírodní - Lokality výskytu zvláště chráněných druhů rostlin a živočichů 

Označení Taxon Obec 

L1 česnek tuhý Lukov 

L4 hvozdík sivý Bílina, Hrobčice 

L6 kruštík ostrokvětý Hrobčice, Lukov 

L2 hrachor různolistý Hrobčice 

L7 lomikámen trsnatý křehký Hrobčice 

L7 lomikámen trsnatý křehký Bílina, Hrobčice 

L5 kavyl tenkolistý Hrobčice 

 

3.3.2.3 Biotop vybraných zvláště chráněných druhů velkých savců (BVS) 
Vymezený migrační koridor – označení dle legendy ve výkrese Hodnot v území – vymezeno 
v obcích Bílina, Hrobčice, Lukov 

3.3.3 Hodnoty přírodní ostatní 

3.3.3.1 Zemědělský půdní fond 
Zemědělská půda je též považována za přírodní hodnotu, přičemž pro účely územního 
plánování je důležitá klasifikace půdy dle bonitovaně půdně ekologických jednotek (BPEJ). Na 
základě pětimístného kódu bonity půdy je členěna do pěti tříd ochrany zemědělského 
půdního fondu. Nejcennější jsou půdy začleněny do I. a II. třídy ochrany. Podrobněji se BPEJ 
zabývá kapitola 2.8.2. Půdy I. a II. třídy ochrany jsou součástí Výkresu hodnot v území, 
zároveň spadají pod legislativní ochranu a jsou zároveň limitem využití území. 

3.3.3.2 Vodní zdroje 
Vodní zdroje představují též významnou přírodní hodnotu pod legislativní ochranou. Jedná 
se především o vyhlášená ochranná pásma vodních zdrojů a zdroje léčivých a minerálních 
vod. Významné jsou i útvary podzemních vod, které jsou v rozsahu celého území SO ORP 
Bílina. Všechny uvedené jevy jsou zároveň limitem využití území, proto je ve výkresu hodnot 
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území zohledněn pro přehlednost celého výkresu zdroj přírodní minerální vody v Lázních 
Kyselka v Bílině. 

3.4 Hodnoty civilizační 
Civilizační hodnoty byly pro Výkres hodnot v území stanoveny zejména ty, které nespadají pod 
legislativní ochranu, tedy nejsou zároveň i limitem. Tento přístup byl zvolen především z důvodu 
přehlednosti Výkresu hodnot území i vzhledem k tomu, že jsou zároveň obsaženy ve Výkrese limitů 
využití území. Do hodnot civilizačních proto nejsou zařazeny převážně jevy spadající z části do dopravní 
infrastruktury, dále technické infrastruktury a jevy typické pro horninové prostředí. 

3.4.1 Lázeňská místa  

 Areál lázní Kyselka v Bílině – označení dle legendy ve Výkrese hodnot v území, spadá 
pod legislativní ochranu 
 

 

3.4.2 Pěší a cyklistické turistické trasy 
tabulka č. 97 Hodnoty civilizační - cyklotrasy, cyklostezky  

Číslo cyklotrasy Průběh cyklotrasy (tučně obce v ORP Bílina), cyklostezky 

25 Brandov/Olbernhau (SRN) – Hora Svaté Kateřiny - Litvínov – Most – Lužice – Hrobčice 

(Mirošovice) - Hrobčice (Tvrdín) – Měrunice -  Hrobčice (Červený Újezd) – Oparno – Malé 

Žernoseky 

231 Nové Město – Osek – Duchcov – Ohníč (Pňovičky) - Ohníč (Křemýž) – Ohníč – Bžany – 

Kostomlaty pod Milešovkou – Lukov – Lukov (Štěpánov) – Dřevce -  Hrobčice (Červený Újezd) 

– Měrunice 

232 Měrunice – Libčeves – Dobroměřice - Louny  

3106 Chouč – Lužice – Skršín – Bečov – Polerady – Havraň – Malé Březno – Strupčice - Vrskmaň – 

Vysoká Pec – Jezeří – Černice – Horní Jiřetín - Litvínov – Braňany – Želenice (okružní) 

C1 Cyklostezka Bílina – Světec - Hrobčice 

 
tabulka č. 98 Hodnoty civilizační – pěší turistické trasy 

Barva trasy Průběh trasy (tučně území  ORP Bílina) 

červená Třebívlice – Dřevce – Hrobčice (PR Hradišťanská louka) – Lukov (Štěpánov) – Lukov – Bžany - 

Teplice 

červená Bílina (Lázně Kyselka) – Braňany - Želenice 

žlutá Lukov (Štěpánov) – Kostomlaty pod Milešovkou – Ohníč - Teplice 

modrá Lukov – Žalany (Černčice) – Milešovka – Velemín – Oparno – NPR Lovoš 

zelená Skršín – Lužice – Měrunice – Hrobčice (Červený Újezd) – PR Hradišťanská Louka 

zelená Bílina (Bořeň – historické centrum – Lázně Kyselka) 

naučná stezka 

Bořeň 

Bílina (NPR Bořeň) 

 

3.4.3 Silnice a železnice 
Ve Výkresu hodnot území jsou promítnuty formou civilizačních hodnot silnice I. II. III. třídy a 
železnice regionální a celostátní. Uvedené jevy jsou zároveň pod legislativní ochranou a tvoří 
limit využití území. Ve výkresu hodnot území jsou přednostně zařazeny především z důvodu 
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přehledného polohopisného podkladu území. Podrobný popis uvedených silnic a železnic je 
uveden v kapitole 2.10.1 Dopravní infrastruktura. 

3.4.4 Zařízení občanského vybavení 

3.4.5 Plochy veřejných prostranství 
Ve výkresu hodnot území jsou promítnuty plochy veřejných prostranství vymezené v platných 
územně plánovacích dokumentací obcí, označení dle legendy ve Výkresu hodnot území. 
Dále jsou zde vymezeny významné veřejné prostory - bodově jako jsou významná náměstí, 
parky, zámky apod. – viz. následující přehled: 
tabulka č. 99 Hodnoty civilizační – významné veřejné prostory 

Označení OBEC NAZEV 

P1 Bílina Mírové náměstí 

P2 Bílina Žižkovo náměstí 

P3 Bílina Náměstí 

P4 Světec Preissigovo náměstí 

P5 Světec Zámek 

P6 Hostomice Školní náměstí 
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4 Limity využití území 
Limity představují omezení rozvoje v území z důvodu ochrany veřejných zájmů, vyplývajících z právních 
předpisů nebo stanovených na základě zvláštních právních předpisů nebo vyplývajících z vlastností 
území. Hlavním požadavkem pro územní plánování v této oblasti je respektování těchto omezení při 
návrhu změn využití území. 
Přehled limitů v území ORP Bílina vychází z dat dodaných pořizovatelem jako podklad pro rozbor 
udržitelného rozvoje území. Do výkresu limitů byly rovněž převzaty hranice územně ekologických limitů 
těžby, vymezené Zásadami územního rozvoje Ústeckého kraje. 

4.1 Ochrana památek 
Limit využití území Dotčené obce (části obce) Právní rámec 

Městská památková zóna 
Bílina (Bílina, Mostecké 
Předměstí) 

Zákon č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči ve 
znění pozdějších předpisů; 

Vyhláška č. 66/1988 Sb., kterou se provádí zákon 
č. 20/1987 Sb., ve znění pozdějších předpisů 

Památkově chráněná území a nemovité památky 
a podmínky jejich ochrany jsou stanoveny 
rozhodnutím dle uvedených předpisů. 

 

 

Archeologická památková 
rezervace 

Bílina (Bílina) 

Nemovité kulturní památky Výčet viz. Kapitola 3.1.1 

 
 

4.2 Ochrana přírody a krajiny 
Limit využití území Dotčené obce (části obce) Právní rámec 

1) Zvláště chráněná území 

Chráněná krajinná oblast České 
středohoří 

Hrobčice (Hetov, Hrobčice, 
Chouč, Mirošovice, Mrzlice, 
Radovesice, Razice, Tvrdín, 
Červený Újezd, Mukov), Lukov 
(Lukov, Štěpánov), Měrunice 
(Měrunice)  

Výnos Ministerstva kultury ČSR č.j. 6883/76 ze dne 
19.3. 1976; 

§ 14 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a 
krajiny, ve znění pozdějších předpisů 

NPR Bořeň 
Bílina, Hrobčice (Chouč, 
Hrobčice) 

§ 14 a § 37 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně 
přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů 

Zvláště chráněná území jsou vyhlašována 
rozhodnutím dle uvedeného zákona.  

PR Dřínek Hrobčice (Razice) 

PR Hradišťanská louka Hrobčice (Mukov) 

PR Trupelník Bílina, Hrobčice (Kučlín) 

PP Husův vrch Hostomice 

PP Štěpánovská hora Hrobčice (Radovesice) 

2) Evropsky významné lokality 

Bořeň CZ0420026 
Bílina (Újezdské předměstí), 
Hrobčice (Chouč, Hrobčice) 

Nařízení Vlády ČR č. 318/2013 Sb., o stanovení 
národního seznamu evropsky významných lokalit 

3) Významné krajinné prvky ze zákona 

Vodní toky  Vymezeno v rámci jevu č. 47 § 3, odst. 1, písm. b) zákona č. 114/1992 Sb., o 
ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších 
předpisů 

Aktivity ve VKP jsou vázány na souhlas orgánu 
ochrany přírody. 

Rybníky  Vymezeno v rámci jevu č. 47 

Lesy  Vymezeno v rámci jevu č. 37a 

4) Významné krajinné prvky registrované 

Bořeň 
Bílina (Újezdské předměstí), 
Hrobčice (Chouč) 



 

 5. úplná aktualizace územně analytických podkladů 

144 © T-MAPY, spol. s r.o., 2020 

Limit využití území Dotčené obce (části obce) Právní rámec 

Lázeňský park Kyselka Bílina  
§ 3, odst. 1, písm. b) a § 6 zákona č. 114/1992 Sb., 
o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších 
předpisů 

Severní sukcesní plocha Hrobčice (Radovesice) 

Jižní sukcesní plocha Hrobčice (Radovesice) 

5) Památné stromy 

Hloh Lavallův Světec (Chotějovice) 

§ 46 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a 
krajiny, ve znění pozdějších předpisů 

Lípy u kostela v Měrunicích Měrunice (Měrunice) 

Liliovník v Bílině Bílina (Mostecké Předměstí) 

Jilm v Bílině  Bílina (Bílina) 

6) ÚSES 

NRBK Milešovka – K14 
Lukov (Lukov), Hrobčice 
(Červený Újezd, Mukov) 

§ 3, odst. 1,. písm. a) a § 4 zákona č. 114/1992 Sb., 
o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších 
předpisů 

Regionální biocentra  
Dle mapy 

Regionální biokoridory  

Lokální biocentra  
Dle mapy 

Lokální biokoridory  

7) Krajinný ráz 

Oblasti krajinného rázu  

§ 12 a § 77, odst. 3 zákona č. 114/1992 Sb.,  
o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších 
předpisů 

 

Duchcovská část Mostecké 
pánve 

Bílina (Bílina, Bílina – Újezd), 
Hrobčice (Dřínek, Hetov, 
Hrobčice, Kučlín, Radovesice, 
Razice), Lukov (Štěpánov), 
Světec (Chotovenka, Světec, 
Štrbice, Úpoř) 

Kostomlaty Světec (Štrbice, Úpoř) 

Libčeveská kotlina Měrunice (Měrunice) 

Lukovská kotlina 
Hrobčice (Mukov, Radovesice), 
Lukov (Lukov, Štěpánov) 

Měrunické údolí 
Bílina (Bílina), Hrobčice, 
Měrunice 

Milešovská kotlina Lukov (Lukov) 

Mukovské úbočí Kozího hřbetu 
Hrobčice (Červený Újezd, Hetov, 
Mrzlice, Mukov, Razice, Tvrdín), 
Měrunice (Měrunice) 

Prameny Granátky 
Hrobčice (Červený Újezd, 
Mukov), Lukov 

Prameny Modly Hrobčice (Mukov), Lukov (Lukov) 

Rtyňské údolí Bíliny Ohníč, Světec (Úpoř, Štrbice) 

Třebívlické Poohří Hrobčice (Červený Újezd) 

Údolí Suchého potoka Hrobčice (Červený Újezd) 

Zaječické údolí Měrunice (Žichov) 

Typické krajinné celky  

CHKO České středohoří – 
Milešovské a Verneřické 
středohoří 

Hrobčice (Červený Újezd, Hetov, 
Mukov, Radovesice), Lukov 
(Lukov, Štěpánov), Měrunice 
(Měrunice) 

§ 2, odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb.,  
o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších 
předpisů 

CHKO České středohoří – Lounské 
středohoří 

Lukov (Štěpánov), Hrobčice, 
Měrunice  
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Limit využití území Dotčené obce (části obce) Právní rámec 

České středohoří – Lounské 
středohoří 

Bílina, Hrobčice (Dřínek, Hetov, 
Hrobčice, Chouč, Kčlín, 
Mirošovice, Razice) 

České středohoří – Milešovské 
středohoří  

Hostomice, Hrobčice (Hetov, 
Radovesice), Lukov (Štěpánov), 
Ohníč, Světec (Chotovenka, 
Úpoř, Světec, Štrbice) 

Severočeské nížiny a pánve 
Hostomice, Ohníč (Křemýž), 
Světec (Chotějovice) 

Severočeská devastovaná a 
souvisle urbanizovaná území 

Bílina, Hostomice, Hrobčice 
(Kučlín, Dřínek, Hetov, 
Radovesice, Razice), Ledvice, 
Světec (Chotějovice, 
Chotovenka, Světec, Štrbice) 

 

4.3 Ochrana – vodní režim a léčebné lázně 
Limit využití území Dotčené obce (části obce) Právní rámec 

1) Ochrana vodních zdrojů, povrchových a podzemních vod 

OP vod. zdroje I. stupně Dle mapy 

Zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně 
některých zákonů (vodní zákon), ve znění 
pozdějších předpisů.  
Zákon č. 76/2002 Sb., o integrované prevenci, ve 
znění pozdějších předpisů; 
Vyhláška č. 137/1999 Sb., kterou se stanoví 
seznam vodárenských nádrží a zásady pro 
stanovení a změny ochranných pásem vodních 
zdrojů 

Poznámka – vodní toky a vodní plochy jsou též VKP 
ze zákona. 

OP vod. zdroje II. stupně  Dle mapy 

OP vod. zdroje II. A stupně  Dle mapy 

OP vod. zdroje II. B stupně  Dle mapy 

Vodní toky  dle mapy  

Vodní plochy  

Bílina, Hostomice, Hrobčice 
(Červený Újezd, Hrobčice, Chouč, 
Mirošovice, Mukov, Mrzlice, 
Razice, Tvrdín), Ledvice, Lukov, 
Měrunice (Měrunice, Žichov) 
Ohníč (Křemýž), Světec (Světec, 
Štrbice)  

Zranitelná oblast  

Bílina (Bílina - Újezd), 
Hrobčice (Červený Újezd, Dřínek, 
Hetov, Hrobčice, Chouč, Kučlín, 
Mirošovice, Mrzlice, Mukov, 
Razice, Tvrdín), Lukov (Lukov), 
Měrunice  

2) Ochrana léčivých lázní  

Zdroj přírodní minerální vody  Bílina   

Přírodní léčebné lázně Bílina 

Zákon č. 164/2001 Sb., o přírodních léčivých 
zdrojích, zdrojích přírodních minerálních vod, 
přírodních léčebných lázních a lázeňských místech 
a o změně některých zákonů 

Vnitřní území lázeňského místa Bílina  

Vnější území lázeňského místa Bílina (Mostecké Předměstí) 

OP I. stupně Dle mapy 

OP II. stupně - II.A Dle mapy 

OP II. stupně - II.B Dle mapy 

OP II. stupně - II.C  Dle mapy 

3) Ochrana před povodněmi 

 

Záplavové území Bíliny vč. aktivní 
zóny záplavového území 

Bílina (Bílina, Břežánky, 
Chudeřice), Hostomice, Ohníč, 
Světec (Chotějovice, Světec)  

Zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně 
některých zákonů (vodní zákon), ve znění 
pozdějších předpisů (zákon č. 76/2002 Sb.,  



 

 5. úplná aktualizace územně analytických podkladů 

146 © T-MAPY, spol. s r.o., 2020 

Limit využití území Dotčené obce (části obce) Právní rámec 

Záplavové území Syčivky vč. 
aktivní zóny záplavového území  

Bílina, Hrobčice (Hrobčice, 
Kučlín, Razice) 

o integrované prevenci, ve znění pozdějších 
předpisů); 
Vyhláška č. 236/2002 Sb., o způsobu a rozsahu 
zpracování návrhu a stanovení záplavového území Záplavové území Bouřlivce vč. 

aktivní zóny záplavového území 
Hostomice 

Území zvláštní povodně pod 
vodním dílem Všechlapy  

Hostomice, Ohníč, Světec 
(Chotějovice, Světec)  

 

4.4 Ochrana zemědělského půdního fondu a lesa 
Limit využití území Dotčené obce (části obce) Právní rámec 

1) Ochrana ZPF 

Půdy I. a II. třídy ochrany  dle mapy Zákon č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského 
půdního fondu, ve znění pozdějších předpisů; 

Vyhláška č. 13/1994 Sb., kterou se upravují 
některé podrobnosti ochrany zemědělského 
půdního fondu.; 

Vyhláška č. 327/1998 Sb., kterou se stanoví 
charakteristika bonitovaných půdně ekologických 
jednotek a postup pro jejich vedení a aktualizaci;  

Metodický pokyn Ministerstva životního prostředí 
OOLP/1067/96 ze dne 1. 10. 1996 k odnímání 
půdy ze zemědělského půdního fondu 

Investice do půdy  
Hrobčice, Měrunice (Měrunice, 
Žichov) 

2) Ochrana lesa 

Lesy hospodářské  Dle mapy 

Zákon č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně  
a doplnění některých zákonů (lesní zákon), ve 
znění pozdějších předpisů 

Lesy zvláštního určení jsou vymezeny jako lesy ze 
zvýšenou funkcí půdo a vodoochrannou a dále lesy 
v chráněných územích (CHKO, PR, PP).  

Lesy ochranné jsou vymezeny zejména z hlediska 
mimořádně nepříznivého stanoviště.  

Poznámka: Lesy jsou též VKP ze zákona (viz bod 
I.c). 

Lesy zvláštního určení  

Bílina (Bílina, Bílina – Újezd, 
Břežánky, Chudeřice) 

Hostomice, Hrobčice, Lukov, 
Ledvice, Měrunice, Ohníč, Světec  

Lesy ochranné  

Bílina (Bílina – Újezd), 
Hostomice, Hrobčice (Červený 
Újezd, Hetov, Chouč, Mukov), 
Ledvice, Lukov (Lukov, 
Štěpánov), Měrunice (Měrunice) 

OP 50 m od lesa Dle mapy  

 

4.5 Ochrana nerostných surovin 
Limit využití území Dotčené obce (části obce) Právní rámec 

1) Chráněná ložisková území 

07570000 Bílina (uhlí hnědé) 
Bílina (Bílina, Břešťany, Břežánky, 
Chudeřice), Ledvice Zákon č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití 

nerostného bohatství (horní zákon), ve 
znění pozdějších předpisů; 

Vyhláška č. 364/1992 Sb., o chráněných 
ložiskových územích; 

Zákon č. 62/1988 Sb., o geologických 
pracích a o Českém geologickém úřadu ve 
znění pozdějších předpisů 

07560000 Duchcov (uhlí hnědé) Ledvice 

22740000 Most (uhlí hnědé) Bílina (Jenišův Újezd) 

02000000 Hostomice nad Bílinou (stavební 
kámen) 

Hostomice  

05650000 Hostomice (cihlářská hlína) Hostomice 

14950000 Křemýž  
(uhlí hnědé) 

Ohníč (Křemýž) 
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Limit využití území Dotčené obce (části obce) Právní rámec 

07850000 Pohradice 
(uhlí hnědé) 

Ohníč (Ohníč), Světec (Pohradice, 
Světec, Štrbice, Úpoř) 

02010000 Měrunice 
(stavební kámen) 

Měrunice (Měrunice, Žichov) 

10810000 Liběšice (bentonit) Hrobčice (Chouč) 

22890000 Podsedice 
(polodrahokamy) 

Hrobčice (Červený Újezd), Lukov 
(Lukov) 

2) Dobývací prostory 

30049 Bílina (uhlí hnědé) 
Bílina (Bílina, Břešťany, Břežánky, 
Jenišův Újezd, Chudeřice), Ledvice 

Zákon č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití 
nerostného bohatství (horní zákon), ve 
znění pozdějších předpisů;  

Vyhláška č. 172/1992 Sb., o dobývacích 
prostorech; 

Zákon č. 62/1988 Sb., o geologických 
pracích a o Českém geologickém úřadu ve 
znění pozdějších předpisů 

30057 Duchcov (uhlí hnědé) Ledvice 

70067 Hostomice  
(cihlářská hlína) 

Hostomice  

70636 Lysec (čedič) Ohníč (Dolánky) 

70264 Dolánky (čedič) Ohníč (Dolánky) 

101 Pařidla – ložisko v otvírce  

70819 Měrunice (čedič) Měrunice (Měrunice) 

3) Výhradní ložiska 

3075700 Lom Bílina (hnědé uhlí) Bílina 

Zákon č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití 
nerostného bohatství (horní zákon), ve 
znění pozdějších předpisů 

3056500 Hostomice (cihlářská hlína) Hostomice  

3020000 Hostomice (stavební kámen) Hostomice 

3075600 Duchcov – Pokrok 2 (hnědé uhlí) Ledvice 

3149500 Křemýž (hnědé uhlí) Ohníč (Křemýž) 

3078500 Pohradice-Svornost (hnědé uhlí) 
Ohníč (Ohníč), Světec (Světec, 
Štrbice, Úpoř) 

3086100 Dolánky – Lysec (stavební kámen) Ohníč (Ohníč) 

3020100 Měrunice (stavební kámen) Měrunice (Měrunice)  

3108100 Liběšice (bentonit) Hrobčice (Chouč) 

3149501 Křemýž 

(stavební kámen) 
Ohníč (Křemýž) 

Zákon č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití 
nerostného bohatství (horní zákon), ve 
znění pozdějších předpisů 

3167900 Světec 2  
(stavební kámen) 

Světec (Světec) 

3020101 Měrunice – východ (stavební 
kámen) 

Měrunice (Měrunice) 

4) Závazná linie těžby 

Závazná linie těžby – převzato ze ZÚR ÚK Bílina, Hrobčice, Světec  

5) Nepříznivé geologické vlivy a ekologické zátěže 

Poddolovaná území Dle mapy  Zákon č. 62/1988 Sb., o geologických 
pracích a o Českém geologickém úřadu ve 
znění pozdějších předpisů; 
ČSN 73 0039 Navrhování objektů na 
poddolovaném území 

Sesuvy  Dle mapy  

Staré důlní dílo Dle mapy 

Staré zátěže a kontaminované plochy 

Bílina (Bílina, Břežánky, 
Chudeřice), Hostomice, Hrobčice 
(Mukov), Měrunice (Měrunice), 
Světec (Chotějovice, Chotovenka, 
Světec, Štrbice) 

Zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně 
některých zákonů (vodní zákon), ve znění 
pozdějších předpisů; 
Zákon č. 76/2002 Sb., o integrované 
prevenci, ve znění pozdějších předpisů 
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Limit využití území Dotčené obce (části obce) Právní rámec 

Území ekologických rizik 
Bílina (Břežánky, Chudeřice), 
Hostomice, Světec (Chotovenka, 
Štrbice) 

Skládka Světec (Štrbice, Chotovenka) 

OP skládky 
Hrobčice (Radovesice), Světec 
(Chotovenka, Úpoř, Světec, 
Štrbice) 

 

4.6 Ochrana dopravní infrastruktury 
Limit využití území Dotčené obce (části obce) Právní rámec 

1) Silnice 

Silnice I/13 včetně OP 

Bílina (Bílina, Bílina – Újezd, 
Chudeřice), Světec 
(Chotějovice), Hostomice, Ohníč 
(Křemýž) 

Zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, 
ve znění pozdějších předpisů; 

Vyhláška č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon 
o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších 
předpisů 

  

Silnice II/257 a II/258 včetně OP 

Bílina (Bílina, Bílina – Újezd, 
Jenišův Újezd), Hrobčice 
(Hrobčice, Kučlín, Mirošovice), 
Měrunice (Měrunice), 
Hostomice, Světec (Chotovenka, 
Světec, Štrbice) 

Silnice III. třídy včetně OP Dle mapy  

Místní a účelové komunikace Dle mapy 

2) Železniční doprava 

Celostátní železniční trať č 130 
včetně OP 

Bílina (Bílina, Chudeřice), 
Světec (Chotějovice), Ledvice  

Zákon č. 266/1994 Sb., o drahách, ve znění 
pozdějších předpisů. 

 

Celostátní železniční trať č. 131 
včetně OP 

Bílina (Bílina, Chudeřice) 
Světec (Chotějovice), 
Hostomice, Ohníč (Dolánky, 
Křemýž, Ohníč) 

OP vlečky Dle mapy  

3) Letecká doprava 

OP letiště Most Bílina Zákon č. 49/1997 Sb., o civilním letectví a o změně 
a doplnění zákona č. 455/1991 Sb., o 
živnostenském podnikání, ve znění pozdějších 
předpisů, ve znění pozdějších předpisů 

OP radiolokátoru Hrušovany 
Bílina, Hostomice, Hrobčice, 
Ledvice, Lukov, Měrunice, Světec 

 
Ochranná pásma pro: 

 silnice, dálnice a místní komunikace se stanovují dle zák. 13/1997 Sb.,O pozemních 
komunikacích v platném znění § 30 až 34, jako území ohraničená svislými plochami 
vedenými po obou stranách komunikace ve vzdálenosti: 

 dálnice, 100 m od osy vozovky přilehlého jízdního pásu dálnice 

 silnice I. třídy, 50 m od osy vozovky přilehlého jízdního pásu silnice 

 místní komunikace I. třídy, 50 m od osy vozovky přilehlého jízdního pásu silnice 

 silnice II. třídy, 15 m od osy vozovky přilehlého jízdního pásu silnice 

 silnice III. třídy, 15 m od osy vozovky přilehlého jízdního pásu silnice 

 místní komunikace II. třídy, 15 m od osy vozovky přilehlého jízdního pásu 
silnice 

Platí mimo souvisle zastavěné území obcí. 

 dráhy železniční a trolejbusové je ochranné pásmo vymezeno svislou plochou: 
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 celostátní a regionální dráhy, 60 m od osy krajní koleje, nejméně ale 30 m 
od hranice obvodu dráhy 

 vlečky, 30 m od osy krajní koleje 

 dráhy trolejbusové, 30 m od osy krajního trolejového drátu mimo souvisle 
zastavěné území obcí 

 

4.7 Ochrana technické infrastruktury 
Limit využití území Dotčené obce (části obce) Právní rámec 

1) Elektrická energie 

OP vzdušných elektrických 
vedení 400 KV, 220 kV  

Dle mapy  
Zákon č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a 
o výkonu státní správy v energetických odvětvích 
a o změně některých zákonů (energetický zákon), 
ve znění pozdějších předpisů; 

Zákon č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, ve 
znění pozdějších předpisů 

OP vedení 400 kV je 20 m od krajního vodiče po 
obou stranách. 

OP vedení 220 kV je 15 m od krajního vodiče po 
obou stranách. 

OP vedení 110 kV je 12 m od krajního vodiče po 
obou stranách. 

OP vedení 35 kV je 2 m po obou stranách  
u vedení s izolací a 7 m u vedení bez izolace. 

OP výrobny elektřiny a rozvodné stanice nad 52 kV 
je 20 m od oplocení nebo vnějšího líce zdi. 

OP stožárových stanic do 52 kV/nn je 7 m od 
obvodu stanice. 

OP kompaktních a zděných stanic je 2 m od obvodu 
stanice. 

OP vzdušných elektrických 
vedení 110 kV a 35 kV 

Dle mapy  

OP elektrických stanic  Dle mapy 

OP elektrárny  
Bílina (Chudeřice), Světec 
(Chotějovice), Ledvice 

2) Plyn 

BP/OP vtl plynovodu Dle mapy  Zákon č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a 
o výkonu státní správy v energetických odvětvích 
a o změně některých zákonů (energetický zákon), 
ve znění pozdějších předpisů; 

Zákon č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, ve 
znění pozdějších předpisů 

Bezpečnostní pásmo vtl plynovodu je vymezeno po 
obou stranách od vnějšího okraje potrubí: 
do DN 100 – 15 m; 
do DN 250 - 20 m; 
nad DN 250 – 40 m. 

OP stl a ntl plynovodu v zastavěném území je 1 m 
od okraje potrubí na obě strany. 

OP stl a ntl plynovodů mimo zastavěné území je 4 
m od okraje potrubí po obou stranách.  

OP technologického objektu je 4 m od obvodu 
objektu. 

OP stl plynovodu Dle mapy 

OP ntl plynovodu  Dle mapy  

OP technologického objektu 
zásobování plynem  

Dle mapy  

3) Zásobování teplem 

OP teplovodu Dle mapy 

Zákon č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a 
o výkonu státní správy v energetických odvětvích 
a o změně některých zákonů (energetický zákon), 
ve znění pozdějších předpisů; 

Zákon č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, ve 
znění pozdějších předpisů 
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Limit využití území Dotčené obce (části obce) Právní rámec 

OP teplovodu je 2,5 m od okraje potrubí po obou 
stranách.  

4) Vodohospodářská zařízení  

OP vodovodu Dle mapy  Zákon č. 274/2001 Sb., o vodovodech  
a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně 
některých zákonů 
OP vodovodního a kanalizačního potrubí je 
vymezeno na obě strany od okraje potrubí a činí 
pro vedení: 
do DN 500 mm – 1,5 m; 
nad DN 500 mm – 2,5 m; 
nad DN 200 mm při uložení v hloubce nad 2,5 m se 
OP rozšiřuje o 1 m (2,5 – 3,5 m). 

OP ČOV se stanovuje rozhodnutím.  

OP kanalizačního řadu Dle mapy 

OP ČOV 
Bílina, Ledvice, Měrunice, Světec 
(pouze ČOV bez vymezení OP) 

5) Elektronické komunikační vedení 

OP elektronického 
komunikačního zařízení  

Dle mapy  

Zákon č. 127/2005 Sb., o elektronických 
komunikacích a o změně některých souvisejících 
zákonů (zákon o elektronických komunikacích), ve 
znění pozdějších předpisů 

OP radiokomunikační objektu, TV nebo 
rozhlasového vysílače tvoří kruh R 500 – 1000 m. 

OP televizního převaděče tvoří kruh R 30 m. 

OP komunikačního vedení nadzemního i 
podzemního je 1,5 m po obou stranách. 

OP radiového směrového spoje tvoří pás o šířce 10 
– 150 m. 

 

 

4.8 Ochrana ploch významných pro obranu státu 
Limit využití území Dotčené obce (části obce) Právní rámec 

Ochrana objektů pro ochranu a bezpečnost státu 

OP objektu důležitého pro 
obranu státu  

Dle mapy  

Zákon č. 222/1999 Sb. o zajišťování obrany České 
republiky v platném znění. 

OP vojenského letiště v Mostě 

OP radiolokátoru Hrušovany 

Zařízení civilní ochrany  Dle mapy  
§2, §7, §10 a §15 zákona č. 239/2000 Sb.,  
o integrovaném záchranném systému a o změně 
některých zákonů  

Objekt požární ochrany  Dle mapy  
§ 26 odst. 2 zákona č. 133/1985 Sb., o požární 
ochraně ve znění pozdějších předpisů  
Požární nádrže a čerpací místa vody. 

Objekt důležitý pro plnění úkolů 
Policie ČR  

Bílina  Zákon č. 273/2008 Sb. o Policii ČR. 

Zájmová území Ministerstva 
vnitra 

Bílina, Hrobčice, Ledvice 
Zákon č. 273/2008 Sb., o Policii České republiky, 
ve znění pozdějších předpisů 
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5 Záměry na provedení změn v území 
Záměry na provedení změn v území byly identifikovány na podkladech oborových záměrů předaných 
poskytovateli, záměry (návrhy) z územních plánů jednotlivých obcí a záměry definované v Zásadách 
územního rozvoje Ústeckého kraje. Záměry byly rozděleny do předvolených oblastí, ve kterých jim byl 
přiřazen identifikační kód s uvedením stručné charakteristiky záměru včetně lokalizace – dle obcí. 

5.1 Rozvojové osy, asanační území 
Nadřazenou závaznou územně plánovací dokumentací pro ORP Bílina jsou Zásady územního rozvoje 
Ústeckého kraje (dále jen ZÚR  ÚK), které byly vydány krajským zastupitelstvem 5. 10. 2011 usnesením 
č.23/25Z/2011, s datem nabytí účinnosti ke dni 20. 10. 2011, v současné době platné Úplné znění ZUR 
UK po vydání 1., 2. a 3. aktualizace ZUR s datumem účinnosti 6.8.2020. 
V návaznosti SO ORP Bílina na Politiku územního rozvoje České republiky a na ZUR UK je definována 
následující rozvojová osa nadmístního významu: 
Vymezení rozvojové osy nadmístního významu 
ZÚR ÚK zpřesňují vymezení rozvojové osy nadmístního významu. ZÚR ÚK stanovují na území SO ORP 
Bílina rozvojovou osu nadmístního významu OS7 Ústí nad Labem – Chomutov – Karlovy Vary – Cheb 
– hranice ČR / Německo (Bayreuth), kterou vymezují takto: 

Označení ZÚR ORP Obec 

OS7 Bílina Bílina, Hostomice, Ledvice, Ohníč, Světec 

 
Pro plánování a usměrňování územního rozvoje ZÚR ÚK zpřesňují úkoly pro územní plánování 
stanovené v PÚR ČR takto: 

 Podporovat pokrytí rozvojové oblasti územními plány, ověřovat a zpřesňovat řešení problémů a 
využití rozvojových příležitostí územními studiemi a regulačními plány.  

 Podporovat dotvoření ucelených plně funkčních silničních a železničních dopravních systémů 
(zejména přestavba a dostavba silnice I/13vúsecích -obchvat Klášterce nad Ohří, Klášterec nad Ohří 
-Chomutov, Třebušice -Most, Bílina, Kladrubská spojka, modernizace a optimalizace železničních 
tratí č. 130 a č.131).  

 Podporovat revitalizaci nedostatečně využitých nebo zanedbaných areálů a ploch typu brownfield, 
využít územní rezervy ve stávajících průmyslových zónách nadmístního významu.  

 Řešit územní souvislosti těžby hnědého uhlí při respektování ÚEL stanovených usnesením vlády ČR 
č.331/1991 a č.444/1991 -převzatých bez věcné změny z 2. ZaD ÚP VÚC SHP, včetně usnesení vlády 
ČR č. 1176/2008 (tj. asanace, rekultivace, revitalizace území, obnova historické dopravní sítě, lokálně 
i osídlení a pod).  

 Zlepšovat územní podmínky pro příznivé životní prostředí zejména v úsecích v kontaktu s provozy 
těžby uhlí, energetiky a těžkého průmyslu, dosáhnout zřetelného zlepšení životního prostředí a 
krajiny (rekultivace krajiny postižené těžbou lomů Libouš, ČSA, Vršany, Bílina, revitalizace toku Bíliny, 
revitalizace opuštěných areálů typu brownfield). 

 Chránit a kultivovat typické či výjimečné přírodní a kulturní hodnoty na území rozvojové osy, které 
vytvářejí charakteristické znaky území. 

 Vytvořit územní předpoklady pro obnovu lázeňských funkcí v Bílině. 

 
Vymezení asanačních území 
ZÚR ÚK stanovují na území SO ORP Bílina 3 asanační území nadmístního významu, které vymezují takto 
(popis asanačních území je uveden v kapitole 2.2.2): 

Označení ZÚR Popis Obec 

ASA6 lom Bílina a výsypka Pokrok Bílina, Ledvice 

ASA7 odkaliště elektrárny Ledvice Ledvice 

ASA8 Výsypka Radovesice Bílina, Hrobčice, Světec 
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Vymezení územně ekologických limitů těžby hnědého uhlí 
ZÚR ÚK stanovují na území SO ORP Bílina územně ekologické limity těžby hnědého uhlí, které vymezují 
takto (popis je uveden v kapitole 2.2.2): 

Označení ZÚR Popis Obec 

ÚEL7 ÚEL  výsypka Radovesice Bílina, Hrobčice, Světec 

 
 

5.2 Záměry dopravní infrastruktury 
tabulka č. 100 Záměry dopravní infrastruktury 

Kód Lokalizace (obec) Podrobný popis záměru Zdroj Význam 

DS1 (v ZÚR 
označeno „i“) 

Bílina, Hostomice, 
Ledvice, Světec 

železniční trať č.140 a č.130, 
Klášterec nad Ohří - Ústí nad Labem, 
modernizace 

ZÚR ÚK  N 

DS1_a Světec stavba optimalizace železniční trati č. 
130 Chomutov – Ústí nad Labem 
(koridor X01) – zpřesnění koridoru ze 
ZUR UK 

ÚP  N 

DS3 Bílina I/13 – přeložka silnice I. třídy ÚP N 

DS4 Bílina II/257 – přeložka silnice II. třídy ÚP M 

DS5 Bílina, Hrobčice, Světec silnice III. třídy ÚP M 

DS6_a Ohníč odpočívka pro silniční dopravu 
Zabrušany 

ŘSD N 

DS6_b Bílina, Světec odpočívka pro silniční dopravu 
Chudeřice 

ŘSD N 

DS7 Bílina, Světec Místní a účelová komunikace ÚP M 

DS8_a Bílina, Lukov, Hrobčice, 
Měrunice, Hostomice, 
Ohníč 

Cyklotrasa, v ÚPO Lukov, Ohníč, 
Hostomice záměr cyklotrasy 
„Duchcovská spojka“ a „Pánevní 
cyklotrasa“ nevymezen 

Ústecký 
kraj 

N 

DS8_b Bílina, Hrobčice, 
Hostomice, Ledvice, 
Ohníč, Světec 

Cyklotrasa/cyklostezka ÚP, 
město 
Bílina 

M 

 

5.3 Záměry technické infrastruktury 
tabulka č. 101 Záměry technické infrastruktury 

Kód Lokalizace (obec) Podrobný popis záměru Zdroj Význam 

E10a (1.A) Hostomice, Hrobčice, 
Ledvice, Lukov, Měrunice, 
Světec 

dvojité vedení 400 kV TR Chotějovice 
- TR Výškov – záměr z 1. aktualizace 
ZÚR 

ZÚR ÚK N 

Dle mapy Lukov, Světec El. Vedení NN ČEZ M 

Dle mapy Bílina, Hrobčice, 
Hostomice, Ledvice, 
Měrunice, Ohníč, Světec 

El. Vedení – bez rozlišení napětí ČEZ M 

Dle mapy Bílina El. Vedení NN ÚPD M 

Dle mapy Bílina, Ledvice, Měrunice, 
Světec 

El. Vedení VN ÚPD M 

Dle mapy Hostomice, Světec El. Vedení VVN ÚPD N 



 

 5. úplná aktualizace územně analytických podkladů 

153 © T-MAPY, spol. s r.o., 2020 

Kód Lokalizace (obec) Podrobný popis záměru Zdroj Význam 

Dle mapy Bílina, Měrunice, Světec venkovní stanice (rozvodna, 
transformovna) 

ÚPD M 

Dle mapy Bílina, Ledvice, Světec Elektrická stanice ÚPD M 

Dle mapy Bílina Veřejné osvětlení ÚPD M 

TP1 Bílina Plynovod NTL GasNet M 

TP2 Bílina Plynovod STL GasNet M 

TP3 Hrobčice, Měrunice Plynovod VTL GasNet N 

TP4 Hrobčice, Měrunice BP plynovodu VTL GasNet N 

Dle mapy Bílina, Světec Plynovod NTL ÚPD M 

Dle mapy Bílina, Ohníč, Světec Plynovod STL ÚPD M 

Dle mapy Bílina Plynovod bez rozlišení ÚPD M 

Dle mapy Bílina antikorozní ochrana VTL plynovodu ÚPD M 

Dle mapy Bílina stanice katodové ochrany ÚPD M 

Dle mapy Bílina rozvod tepla  ÚPD M 

Dle mapy Bílina Komunikační vedení - návrh ÚPD M 

Dle mapy Bílina, Hrobčice, 
Hostomice, Ledvice, 
Lukov, Měrunice, Světec 

Kanalizační stoka ÚPD M 

Dle mapy Bílina, Hrobčice, Lukov, 
Měrunice, Světec 

ČOV ÚPD M 

Dle mapy Hrobčice ČS - čerpací stanice odpadních vod ÚPD M 

Dle mapy Bílina, Ledvice, Lukov, 
Hrobčice, Světec 

Vodovodní řad ÚPD M 

TV1 Lukov vodojem Obec 
Lukov 

M 

TV2 Lukov OP vod. zdroje II. stupně Obec 
Lukov 

M 

 

5.4 Záměry v oblasti ochrany přírody 
Kód Lokalizace (obec) Podrobný popis záměru Zdroj Význam 

19 Lukov RBC Lipská hora, Pákova hora 
ZÚR ÚK, 2. akt. N 

1325 Měrunice RBC Velký a Malý Vraník 
ZÚR ÚK, 2. akt. N 

1328 Bílina, Hrobčice RBC Bořeň 
ZÚR ÚK, 2. akt. N 

1698 Hostomice, Ohníč RBC Husův vrch 
ZÚR ÚK, 2. akt. N 

17 Lukov NBC Milešovka 
ZÚR ÚK, 2. akt. N 

1797 Hrobčice RBC Hradišťany 
ZÚR ÚK, 2. akt. N 

563 Hostomice, Ohníč RBK Husův vrch – RBK 562 
ZÚR ÚK, 2. akt. N 

564 Hostomice, Ohníč RBK Husův vrch – Bílina u Rtyně 
ZÚR ÚK, 2. akt. N 

569 Ohníč, Světec RBK Milešovka – RBK 564 
ZÚR ÚK, 2. akt. N 

586 Hrobčice RBK Zlatník - Bořeň 
ZÚR ÚK, 2. akt. N 
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Kód Lokalizace (obec) Podrobný popis záměru Zdroj Význam 

588 Měrunice 
RBK Jánský vrch, Špičák– Velký a 
Malý Vraník 

ZÚR ÚK, 2. akt. N 

589 Měrunice RBK Velký a Malý Vraník - K 13 
ZÚR ÚK, 2. akt. N 

590 Lukov RBK Medvědický vrch – K 14 
ZÚR ÚK, 2. akt. N 

K 14 Hrobčice, Lukov NBK Milešovka (17) - K 13 
ZÚR ÚK, 2. akt. N 

Dle mapy Bílina, Hrobčice, 
Hostomice, Ledvice, 
Lukov, Měrunice, Ohníč, 
Světec 

ÚSES z dalších dostupných 
podkladů 

AOPK M 

Dle mapy Bílina, Hrobčice, 
Hostomice, Ledvice, 
Lukov, Měrunice, Ohníč, 
Světec 

ÚSES z platných ÚPD ÚPD M 

Dle mapy Měrunice ÚSES – interakční prvek 
(vodní plocha) 

ÚPD M 

 

5.5 Záměry ostatní 
tabulka č. 102 Ostatní záměry 

Kód Lokalizace (obec) Podrobný popis záměru Zdroj Význam 

Dle mapy Bílina, Hrobčice objekt/zařízení protipovodňové 
ochrany 

ÚPD M 

VPZ Hrobčice Vesnická památková zóna NPÚ M 

Dle mapy – 
samostatný 
výřez 

Bílina, Hostomice, 
Ledvice, Hrobčice, Světec 

Plochy rekultivací Severo
české 
doly 

M 

Dle mapy Bílina, Hrobčice, 
Hostomice, Ledvice, 
Lukov, Měrunice, Ohníč, 
Světec 

Zastavitelné území ÚPD M 

Dle mapy Bílina, Hrobčice, 
Hostomice, Ledvice, 
Lukov, Měrunice, Ohníč, 
Světec 

Plocha přestavby ÚPD M 

Dle mapy Bílina, Hrobčice, Ledvice, 
Lukov, Měrunice, Ohníč, 
Světec 

Plochy změn v krajině ÚPD M 

 Bílina, Světec Plochy pro ověření územní studií ÚPD M 

 Bílina, Hrobčice, 
Hostomice, Ledvice, 
Měrunice, Ohníč, Světec 

Územní rezerva ÚPD M 
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6 Rozbor udržitelného rozvoje území 
Rozbor udržitelného rozvoje území zahrnuje zjištění a vyhodnocení území v 13 - ti tématech 
dle vyhlášky 500/2006 Sb., s uvedením pozitiv/negativ v území dle vyhodnocovaných témat.  
Dále vyhodnocení vyváženosti vztahu územních podmínek ORP Bílina dle vztahu jednotlivých pilířů 
udržitelného rozvoje území vyhodnocením pozitiv a negative v jednotlivých pilířích a dale metodou 
stanovených indikátorů v roce 2014. 
Výsledkem rozboru udržitelného rozvoje území je souhrnné vyhodnocení vyváženosti územních 
podmínek pro udržitelný rozvoj území a určení problémů, závad a střetů pro řešení v územně 
plánovacích dokumentací. 

6.1 Vyhodnocení pozitiv/negativ dle územních podmínek 
Vyhodnocení pozitiv/negative dle územních podmínek dílčích témat bylo provedeno metodou 
slovního ohodnocení na základě zpracovaných podkladů pro rozbor udržitelného rozvoje a dale 
pomocí stanovených indikátorů za každou tematickoo oblast. Seznam a popis indikátorů je uveden 
v příloze A. 

6.1.1 Širší územní vztahy 

6.1.1.1 Vyhodnocení pozitiv/negativ 

Širší územní vztahy  

POZITIVA NEGATIVA 

 Lokalizace SO ORP v centru Ústeckého kraje, 
výborná dopravní dostupnost a obslužnost 
území celé oblasti (nejlepší v celé ORP)  

 Vedení silnice I/13, propojující město Bílina 
s významnými regionálními městy Karlovy Vary 
– Chomutov – Most – Liberec – Frýdlant, dále 
vedoucí k hranici s Polskem (Zgorzelec), která je 
součástí nejvýznamnějšího dopravního 
koridoru v Podkrušnohoří 

 Celostátní železniční trať č. 130 a 131, 
propojující ORP Bílina s dalšími významnými 
regionálními centry (Chomutov, Most, Ústí nad 
Labem) 

 Blízkost celostátně významné dálnice D8, která 
přitom nezasahuje přímo do území ORP a 
nesnižuje tak kvalitu přírodního prostředí 

 Významná těžební oblast hnědého uhlí, 
koncentrace pracovních příležitostí a výrobních 
aktivit 
 

 Přerušené dopravní vazby menších sídel na 
regionální centra v důsledku rozsáhlých 
těžebních oblastí   

 Nedostačující kapacita silnice I/13, zejména na 
průjezdním úseku přes centrální část města 
Bílina 

 Ohrožení kvality silniční a železniční sítě 
pokračující těžbou 

 Nedostatečná síť cyklistických a turistických 
tratí včetně její návaznosti na dálkové trasy 
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6.1.2 Prostorové a funkční uspořádání 

6.1.2.1 Indikátory pro prostorové a funkční uspořádání 

02_Prostorové a funkční uspořádání - indikátory 

Kód Název indikátoru Jednotka 

Hodnocení 

-2 -1 průměr 1 2 

2A 
Míra plánovaného růstu 
zastavěného území % 

<19,99 20,0 - 29,99 30 30,0 - 40,0 40,01< 

2B 
Podíl brownfields na 
zastavěném území % 12,01< 9,01 - 12,0 9 8,99 - 5 <4,99 

2C 
Podíl zastavěných ploch na 
zastavěném území obce % 

<15,00 15,01-17,99 18 18,01-25,00 25,01< 

2D Existence ÚPD a její stáří rok <2008  2009-2014 2014 2015 - 2017 2018 - 2020 

2E Počet částí obce počet <6 5 4  3-4  1-2 

2F KPÚ počet k.ú.   0   1<   

 

6.1.2.2 Hodnocení prostorového a funkčního uspořádání 

02_Prostorové a funkční uspořádání  - hodnocení 

Obec Hodnota Hodnocení součet 

  2A 2B 2C 2D 2E 2F 2A 2B 2C 2D 2E 2F   

Bílina 16,67 10,53 15,06 2012 6 0 -2 -1 -1 -1 -2 -1 -8 

Hostomice 32 4,44 27,5 2011 1 0 1 2 2 -1 2 -1 5 

Hrobčice 60,82 7,19 29,01 2013 9 10 2 1 2 -1 -2 1 3 

Ledvice 39,56 36,23 9,7 2014 1 0 1 -2 -2 -1 2 -1 -3 

Lukov 41,75 3,03 21,77 2013 2 1 2 2 1 -1 2 1 7 

Měrunice 20,03 21,52 27,36 2014 2 2 -1 -2 2 -1 2 1 1 

Ohníč 10,22 5,21 19,27 2011 5 1 -2 1 1 -1 -1 1 -1 

Světec 43,68 6,85 20,33 2020 4 0 2 1 1 2 1 -1 6 
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obrázek č. 41 Vyhodnocení Prostorové a funkční uspořádání 

6.1.2.3 Vyhodnocení pozitiv/negativ 

Prostorové a funkční uspořádání  

POZITIVA NEGATIVA 

 Všechny obce ORP mají platnou územně 
plánovací dokumentaci 

 2 obce se statutem města, 1 obec se statutem 
městys 

 Oblast kolem centra Bílina silně urbanizovaná 

 Probíhající rekultivace Radovesické výsypky 

 Zvýšená míra plánovaného růstu v menších 
obcích (Hrobčice, Lukov, Světec) 

 Obce Bílina, Hostomice, Ledvice, Ohníč a Světec 
jsou součástí rozvojové osy nadmístního 
významu OS7 Ústí nad Labem – Chomutov – 
Karlovy Vary – Cheb – hranice ČR / Německo 
(Bayreuth) 

 Zpřetrhané dopravní vazby obcí kvůli rozsáhlým 
těžebním územím 

 Většina obcí má platnou ÚPD starší jak 5 let 

 Velký výskyt brownfields v celém ORP 

 Nízká míra plánovaného růstu ve městě Bílina, 
jako hlavního centra celého ORP 
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6.1.3 Struktura osídlení 

6.1.3.1 Indikátory pro vyhodnocení struktury osídlení 

03_Struktura osídlení - indikátory 

Kód Název indikátoru Jednotka 

Hodnocení 

-2 -1 průměr 1 2 

3A Hustota zalidnění obyv/km2 <149 150 - 179 180 180 - 200 201< 

3B Dostupnost OPÚ km 20< 15,1 - 20 15 8,1 - 15  0 - 8 

3C Počet obyvatel v obci počet 0 - 499 500 - 999 1 000 1 000 - 5 000 5 001< 

3E 
Trend vývoje počtu 
obyvatel podíl <0,9 0,91 - 0,99 1 1,0 - 1,10 1,11< 

3F 
Hrubá míra migračního 
salda ‰ <(-50,1) (-0,1) - (-50) 0 0,1 - 50 50,1< 

 

6.1.3.2 Hodnocení struktury a osídlení 

03_Struktura osídlení 
Obec Hodnota Hodnocení součet 

  3A 3B 3C 3E 3F 3A 3B 3C 3E 3F   

Bílina 529,2 0 17 200 1,01 17,58 2 2 2 1 1 8 

Hostomice 418,3 5,28 1 254 1,01 18,42 2 2 1 1 1 7 

Hrobčice 32,7 4,27 1 391 1,07 152,9 -2 2 1 1 2 4 

Ledvice 109,5 5,36 544 1,01 18,42 -1 2 -1 1 1 2 

Lukov 13,1 10,18 126 0,98 -96,15 -2 1 -2 -1 -2 -6 

Měrunice 27 9,76 310 0,98 -45,51 -2 1 -2 -1 -2 -6 

Ohníč 104,5 8,2 739 0,97 -13,51 -1 1 -1 -1 -1 -3 

Světec 84 6,79 1 036 1,02 18,33 1 2 1 1 1 6 
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obrázek č. 42 Vyhodnocení struktury osídlení 

6.1.3.3 Vyhodnocení pozitiv/negativ 

Struktura osídlení 

POZITIVA NEGATIVA 

  Vysoká hustota zalidnění SO ORP Bílina  - 
182,87 obyvatel/km2 – nadprůměrná v rámci 
Ústeckého kraje i v rámci ČR 

 Město Bílina jako významné mikroregionální 
centrum v rámci Ústeckého kraje, významná 
základna veřejné infrastruktury i pro okolní 
obce 

  2 města se statutem město (Bílina a Ledvice) a 
jedna obec se statutem městys (Hostomice) – 
významné základny veřejné infrastruktury pro 
obce v rámci SO ORP Bílina 

 Relativně ucelená sídelní struktura SO ORP 
Bílina v rámci Ústeckého kraje, index 
rozdrobenosti je 20,6, nízký počet obcí 
s počtem obyvatel pod 500 

 Rekultivace Radovesické výsypky s řešením 
opětovné dopravní vazby mezi obcemi 
budováním cyklostezky a silnic III. třídy 

  Přetrhané vazby mezi obcemi v důsledku 
těžebních aktivit 

 Obce v okrajových částech SO ORP Bílina 
(Měrunice, Lukov, Ohníč) mají zhoršenou 
návaznost na centra s bohatší veřejnou 
infrastrukturou  - dlouhodobý úbytek obyvatel 
formou vystěhování 

 Nerovnoměrné zastoupení obcí se statutem 
město (městys) jako důležitá centrální základna 
pro obce s nižším počtem obyvatel – 
soustředěny pouze v severní části SO ORP Bílina 

 rozdrobená sídelní struktura obcí v jižní části SO 
ORP Bílina s důsledky v zhoršené dostupnosti 
občanského vybavení a nižší míře sociální 
integrace 
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6.1.4 Sociodemografické podmínky a bydlení 

6.1.4.1 Indikátory pro vyhodnocení sociodemografických podmínek a bydlení 

04_Sociodemografické podmínky a bydlení - indikátory 

Kód Název indikátoru Jednotka 

Hodnocení 

-2 -1 průměr 1 2 

4A 
Hrubá míra přirozeného 
přírůstku ‰ <(-10,01) (-0,01) - (-10) 0 0,01 - 10 10,01< 

4B 
Podíl obyvatel ve věku 15- 64 
let (k 31.12.) % <59,99 60 - 64,99 65 65,01 - 70 70,01< 

4C Index stáří za rok 2019 % 115,01< 100,01-115 100 99,99 - 90 89,99< 

4D 
Průměrný věk obyvatel za 
rok 2019 věk 43,01< 41,01 - 43 41 40,99 - 40 

<39,99 

4E Intenzita bytové výstavby ‰ <3,99 4-5,99 6  6,01-8 8,01< 

 

6.1.4.2 Hodnocení sociodemografických podmínek a bydlení 

04_Sociodemografické podmínky a bydlení - hodnocení 

Obec Hodnota Hodnocení součet 

  4A 4B 4C 4D 4E 4A 4B 4C 4D 4E   

Bílina 0,82 67,47 119,02 41,63 1,22 1 1 -2 -1 -2 -3 

Hostomice -8,81 67,07 93,9 39,9 2,4 -1 1 1 2 -2 1 

Hrobčice -10,29 73,54 101,09 41,56 5,88 -2 2 -1 -1 -1 -3 

Ledvice -11,05 69,12 80,65 39,53 23,95 -2 1 2 2 2 5 

Lukov 16,03 63,49 360 45,86 8,01 2 -1 -2 -2 2 -1 

Měrunice -29,26 70,97 143,24 44,04 9,75 -2 2 -2 -2 2 -2 

Ohníč -24,32 63,46 136,84 42,59 1,35 -2 -1 -2 -1 -2 -8 

Světec -2,89 66,89 122,73 42,05 5,79 -1 1 -2 -1 -1 -4 

 
 



 

 5. úplná aktualizace územně analytických podkladů 

161 © T-MAPY, spol. s r.o., 2020 

 
obrázek č. 43 Vyhodnocení sociodemografických podmínek a bydlení 

6.1.4.3 Vyhodnocení pozitiv/negativ 

Sociodemografické podmínky a bydlení 

POZITIVA NEGATIVA 

 Mírný nárůst počtu obyvatel v rámci SO ORP 
Bílina, nejvyšší nárůst počtu obyvatel za období 
2015 – 2019 byl zaznamenán v obcích Hrobčice 
a Světec 

 Nadprůměrná hodnota hrubé míry migračního 
salda (23,34) SO ORP Bílina v rámci Ústeckého 
kraje, nejvyšší hodnota zaznamenána v obci 
Hrobčice (152,90) 

 Příznivá věková struktura obyvatel SO ORP 
Bílina v rámci Ústeckého kraje, podíl obyvatel 
v produktivním věku byl k 31.12.2019 67,73% 
(Ústecký kraj 64,30%), průměrný věk SO ORP 
Bílina byl 41,6 let (Ústecký kraj 42,2 let). 
Nejpříznivější hodnoty věkové struktury 
obyvatel vykazovaly obce Ledvice a Hostomice 

 Příznivý index stáří SO ORP Bílina (117,15) 
v rámci Ústeckého kraje (122,75) i 
celorepublikového průměru (124,64). Nejlepší 
situace byla zaznamenána v obcích Ledvice 
(80,65) a Hostomice (93,90), kde se index stáří 

 Dlouhodobý úbytek obyvatel v obcích 
Měrunice, Lukov, Ohníč 

 Dlouhodobě se snižující porodnost v rámci SO 
ORP Bílina – hrubá míra přirozeného přírůstku je 
(-2,00), nejnižší hodnoty byly zaznamenány v 
obcích Měrunice a Ohníč 

 Celorepublikový trend stárnutí obyvatelstva, 
nejhorší situace v obcích Lukov, kde byl index 
stáří k 31.12.2019 na hodnotě 360,0. Nepříznivá 
situace byla též zaznamenána v obcích 
Měrunice a Ohníč. 

 Nepříznivá vzdělanostní struktura 

 Zastaralost a nedostatečná obnova domovního 
fondu  

 Limity pro rozvoj bydlení – těžba hnědého uhlí, 
poddolovaná území, sesuvy, ochrana půd 

 Klesající trend nové bytové výstavby, počet 
dokončených bytů v přepočtu na 1000 obyvatel 
v SO ORP Bílina byl za období 52015 – 2019 2,48 
bytu, což je silně podprůměrný stav v rámci 
Ústeckého kraje (6,16 bytů). Nejnižší počet byl 
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ještě drží pod hodnotou 100. Hodnoty 
k 31.12.2019. 

 Dlouhodobý rozvoj bytové výstavby v obci 
Ledvice, kde byl počet dokončených bytů za 
období 2015 – 2019 přepočtený na 1000 
obyvatel celkem 23,95 bytů 

zaznamenán v uvedeném období v obcích Bílina 
(1,22 bytu) a Ohníč (1,35 bytu) 

 Rozsáhlá panelová sídliště ve městě Bílina, 
rostoucí počet sociálně problémových obyvatel 
 

 

6.1.5 Příroda a krajina 

6.1.5.1 Indikátory pro vyhodnocení přírody a krajiny 
05_Příroda a krajina- indikátory 

Kód Název indikátoru Jednotka 

Hodnocení 

-2 -1 průměr 1 2 

5A 
Koeficient ekologické 
stability KES <0,10 0,11 - 0,49 0,5 0,51-3,00 3,01< 

5B Podíl ploch ochrany přírody % <29,99 30 - 37,99 38 38,01 - 50 50,01< 

5C Kritické místo migrace zvěře výskyt   ano  ne   

5D 

Podíl výměry lesních 
pozemků na celkové rozloze 
obce (%) % 19,99< 20 - 24,99 25 25,01 - 35 35,01< 

 

6.1.5.2 Hodnocení přírody a krajiny 

05_Příroda a krajina - hodnocení 

Obec Hodnota Hodnocení součet 

  5A 5B 5C 5D 5A 5B 5C 5D   

Bílina 0,39 1,22 1 13,49 -1 -2 -1 -2 -6 

Hostomice 0,28 1,56 0 2,9 -1 -2 1 -2 -4 

Hrobčice 0,66 56,81 0 24,88 1 2 1 -1 1 

Ledvice 0,45 0 0 24,53 -1 -2 1 -1 -3 

Lukov 11,76 97,79 0 74,36 2 2 1 2 7 

Měrunice 0,29 100 0 13,3 -1 2 1 -2 0 

Ohníč 1,36 0 0 31,95 1 -2 1 1 1 

Světec 0,91 0 0 22,58 1 -2 1 -1 -1 
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obrázek č. 44 Vyhodnocení přírody a krajiny 

6.1.5.3 Vyhodnocení pozitiv/negativ 

Příroda a krajina 

POZITIVA NEGATIVA 

 Chráněná krajinná oblast České středohoří, 
zasahující jižní část SO ORP Bílina 

 Legislativní vyhlášení maloplošných zvláště 
chráněných území (národní přírodní rezervace, 
přírodní rezervace a přírodní památky) 

 NATURA 2000 – evropsky významná lokalita 
Bořeň, krajinná dominanta vrchu Bořeň 

 Vymezení krajinných celků v rámci ZÚR ÚK. 
Zpracovaný krajinný ráz v oblasti CHKO České 
středoho 

 ří 

 Vymezené prvky ÚSES v rámci platných územně 
plánovacích dokumentací v SO ORP Bílina 

 Nově vymezené lokality zvláště chráněných 
druhů rostlin a živočichů v obcích Bílina, Lukov 
a Hrobčice 

 Silný přírodní potenciál jižní části SO ORP Bílina, 
především v obcích Lukov a Hrobčice 

 Postupná sukcese a rekultivace vytěžených 
ploch s následkem zvýšení biodiverzity a 
obnovy ekologické stability 

 Nízký podíl legislativně chráněných přírodních 
prvků 

 Rozsáhlá území funkčně a esteticky poškozené 
antropogenně přeměněné krajiny v důsledku 
povrchové těžby a souvisejících činností 
(výsypkové hospodářství, dopravní a technická 
infrastruktura, energetika (ELE), průmysl) 

 Velmi nízká ekologická stabilita území z důvodu 
velké výměry zastavěných ploch, zpevněných 
ploch a ploch těžby (velmi nízká koeficient 
ekologické stability – nejhorší stav v obcích 
Hostomice, Měrunice a Bílina 

 Výrazná fragmentace území oblasti liniovými 
stavbami technické a dopravní infrastruktury 
(silnice I/13, železniční trati č. 130 a 131, 
nadzemní elektrická vedení, horkovody ad.) 
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Příroda a krajina 

POZITIVA NEGATIVA 

 Řeka Bílina a její údolní niva jako zásadní 
krajinná osa v území 

 

6.1.6 Vodní režim a horninové prostředí 

6.1.6.1 Indikátory pro vyhodnocení vodního režimu a horninového prostředí 

06_Vodní režim a horninové prostředí - indikátory 

Kód Název indikátoru Jednotka 

Hodnocení 

-2 -1 průměr 1 2 

6A zranitelné oblasti výskyt   ano  ne   

6C 
Podíl vodních ploch z celkové 
výměry (%) % <1,00 1,01 - 1,49 1,5 1,51 - 1,9 1,91< 

6D 

Výskyt dobývacích prostorů a 
ložisek nerostných surovin 
na území obce % <9,99 10,0 - 14,99 15 15,01 - 20 20,01< 

6E 

Výskyt (plochy+ body) všech 
poddolovaných území a 
sesuvných území na území 
obce počet 81<  51-80 50  49-25 25 - 0 

 

6.1.6.2 Hodnocení vodního režimu a horninového prostředí 

06_Vodní režim a horninové prostředí 

Obec Hodnota Hodnocení součet 

  6A 6C 6D 6E 6A 6C 6D 6E   

Bílina 1 1,09 48,34 37 -1 -1 2 1 1 

Hostomice 0 5,19 10,10 5 1 2 -1 2 4 

Hrobčice 1 0,77 0,17 82 -1 -2 -2 -2 -7 

Ledvice 0 1,55 39,61 22 1 1 2 2 6 

Lukov 0 0,42 0,23 131 1 -2 -2 -2 -5 

Měrunice 1 1,32 4,38 16 -1 -1 -2 2 -2 

Ohníč 0 1,36 12,91 18 1 -1 -1 2 1 

Světec 0 1,43 26,40 109 1 -1 2 -2 0 
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obrázek č. 45 Vyhodnocení vodní režim a horninové prostředí 

6.1.6.3 Vyhodnocení pozitiv/negativ 

Vodní režim a horninové prostředí 

POZITIVA NEGATIVA 

 Tok Bílina tvořící významnou hydrologickou osu 
území  

 Vodní plochy na vodních tocích a ve vytěžených 
územích (hydrické rekultivace) 

 Přírodní léčivý zdroj Kyselka 

 Vysoký podíl lesních porostů ve východní části 
SO ORP Bílina (obec Lukov, Hrobčice) 
přispívající lepší retenci vody v území 

 Pestrá geologická skladba území s výskytem 
řady nerostných surovin (jíly, písky, čedič a rula) 

 Plošně rozsáhlá evidovaná chráněná ložisková 
území 

 Republikově významné zásoby hnědého uhlí, 
soustředěno v severní části SO ORP Bílina  

 Geologicky a geomorfologicky významný vrch 
Bořeň 

 Zdroje minerálních vod 

 Povrchový lom Bílina - paleontologická lokalita 
světového významu 

 Fatální narušení a pozměnění vodního režimu 
těžbou a výsypkovým hospodářstvím v oblasti 
Radovesické výsypky (vodní režim zcela 
nepřirozený, regulované toky, zatrubněné toky, 
zaniklé vodoteče, přeložky vodotečí) = oblast 
s fatálně narušeným hydrologickým a 
hydrogeologickým režimem podzemních i 
povrchových vod 

 Riziko rychlého odtoku vody z území 

 Dlouhodobé změny v hydrogeologickém režimu 
podzemních vod v důsledku těžby 

 Nadměrné znečištění povrchových vod 
pesticidy, sírou a nebezpečnými látkami 

 Záplavové území Bíliny, Syčivky a Bouřlivce 
včetně aktivní zóny záplavového území jako 
limity rozvoje území 

 Jižní části SO ORP Bílina vysoký stupeň zornění a 
intenzivní využití území pro zemědělství a s tím 
související nižší retenční schopnost území 
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Vodní režim a horninové prostředí 

POZITIVA NEGATIVA 

 Dlouhodobé poškozování georeliéfu těžbou, 
deponiemi apod. 

 Zásadní limity rozvoje území – ložiska 
nerostných surovin, poddolovaná území, 
sesuvy, významné liniové dopravní stavby a 
stavby a zařízení technické infrastruktury 

 Výskyt četných sesuvných a geologicky 
nestabilních území a starých důlních děl 

 Střední radonový index v oblasti Lukova a 
Chouče ovlivňující rozvoj sídel 

 Vymezená zranitelná oblast v katastrálních 
území obcí Měrunice, Hrobčice a Bílina 

 Vypouštění důlních vod bez čištění a vypouštění 
splaškových vod do vodních toků v obcích bez 
ČOV 
 

 
 
 

6.1.7 Kvalita životního prostředí 

6.1.7.1 Indikátory pro vyhodnocení kvality životního prostředí 

07_Kvalita životního prostředí- indikátory 

Kód Název indikátoru Jednotka 

Hodnocení 

-2 -1 průměr 1 2 

7A 
Oblasti s překročenými 
imisními limity % 20,01< 10,01 - 20 10 9,99 - 5,0  4,99 - 0 

7B 

Přítomnost starých 
ekologických zátěží na území 
obce počet 7<  4 - 6 3  2  0 - 1 

7C 

Překročení přízemního 
ozonu O3_AOT40r5 za 5ti 
leté období výskyt  ano  ne  

 

6.1.7.2 Hodnocení kvality životního prostředí 

07_Kvalita životního prostředí - hodnocení 

Obec Hodnota   Hodnocení   součet 

  7A 7B 7C 7A 7B 7C   

Bílina 87,24 10 0 -2 -2 1 -3 

Hostomice 86,14 6 0 -2 -1 1 -2 

Hrobčice 0,1 2 0 2 1 1 4 

Ledvice 100 0 0 -2 2 1 1 

Lukov 0 0 2,96 2 2 -1 3 

Měrunice 0 1 0 2 2 1 5 

Ohníč 31,95 0 0 -2 2 1 1 

Světec 16,67 6 0 -1 -1 1 -1 
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obrázek č. 46 Vyhodnocení kvality životního prostředí 

6.1.7.3 Vyhodnocení pozitiv/negativ 

Kvalita životního prostředí 

POZITIVA NEGATIVA 

 Téměř na celém území SO ORP Bílina nebyla 
překročena hodnota přízemního ozónu 
O3_AOT40r5 – hodnoty expozičního indexu 
AOT40, průměr za 5 let (období 2014 – 2018) 

 Zlepšení stavu překračování 24 hodinového 
imisního limitu pro PM10 oproti roku 2016  

 Omezení dálkového přenosu emisí odsířením 
elektráren v regionu  

 Podmínky CHKO omezující vznik nových zátěží 
životního prostředí  

 Ukončení provozu Radovesické výsypky a 
zahájení rekultivace území s pozitivním 
dopadem na kvalitu životního prostředí 

 Překračování imisních limitů, především látek 
BaP a suspendovaných částic velikosti frakce 
PM10 – nejvíce postižené obce v severní části 
SO ORP Bílina (Bílina, Ledvice, Hostomice, 
Ohníč) 

 Na celém území SO ORP Bílina byl překročený 
imisní limit přízemního ozonu O3_m8hr3 (26. 
nejvyšší maximální denní 8 hod. klouzavá 
průměrná koncentrace v průměru za 3 roky) 

 Na území SO ORP Bílina je evidováno 25 starých 
ekologických zátěží území, z nichž 2jsou 
kontaminované – nacházejí se v obcích 
Hostomice a Světec 

 Hluková zátěž podél silnice I/13, především v 
zastavěném území města Bílina 

 Reliéf krajiny s výrazným výškovým převýšením 
negativně ovlivňuje podnební poměry s 
důsledky v častých inverzích  

 Znečištění vodních toků a ploch splaškovými 
vodami 
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 Vyšší podíl domácností využívajících tuhá paliva 
k vytápění – především obce v jižní části SO ORP 
Bílina 
 

 

6.1.8 Zemědělský půdní fond a pozemky určené k plnění funkcí lesa 

6.1.8.1 Indikátory pro vyhodnocení zemědělského půdního fondu a PUPFL 
08_Zemědělský půdní fond a pozemky určené k plnění funkcí lesa - indikátory 

Kód Název indikátoru Jednotka 

Hodnocení 

-2 -1 průměr 1 2 

8A 
Zastoupení kvalitních půd na 
území obce % <9,99 10 - 14,99 15 15,01 - 25 25,01< 

8B 
Podíl orné půdy ze 
zemědělské půdy % <49,99 50 - 59,99 60 60,01 - 75 75,01< 

8C 
Trend změny rozlohy 
zemědělské půdy % 

<(-0,51) 
 -0,01 - (-0,05) 

0 0,01 - 0,05 0,06< 

8D 
Trend změny rozlohy lesní 
půdy % 

<(-0,51) 
 -0,01 - (-0,05) 

0 0,01 - 0,05 0,06< 

8E 
Rozsah vodní eroze na území 
obce % 25,01< 15,01 – 25,00 15  14,99 – 5,0 4,99 - 0 

 

6.1.8.2 Hodnocení zemědělského půdního fondu a PUPFL 

08_Zemědělský půdní fond a pozemky určené k plnění funkcí lesa - hodnocení 

Obec Hodnota Hodnocení součet 

  8A 8B 8C 8D 8E 8A 8B 8C 8D 8E   

Bílina 24,33 33,16 -0,41 0,83 5,61 1 -2 -1 2 1 1 

Hostomice 25,49 73,46 -0,02 0 13,13 2 1 -1 0 1 3 

Hrobčice 13,68 70,39 -0,65 0,26 25,15 -1 1 -2 2 -2 -2 

Ledvice 18,27 46,87 2,16 7,66 0,15 1 -2 2 2 2 5 

Lukov 2,94 21,91 0,22 0,04 3,44 -2 -2 2 1 2 1 

Měrunice 27,45 88,65 0 0 46,11 2 2 0 0 -2 2 

Ohníč 13,39 50,01 -1,28 0,53 15,86 -1 -1 -2 2 -1 -3 

Světec 6,19 43,75 1,1 1,6 9,72 -2 -2 2 2 1 1 
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obrázek č. 47 Vyhodnocení zemědělského půdního fondu a pozemků určených k plnění funkci lesa 

6.1.8.3 Vyhodnocení pozitiv/negativ 

Zemědělský půdní fond a pozemky určené k plnění funkcí lesa 

POZITIVA NEGATIVA 

 Dlouhodobý nárůst lesních pozemků v rámci SO 
ORP Bílina – za období 2011 – 2019 o 1,7%, 
nejvyšší podíl lesních pozemků v obci Lukov 
(74,4% k 31.12.2019) 

 Vysoký podíl kvalitních půd I. a II. třídy – v rámci 
SO ORP byl tento podíl 16,63% v roce 2020 

 Nárůst podílu trvalých travních porostů ze 
zemědělské půdy v rámci SO ORP Bílina, za 
období 2015 - 2019 se jedná o 2,1%  

 Snižující se podíl kvalitních půd I. a II. třídy 

 Podprůměrný stav podílu zemědělské půdy k 
celkové výměře SO ORP Bílina (38,1%) v rámci 
Ústeckého kraje (51,4%). Nejnižší podíl 
zemědělské půdy z celkové výměry obce byl k 
31.12.2019 v obci Ledvice (9,2%) a Bílina (20%) 

 Dlouhodobé zábory zemědělských a lesních 
pozemků a degradace půd v souvislosti s těžbou 

 Území náchylné na větrnou a vodní erozi, 
především v jihozápadní části SO ORP Bílina 
(obce Měrunice a Hrobčice) a dale v obci Ohníč 
v severovýchodní části SO ORP 
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6.1.9 Občanská vybavenost včetně její dostupnosti 

6.1.9.1 Indikátory pro vyhodnocení občanské vybavenosti včetně dostupnosti 
09_Občanská vybavenost včetně její dostupnosti - indikátory 

Kód Název indikátoru Jednotka 

Hodnocení 

-2 -1 průměr 1 2 

9A Dostupnost nemocnice km 20,01<  10,01 - 20 10  9,99 - 5 4,99-0 

9B 
Dostupnost pošty / 
provozovny km 10,01< 5,01-10,00 5  4,99-3,00 2,99-0 

9C Dostupnost mateřské školy km 10,01< 5,01-10,00 5  4,99-3,00 2,99-0 

9D 
Dostupnost základní školy 
(úplné) km 10,01< 5,01-10,00 5  4,99-3,00 2,99-0 

9E 
Dostupnost centra denních 
služeb a denního stacionáře km 10,01< 5,01-10,00 5  4,99-3,00 2,99-0 

9J 
Počet významných objektů 
občanské vybavenosti počet   ne   1 -2 3< 

 

6.1.9.2 Hodnocení občanské vybavenosti včetně dostupnosti 

09_Občanská vybavenost včetně její dostupnosti - vyhodnocení 

Obec Hodnota Hodnocení součet 

  9A 9B 9C 9D 9E 9J 9A 9B 9C 9D 9E 9J   

Bílina 1,55 0,03 0,58 0,33 9,98 35 2 2 2 2 -1 2 9 

Hostomice 0,23 0,02 0,23 0,17 6,29 7 2 2 2 2 -1 2 9 

Hrobčice 2,72 0,28 0,35 3,19 10,44 2 2 2 2 1 -2 1 6 

Ledvice 3,62 0,06 0,28 3,15 8,09 4 2 2 2 1 -1 2 8 

Lukov 8,63 7,82 4,61 8,22 13,19 0 1 -1 1 -1 -2 -1 -3 

Měrunice 8,21 0,15 5,76 7,26 14,38 1 1 2 -1 -1 -2 -1 -2 

Ohníč 2,68 0,1 0,18 3,09 7,34 2 2 2 2 1 -1 1 7 

Světec 1,47 0,12 1,47 1,69 7,8 2 2 2 2 2 -1 1 8 
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obrázek č. 48 Vyhodnocení občanské vybavenosti 

6.1.9.3 Vyhodnocení pozitiv/negativ 

Občanská vybavenost včetně její dostupnosti 

POZITIVA NEGATIVA 

 Město Bílina důležitým centrem poskytujícím 
rozsáhlou občanskou vybavenost I pro okolní 
obce 

 Dobrá dostupnost občanské vybavenosti pro 
obce v severní části SO ORP Bílina, především 
díky významné dopravní tepny- silnice I/13 

 Nedostatečná sociální péče a domácí péče v 
oblasti sociálních služeb – chybí domy pro 
seniory 

 Nedostatečná občanská vybavenost a její 
zhoršená dostupnost obcí Měrunice a Lukov 
 

 

6.1.10 Dopravní a technická infrastruktura včetně jejich dostupnosti 

6.1.10.1 Indikátory pro vyhodnocení dopravní a technické infrastruktury včetně dostupnosti 
10_ Dopravní a technická infrastruktura včetně jejich dostupnosti - indikátory 

Kód Název indikátoru Jednotka 

Hodnocení 

-2 -1 průměr 1 2 

10A 
Hustota dálnic, silnic I.,II. a 
III. třídy km/km2 <0,29 0,3 - 0,49 0,5 0,51 - 0,70 0,71< 

10B 
Dostupnost nadřazené 
silniční sítě (dálnice, sil. I. tř.) km 15,01<  10,01 - 15 10  5-9,99 0 - 4,99 

10C 
Přítomnost železniční stanice 
nebo zastávky v obci výskyt   ne  ano   

10D 

Podíl obyvatel v trvale 
obydlených bytech 
napojených na kanalizaci  % <29,99 30 - 49,99 50  50,01 - 60 60,01< 

10E Odkanalizování obce výskyt   ne  částečně ano 
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10_ Dopravní a technická infrastruktura včetně jejich dostupnosti - indikátory 

Kód Název indikátoru Jednotka 

Hodnocení 

-2 -1 průměr 1 2 

10F 
Podíl obyvatel napojených 
na veřejný vodovod  % <44,99 45 - 59,99 60 60,01 - 75 75,01< 

10G 
Podíl obyvatel napojených 
na plynovod  % <19,99 20 - 39,99 40  40,01 - 60 60,01< 

10H 
Existence centrálního 
teplovodu v obci výskyt   ne  ano   

 

6.1.10.2 Hodnocení dopravní a technické infrastruktury včetně dostupnosti 

10_ Dopravní a technická infrastruktura včetně jejich dostupnosti - hodnocení 
Obec Hodnota Hodnocení součet 

  10A 10B 10C 10D 10E 10F 10G 10H 10A 10B 10C 10D 10E 10F 10G 10H   

Bílina 0,57 0 1 97,63 2 99,91 81,73 2 1 2 1 2 2 2 2 2 14 

Hostomice 2,97 0,14 1 84,56 2 99,17 62,6 2 2 2 1 2 2 2 2 2 15 

Hrobčice 0,87 0,19 0 27,25 1 98,04 44,21 1 2 2 -1 -2 1 2 1 1 6 

Ledvice 0,23 2,37 0 65,5 2 100 4,85 0 -2 2 -1 2 2 2 -2 -1 2 

Lukov 0,53 7,58 0 62,2 1 100 15,69 0 1 1 -1 2 1 2 -2 -1 3 

Měrunice 0,88 1,8 0 64,05 2 100 9,29 0 2 2 -1 2 2 2 -2 -1 6 

Ohníč 1,37 2,78 1 77,81 2 99,86 73,39 2 2 2 1 2 2 2 2 2 15 

Světec 1,18 0,38 1 82,35 2 99,78 56,13 2 2 2 1 2 2 2 1 2 14 
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6.1.10.3 Vyhodnocení pozitiv/negativ 

Dopravní a technická infrastruktura včetně jejich dostupnosti 

POZITIVA NEGATIVA 

 Výborná dopravní dostupnost a obslužnost 
území celé oblasti (nejlepší v celé ORP) - 
významné dopravní stavby (silnice I/13, II/257, 
II/258a železnic č. 130 a 131 včetně železničních 
stanic Bílina a Světec a železničních zastávek 
Kyselka, Chudeřice, Chotějovice a Hostomice), 
pokrytí území hustou sítí veřejné hromadné 
dopravy, provozování MHD na území města 
Bílina 

 Postupná obnova historických dopravních 
vazeb přes území Radovesické výsypky (Bílina – 
Kostomlaty pod Milešovkou) s výstavbou nové 
cyklostezky (Bílina – Světec) 

 Nově byl vybudovaný úsek silnice III/25816 
Bílina – Kostomlaty pod Milešovkou v délce ca 
6 km v rámci rekultivace Radovesické výsypky 

 Vyhovující vybavenost všech obcí technickou 
infrastrukturou 

 Elektrárna Ledvice jako republikově významný 
zdroj elektrické energie 

 Rozvodná a transformační stanice 400/110 kV 
Chotějovice jako regionálně významné zařízení 
technické infrastruktury 

 Všechny obce SO ORP jsou odkanalizovány  

 Vysoký podíl obyvatel napojených na 
vodovodní a kanalizační síť v rámci SO ORP 
Bílina 

 Plynofikace centralizovaných obcí SO ORP Bílina 
(Bílina, Hostomice, Ohníč, Světec, části obce 
Hrobčice) 

 Vedení tranzitní automobilové dopravy po silici 
I/13 zastavěným a obydlenými územím města 
Bílina 

 Nedostačující kapacita silnice I/13, zejména na 
průjezdním úseku přes centrální část města 
Bílina 

 Naprostá absence infrastruktury pro 
cyklistickou dopravu (cyklostezky, zařízení B+R u 
nádraží a zastávek veřejné hromadné dopravy, 
stojany na kola u významných zařízení 
občanského vybavení) 

 Přerušení historických dopravních vazeb přes 
území Lomu Bílina 

 Zhoršená dopravní dostupnost jižní části území 
SO ORP Bílina především obcí Hrobčice, Lukov, 
Měrunice (výhradně silnicemi II. a III. třídy) 

 Zhoršená dopravní dostupnost některých 
oddělených sídel obcí automobilovou i veřejnou 
hromadnou autobusovou dopravou 

 Radovesická výsypka jako přetrvávající dopravní 
bariéra prostupnosti území 

 Absence čistírny odpadních vod u obcí 
Hostomice, částí obcí Hrobčice (ČOV pouze  
Mirošovicích), Lukov a Ohníč 
 

 

6.1.11 Ekonomické a hospodářské podmínky 

6.1.11.1 Indikátory pro ekonomické a hospodářské podmínky 

11_ Ekonomické a hospodářské podmínky - indikátory 

Kód Název indikátoru Jednotka 

Hodnocení 

-2 -1 průměr 1 2 

11A Míra podnikatelské aktivity ES/100 ob. <3,99 5,99 - 4,0 6 6,01 - 9,0 9,01< 

11B 

Podíl nezaměstnaných osob 
dosažitelných (%) k 
31.12.2019 % 3,51< 2,51 - 3,50 2,5 2,49 - 1,50 <1,49 

11C 
Vývoj nezaměstnanosti za 
období 2015 - 2019 rozdíl (-1,99)< (-2,99) - (-2,0) -3 ( -3,51) - (-4,0) <(-4,01) 

11D 
Konsolidované příjmy 
rozpočtů obcí/krajů kč / obyv. <14.999 15.000– 19.999 20.000 20.000–30.000 30.000< 
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6.1.11.2 Hodnocení ekonomických a hospodářských podmínek 
 

11_ Ekonomické a hospodářské podmínky - vyhodnocení 
Obec Hodnota Hodnocení součet 

  11A 11B 11C 11D 11A 11B 11C 11D   

Bílina 6,15 2,68 -4,62 21 111 1 -1 2 1 3 

Hostomice 5,98 3,81 -6,59 14 411 -1 -2 2 -2 -3 

Hrobčice 7,05 1,66 -3,04 17 607 1 1 1 -1 2 

Ledvice 7,9 1,6 -7 43 253 1 1 2 2 6 

Lukov 11,9 1,3 -3,8 21 469 2 2 1 1 6 

Měrunice 9,68 2,31 -3,49 32 138 2 1 1 2 6 

Ohníč 6,36 1,3 -2,7 16 785 1 2 -1 -1 1 

Světec 8,11 1,55 -2,45 13 952 1 1 -1 -2 -1 

 

 
obrázek č. 50 Vyhodnocení ekonomických a hospodářských podmínek 

6.1.11.3 Vyhodnocení pozitiv/negativ 

Ekonomické a hospodářské podmínky 

POZITIVA NEGATIVA 

 Nárůst počtu aktivních ekonomických subjektů 
v roce 2019 (1 449) oproti předchozímu období 
2015 – 2018 v rámci celého SO ORP Bílina 

 Nejvyšší nárůst aktivních ES přepočtených na 
100 obyv. za období 2015 – 2019 byl 
zaznamenán v obcích Lukov (4,92), Ledvice 
(1,59) a Měrunice (1,48) 

 Podprůměrný počet registrovaných 
ekonomických subjektů (ES) přepočtených na 
100 obyvatel v SO ORP Bílina (17,1) v rámci 
Ústeckého kraje (21,2) 

 Nejnižší počet aktivních ES přepočtených na 100 
obyvatel byl zaznamenán v Hostomicích (5,98), 
Bílině (6,15) a Ohníči (8,11) – stav k 31.12.2019 
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Ekonomické a hospodářské podmínky 

POZITIVA NEGATIVA 

 Nízký podíl nezaměstnaných osob 
dosažitelných SO ORP Bílina (2,5%). V rámci 
celého Ústeckého kraje je tento podíl 3,9% - 
údaje k 31.12.2019. Nejnižší podíl 
nezaměstnaných je v obcíchLukov (1,3%) a 
Ohníč (1,3%) 

 V rámci celého SO ORP Bílina byl v jednotlivých 
obcích za období 2015 – 2019 zaznamenán 
klesající trend podílu nezaměstnaných osob ve 
všech obcích  

 Těžba uhlí republikového významu, vysoký 
počet pracovních příležitostí v těžbě, průmyslu 
a v energetice 

 vhodné podmínky pro zemědělskou výrobu v 
jižní části SO ORP Bílina 

 Vysoký podíl nezaměstnaných osob v 
Hostomicích (3,81%) a Bílině (2,68%) – k 
31.12.2019 

 Nepříznivá kvalifikační struktura obyvatel a 
nízká adaptabilita pracovních sil 

 Relativně vysoký podíl ploch brownfields, 
nevyužité nebo nedostatečně využité 
zemědělské areály 
 

 

6.1.12 Rekreace a cestovní ruch 

6.1.12.1 Indikátory pro vyhodnocení rekreace a cestovního ruchu 

12_  Rekreace a cestovní ruch - indikátory 

Kód Název indikátoru Jednotka 

Hodnocení 

-2 -1 průměr 1 2 

12A 
Hustota turistických tras a 
cyklotras km/km2 <0,29 0,3 - 0,49 0,5 0,51 - 0,70 0,71< 

12B 
Přírodní rekreační potenciál 
(%) % <24,99 25,0 - 34,99 35 35,01 - 40 40,01< 

12C 
Kulturně-historický rekreační 
potenciál výskyt   ne  ano   

12D 

Počet hromadných 
ubytovacích zařízení v obci v 
roce 2019 počet   ne 0 1 2 a více 

 

6.1.12.2 Hodnocení rekreace a cestovního ruchu 
 

12_  Rekreace a cestovní ruch - hodnocení 

Obec Hodnota Hodnocení součet 

  12A 12B 12C 12D 12A 12B 12C 12D   

Bílina 0,34 25,73 1 12 -1 -1 1 2 1 

Hostomice 0 21,96 0 0 -2 -2 -1 -1 -6 

Hrobčice 0,42 39,43 1 0 -1 1 1 -1 0 

Ledvice 0 30,87 0 0 -2 -1 -1 -1 -5 

Lukov 1,57 92,04 0 1 2 2 -1 1 4 

Měrunice 1 22 1 1 2 -2 1 1 2 

Ohníč 1,22 57,58 1 1 2 2 1 1 6 

Světec 0,14 47,06 1 0 -2 2 1 -1 0 
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obrázek č. 51 Vyhodnocení rekreace a cestovního ruchu 

6.1.12.3 Vyhodnocení pozitiv/negativ 

Rekreace a cestovní ruch 

POZITIVA NEGATIVA 

 Vedení významných cyklotras přes území SO 
ORP Bílina, napojení oblasti na regionální 
cykloturistickou trasu č. 231 napojující oblast 
na Krušné hory a na České středohoří 

 Nová cyklostezka (Bílina – Kostomlaty) v délce 
4,8 km vybudovaná v rámci rekultivace 
Radovesické výsypky 

 Řeka Bílina jako přírodní atraktivita pro rekreaci 
(vodáctví) a cestovní ruch 

 Možnost rekreačního využití rekultivované 
Radovesické výsypky 

 Turisticky zajímavé objekty – kostely, zámek 
v Mirošovicích, tvrz Hrobčice, zachovaná 
historická urbanistická struktura některých 
sídel s koncentrací dochovaných zemědělských 
statků a usedlostí – zejména v jižní části SO ORP 
Bílina 

 Turisticky nejvýznamnější přírodní atraktivita 
v celé ORP – vrch Bořeň 

 Podprůměrný rekreační potenciál SO ORP Bílina 
(39,34%) v rámci Ústeckého kraje (48,18%) 

 Nedostatečné vybavení území infrastrukturou 
cestovního ruchu (ubytovací zařízení, 
cyklostezky, pěší a cyklistické turistické trasy 
apod.) 

 Špatný image území pro cestovní ruch 
(negativní vnímání oblasti s ohledem na tradici 
povrchové těžby uhlí, energetiky a těžkého 
průmyslu) 

 Neexistence turistických cílů a atraktivit vyššího 
významu 
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Rekreace a cestovní ruch 

POZITIVA NEGATIVA 

 Územím prochází několik turistických tras 
(modrá, červená, zelená a žlutá) a naučná 
stezka Bořeň 

 

6.1.13 Bezpečnost a ochrana obyvatel 

6.1.13.1 Indikátory pro vyhodnocení bezpečnosti a ochrany obyvatel 

13_  Bezpečnost a ochrana obyvatel - indikátory 

Kód Název indikátoru Jednotka 

Hodnocení 

-2 -1 průměr 1 2 

13A 

Přítomnost 
hasičské/policejní stanice 
nebo hasičské zbrojnice 
dobrovolných hasičů výskyt   ne   ano   

13B 
Přítomnost objektů 
důležitých pro obranu státu výskyt   ne   ano   

13C 
Podíl vymezené aktivní zóny 
k zastavěnému území obce % 3,51< 2,51 - 3,5 2,5 2,49 - 1,5 

<1,49 

13D 
Kategorie ohrožení 
povodňovým rizikem výskyt   ano   ne   

13E Jiné ohrožení výskyt   ano   ne   

 

6.1.13.2 Hodnocení bezpečnosti a ochrany obyvatel 
 

13_  Bezpečnost a ochrana obyvatel - vyhodnocení 

Obec Hodnota Hodnocení součet 

  13A 13B 13C 13D 13E 13A 13B 13C 13D 13E   

Bílina 1 0 3,63 1,23 1 1 -1 -2 -1 -1 -4 

Hostomice 1 0 14,68 0 1 1 -1 -2 1 -1 -2 

Hrobčice 1 0 0,5 0 1 1 -1 2 1 -1 2 

Ledvice 1 0 0 0 0 1 -1 2 1 1 4 

Lukov 0 0 0 0 1 -1 -1 2 1 -1 0 

Měrunice 1 0 0 0 1 1 -1 2 1 -1 2 

Ohníč 1 0 2,49 0 1 1 -1 1 1 -1 1 

Světec 1 0 3,03 0 1 1 -1 -1 1 -1 -1 
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obrázek č. 52 Vyhodnocení bezpečnosti a ochrany obyvatel 

6.1.13.3 Vyhodnocení pozitiv/negativ 

Bezpečnost a ochrana obyvatel 

POZITIVA NEGATIVA 

 Hasičský záchranný sbor a jednotky 
dobrovolných hasičů v obcích Bílina, Ledvice a 
Světec 

 Založen krizový štáb pro SO ORP Bílina, 
zajišťující problematiku přípravy na krizové 
situace a jejich řešení, identifikováno celkem 38 
zdrojů ohrožení se zaměřením na 8 
nejzávažnějších 
 

 Rozsáhlé ochranné pásmo radaru Hrušovany a 
vymezený pás zájmového území  Ministerstva 
obrany ČR mohou mít negativní dopad na 
územní rozvoj obcí 

 Povodňové riziko střední a vysoké kategorie v 
zastavěném území města Bílina s 
nedostatečnou protipovodňovou ochranou 

 V rámci krizového řízení definovány 4 
nebezpečné zdroje úniku chemických látek v 
městě Bílina a obecní části Chuděřice 

 Město Bílina s největším počtem a rizikem 
nebezpečného úniku chemických látek ze 
stacionárních zařízení 
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6.2 Vyhodnocení vyváženosti vztahu územních podmínek pro příznivé 

životní prostředí, hospodářský rozvoj a soudržnost společenství 

obyvatel území 

Vyhodnocení vyváženosti vztahu územních podmínek pro příznivé životní prostředí, pro 
hospodářský rozvoj a pro soudržnost společenství obyvatel (pro udržitelný rozvoj území) vychází 
z pojetí udržitelnosti uvedeného v základním východisku ÚAP. Z grafického znázornění 
rovnovážného vztahu pilířů udržitelného rozvoje území vyplývají 3 binární vztahy, poskytující 
základní popis rovnovážnosti či nerovnovážnosti vzhledem k pilířům udržitelného rozvoje: 

 ekonomický rozvoj X ochrana životního prostředí; 

 ekonomický rozvoj X sociální soudržnost; 

 sociální soudržnost X ochrana životního prostředí. 

Vzájemnou vyváženost všech tří pilířů je jen obtížně reálné posoudit. V podstatě lze definovat jen 
problémy, které se dotýkají všech tří pilířů.  

Vyhodnocení vyváženosti vztahu územních podmínek pro udržitelný rozvoj území je provedeno 
paralelně dvěma metodami: 

1. metodou vyhodnocení pozitiv a negativ; 

2. metodou indikátorů udržitelného rozvoje. 

Závěry a zjištění vyhodnocení vyváženosti vztahu územních podmínek pro udržitelný rozvoj území 
provedeného oběma metodami jsou podkladem pro určení potenciálů jednotlivých pilířů 
udržitelného rozvoje území a problémů/závad k řešení v ÚPD. 
 

6.2.1 Vyhodnocení vyváženosti vztahu územních podmínek ORP Bílina dle 

vzájemného vztahu jednotlivých pilířů udržitelného rozvoje území 

vyhodnocením pozitiv a negativ 
 

Hodnocení je provedeno formou vyhodnocení pozitiv a negativ, která v tomto případě představuje 
definování faktorů a jevů:  

a) současných a přítomných v řešeném území, které přispívají k rovnováze mezi pilíři - pozitiva; 

b) současných a přítomných v řešeném území, které vytvářejí nerovnováhu mezi pilíři - negativa;  

Vyhodnocení pozitiv a negativ pro potřeby vyhodnocení vyváženosti vztahu územních podmínek pro 
udržitelný rozvoj území obsahuje klíčové faktory a jevy v jednotlivých pilířích udržitelného rozvoje 
území. Podkladem pro zpracování  pozitiv a negativ jsou vyhodnocená pozitiva a negativa jednotlivých 
obcí a vyhodnocená pozitiva a negativa dílčích územních celků s následujícím začleněním jednotlivých 
dílčích témat s vyhodnocením pozitiv a negativ do jednotlivých pilířů udržitelného rozvoje území: 

 

tabulka č. 103 Začlenění témat do ednotlivých pilířů udržitelného rozvoje 

Příznivé životní prostředí 

(environmentální pilíř) 

Soudržnost společenství obyvatel 

(sociální pilíř) 

Hospodářský rozvoj území 

(ekonomický pilíř) 

Prostorové a funkční uspořádání 

území 

Prostorové a funkční uspořádání území 

Struktura osídlení 

Prostorové a funkční uspořádání území 

Sociodemografické podmínky a bydlení 
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Příznivé životní prostředí 

(environmentální pilíř) 

Soudržnost společenství obyvatel 

(sociální pilíř) 

Hospodářský rozvoj území 

(ekonomický pilíř) 

Vodní režim  a horninové prostředí  

Kvalita životního prostředí 

Příroda a krajina 

ZPF a PUPFL 

Dopravní a technická infrastruktura 

Sociodemografické podmínky a bydlení 

Rekreace a cestovní ruch  

Občanská vybavenost včetně její 

dostupnosti a veřejná prostranství 

Bezpečnost a ochrana obyvatel 

Ekonomické a hospodářské podmínky 

Dopravní a technická infrastruktura 

Bydlení 

Rekreace a cestovní ruch 

 

6.2.1.1 Vyhodnocení vyváženosti environmentálního a ekonomického pilíře 

Pozitiva/negativa - environmentální a ekonomický pilíř 

POZITIVA 

 obce Bílina, Hostomice, Ledvice, Ohníč a Světec jsou 
součástí rozvojové osy nadmístního významu OS7 Ústí 
nad Labem – Chomutov – Karlovy Vary – Cheb – hranice 
ČR / Německo (Bayreuth) 

 postupující rekultivace krajiny poškozené povrchovou 
těžbou a souvisejícími činnostmi (obnova reliéfu, 
vegetačního krytu, vodního režimu snižování prašnosti, 
hlučnosti) 

 výborná dopravní dostupnost a obslužnost území ORP 
(silnice I/13 - mezinárodní tah E442, silnice II/257 a 
II/258, železniční trati č. 130 a 131) 

 přírodní léčivý zdroj Kyselka 

 pestrá geologická skladba území s výskytem řady 
nerostných surovin (jíly, písky, čedič a rula) 

 republikově významné zásoby hnědého uhlí, 
soustředěno v severní části SO ORP Bílina, povrchový 
lom Bílina - paleontologická lokalita světového významu 

 zlepšení stavu překračování 24 hodinového imisního 
limitu pro suspendované částice PM10 oproti roku 2016, 
výrazné zlepšení překračování hodnot přízemního ozónu 
O3_AOT40r5 – hodnoty expozičního indexu AOT40, 
průměr za 5 let (období 2014 – 2018) 

 ukončení provozu Radovesické výsypky a zahájení 
rekultivace území s pozitivním dopadem na kvalitu 
životního prostředí 

 chráněná krajinná oblast České středohoří, zasahující 
jižní část SO ORP Bílina, vymezení NATURA 2000 – 
evropsky významná lokalita Bořeň, krajinná dominanta 
vrchu Bořeň 

 silný přírodní potenciál jižní části SO ORP Bílina, 
především v obcích Lukov a Hrobčice 

 řeka Bílina a její údolní niva jako zásadní krajinná osa v 
území 

 dlouhodobý nárůst lesních pozemků v rámci SO ORP 
Bílina – za období 2011 – 2019 o 1,7%, nejvyšší podíl 
lesních pozemků v obci Lukov (74,4% k 31.12.2019) 

 vysoký podíl kvalitních půd I. a II. třídy – v rámci SO ORP 
byl tento podíl 16,63% v roce 2020 

 vyhovující vybavenost všech obcí technickou 
infrastrukturou 

 Elektrárna Ledvice jako republikově významný zdroj 
elektrické energie 

NEGATIVA 

 zastaralé územně plánovací dokumentace obcí omezující 
jejich rozvoj 

 rozsáhlá území funkčně a esteticky poškozené 
antropogenně přeměněné krajiny v důsledku povrchové 
těžby a souvisejících činností (výsypkové hospodářství, 
dopravní a technická infrastruktura, energetika (ELE), 
průmysl) 

 velmi nízká ekologická stabilita území z důvodu velké 
výměry ploch těžby, deponií, zastavěných ploch a 
zpevněných ploch a orné půdy (velmi nízká koeficient 
ekologické stability) 

 dlouhodobé změny v hydrogeologickém režimu 
podzemních vod  v důsledku těžby 

 relativně nízký podíl lesů (a s tím související nízká 
retenční kapacita území) 

 zásadní limity rozvoje území – ložiska nerostných 
surovin, poddolovaná území, sesuvy, významné liniové 
dopravní stavby a stavby a zařízení technické 
infrastruktury 

 jednostranná orientace regionu primárně na těžbu a 
související činnosti s relativně nízkou přidanou hodnotou 
(doprava, energetika apod.) 

 nedostatečné vybavení území infrastrukturou 
cestovního ruchu (ubytovací zařízení, stravovací zařízení, 
cyklostezky, pěší a cyklistické turistické trasy apod.) 

 špatný image území pro cestovní ruch (negativní vnímání 
oblasti s ohledem na tradici povrchové těžby uhlí, 
energetiky a těžkého průmyslu) 

 nárůst podílu trvalých travních porostů ze zemědělské 
půdy v rámci SO ORP Bílina, za období 2015 - 2019 se 
jedná o 2,1% 

 snižující se podíl kvalitních půd I. a II. třídy 

 území náchylné na větrnou a vodní erozi, především v 
jihozápadní části SO ORP Bílina 

 podprůměrný stav podílu zemědělské půdy k celkové 
výměře SO ORP Bílina (38,1%) v rámci Ústeckého kraje 
(51,4%) 

 nedostačující kapacita silnice I/13, zejména na 
průjezdním úseku přes centrální část města Bílina, 
zhoršená dopravní dostupnost jižní části území SO ORP 
Bílina především obcí Hrobčice, Lukov, Měrunice 
(výhradně silnicemi II. a III. třídy) 

 nepříznivá kvalifikační struktura obyvatel a nízká 
adaptabilita pracovních sil 
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Pozitiva/negativa - environmentální a ekonomický pilíř 

 nárůst počtu aktivních ekonomických subjektů v roce 
2019 (1 449) oproti předchozímu období 2015 – 2018 v 
rámci celého SO ORP Bílina 

 nízký podíl nezaměstnaných osob dosažitelných SO ORP 
Bílina (2,5%). V rámci celého Ústeckého kraje je tento 
podíl 3,9% - údaje k 31.12.2019 

 těžba uhlí republikového významu, vysoký počet 
pracovních příležitostí v těžbě, průmyslu a v energetice 

 vhodné podmínky pro zemědělskou výrobu v jižní části 
SO ORP Bílina 

 příznivá věková struktura obyvatel SO ORP Bílina v rámci 
Ústeckého kraje, podíl obyvatel v produktivním věku byl 
k 31.12.2019 67,73% (Ústecký kraj 64,30%), průměrný 
věk SO ORP Bílina byl 41,6 let (Ústecký kraj 42,2 let) 

 vedení významných cyklotras přes území SO ORP Bílina, 
napojení oblasti na regionální cykloturistickou trasu č. 
231 napojující oblast na Krušné hory a na České 
středohoří 

 

 relativně vysoký podíl ploch brownfields, nevyužité nebo 
nedostatečně využité zemědělské areály 

 podprůměrný počet registrovaných ekonomických 
subjektů (ES) přepočtených na 100 obyvatel v SO ORP 
Bílina (17,1) v rámci Ústeckého kraje (21,2) 

 

Na území ORP Bílina (v jeho severozápadní části) se díky vysokému výskytu nerostných surovin, 
zejména pak republikově významných zdrojů hnědého uhlí, intenzivně rozvinul těžební průmysl a 
související aktivity jako je výsypkové hospodářství, energetika, doprava a technická infrastruktura. 
Bílinsko se tak stalo součástí republikově významného průmyslového regionu Podkrušnohorské 
hnědouhelné pánve s koncentrací těžebních aktivit, těžkého průmyslu, energetiky a související 
dopravy. Důsledkem prudkého rozvoje hospodářské základny regionu je však fatální poškození 
georeliéfu a krajiny, narušení ekologické stability krajiny a jejího vodního režimu, narušení estetických 
hodnot krajiny a poškození životného prostředí lidí, fauny i flóry. 

V ORP Bílina se tak zájmy na hospodářské prosperitě dostaly do rozporu se zájmy na ochranu životního 
prostředí, přírody a krajiny.  

V současné době je na většině území ORP Bílina (s výjimkou Lomu Bílina a několika menších 
kamenolomů) těžba ukončena a probíhá postupná rekultivace území poškozených těžbou. Největším 
rekultivovaným územím je Radovesická výsypka, jejíž reliéf je obnoven a v současné době probíhá 
postupná obnova vegetačního krytu a vodního režimu. V rámci této rekultivace byla za období 2016 – 
2020 dokončena nová cyklostezka (Bílina – Kostomlaty) v délce 4,8 km a byl vybudován nový úsek 
silnice III/25816 Bílina – Kostomlaty pod Milešovkou v délce ca 6 km. 

Rekultivace těžbou poškozené krajiny na jednu stanu významně přispívá razantnímu zlepšení stavu 
životního prostředí a krajiny ORP Bílina, na druhou stranu může být útlum těžby a souvisejících činností 
příčinou zhoršení hospodářských podmínek ORP s důsledky ve zvyšujícím se podílu nezaměstnaných 
osob a prohlubování sociálních problémů (nízká obliba regionu pro bydlení, odliv mladých lidí do 
větších měst, sociální exkluze apod.). 

Příležitostí ORP Bílina je restrukturalizace ekonomické základny na odvětví s vyšší přidanou hodnotou 
a také posílení role zemědělské produkce v ekonomice ORP. Ekonomickým přínosem pro území ORP 
by měl být dále rozvoj cestovního ruchu zaměřený jednak na interpretaci hornické minulosti regionu a 
také na turismus navázaný na ekologické a progresivní formy zemědělství (agroturistika, ekoturistika, 
hipoturistika apod.). Nadějí je celkové zlepšení image regionu a zvyšující se obliba milešovské části 
CHKO České středohoří pro cestovní ruch a celého území ORP pro trvalé bydlení a individuální formy 
rekreace a trávení volného času. 
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6.2.1.2 Vyhodnocení vyváženosti ekonomického a sociálního pilíře 

Pozitiva/negativa - ekonomický a sociální pilíř 

POZITIVA 

 výborná dopravní dostupnost a obslužnost území ORP 
(silnice I/13 - mezinárodní tah E442, silnice II/257 a II/258, 
železniční trati č. 130 a 131) 

 obce Bílina, Hostomice, Ledvice, Ohníč a Světec jsou 
součástí rozvojové osy nadmístního významu OS7 Ústí nad 
Labem – Chomutov – Karlovy Vary – Cheb – hranice ČR / 
Německo (Bayreuth) 

 nadprůměrná hodnota hrubé míry migračního salda 
(23,34) SO ORP Bílina v rámci Ústeckého kraje 

 příznivá věková struktura obyvatel SO ORP Bílina v rámci 
Ústeckého kraje, podíl obyvatel v produktivním věku byl 
k 31.12.2019 67,73% (Ústecký kraj 64,30%), průměrný věk 
SO ORP Bílina byl 41,6 let (Ústecký kraj 42,2 let) 

 příznivý index stáří SO ORP Bílina (117,15) v rámci 
Ústeckého kraje (122,75) i celorepublikového průměru 
(124,64) 

 dobrá dostupnost občanské vybavenosti pro obce v 
severní části SO ORP Bílina, především díky významné 
dopravní tepny- silnice I/13 

 postupná obnova historických dopravních vazeb přes 
území Radovesické výsypky (Bílina – Kostomlaty pod 
Milešovkou) s výstavbou nové cyklostezky (Bílina – 
Světec), nově vybudován úsek silnice III/25816 Bílina – 
Kostomlaty pod Milešovkou 

 Elektrárna Ledvice jako republikově významný zdroj 
elektrické energie a zároveň zdroj pracovních příležitostí 

 v rámci celého SO ORP Bílina byl v jednotlivých obcích za 
období 2015 – 2019 zaznamenán klesající trend podílu 
nezaměstnaných osob ve všech obcích 

 těžba uhlí republikového významu, vysoký počet 
pracovních příležitostí v těžbě, průmyslu a v energetice 

 vhodné podmínky pro zemědělskou výrobu v jižní části SO 
ORP Bílina 

 vyhovující vybavenost všech obcí technickou 
infrastrukturou 

 nárůst počtu aktivních ekonomických subjektů v roce 2019 
(1 449) oproti předchozímu období 2015 – 2018 v rámci 
celého SO ORP Bílina 

 ziskovost obyvatelstva obcí migrací, zejména v západní 
průmyslové části ORP 

 optimální vybavenost a dostupnost občanským vybavením 

 dobrá dostupnost obcí veřejnou hromadnou dopravou 
(vlakem, autobusy) 

 odpovídající výměra a dostupnost kvalitních veřejných 
prostranství z obytných území 

NEGATIVA 

 zásadní limity rozvoje území – ložiska nerostných surovin, 
poddolovaná území, sesuvy, významné liniové dopravní 
stavby a stavby a zařízení technické infrastruktury 

 dlouhodobě se snižující porodnost v rámci SO ORP Bílina – 
hrubá míra přirozeného přírůstku je (-2,00) 

 obce v okrajových částech SO ORP Bílina (Měrunice, Lukov, 
Ohníč) mají zhoršenou návaznost na centra s bohatší 
veřejnou infrastrukturou  - dlouhodobý úbytek obyvatel 
formou vystěhování 

 přetrhané vazby mezi obcemi v důsledku těžebních aktivit 

 rozdrobená sídelní struktura obcí v jižní části SO ORP Bílina 
s důsledky v zhoršené dostupnosti občanského vybavení a 
nižší míře sociální integrace 

 zhoršující se věková struktura obyvatelstva – zvyšující se 
index stáří 

 jednostranná orientace regionu primárně na těžbu a 
související činnosti s relativně nízkou přidanou hodnotou 
(doprava, energetika apod.) 

 nedostatečné vybavení území infrastrukturou cestovního 
ruchu (ubytovací zařízení, stravovací zařízení, cyklostezky, 
pěší a cyklistické turistické trasy apod.) 

 špatný image území pro cestovní ruch (negativní vnímání 
oblasti s ohledem na tradici povrchové těžby uhlí, 
energetiky a těžkého průmyslu) 

 nepříznivá vzdělanostní struktura obyvatelstva 

 rostoucí počet sociálně problémových obyvatel 

 vysoký podíl obyvatel vyjíždějících za prací  

 nízká intenzita bytové výstavby, klesající trend nové bytové 
výstavby, počet dokončených bytů v přepočtu na 1000 
obyvatel v SO ORP Bílina byl za období 52015 – 2019 2,48 
bytu, což je silně podprůměrný stav v rámci Ústeckého 
kraje (6,16 bytů) 

 vysoký podíl nevyužitých nebo nedostatečně využitých 
zemědělských a výrobních areálů charakteru brownfields 

 

Průmyslová tradice regionu a místní hospodářská základna byla v minulosti zárukou nejen ekonomické 
prosperity, ale také sociální stability. Doly, průmyslové závody a všechny související aktivity generovaly 
poptávku po pracovní síle, do celého Podkrušnohoří se tak stěhovali lidé za stabilní a dobře placenou 
prací. Díky ekonomické prosperitě bylo nově vybudováno dopravní napojení regionu a obsluha území 
technickou infrastrukturou, území se tak stalo výborně dopravně dostupným po silnici i železnici, bylo 
vybaveno kvalitním a dostupným občanským vybavením, v jádrovém městě Bílina byla budována 
rozsáhlá sídliště s nabídkou na svou dobu kvalitních, moderních a dobře vybavených bytů.  
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Ekonomická základna regionu byla od počátku jednostranně orientovaná a v podstatě plně závislá na 
těžbě hnědého uhlí. S útlumem těžby a souvisejících činností proto od 90. let minulého století 
docházelo k postupnému zhoršení ekonomiky regionu, výrazně se zvýšila nezaměstnanost (zejména ve 
velkých městech a obcích s průmyslovým zaměřením) a nové podnikatelské aktivity nestačí saturovat 
ztráty pracovních příležitostí v těžbě. V posledních letech se situace zlepšuje a míra nezaměstnanosti 
vykazuje mírně klesající trend. Problémem nicméně nadále zůstává vzdělaností struktura obyvatelstva 
neadekvátní potřebám ekonomických odvětví s vyšší přidanou hodnotou. S ohledem na rentabilitu 
nenabízí adekvátní množství a spektrum pracovních příležitostí ani zemědělství, pro něž jsou v území 
ORP Bílina jinak optimální podmínky. 

Zhoršená situace na trhu práce je doprovázena eskalací sociálních problémů, zvýšením podílu sociálně 
slabých osob, zpravidla dlouhodobě nezaměstnaných či nezaměstnatelných.  

Na druhou stranu je však nutné položit postupně se zlepšující stav životního prostředí i krajiny a vysoce 
atraktivní prostředí území CHKO České středohoří a jeho podhůří. Území se tak opět stává oblíbeným 
pro bydlení i pro rekreaci. Nižší nabídka pracovních příležitostí přímo v ORP je prozatím saturována 
vyjížďkou do zaměstnání do okolních velkých měst. Nadějí je však postupná restrukturalizace 
ekonomické základny obcí zejména na odvětví s vyšší přidanou hodnotou a také posílení role 
zemědělské produkce v ekonomice ORP. Ekonomickým přínosem pro území ORP by měl být dále rozvoj 
cestovního ruchu zaměřený jednak na interpretaci hornické minulosti regionu a také na turismus 
navázaný na ekologické a progresivní formy zemědělství (agroturistika, ekoturistika, hipoturistika 
apod.). Cílem je dostatečná nabídka odpovídajícího spektra pracovních příležitostí pro obyvatele ORP 
přímo v obcích ORP a tím eliminace závislosti obyvatel na dojíždění za prací na delší vzdálenosti. 
 

6.2.1.3 Vyhodnocení vyváženosti environmentálního a sociálního pilíře 

Pozitiva/negativa - environmentální a sociální pilíř  

SILNÉ STRÁNKY 

 příznivý index stáří SO ORP Bílina (117,15) v rámci 
Ústeckého kraje (122,75) i celorepublikového průměru 
(124,64) 

 dobrá dostupnost občanské vybavenosti pro obce v 
severní části SO ORP Bílina, především díky významné 
dopravní tepny- silnice I/13 

 postupná obnova historických dopravních vazeb přes 
území Radovesické výsypky (Bílina – Kostomlaty pod 
Milešovkou) s výstavbou nové cyklostezky (Bílina – 
Světec), nově vybudován úsek silnice III/25816 Bílina – 
Kostomlaty pod Milešovkou 

 pestrá geologická skladba území 

 republikově významná ložiska hnědého uhlí a významná 
ložiska dalších nerostných surovin – významné přírodní 
zdroje  

 relativně vysoký podíl kvalitních zemědělských půd  

 zdroje léčivých minerálních vod 

 atraktivní členitá a esteticky vysoce hodnotná krajina 
Českého středohoří  

 postupující rekultivace krajiny poškozené povrchovou 
těžbou a souvisejícími činnostmi (obnova reliéfu, 
vegetačního krytu, vodního režimu snižování prašnosti, 
hlučnosti) 

 výborná dopravní dostupnost a obslužnost území ORP 
(silnice I/13 - mezinárodní tah E442, silnice II/257 a II/258, 
železniční trati č. 130 a 131) 

 vyhovující vybavenost všech obcí technickou 
infrastrukturou 

SLABÉ STRÁNKY 

 rozsáhlá území funkčně a esteticky poškozené 
antropogenně přeměněné krajiny v důsledku povrchové 
těžby a souvisejících činností (výsypkové hospodářství, 
dopravní a technická infrastruktura, energetika (ELE), 
průmysl) 

 velmi nízká ekologická stabilita území z důvodu velké 
výměry ploch těžby, deponií, zastavěných ploch a 
zpevněných ploch a orné půdy (velmi nízká koeficient 
ekologické stability) 

 překračování imisních limitů, především látek BaP a 
suspendovaných částic velikosti frakce PM10 – nejvíce 
postižené obce v severní části SO ORP Bílina (Bílina, 
Ledvice, Hostomice, Ohníč) 

 na celém území SO ORP Bílina byl překročený imisní limit 
přízemního ozonu O3_m8hr3 (26. nejvyšší maximální 
denní 8 hod. klouzavá průměrná koncentrace v průměru za 
3 roky) 

 dlouhodobé změny v hydrogeologickém režimu 
podzemních vod  v důsledku těžby 

 relativně nízký podíl lesů (a s tím související nízká retenční 
kapacita území) 

 nedostatečné vybavení území infrastrukturou cestovního 
ruchu (ubytovací zařízení, stravovací zařízení, cyklostezky, 
pěší a cyklistické turistické trasy apod.) 

 špatný image území pro cestovní ruch (negativní vnímání 
oblasti s ohledem na tradici povrchové těžby uhlí, 
energetiky a těžkého průmyslu) 

 dlouhodobě se snižující porodnost v rámci SO ORP Bílina – 
hrubá míra přirozeného přírůstku je (-2,00) 
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Pozitiva/negativa - environmentální a sociální pilíř  

 turisticky vysoce atraktivní území CHKO České středohoří a 
území rekultivací po povrchové těžbě s rekreačním 
využitím  

 stabilní / mírně rostoucí počet obyvatel 

 ziskovost obyvatelstva obcí migrací, zejména v severní 
průmyslové části ORP 

 optimální vybavenost a dostupnost občanským vybavením 

 dobrá dostupnost obcí veřejnou hromadnou dopravou 
(vlakem, autobusy) 

 odpovídající výměra a dostupnost kvalitních veřejných 
prostranství z obytných území 

 nepříznivá vzdělanostní struktura obyvatelstva 

 zhoršující se věková struktura obyvatelstva – zvyšující se 
index stáří  

 rostoucí počet sociálně problémových obyvatel 

 vysoký podíl obyvatel vyjíždějících za prací 

 nízká intenzita bytové výstavby, klesající trend nové bytové 
výstavby, počet dokončených bytů v přepočtu na 1000 
obyvatel v SO ORP Bílina byl za období 52015 – 2019 2,48 
bytu, což je silně podprůměrný stav v rámci Ústeckého 
kraje (6,16 bytů) 

 obce v okrajových částech SO ORP Bílina (Měrunice, Lukov, 
Ohníč) mají zhoršenou návaznost na centra s bohatší 
veřejnou infrastrukturou  - dlouhodobý úbytek obyvatel 
formou vystěhování 

 

Špatná kvalita životního prostředí, zejména špatný stav ovzduší, ve spojení s úbytkem pracovních 
příležitostí z důvodu útlumu těžby v celém regionu Podkrušnohoří, byly v 90. letech příčinou výrazného 
poklesu atraktivity celé Severočeské hnědouhelné pánve pro život. I přes výrazné zlepšení životního 
prostředí i probíhající restrukturalizaci ekonomické základny stále velké množství mladých lidí z obcí 
ORP Bílina odchází za studiem i za prací do jiných měst, zejména do Ústí nad Labem a do Prahy.  

Od roku 2016 e situace írně zlepšila, především mírně narůstajícím počtem obyvatel v rámci celého SO 
ORP Bílina. Tento fakt je především přičítán narůstajícímu saldu migrace, avšak počet obyvatel je 
negativně ovlivněn úbytkem přirozeného přírůstku.  

Věková struktura obyvatel je v SO ORP Bílina příznivá, v rámci celého Ústeckého kraje je zde 
nadprůměrný stav obyvatel v produktivním věku a nižší podíl obyvatel starších 65 let. Dlouhodobě však 
dochází k nárůstu indexu stáří, což je celorepublikový trend. Z tohoto pohledu je však v SO ORP Bílina 
nedostatečná infrastruktura vybavení pro sociální péči – jak denních stacionářů, tak podceněná 
výstavba domovů pro seniory. 

Dobrým sociálním vazbám mezi obcemi napomáhá postupná rekultivace výsypek a obnova 
historických dopravních vazeb. Od roku 2016 přes území Radovesické výsypky byla postavena nová 
cyklostezka (Bílina – Kostomlaty pod Milešovkou)  a nově vybudován úsek silnice III/25816 Bílina – 
Kostomlaty pod Milešovkou a další úseky silnic III. třídy jsou v plánované přípravě. 

Obce ORP Bílina díky výraznému zlepšení životního prostředí nabízejí velmi kvalitní obytné prostředí. 
Nespornou devizou ORP Bílina je poloha v rámci vysoce atraktivního prostředí CHKO České středohoří 
resp. v přímé vazbě na něj. V podstatě všechny obce disponují velkým množstvím kvalitních, 
udržovaných a dobře dostupných veřejných prostranství, dobře využitelných pro každodenní rekreaci 
obyvatel. Dobrá je také vybavenost většiny obcí občanským vybavením. Dobrá obslužnost většiny 
území ORP Bílina veřejnou hromadnou dopravou umožňuje dobrou dostupnost spádových center 
osídlení s koncentrací všech zařízení a aktivit, které v menších obcích ORP chybí. Nedostatek a 
neodpovídající infrastruktura obcí v okrajových částí SO ORP Bílina mají zhoršenou návaznost na centra 
s bohatší veřejnou infrastrukturou a v důsledku toho ztrácí I na atraktivitě trvalého bydlení. 

 

6.2.1.4 Celkové vyhodnocení vyváženosti pilířů udržitelného rozvoje území 

Z pohledu vyváženosti vztahu jednotlivých pilířů udržitelného rozvoje území je nutné v ORP Bílina 
zdůraznit tyto tři zásadní faktory vyváženosti udržitelného rozvoje: 

 území ORP Bílina je velmi různorodé území s výrazně poškozenou krajinou a poškozeným 
životním prostředím v severozápadní části a naopak s vysoce hodnotnou a atraktivní krajinou 
a přírodou Českého středohoří v jihovýchodní části 
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 útlum těžby a souvisejících aktivit je příčinou vyššího podílu nezaměstnaných osob v některých 
obcích ORP, zároveň však příležitostí pro rozvoj nových ekonomických aktivit s vyšší přidanou 
hodnotou (strategické služby, znalostní ekonomika); nepříznivá vzdělanostní struktura 
obyvatelstva omezuje rozvoj takovýchto ekonomických aktivit; 

 „posttěžební krajina“ i krajina Českého středohoří mají potenciál pro rozvoj specifických forem 
rekreace a cestovního ruchu, v případě krajiny postižené těžbou je to zejména interpretace 
hornické minulosti regionu (např. exkurze po rekultivovaných územích dolů i výsypek), na 
území CHKO České středohoří jsou stále nevyužité podmínky pro nejrůznější šetrné formy 
cestovního ruchu vázané na zemědělskou produkci (ekoturistika, agroturistika, hipoturistika 
apod.) 

 pro stárnoucí populaci zajistit dostatečnou a dostupnou infrastrukturu sociální péče pro 
seniory formou denních stacionářů či budováním domovů pro seniory – např. prověřením 
využití ploch brownfieldů pro uvedené účely 
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6.2.2 Vyhodnocení vyváženosti vztahu územních podmínek ORP Bílina dle 

vzájemného vztahu jednotlivých pilířů udržitelného rozvoje území 

pomocí indikátorů udržitelného rozvoje 

6.2.2.1 Metoda vyhodnocení pomocí indikátorů 

Důvody použití metody vyhodnocení pomocí indikátorů 

Metoda vyhodnocení vyváženosti vztahu územních podmínek dle vzájemného vztahu 
jednotlivých pilířů udržitelného rozvoje území pomocí indikátorů udržitelného rozvoje území 
je použita paralelně s metodou vyhodnocení pozitiv a negativ z důvodu   

1. možnosti sestavení kartogramu „Vztahu území obcí podle vyhodnocení vyváženosti 
územních podmínek pro udržitelný rozvoj území“ v souladu s metodickým pokynem 
MMR ČR „Metodické sdělení odboru územního plánování MMR k aktualizaci ÚAP, části 
Rozbor udržitelného rozvoje území“  

2. možnosti sledování vyváženosti vztahu územních podmínek ORP Bílina dle vzájemného 
vztahu jednotlivých pilířů udržitelného rozvoje území v čase 

Metoda vyhodnocení vyváženosti vztahu územních podmínek dle vzájemného vztahu 
jednotlivých pilířů udržitelného rozvoje území pomocí indikátorů udržitelného rozvoje území 
totiž na rozdíl od metody vyhodnocení pozitiv a negativ umožňuje  

a. hodnocení a analýzu stavu a vývoje území ORP na základě empirických „tvrdých“ dat 
o území (statistická data, geografická data o území apod.) 9 

b. sledování vývoje území ORP v čase a tedy možnost objektivního časového srovnání10 

Charakteristika metody vyhodnocení pomocí indikátorů 

Navržená sada indikátorů (dále též „indikativních ukazatelů“) udržitelného rozvoje slouží jako 
doplňující zdroj informací pro zpracování tematických vyhodnocení pozitiv a negativ a vyhodnocení 
vyváženosti vztahu územních podmínek pro příznivé životní prostředí, pro hospodářský rozvoj a 
pro soudržnost společenství obyvatel území v rámci rozboru udržitelného rozvoje území správního 
obvodu obce s rozšířenou působností.   

Zatímco vyhodnocení pozitiv a negativ jsou z velké části kvalitativním soudem o vývoji území, 
indikativní ukazatele představují kvantitativní stránku hodnocení vývoje. Indikativní ukazatele je 
třeba chápat jako doplněk kvalitativního hodnocení, nikoli jako svébytné měřítko vývoje území. 
Interpretace ukazatele se vždy vztahuje ke specifickému kontextu území, na které je ukazatel 
aplikován. To platí především pro hodnocení dynamiky vývoje území dle časových řad indikátorů. 
Vyhodnocení stavu a vývoje území a dílčí vyhodnocení pozitiv a negativ proto moderují interpretaci 
indikativních ukazatelů a definují kontext pro jejich interpretaci.  

Indikativní ukazatele nejsou normativními hodnotami, jež je třeba splnit, ale nabízejí objektivní 
srovnání analyzovaného území v širším prostorovém a časovém kontextu. Hodnocení pomocí 
indikativních ukazatelů spočívá především v porovnání dosažených hodnot pro sledované území 
s hodnotami téhož indikátoru v jiném srovnatelném území. Nejčastějším případem bude 

                                                           
9 Metoda vyhodnocení pozitiv a negativ je založená na expertním hodnocení (zpracovaném zpravidla skupinou expertů na různé 
oblasti a témata rozvoje území) a nelze ji tak tedy zcela objektivizovat 
10 Výstupem vyhodnocení pozitiv a negativ jsou verbální konstatování, která nelze sledovat v čase a sledovat jejich vývoj (na 
rozdíl od časové řady číselných hodnot indikátorů) 
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porovnání území jednotlivých obcí v rámci obvodu obce s rozšířenou působností. V budoucnosti 
bude možné porovnávat souvislé území krajů nebo celé ČR. Zároveň lze ke srovnání použít několik 
vybraných území na základě předem definovaného kritéria (například srovnávat obce v rozvojové 
zóně nebo ose). 

Periodickými aktualizacemi ÚAP bude v průběhu času vytvořena časová řada hodnot 
jednotlivých indikátorů, která umožní kvantifikovat některé trendy vývoje sledovaných území. 
Časové řady hodnot indikátorů by především měly indikovat procesy v území, které jsou pomalé 
a kumulativní (například pomalé rozrůstání sídel do krajiny). Trendy bude možné také posoudit 
v kontextu širšího území. 

Volba indikátorů udržitelného rozvoje území 

Výběr indikátorů udržitelného rozvoje použitých pro vyhodnocení vyváženosti vztahu územních 
podmínek dle vzájemného vztahu jednotlivých pilířů udržitelného rozvoje území vycházel z těchto 
hlavních zásad: 

1. pro všechny pilíře musí být použit stejný počet indikátorů 

2. počet indikátorů v každém pilíři musí být lichý 

3. každý indikátor smí být použit výhradně jednou (v žádném ze třech pilířů nesmí být použit 
shodný indikátor)  

4. indikátory se musí vztahovat k územnímu plánování  

5. hodnoty indikátorů musí být ovlivnitelné územním plánováním (zejména implementací 
územních plánů)  

6. indikátory musí být reprezentativní pro dané území ORP (musí popisovat jevy, které se v dané 
ORP vyskytují, a které jsou pro územní rozvoj dané ORP významné) 

7. indikátory musí být proměnné v čase, optimálně v řádu jednotek let11  

8. musí být veřejně dostupná všechna vstupní data pro stanovení hodnot indikátorů 
9. vstupní data pro stanovení hodnot indikátorů musí být aktuální 
10. indikátor musí být vyjádřitelný jednoznačnou číselnou hodnotou (vyloučeny jsou dichotomní 

indikátory ano/ne) 
11. hodnoty indikátorů musí mít dostatečnou rozlišovací schopnost, musí mít dostatečný rozptyl, 

nesmí být např. pro všechny obce shodné nebo velmi podobné 
12. indikátory musí být vzájemně nezávislé 

Při volbě indikátorů udržitelného rozvoje území bylo snahou primárně využít indikátory založené 
na „ostrých“ geografických datech v GIS (od poskytovatelů údajů, z platných ÚPD, z průzkumů 
území apod.), tedy indikátory popisující fyzický stav území ORP. U indikátorů využívajících 
statistická data bylo snahou vyvarovat se indikátorům využívajícím dat ze SLDB, jehož perioda je 
10 let. V jediném z 21 indikátorů se to však s ohledem na celkovou absenci aktuálních vstupních 
dat, ani přes tuto snahu nepodařilo. 
 
Podrobný popis, rozsah a výpočet hodnot indikátorů je obsahem přílohy č. A – Karty indikátorů 
 

                                                           
11 z tohoto důvodu není například vhodné volit indikátory vycházející z výsledků SLDB, které se provádí pouze 1x za 10 let 
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6.2.2.2 Vyhodnocení územních podmínek pro příznivé životní prostředí pomocí indikátorů 

Ozn. 
indikátoru 

ENVI 1 ENVI 2 ENVI 3 ENVI 4 ENVI 5 ENVI 6 ENVI 7 

Souhrnné 
vyhodnocení 

Obec 

Míra 
plánovaného 

růstu 
zastavěného 

území 

Míra 
recyklace 

zastavěných 
pozemků 

Koeficient 
ekologické 

stability 

Lesnatost 
 

Podíl ZPF I. a 
II. třídy 
ochrany 

Podíl ZCHÚ 
Kvalita 
ovzduší 

H (%) V H (%) V H (-) V H (%) V H (%) V H (%) V H (%) V  

Bílina  16,67 + 42,41 + 0,39 - 13,50 - 24,33 + 1,22 - 87,24 - - 

Hostomice 31,99 - 14,44 - 0,28 - 2,90 - 25,49 + 1,56 - 86,14 - - 

Hrobčice 60,8 - 10,52 - 0,66 - 24,90 - 13,68 - 56,81 + 0,10 + - 

Ledvice 42,05 - 15,94 - 0,45 - 24,50 - 18,27 - 0,00 - 100,00 - - 

Lukov 41,44 - 3,22 - 11,76 + 74,40 + 2,94 - 97,79 + 0 + + 

Měrunice 20,03 + 21,35 - 0,29 - 13,30 - 27,45 + 100,00 + 0 + + 

Ohníč 10,42 + 40,51 + 1,36 + 31,90 + 13,39 - 0,00 - 31,95 + + 

Světec 43,7 - 5,72 - 0,91 - 22,60 - 6,19 - 0,00 - 16,67 + - 
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obrázek č. 53 Vyhodnocení územních podmínek pro příznivé životní prostředí v roce 2020 

Stav environmentálního pilíře lze v ORP Bílina hodnotit jako nejslabší ze všech pilířů udržitelného 
rozvoje území. Stav životního prostředí přesně kopíruje rozdělení území ORP Bílina na část 
průmyslovou a intenzivně urbanizovanou (severozápadní část ORP) a na část ležící v CHKO České 
středohoří, s převahou zemědělského využití krajiny, vysokým podílem lesů a s rozdrobenou sídelní 
strukturou (jihovýchodní část ORP). 

Životní prostředí území ORP Bílina je stále výrazně negativně poznamenáno důsledky minulé i stále 
probíhající těžby surovin a všech souvisejících činností, jakými jsou výsypkové hospodářství, 
energetika, průmysl, doprava či technická infrastruktura. Průmyslová tradice regionu je příčinou 
zejména nízké ekologické stability území, narušení vodního režimu či špatného stavu ovzduší. 
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Špatný stav životního prostředí vykazuje více než polovina obcí ORP Bílina. Na špatném stavu životního 
prostředí měst Bílina a Ledvice, města Hostomice a obce Světec se jednoznačně podepisují důsledky 
povrchové těžby a souvisejících činností. Právě na území těchto 4 obcí jsou koncentrovány nejen vlastní 
bývalé i současné povrchové doly, ale také plochy výsypek a odkališť, navazující areál Elektrárny 
Ledvice a areály průmyslových zón, kapacitní koridory dopravní a technické infrastruktury a 
nejintenzivnější sídelní struktura vytvářející v podstatě souvislý pás zastavěného území táhnoucí se 
téměř bez přerušení od jihu k severu podél silnice I/13 a železničních tratí č. 130 a 131. Krajina v těchto 
obcích ORP je v důsledku těžby z velké části antropogenně přeměněná, buď narušená těžbou nebo 
výsypkami nebo zastavěná zástavbou, komunikacemi a dalšími zpevněnými plochami. Příznivému 
stavu životního prostředí v těchto obcích přitom nepřispívají ani územní plány, které jen nedostatečně 
využívají vnitřní rozvojové rezervy a upřednostňují návrh rozvoje zástavby mimo zastavěné území. 

Výrazně lepší celkový stav životního prostředí vykazují čtyři obce rozkládající se v rámci CHKO České 
Středohoří nebo v jeho bezprostřední blízkosti: Hrobčice, Měrunice, Lukov a Ohníč. Bezkonkurenčně 
nejlepší stav životní prostředí má obec Lukov, zejména díky velmi vysokému podílu lesů a tedy velmi 
vysoké ekologické stabilitě území a dobrému stavu ovzduší. Zejména vysoká lesnatost a poloha mimo 
hlavní dopravní tahy je pak předpokladem pro dobrý stav životního prostředí také v případě Ohníče, a 
to i přesto, že obec neleží na území CHKO. Také Měrunice leží celé v CHKO České středohoří, na dobrém 
stavu životního prostředí se podepisuje zejména vysoký podíl kvalitních zemědělských půd v kombinaci 
s jejich nižším podílem zornění a výrazné zlepšení stavu ovzduší, které posunulo obec měrunice mezi 
obce s dobrým stavem podmínek pro životní prostředí včetně územního plánu, který nepředpokládá 
masivní expanzi zástavby do volné krajiny. 

Stav životního prostředí obce Hrobčice je ovlivněn velmi nízkým podílem lesů v kombinaci s využitím 
velké části území pro intenzivní zemědělství a přítomností Radovesické výsypky, tedy faktory, které se 
podílejí na velmi nízké ekologické stabilitě území obce. Přitom ale část území obce leží v CHKO České 
středohoří. 
Trend území SO ORP Bílina 
V rámci environmentálního pilíře lze území ORP Bílina hodnotit jako podprůměrné, s trendem mírně 
vzrůstajícím, především z důvodů snižujícího se imisního znečištění látkami PM10 a B(a)P – 
benzo(a)pyren a postupnou rekultivací Radovesické výsypky. 
Trend vývoje (časová řada) jednotlivých obcí uveden ve složkách obcí v tabulce G. 
 
Potenciál enviromentálního pilíře:  

 zkvalitňování životního prostředí se zaměřením na snižování imisních limitů území 
 vymezování nových lokalit ochrany přírody 
 zajištění protierozních opatření proti vodní a větrné erozi se zaměřením na ppatření 

organizačního charakteru 
 vymezení nových pozemků vhodných pro zalesnění 
 postupná rekultivace vytěžených ploch s následkem zvýšení biodiverzity a obnovy ekologické 

stability 
 vymezení nových skladebných prvků územního systému ekologické stability v pořizovaných 

územně plánovacích dokumentací obcí  
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6.2.2.3 Vyhodnocení územních podmínek pro hospodářský rozvoj pomocí indikátorů 

Ozn. 
indikátoru 

EKON 1 EKON 2 EKON 3 EKON 4 EKON 5 EKON 6 EKON 7 

Souhrnné 
vyhodnocení 

Obec 

Podíl 
nezaměstnaný

ch osob 
dosažitelných 

Míra 
podnikatelské 

aktivity 

Terciární 
sektor 

Podíl ploch 
výroby 

Podíl ploch 
brownfields 

Hustota 
dopravní 

infrastruktury 

Hustota 
turistických 
tras a stezek 

H (%) V H (-) V H (%) V H (%) V H (%) V H 
(km/km2) V H 

(km/km2) V 

Bílina  2,68 + 16,8 - 69,1 + 24,8 + 1,2 + 0,72 - 0,37 - + 

Hostomice 3,81 + 16,0 - 65,7 + 4,0 - 1,7 + 2,96 + 0,00 - + 

Hrobčice 1,66 + 28,3 + 77,9 + 19,9 + 7,2 - 0,86 - 0,81 - + 

Ledvice 1,60 + 14,7 - 65,0 + 19,8 + 7,7 - 0,37 - 0,00 - - 

Lukov 1,30 + 23,8 + 53,3 - 7,9 - 3,0 + 0,54 - 1,49 + + 

Měrunice 2,31 + 20,6 + 56,3 - 14,5 + 21,5 - 0,86 - 1,24 + + 

Ohníč 1,30 + 16,9 - 56,0 - 7,1 - 5,2 - 1,64 + 1,20 + - 

Světec 1,55 + 20,1 + 63,9 - 22,6 + 1,6 + 1,27 + 0,25 - + 
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obrázek č. 54 Vyhodnocení územních podmínek pro hospodářský rozvoj 

Stav hospodářského pilíře obcí ORP Bílina je stále ještě poznamenán důsledky vývoje celého 
Podkrušnohoří v minulém století. Hospodářství celého regionu Severočeské hnědouhelné pánve se 
v minulém století stalo životně závislé na těžbě surovin, především hnědého uhlí a na s těžbou 
souvisejících ekonomických aktivitách. S postupným útlumem těžby v regionu dochází také k zániku či 
útlumu činnosti řady ekonomických subjektů na těžbě přímo závislých.  

Pozitivním jevem je nízký podíl nezaměstnaných osob dosažitelných ve všech obcích ORP Bílina. 
V obcích ORP působí množství ekonomických subjektů, z nichž velkou část představují ekonomické 
subjekty v oblasti obchodu a služeb a dalších odvětví terciárního sektoru. Jedná se pravděpodobně o 
reakci obyvatel obcí na nepříznivý hospodářský vývoj spojený s útlumem těžby a snahu vlastním 
soukromým podnikáním tomuto stavu čelit. Potenciálem ORP Bílina je také značné množství ploch 
výroby, které nabízejí prostorové kapacity pro další rozvoj soukromého podnikání. Poměrně vysoký 
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podíl ploch brownfields a nevyužívaných nebo nedostatečně využívaných objektů a celých areálů, často 
zcela zdevastovaných, svědčí na druhou stranu o ekonomickém úpadku území a narušení přirozeného 
ekonomického cyklu budov a infrastruktur. 

Za období od poslední úplné aktualizace v roce 2016 došlo ke zlepšení územních podmínek pro 
hospodářský rozvoj hned ve 3 obcích – Hostomicích, Lukově a Měrunicích, špatné podmínky pro 
hospodářský rozvoj tak vykazují už jen 2 obce – Ohníč a Ledvice. Mezi hlavní důvody zlepšení pilíře pro 
hospodářský rozvoj patří snižování podílu nezaměstnaných osob dosažitelných a zvyšování počtu 
nových ekonomických subjektů, především v terciálním sektoru. Město Bílina logicky těží ze své 
spádové správní funkce a výborné dopravní dostupnosti. Na území města se v uplynulých 20 letech 
podařilo vybudovat řadu nových průmyslových provozů, které vytvářejí nabídku pracovních příležitostí 
alternativní k zaměstnání ve stále funkčním povrchovém lomu Bílina. Dobré hospodářské podmínky v 
obci Světec jsou zejména díky vysoké míře podnikatelské aktivity a rovněž dobré dopravní dostupnosti. 
Obec Hrobčice těží zejména z vysoké podnikatelské aktivity. Zhoršené podmínky pro hospodářský 
rozvoj v obcích Ledvice a Ohníč způsobuje  zejména horší dopravní dostupnost obcí, zhoršená míra 
podnikatelské aktivity a nedostatečné využití brownfields k jejich obnově. 
 
Trend území SO ORP Bílina 
V rámci pilíře pro hospodářský rozvoj lze území ORP Bílina hodnotit jako nadprůměrné, s trendem 
vzrůstajícím, především z důvodů snižujícího se podílu nezaměstnaných osob a zvýšené míře 
podnikatelské aktivity. 
 
Trend vývoje (časová řada) jednotlivých obcí uveden ve složkách obcí v tabulce G. 
 
Potenciál pilíře pro hospodářský rozvoj:  

 rozvoj specifických forem cestovního ruchu zaměřených na interpretaci hornické minulosti 
regionu a na interpretaci důsledků povrchové těžby a souvisejících aktivit jako potenciál 
rozvoje nových ekonomických aktivit v území (posttěžební krajina jako atraktivita cestovního 
ruchu) 

 podpora rozvoj ekonomických aktivit s vyšší přidanou hodnotou trend zvyšujícího se zájmu 
mladých lidí o bydlení ve venkovském prostoru díky jejich vyšší mobilitě 

 podpora zaměstnanosti znevýhodněných skupin obyvatel (matky s dětmi, sociálně slabší 
občané, občané se změněnou pracovní schopností) 

 obnova lázeňské tradice regionu (obnova provozu lázní Kyselka v Bílině) 
 využití brownfields k jejich obnově se zaměřením na rozvoj podnikatelských aktivit 
 rozvoj zemědělských aktivit, rozvoj agroturistiky, ekoturistiky a hipoturistiky s využitím 

zemědělského charakteru území 
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6.2.2.4 Vyhodnocení územních podmínek pro soudržnost společenství obyvatel pomocí 
indikátorů 

Ozn. 
indikátoru 

SOCIO 1 SOCIO 2 SOCIO 3 SOCIO 4 SOCIO 5 SOCIO 6 SOCIO 7 

Souhrnné 
vyhodnoce

ní Obec 

Index vývoje 
celkového 

počtu 
obyvatel 

Relativní 
migrace 

Index stáří 
Dostupnost 

MŠ 

Intenzita 
bytové 

výstavby 

Trend vývoje 
počtu 

obyvatel 

Počet 
význam.objek

tů OV 

H (%) V H (‰) V H (%) V 
H 

(km) 
V H (-) V 

H 
(podí) 

V 
H 

(poč.) 
V 

Bílina  100,51 + 2,6 + 119,02 - 0,58 + 0,26 - 1,01 + 35 + + 

Hostomice 100,64 + 12,8 + 93,90 + 0,23 + 0 - 1,01 + 7 + + 

Hrobčice 107,5 + 10,8 + 101,09 - 0,35 + 0,72 - 1,07 + 2 + + 

Ledvice 100,93 + -1,8 - 80,65 + 0,28 + 1,84 - 1,01 + 4 + + 

Lukov 97,67 - 31,7 + 360,00 - 4,61 + 4,02 + 0,98 - 0 - - 

Měrunice 97,79 - 22,6 + 143,24 - 5,76 - 3,26 + 0,98 - 1 - - 

Ohníč 97,11 - 13,5 + 136,84 - 0,18 + 0,68 - 0,97 - 2 + - 

Světec 102,07 + -15,4 - 122,73 - 1,47 + 1,44 - 1,02 + 2 + + 
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obrázek č. 55 Vyhodnocení územních podmínek pro soudržnost společenství obyvatel 

Indikátory pro hodnocení územních podmínek pro soudržnost společenství obyvatel byly pozměněny, 
především vzhledem k nedostačujícícm dostupným datum pro hodnocení. Vyměněny byly 2 indikátory: 

 SOCIO 6 – stáří domovního fondu – nahrazeno indikátorem trend vývoje počtu obyvatel 

 SOCIO 7 – dostupnost obce veřejnou hromadnou dopravou – nahrazeno indikátorem počet 
významných objektů pro občanskou vybavenost 

Dobré podmínky pro soudržnost společenství obyvatel vykazuje vice jak polovina obcí ORP, jedná se 
oproti roku 2016 o zlepšení v obcích Světec a Bílina. Díky trendu postupného zkvalitňování životního 
prostředí celé ORP i širšího okolí se bydlení v okolí Bíliny, v zázemí velkých měst a přitom v atraktivním 
prostředí Českého středohoří a nedaleko Krušných hor stává stále oblíbenější alternativou bydlení 
právě ve velkých městech Podkrušnohoří. Na dobrých podmínkách soudržnosti společenství obyvatel 
se tak významně podílí pozitivní trend vývoje počtu obyvatel obcí. Většina obcí je díky migraci mírně 
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zisková. S mírným růstem počtu obyvatel pak přímo souvisí také příznivá věková struktura obyvatelstva 
a také nižší podíl nezaměstnaných osob. K dobrým podmínkám sociálního pilíře přispívá také relativně 
dobré vybavení obcí občanským vybavením, technickou infrastrukturou a velmi dobrá dopravní 
obslužnost území obcí veřejnou hromadnou dopravou vlakem a autobusy. 
 
Trend území SO ORP Bílina 
V rámci pilíře pro soudržnost společenství obyvatel lze území ORP Bílina hodnotit jako nadprůměrné, 
s trendem vzrůstajícím, především z důvodů pozitivního trendu vývoje počtu obyvatel ovlivněného 
především migrací obyvatel do obcí venkovského typu s dobrou dopravní dostupností v blízkosti měst, 
která poskytují obyvatelům další doplňující veřejnou infrastrukturu a pracovní příležitosti. 
 
Trend vývoje (časová řada) jednotlivých obcí uveden ve složkách obcí v tabulce G. 
 
Potenciál pilíře pro soudržnost společenství obyvatel:  

 zkvalitňování bydlení v důsledku ekonomického růstu 
 rozvoj sociální péče a podpora rozvoje domácí péče v oblasti sociálních služeb 
 zvyšování kvality a dostupnosti veřejného prostranství 
 zlepšení prostupnosti území SO ORP Bílina rekultivací bývalých těžebních ploch a výsypek 
 realizace obchvatu silnice I. třídy mimo zastavěné území 
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6.2.3 Souhrnné vyhodnocení vyváženosti územních podmínek pro udržitelný 

rozvoj území dle indikátorů udržitelného rozvoje území 

Na základě kombinace vyhodnocení územních podmínek pro jednotlivé pilíře udržitelného rozvoje 
území byla každá obec zařazena do jedné z osmi kategorií vyváženosti vztahu územních podmínek pro 
udržitelný rozvoj území. Možné kombinace jsou uvedeny v následující tabulce: 

 
 
 
tabulka č. 104 Souhrnné vyhodnocení vyváženosti vztahu územních podmínek pro udržitelný rozvoj území pro rok 2020 

Obec 

Územní podmínky 2020 
Vyváženost 
územních 

podmínek pro 
udržitelný rozvoj 

území 2020 

Vyjádření v 
kartogramu 

rok 2020 

 
 
 

Vyjádření v 
kartogramu 

rok 2016 

pro příznivé 
životní 

prostředí 

pro 
hospodářský 

rozvoj 

pro 
soudržnost 

společenství 
obyvatel  

Z H S 
dobrý 
stav 

špatný 
stav 

Bílina  - + + H, S Z Z Z S 

Hostomice - + + H, S Z Z  Z H 

Hrobčice - + + H, S Z Z  Z  

Ledvice - - + S Z, H Z H  Z H  

Lukov + + - Z, H S  S H S 

Měrunice + + - Z, H S  S Z H S 

Ohníč + - - Z H, S H S H S 

Světec - + + H, S Z Z Z S 
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obrázek č. 56 Vyhodnocení vyváženosti vztahu územních podmínek 

Celkovou vyváženost všech tří pilířů nevykazuje žádná obec. Oproti poslední 4. úplné aktualizaci v roce 
2016 však bylo zaznamenáno výrazné zlepšení v obcích Bílina, Hostomice a Světec u pilíře pro 
soudržnost společenství obyvatel, u obce Lukov, kde došlo k vyváženosti hospodářského pilíře a u obce 
Měrunice došlo k vyváženosti enviromentálního pilíře a pilíře pro hospodářský rozvoj. Ke zhoršení 
vyváženosti pilířů nedošlo v žádné obci.  
V celém SO ORP Bílina je nejslabší enviromentální pilíř především v důsledku povrchové těžby uhlí v 
severní části SO ORP. Pro posílení enviromentálního pilíře je potřeba soustředit na snižování imisních 
limitů v území, vymezování nových lokalit ochrany přírody, rekultivaci vytěžených ploch a obnovy 
ekologické stability. Důležitá je pravidelná aktualizace územně plánovacích dokumentací obcí, která je 
v mnohých obcích zastaralá a vymezování nových skladebních prvků ÚSES.  
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Ve třech obcích došlo ke zlepšení pilíře pro soudržnost společenství obyvatel především v důsledku 
rostoucího počtu obyvatel migrací, kvalitních podmínek veřejné infrastruktury a silného 
hospodářského pilíře poskytujícího obyvatelům pracovní příležitosti. V oblasti hospodářského pilíře je 
třeba nadále podporovat míru podnikatelského růstu a maximálně využívat plochy brownfields k 
obnově pro podnikatelské činnosti. Nelze však opomenout v pilíři pro soudržnost společenství obyvatel 
celorepublikový trend stárnutí obyvatel. V SO ORP Bílina chybí zařízení pro sociální péči stárnoucích 
obyvatel, což může mít do budoucna nepříznivý vliv na tento pilíř.  
Celkově lze území SO ORP Bílina charakterizovat jako oblast se silným hospodářským pilířem na úkor 
oslabeného enviromentálního pilíře. Soudržnost společenství obyvatel bude dále záviset na budoucím 
trendu obou pilířů, jejichž stav se za poslední 4 roky zlepšil. V rámci pořizování územně plánovacích 
dokumentací je potřeba tyto pilíře nadále posilovat dle doporučení a vyhodnocených potenciálů 
jednotlivých pilířů tak, aby nedocházelo k narušení jejich rovnováhy. 
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7 Určení problémů k řešení v PÚR ČR a územně plánovací 

dokumentaci (ÚPD) 
Vyhodnocení problémů k řešení v ÚPD bylo provedeno na podkladě výsledků zjištěných rozborem 
udržitelného rozvoje území, posouzením údajů o území, předaných poskytovateli a ze statistických 
zdrojů v roce 2020 v návaznosti na vyhodnocené problémy k řešení v ÚPS v roce 2016. 
Souhrnný podrobný přehled všech problémů a závad a ohrožení území rizikovými jevy k řešení na 
území jednotlivých obcí je součástí jednotlivých složek obcí, tedy v rámci Přílohy č. B, Karty obcí. 
Jednotlivé problémy a závady a ohrožení území rizikovými přírodními jevy jsou tříděny a kódovány 
dle následujícího klíče: 

XY 

X  charakter závad / problémů  

o U závady / problémy urbanistické  
o D závady / problémy dopravní  
o H závady / problémy hygienické  
o K    závady/problémy využití krajiny 
o P ohrožení území rizikovými jevy 

Y  pořadové číslo závady 

 
Zjištěný problém je vždy za obec označen identifikačním kódem, stručnou charakteristikou daného 
problému a příznakem, jedná-li se o problem k řešení v zásadách územního rozvoje (ZUR), územním 
plánu (UP), případně územní studii (US).  
Dále byly vyhodnoceny střety v území, které byly vyhodnoceny na základě GIS analýzy. Základem 
bylo vytvoření matice očekávaných střetů. Do matice vstupovaly pouze jevy, které v případě střetu 
s jiným jevem budou mít výrazně negativní důsledky na životní prostředí nebo na civilizační hodnoty 
a majetku obyvatel. 
Vygenerované tabulky střetů byly následně podrobeny dalšímu posouzení, které vedlo 
k odfiltrování méně významných nebo málo pravděpodobných střetů. Striktně byly vypuštěny 
vzájemné střety v technické infrastruktuře, které nejsou územním problémem ale pouze 
problémem technického provedení. 
V území byly definovány střety záměrů s: 

 limity kulturními 

 limity technickými 

 limity přírodními 

 limity hygienickými 

 vzájemné střety záměrů nadmístního a místního významu. 
Vzájemné střety byly okódovány a zaneseny do výkresu problémů k řešení v ÚPD. Seznam střetů je 
součástí Karet obcí, v příloze B. 

7.1 Problémy, závady a ohrožení rizikovými jevy k řešení v PÚR ČR 

Na území SO ORP Bílina nebyl identifikován žádný problém či závada s konkrétním územním 
průmětem určený k řešení v PÚR ČR. Pro řešení v PÚR ČR jsou však identifikovány tyto obecné 
problémy bez konkrétního územního průmětu, týkající se území SO ORP Bílina jako celku, k jejichž 
eliminaci by měla PÚR ČR svým řešením přispívat:  

 rozsah probíhající povrchové těžby a souvisejících činností (téma územně ekologických 
limitů těžby) 

 asanace a rekultivace vytěžených ploch – využití území po těžbě a souvisejících činnostech 

 restrukturalizace ekonomické základny 
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7.2 Problémy, závady a ohrožení rizikovými jevy k řešení v ZÚR 

Ústeckého kraje 
Konkrétní problémy a závady přímo pro řešení v ZÚR ÚK jsou definovány v dílčích kartách obcí v 
Příloze B.  

Dále v rámci ÚAP SO ORP Bílina byly identifikovány obecné hlavní problémy a závady k řešení v ZÚR 
Ústeckého kraje: 

 poškození krajiny, sídelní struktury a ztráta původních dopravních vazeb v území v důsledku 
těžby na lomu Bílina, realizace Radovesické výsypky, provozu areálu Elektrárny Ledvice a 
dalších aktivit souvisejících s těžbou a jejími důsledky 

 nejasná koncepce revitalizace a budoucího využití posttěžební krajiny 

 deficit infrastruktury cestovního ruchu (ubytování, pěší a cyklistické trasy)  

 nevyužití turistického potenciálu území jako vstupní brány do CHKO České středohoří 

 nevyužití turistického potenciálu posttěžební krajiny – interpretace hornické minulosti regionu 

 velmi špatný stav ovzduší zejména v severozápadní části ORP (inverzní poloha podél 
dopravního koridoru silnice I/13) 

 fragmentace krajinářsky cenného území CHKO České středohoří trasou elektrického vedení 
400 kV 

 nadměrné zatížení silnice II/258 a III/25325 nákladní dopravou (včetně průjezdu zastavěným 
územím Hostomic) - nežádoucí zkracování trasy mezi silnicí I/13 směr Most a silnicí I/8 směr 
Lovosice 

 nevhodná struktura ekonomické základny regionu (jednostranně zaměřená ekonomická 
základna, vysoký podíl těžby, těžké průmyslové výroby a energetiky) 

 nedostatečná intenzita zemědělského využití kvalitních zemědělských půd 

 

7.2.1 Vymezení specifické oblasti nadmístního významu 
ZÚR ÚK dale stanovují na území SO ORP Bílina specifickou oblast nadmístního významu SOB5 – 
Úštěcko, kterou vymezují takto: 
ORP Obec 

Bílina Bílina, Hostomice, Hrobčice, Ledvice, Lukov, Měrunice, Ohníč, Světec 

 
Pro plánování a usměrňování územního rozvoje ZÚR ÚK zpřesňují úkoly pro územní plánování 
stanovené v PÚR 2008 a stanovují další úkoly takto: 

 Posilovat všechny tři pilíře udržitelného rozvoje – hospodářský rozvoj, sociální soudržnost, 
životní prostředí.   

 Zajistit pokrytí území specifické oblasti územními plány, ověřovat a zpřesňovat řešení 
problémů územními studiemi a regulačními plány.   

 Stanovovat a dodržovat limity rozvoje pro všechny činnosti, které by mohly přesahovat 
meze únosnosti území – podmínky udržitelného rozvoje, způsobovat jeho poškození, a 
nebo bránit rozvoji jiných žádoucích forem využití území. 

 Řešit územní souvislosti těžby hnědého uhlí při respektování ÚEL stanovených usnesením 
vlády ČR č.331/1991 a č.444/1991 – převzatých bez věcné změny z 2. ZaD ÚP VÚC SHP, 
včetně usnesení vlády ČR č. 1176/2008č. 827/2015 (tj. asanace, rekultivace, revitalizace 
území, obnova historické dopravní sítě, lokálně i osídlení apod).   
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 Vytvářet územní předpoklady pro průběžnou rekultivaci a revitalizaci krajiny poškozené 
těžbou hnědého uhlí a průmyslovou výrobou, dosáhnout v dohledném časovém horizontu 
zásadního ozdravění a markantně viditelného zlepšení krajiny, zahrnující vznik souvislých 
ploch zeleně s rekreační funkcí, včetně ploch vyčleněných pro ochranu a zachování 
biodiverzity.   

 Vytvářet územní podmínky pro obnovu vodního režimu krajiny poškozené těžbou hnědého 
uhlí a průmyslovou výrobou, obnovu jejího dopravního systému a pro polyfunkční využití 
území (vodní hospodářství, zemědělství, les, rekreace, sport, bydlení apod.) s ohledem na 
specifické podmínky jednotlivých území.   

 S cílem obnovy kulturní krajiny a polyfunkčního využití území poškozeného těžbou 
hnědého uhlí a průmyslovou výrobou vytvářet územní podmínky pro vznik jezer ve 
zbytkových jamách povrchových uhelných lomů, velkých souvislých ploch zeleněs 
rekreační funkcí i specifických zemědělských ploch 

 Vymezit a chránit před zastavěním plochy nezbytné pro vytvoření souvislých 
veřejněpřístupných zelených pásů, vhodných pro nenáročné formy krátkodobé rekreace a 
dále pro vznik a rozvoj lesních porostů a zachování prostupnosti krajiny. 

 Obnovit přirozený tok řeky Bíliny v zatrubněném úseku při Ervěnickém koridoru a další 
úseky vodních toků, které byly v minulosti v souvislosti s těžbou uhlí, rozvojem výroby, 
nebo urbanizačním procesem necitlivě upravené. 

 Chránit a kultivovat krajinářské, urbanistické a architektonické hodnoty specifické oblasti, 
rozvíjet pozitivní znaky území, zvýšit prestiž specifické oblasti. 

 Podpořit opatření na ochranu životního prostředí v obcích v kontaktu s činnými lomy na 
hnědé uhlí: Horní Jiřetín – vč. části Černice, západní část Litvínova (lom ČSA), Braňany, 
Mariánské Radčice, Lom u Litvínova, Duchcov, Ledvice, Bílina (lom Bílina), Malé Březno – 
Vysoké Březno (lom Vršany). 

 Zamezit extenzivnímu rozvoji palivoenergetického komplexu a těžkého průmyslu, 
podporovat transformaci ekonomické struktury s odvětvovou rozmanitostí a zvýšeným 
podílem progresivních výrob a služeb. 

 Zaměřit se na revitalizaci opuštěných nebo nedostatečně využitých ploch a 
areálůprůmyslového, zemědělského, vojenského či jiného původu (typ brownfield) a 
upřednostnit využívání území brownfield před výstavbou na volných plochách. 

 Vytvářet územní předpoklady pro obnovu provozu a atraktivity lázní Bílina. 
 ) V souladu s platnými legislativními postupy usilovat o redukci rozsáhlých omezení 

územního rozvoje ve specifické oblasti vyplývající z vyhlášených dobývacích prostorů(DP) 
a chráněných ložiskových území (CHLÚ). 

 Zajistit zlepšení vnitřních a vnějších silničních i železničních dopravních vztahůoblasti 
zejména s důrazem na dosažitelnost Teplic, Ústí nad Labem, Chomutova s pokračováním 
na území Saska. 

 Prověřit aktuálně sledované varianty vedení koridoru silnice I/13 na území města Bíliny, 
posoudit, vybrat a územně chránit vybranou variantu řešení. Územně chránit vybranou 
variantu vedení koridoru silnice I/13 na území města Bílina. 

 Vyhodnocovat vývoj v dílčích částech území a předcházet prohlubování nežádoucích 
rozdílů a vzniku problémových území ve specifické oblasti. 

 Vytvářet územní podmínky pro vhodné využití a kooperaci prostorůPrůmyslových zón 
Triangle, Joseph a areálu elektrárny Počerady (EPOČ). 
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7.3 Problémy k řešení v územně plánovacích dokumentací/územních 

studií obcí 
Souhrnný podrobný přehled všech problémů/závad a ohrožení území rizikovými jevy k řešení na 
území jednotlivých obcí je součástí jednotlivých složek obcí, tedy v rámci Přílohy č. B, Karty obcí, 
část A.  

Dále v rámci ÚAP SO ORP Bílina byly nad rámec problémů/závad pro ZÚR ÚK identifikovány 
následující obecné hlavní problémy a závady k řešení v územně plánovacích 
dokumentací/územních studií obcí: 

 Stárnutí populace, nedostatečná infrastruktura pro sociální péči o seniory 
 Snížená kvalita ovzduší, znečištění imisními látkami – především B(a)P – benzo(a)pyren, 

PM 10 suspendované částice velikosti frakce PM10 a dale přízemní ozón 
 Nesoulady vymezených skladebných prvků regionálního a nadregionálního charakteru 

ÚSES v územních plánech s ÚSES vymezeným v ZÚR ÚK 
 Poškození půdy vodní a větrnou erozí 
 Vymezování zastavitelných ploch na nejkvalitnějších půdách I. a II. třídy kvality 
 Podprůměrný stav registrovaných/aktivních ekonomických subjektů v rámci celého 

Ústeckého kraje 
 Vysoký podíl brownfields v zastavěném území indikuje míru nehospodárnosti využití 

zastavěného území a nestabilitu ekonomické základny 
 Útlum bytové výstavby – podprůměrný stav  v rámci celého Ústeckého kraje 

Další ohrožení území v rámci celého SO ORP Bílina: 

 Sesuvná území 
 Poddolovaná území 
 Stare ekologické zátěe – kontaminované plochy 
 Vodní a větrná eroze 
 Záplavová území překračování hodnot imisních limitů 

 

7.4 Významné deficity, rizika a potenciál vývoje území 

Nejvýznamnějším současným deficitem území ORP Bílina jsou následky bývalé i stále probíhající těžby, 
jejímž důsledkem je nejen nevratné poškození reliéfu a krajiny, ale která vede také k 
ekonomické destabilizaci území, poškození historického a kulturního dědictví, přerušení dopravních 
vazeb mezi jednotlivými obcemi, devastaci vodního režimu, poškození půda celkové degradaci 
životního prostředí. Důsledky těžby se projevují rovněž v sociální oblasti, negativní image regionu 
s nízkou atraktivitou pro bydlení vedlo k migraci vzdělaných obyvatel do jiných částí ČR a naopak 
koncentraci vyloučených skupin a národnostních menšin.  

tabulka č. 105 Významné deficity, rizika a potenciál vývoje území 

Deficit Riziko Potenciál 
postižení území těžbou nenávratné znehodnocení krajiny a 

sídelní struktury, včetně všech 

hodnot, vysidlování území 

rekultivace území a jeho rekreační 

využití 

přerušení dopravních vazeb, omezená 

dopravní dostupnost některých obcí či 

částí obce 

prostorová izolace zástavby, snížení 

ekonomické a sociální atraktivity obcí, 

navyšování dopravní zátěže na 

stávajících komunikacích 

obnova dopravních propojení, 

výstavba nových komunikací, 

cyklistických a pěších tras v rámci 

rekultivačních aktivit 

poškození životního prostředí zvyšování intenzit dopravy (zejména 

tranzitní) na silnicích I. a II. třídy, 

podpora opatření pro snižování 

dopravní zátěže a negativních dopadů 
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Deficit Riziko Potenciál 
zvyšování nároků na dopravní obsluhu 

výrobních areálů 

výroby (přeložky komunikací, 

regulační opatření) 

negativní image území zhoršování vzdělanostní a národnostní 

struktury obyvatelstva, oslabení 

rozvojového potenciálu, nezájem o 

novou výstavbu 

ochrana přírodních a krajinářských 

hodnot, kvalitní péče o veřejná 

prostranství a plochy zeleně, ochrana 

a údržba kulturního dědictví 

sociální segregace vznik ghett, prohlubování sociálních 

rozdílů, prostorová sociální segregace 

zvýšení atraktivity pro bydlení, 

vymezení ploch pro bydlení 

v územních plánech, podpora aktivit 

pro integraci sociálně vyloučených 

skupin 

jednostranná ekonomická orientace zvyšování podílu nezaměstnaných 

osob a prohlubování ekonomické 

nestability 

podpora drobné nerušivé výroby a 

služeb, vymezení ploch pro podnikání 

v územních plánech 

stárnutí populace Zvyšování podílu osob starších 65 let a 

více 

zajištění příslušné infrastruktury pro 

péči o seniory 
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