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1. Úvod 

 

Plán dopravní obslužnosti města Bílina je zpracován podle ustanovení § 5 zákona č. 194/2010 Sb., 
zákona o veřejných službách v přepravě cestujících a o změně dalších zákonů (dále jen „zákon“). 

Dopravní obslužností se rozumí zabezpečení dopravy po všechny dny v týdnu především do škol a 
školských zařízení, k orgánům veřejné moci, do zaměstnání, do zdravotnických zařízení poskytujících 
základní zdravotní péči a k uspokojení kulturních, rekreačních a společenských potřeb, včetně dopravy 
zpět, přispívající k trvale udržitelnému rozvoji územního obvodu. 

Dle ustanovení § 5 odst. 2 zákona se plán dopravní obslužnosti území se pořizuje na dobu nejméně 5 

let a obsahuje zejména: 

a) popis zajišťovaných veřejných služeb v přepravě cestujících, 

b) předpokládaný rozsah poskytované kompenzace, 

c) časový harmonogram uzavírání smluv o veřejných službách a postup při uzavírání těchto smluv, 

d) harmonogram a způsob integrace, pokud se objednatelé podílejí na organizaci integrovaných   

veřejných služeb v přepravě cestujících, 

e) maximální tarify pro cestující, mají-li být stanoveny objednatelem, 

f) další údaje vztahující se k financování a nákladově efektivnímu zajišťování veřejných služeb v 

přepravě cestujících stanovené přímo použitelným předpisem Evropské unie. 

 
Návrh plánu dopravní obslužnosti území projednalo město Bílina s Ústeckým krajem, v jehož územním 
obvodu se nachází (dle ustanovení § 5 odst. 3 písm. c) zákona). Krajský úřad Ústeckého kraje, odbor 
dopravy a silničního hospodářství, oddělení dopravní obslužnosti poté k návrhu vydalo souhlasné 
stanovisko, kdy toto je vedeno pod č. j.: KUUK/011000/2021/DS/MD ze dne 20.01.2021. 
 
Plán dopravní obslužnosti území města Bílina byl schválen Zastupitelstvem města Bílina na  
své 2. schůzi konané dne 14.04.2021 usnesením č. 80. 
 
Plán dopravní obslužnosti území je zveřejněn způsobem umožňujícím dálkový přístup, tzn. na 
webových stránkách města Bílina. 
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Město Bílina 

Město Bílina leží ve správním obvodu obce s rozšířenou působností Bílina, který je druhým nejmenším 
správním obvodem Ústeckého kraje. Rozlohou 123,5 km2 zaujímá 2,3 % z celkové rozlohy kraje. 
Většina obyvatel (77 %) žije v sídle správního obvodu a hustota osídlení převyšuje průměr kraje.  
Správní obvod města Bílina sousedí se správními obvody měst Teplice, Lovosice, Louny, Most a 
Litvínov. 

Sídelní obcí správního obvodu je město Bílina. Město má v k 01.01.2021 celkem 14 701 obyvatel. 
Většina lidí města Bílina žije v sídlištích U nového nádraží, Za Chlumem, Pražské předměstí I a II. 
Značná část obyvatel Bíliny je nucena dojíždět za prací. Denně mimo obec vyjíždí téměř polovina všech 
zaměstnaných a nadpoloviční většina žáků a studentů. Nejvýznamnější zaměstnavatelé jsou poté doly, 
elektrárna, sklárna a dalších závody. Součet počtu obyvatel města Bílina s počtem obyvatel žijících ve 
spádových obcích poté činí 19 753. 

Bílina se nachází v centru Ústeckého kraje mezi intenzivně urbanizovanými aglomeracemi Teplice – 
Ústí nad Labem a Most – Litvínov – Chomutov. Vazby Bíliny na sousední regionální centra (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. Silnice I/13 i železniční trať č. 130 procházejí sice přímo městem Bílina, mají 
převážně tranzitní charakter. 

Vazby na menší centra zprostředkovávají silnice II. třídy č. 257 a č. 258. Pro vnější dopravní vztahy má 
význam též trať č. 131 Bílina – Úpořiny – Ústí nad Labem s návazností na trať č. 097 do Lovosic.  

 
Zdroj: ČSÚ 2016, geografické mapy 

 
 

 
Zdroj: ČSÚ 2016, Veřejná databáze, SLDB 2011 
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2. Popis zajišťovaných veřejných služeb v přepravě cestujících 

 

Městská hromadná doprava autobusy (dále jen „MHD“) je provozována výhradně na území města 

Bílina. Přepravu zajišťuje společnost ARRIVA CITY, s. r. o. MHD v Bílině zajišťují v současné době 

celkem 3 linky; velká část zastávek v rámci města je obsloužena všemi linkami (viz obr. níže: Vedení 

linek MHD). 

Linka č. 281 operuje od 5:50 hodin, svůj okruh objede přibližně za 45 min. Posledním časem v jízdním 
řádu na první zastávce je 19:30 hodin. Během pracovního dne jezdí linka v pravidelných 14 spojích, o 
víkendu a svátcích je to 8 spojů. Tuto linku lze označit za nejvýznamnější v rámci stávající koncepce 
MHD – na lince je největší počet spojů i cestujících. Zajišťuje základní napojení sídlišť na centrum 
města, železniční stanici, k poliklinice a vzájemné propojení sídlišť. 
 
Linka je provozována v trase Sídliště Za Chlumem Litoměřická – Sídliště Za Chlumem Jednota – Sídliště 
Za Chlumem sběrna – Sídliště Za Chlumem výtopna – ČSA – Jakoubkova – Sídliště – (Sídliště U 
Nového nádraží – Železniční stanice – Požární zbrojnice) / (Teplická) – Náměstí – 5. května 
samoobsluha – 5. května – Mírová – Pražské předměstí Jižní – Pražské předměstí okály – Jeníšovská 
- Poliklinika – U Holubů – Lidl – Břežánská – Železniční stanice – Požární zbrojnice – Teplická – Sídliště 
– Jakoubkova – ČSA – Sídliště Za Chlumem výtopna – Sídliště Za Chlumem sběrna – Sídliště Za 
Chlumem Litoměřická. 
 
Linka č. 282 má startovací čas v 4:36 hodin. Je doplňujícím spojením v době vyšší obsazenosti 
pasažérů v průběhu dne. O víkendu a svátcích fungují pouze 3 spoje. Jedná se o polookružní linku. 
Základ trasy odpovídá lince 281, navíc jsou přidány zajížďky ke hřbitovu a k dolům,  
tj. zastávka VMG I. 

Linka je provozována v trase Sídliště Za Chlumem Litoměřická – Sídliště Za Chlumem Jednota – Sídliště 
Za Chlumem sběrna – Sídliště Za Chlumem výtopna – ČSA – Jakoubkova – Sídliště – (Sídliště U 
Nového nádraží – Železniční stanice – (Výkup – VMG zastávka – VMG – VMG zastávka – Výkup) – 
Požární zbrojnice) / (Teplická) – Náměstí – (Břežánská – Kino – Na Výsluní – Hřbitov – Kino) – 5. května 
samoobsluha – 5. května – Mírová – Pražské předměstí Jižní – Pražské předměstí okály – Jeníšovská 
- Poliklinika – U Holubů – Lidl – (Břežánská – (Kino – Na Výsluní – Hřbitov – Kino)) – Železniční stanice 
– (Kino – Výkup – VMG zastávka – VMG I) / (Požární zbrojnice – Teplická – Sídliště – Jakoubkova – 
ČSA – Sídliště Za Chlumem výtopna – Sídliště Za Chlumem sběrna – Sídliště Za Chlumem Litoměřická). 
 
Linka č. 283 zahajuje v 5:15 hodin. Má celkem 11 spojů, frekvence a různost zapojení zastávek v této 
lince je specifické pro každý časový interval. O víkendu a svátcích operuje ve 4 intervalech. Jako jediná 
linka má určenou trasu i po 22. hodině. Jedná o velmi podobnou trasu s linkami 281 a 282 s doplněním 
zajížděk k dolům přes Chudeřice. 
 
Linka je provozována v trase VMG I – Chudeřice, závod – Chudeřice, náměstí – Jakoubkova – ČSA – 
(Sídliště Za Chlumem výtopna – Sídliště Za Chlumem sběrna) – Sídliště Za Chlumem Litoměřická – 
Sídliště Za Chlumem Jednota – Sídliště Za Chlumem sběrna – Sídliště Za Chlumem výtopna – ČSA – 
Jakoubkova – Sídliště – (Sídliště U Nového nádraží – Železniční stanice – Požární zbrojnice) / (Teplická) 
– Náměstí (Břežánská – Kino – Výkup – VMG zastávka – VMG I – VMG zastávka – Výkup – Kino) – 5. 
května samoobsluha – 5. května – Mírová – Pražské Předměstí Jižní – Pražské předměstí okály – 
Jeníšovská - Poliklinika – U Holubů – Lidl – (Břežánská – Železniční stanice) – Požární zbrojnice – 
(Teplická – Sídliště – Jakoubkova – ČSA – Sídliště Za Chlumem výtopna – Sídliště Za Chlumem sběrna) 
– Sídliště Za Chlumem Litoměřická – (Sídliště Za Chlumem Jednota – Sídliště Za Chlumem sběrna – 
Sídliště Za Chlume výtopna) – ČSA Jakoubkova – Chudeřice, náměstí – Chudeřice, závod – VMG I. 
 
Samotné autobusy MHD splňují standardy kvality a bezpečnosti. Jedná se o vozidla nízkopodlažní s 
vyhrazeným místem pro invalidní vozík (dětský kočárek) v interiéru vozidla. Vozidla jsou vybavena 
komplexním informačním systémem zahrnujícím vnější a vnitřní informační panely a ozvučení vozidla. 
Autobusy jsou dále vybaveny hotovostním a bezhotovostním systémem úhrady jízdného. Provoz MHD 
je zajišťován třemi vozidly na elektrický pohon, tzv. elektrobusy a jedním, záložním, vozidlem na 
dieselový pohon. 
 
Ve sledovaném období, tj. v období let 2021 – 2026, se předpokládá případná úprava dopravní 
obslužnosti pouze v případě vzniku nové zástavby, nového výrobního závodu nebo v případě provedené 
reorganizaci MHD. Reorganizací je poté myšleno snížení či zvýšení počtu zastávek MHD, kdy k tomuto 
kroku by bylo přistoupeno z důvodu zlepšení návaznosti (přestupů) mezi autobusy MHD, linkové 
meziměstské dopravy a vlaků. Reorganizace co do vztahu ke vzniku nové zástavby či nového výrobního 
závodu by měla být poté podmíněna zvýšenou poptávkou osob využívajících MHD. 
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Veřejnou hromadnou dopravu osob na širším území zajišťuje regionální autobusová doprava a osobní 

doprava na železnici. 

Provozovatelem veřejné autobusové dopravy na území ORP Bílina je Ústecký kraj. Autobusové linky 

propojují Bílinu s obcemi i většími městy v okolí. Frekvence spojů dosahuje většinou alespoň 8 spojů 

denně v každém směru (viz obr. níže: Veřejná hromadná doprava v území). 

Osobní železniční doprava objednávaná Ústeckým krajem u Českých drah zajišťuje obyvatelům Bíliny 

výborné spojení do sousedních větších měst na trati č. 130, kdy interval osobních vlaků je 1 hodina v 

každém směru. 

Vedení linek MHD 

 
Zdroj: Diplomová práce, Návrh nové provozní koncepce MHD v Bílině, Bc. R. Vašíček, 2017 
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Veřejná hromadná doprava v území 
 

 
Zdroj: Ústecký kraj 

 
 

3. Předpokládaný rozsah poskytované kompenzace  

 

 
Předpokládaný rozsah poskytované kompenzace v období let 2021 až 2026 je závislý na rozsahu 
dopravní obslužnosti, přepravních potřebách obyvatel, tržbách z jízdného a na finančních možnostech 
města Bílina.  
 
Pro období let 2021 až 2026 se předpokládá v zásadě zachování stejného rozsahu dopravního výkonu 
upraveného o případné nepředvídatelné změny (např. COVID-19, nutnost objízdných tras apod.). 
 
Rozsah kompenzace bude rovněž úzce souviset s vývojem přepravních potřeb souvisejících se 
zvýšením či snížením počtu cestujících, rozvojovými aktivitami města, ekonomickými faktory s 
celostátním dopadem a dalších vlivů majících význam z hlediska rozsahu veřejné dopravy.  
 
MHD Bílina je financována na základě smlouvy o veřejných službách k zajištění dopravní obslužnosti 
Města Bílina městskou autobusovou dopravou uzavřené v režimu zákona č. 194/2010 Sb., o veřejných 
službách v přepravě cestujících a o změně dalších zákonů, (dále jen „zákon o veřejných službách“) a v 
souladu s čl. 5 odst. 4 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1370/2007 ze dne 23. října 2007 
o veřejných službách v přepravě cestujících po železnici a silnici a o zrušení nařízení Rady (EHS)  
č. 1191/69 a č. 1107/70 (dále jen „Nařízení č. 1370/2007“). 
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Smluvní strany se dohodly na jednotkové kompenzaci (dále jen „kompenzace“) v cenové hladině  
roku 2019. Pro každý následující kalendářní rok platnosti a účinnosti této smlouvy bude kompenzace 
na 1 km navýšena o částku odpovídající míře inflace nákladů vyjádřené přírůstkem průměrného ročního 
indexu spotřebitelských cen v předchozím kalendářním roce dle údajů uveřejněných Českým 
statistickým úřadem (v případě, že míra inflace již nebude Českým statistickým úřadem nadále 
vyhlašována, bude nahrazena harmonizovaným indexem spotřebitelských cen pro celou Evropskou unii 
vyhlašovaným Statistickým úřadem pro Evropskou unii (Eurostat)), dle míry růstu cen podle Indexu cen 
průmyslových výrobců podle Klasifikace produkce (CZ-CPA 2015), oddíl D351 Elektřina, přenos a 
rozvod, obchod s elektřinou v předchozím kalendářním roce uveřejněné Českým statistickým úřadem. 
Nová Cena na 1 km bude vypočtena tak, že náklady dle výchozího finančního modelu s výjimkou 
nákladů na pohonné hmoty a oleje se navýší o odpovídající míru inflace. 
 
Náklady na pohonné hmoty a oleje se navýší o míru růstu roční ceny průmyslových výrobců podle 
Klasifikace produkce (CZ-CPA 2015), oddíl D351 Elektřina, přenos a rozvod, obchod s elektřinou. 
 
Rovněž tak může dojít v rámci kompenzací k navýšení mzdových nákladů, a to nadinflačním navýšením, 
za situace, že dojde k navýšení průměrné hrubé měsíční mzdy podle veřejné databáze Českého 
statistického úřadu, když úprava kompenzace proběhne vždy pro období platnosti jízdního řádu tak, že 
kompenzace se změní o částku, která odpovídá rozdílu mezi indexem průměrné hrubé měsíční mzdy a 
indexem průměrné spotřebitelských cen násobenými náklady pro příslušné období provozu ve 
finančním modelu v řádku č. 6 “mzdové náklady” a číslo 7 “sociální a zdravotní pojištění”, a to podle 
následujícího jasně definovaného vzorce, který je součástí smlouvy. 
 
Stávající smlouvu uzavřenou na období let 2020 – 2028 schválilo Zastupitelstvo města Bílina na své  
1. schůzi konané dne 26.02.2020 usnesením č. 7. 

 

 

 

4. Časový harmonogram uzavírání smluv o veřejných službách a postup při uzavírání 

těchto smluv 

 

Jak je zmíněno výše, město Bílina má na období let 2020 – 2028 uzavřenou smlouvu o veřejných 
službách k zajištění dopravní obslužnosti Města Bílina městskou autobusovou dopravou v režimu 
zákona č. 194/2010 Sb., o veřejných službách v přepravě cestujících a o změně dalších zákonů, (dále 
jen „zákon o veřejných službách“) a v souladu s čl. 5 odst. 4 Nařízení Evropského parlamentu a Rady 
(ES) č. 1370/2007 ze dne 23. října 2007 o veřejných službách v přepravě cestujících po železnici a 
silnici a o zrušení nařízení Rady (EHS) č. 1191/69 a č. 1107/70 (dále jen „Nařízení  
č. 1370/2007“) se společností ARRIVA CITY, s. r. o. 
 
Linky MHD Bílina jsou dále na základě uzavřené smlouvy, mezi městem Bílina a Ústeckým krajem, o 
spolupráci při zajišťování dopravní obslužnosti veřejnou linkovou dopravou a veřejnou drážní osobní 
dopravou, zapojeny do integrovaného dopravního systému DÚK. Smlouva je uzavřena na dobu určitou 
do 31.10.2025. 
 
DÚK je integrovaný dopravní systém v Ústeckém kraji, kde platí jednotný tarif, který umožňuje cestování 
na jednu jízdenku v rámci integrovaných linek veřejné linkové dopravy, železniční dopravy, případně v 
rámci doprav MHD, lodní a turistické dopravy. DÚK spravuje Ústecký kraj. 
 

Do budoucna nejsou navrhovány žádné zásadní změny v rozsahu a organizaci autobusové dopravy, 

ani jiné zásadní požadavky na nového dopravce.  

 

 

5. Harmonogram a způsob integrace, pokud se objednatelé podílejí na organizaci 

integrovaných veřejných služeb v přepravě cestujících 

 

Linky MHD Bílina jsou zapojeny do integrovaného dopravního systému DÚK. Smlouva o spolupráci při 

zajišťování dopravní obslužnosti veřejnou linkovou dopravou a veřejnou drážní osobní dopravou je 

uzavřena na dobu určitou, a to do 31.10.2025. Město Bílina je tedy plně integrováno. 

 

 



Stránka 8 z 8 
 

 

6. Maximální tarify pro cestující, mají-li být stanoveny objednatelem 

 

Město Bílina nestanovuje maximální tarif pro cestující. 
 
MHD Bílina je součástí tarifu Integrovaného dopravního systému Ústeckého kraje (DÚK). 
 
Tarif DÚK poté stanovuje způsob a postup uplatňování cen jízdného a určených podmínek na 
autobusových linkách veřejné linkové dopravy a v městské hromadné dopravě měst zapojených v 
systému DÚK provozovaných formou integrovaného dopravního systému a ve všech pravidelných 
vlacích zapojených dopravců na tarifně integrovaných železničních úsecích. Tarif DÚK stanovuje výši 
jízdného a přepravného, způsob pořízení a platnost jízdních dokladů a způsob jejich použití. 
 
Podle článku III odst. 17 uzavřené smlouvy o spolupráci při zajišťování dopravní obslužnosti veřejnou 
linkovou dopravou a veřejnou drážní osobní dopravou, má město dánu povinnost zvýšit 1x za dva roky 
tarif MHD v případě, že se po zvýšení o inflaci a zaokrouhlení změní cena základní jízdenky (10 Kč). 
V roce 2021 se na základě výpočtu počítá s navýšením ceny základní jízdenky o 1 Kč, tj. na 11 Kč. Ve 
hře je též využití postupu podle odst. 18 čl. III smlouvy o spolupráci při zajišťování dopravní obslužnosti, 
tj. nenavyšovat cenu základního jízdného MHD Bílina. Obě varianty musí schválit Zastupitelstvo města 
Bílina. V případě schválení navýšení ceny základního jízdného, je toto uvažováno k 01.05.2021.  

 
 
7. Zapracování doporučení KÚÚK  

 
V rámci zkvalitňování dopravní obslužnosti a jejího zpřístupnění co největšímu počtu obyvatel bude 
pravidelně sledováno a vyhodnocováno zlepšení přestupních vazeb linek MHD Bílina na vlakovou 
dopravu, ať příměstskou (linky U) nebo dálkovou (linky R). Zejména zkrácení přestupní doby u 
vlakového nádraží Bílina na dobu ideálně 7 až 10 minut. V souvislosti s tímto je také vhodné pracovat 
na tzv. garantovaných návaznostech, kdy autobus MHD v rámci zadaných parametrů vyčkává i na 
zpoždění vlak/autobus zejména v době, kdy jsou intervaly linek delší. V tomto je možné, za podmínky 
poskytnutí relevantních dat, spolupracovat s centrálním dispečinkem Dopravy Ústeckého kraje. Ten 
aktuálně dohlíží na provoz všech příměstských autobusových a vlakových linek v Ústeckém kraji. 

 
 

8. Závěr 
 
 
MHD Bílina je nástrojem udržitelného rozvoje města Bílina a jeho cílem je zajištění vzájemné 
provázanosti mezi spoji MHD Bílina a spoji v rámci železniční dopravy, autobusové dopravy příměstské, 
spoji dálkových linek, ale i spoji nově vzniklé vnitrostátní zvláštní linkové osobní dopravy bez smlouvy o 
veřejných službách v přepravě cestujících. 
 
Kvalitní dopravní obslužnost má významný vliv na rozvoj území města Bílina. Jedná se o 
konkurenceschopnou alternativu k individuální automobilové dopravě. Město usiluje o vytvoření ucelené 
sítě veřejné dopravy, kterou bude využívat široké spektrum cestujících. Zajištění kvalitní dopravy je 
stavěno na principech udržitelného rozvoje zaměřené na její ekonomické, sociální a ekologické dopady. 
 
Význam MHD spočívá ve skutečnosti, že jednotlivými spoji lze zvládnout velké přepravní požadavky, 
přičemž výhodou jsou malé nároky na dopravní plochy, větší bezpečnost a relativně menší negativní 
ovlivňování životního prostředí. 
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