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1 Organizace dotazníkového šetření 

Součástí strategického plánu rozvoje města Bílina je mapování názorů obyvatel formou 

dotazníkového šetření. Průzkum proběhl v období 10. 3. 2016 až 30. 3. 2016. Jedná se o anonymní 

randomizovaný kvantitativní průzkum s využitím dotazníků. 

Obyvatelé měli možnost vyplnit dotazník elektronickou formou na internetových stránkách města 

Bílina. Dotazník byl zveřejněn v Bílinském zpravodaji. Dále byly distribuovány tištěné dotazníky, a to 

na tato místa: 

Místo distribuce dotazníků Počet kusů 

Informační centrum Bílina 50 

Hornická nemocnice s poliklinikou, spol. s r.o. 50 

Dům dětí a mládeže Bílina 20 

Podatelna MěÚ Bílina, 40 

Městská knihovna pobočka Za Chlumem 20 

AGC Automotive Czech a.s.  200 

Dům se soustředěnou pečovatelskou službou 150 

Člověk v tísni 50 

Technické služby 80 

ZŠ Bílina – prostřednictvím MěÚ 150 

Fotbalový klub Bílina 50 

Distribuováno bylo celkem 860 tištěných dotazníků. 

 Vyplněné tištěné dotazníky respondenti odevzdávali prostřednictvím sběrných míst, jimiž byly: 

• Informační centrum Bílina, Břežánská 50/4, 418 01 Bílina 

• Městská knihovna pobočka Za Chlumem, Sídliště Za Chlumem 823, 418 01 Bílina 

• Dům dětí a mládeže Bílina, Havířská 529/10, 418 01 Bílina 

• Podatelna MěÚ Bílina, Břežánská 50/4, 418 01 Bílina 

• Hornická nemocnice s poliklinikou, spol. s r.o., Pražská 206/95, 418 01 Bílina 

Vyhodnocení probíhalo anonymizovaně, s využitím statistických nástrojů. Výsledky jsou 

interpretovány jak souhrnně za všechny respondenty, tak u vybraných otázek v členění podle druhů 

obyvatel. 

Náhled dotazníku je zařazen v příloze. 

 

 

  



                 Strategický plán rozvoje města Bílina 2016 – názory občanů 

 
4 

2 Relevance dotazníkového šetření 

2.1 Počet respondentů 

K vyhodnocení bylo zpětně získáno 468 vyplněných dotazníků (součet elektronické a tištěné verze). 

Vzhledem k počtu obyvatel Bíliny (16 884) se jedná o návratnost 2,77 %. To odpovídá zkušenostem ze 

zpracování dotazníkových šetření ve městech obdobné velikosti. Je třeba mít na paměti, že v řadě 

případů byl dotazník vyplňován v součinnosti více osob (např. v domácnostech), reálná výpovědní 

hodnota je tedy vyšší. 

Elektronický dotazník byl celkově otevřen 930krát. Vyplněn však pouze 150krát. Návratnost tedy byla 

necelých 17 %. Relativně vysoký počet otevření dotazníku naznačuje zájem o problematiku, oproti 

tomu nízký počet vyplnění pak neochotu věnovat tématu více času. 

Důležité je, zda a jak odpovídá struktura respondentů demografické charakteristice obyvatel. 
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2.2 Demografická struktura respondentů 

Pro posouzení, nakolik je vzorek respondentů reprezentativní, a zda tedy dotazník správně vypovídá 

o názorech obyvatel Bíliny jako celku, je třeba posoudit demografickou strukturu respondentů 

a porovnat ji s celkovými hodnotami za Bílinu. 

Jako základní kritéria byly zvoleny: 

 pohlaví 

 věk 

 vzdělání 

Doplňkovým kritériem je místo bydliště v části Bíliny a sociální charakteristika respondentů. 

Respondenti podle pohlaví 

 

Z hlediska pohlaví sledujeme u respondentů výraznou převahu žen nad muži, což není zcela v souladu 

se strukturou obyvatel města. Objevuje se trend známý i z jiných šetření: větší zájem žen o nástroje 

typu dotazníků a anket, a také fakt, že v případě společného vyplňování dotazníku (v rodinách) se 

toho častěji ujímají ženy. 
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Respondenti podle věku 

 

Z hlediska věku je zastoupení respondentů více reprezentativní. Střední věkové kategorie (26 – 65 let) 

jsou zastoupeny zcela ve shodě s jejich podílem v populaci města. Disproporce u nejmladší (do 25 let) 

a nejstarší (nad 65 let) věkové kategorie je snadno vysvětlitelná. Velkou část nejmladší kategorie tvoří 

děti a mládež do 18 let, jež dotazník nevyplňovali (nejednalo se o mapování názorů dětí a mládeže, 

školy nebyly distribučními místy dotazníku)1. Tato disproporce je pak vyvážena vyšším procentuálním 

zastoupením v kategorii seniorů. 

Co do věku respondentů lze tedy šetření brát jako vypovídající. 

Respondenti podle vzdělání 

 

                                                           
1 V případě zájmu vedení města o zjištění názorů specifických skupin dětí a mládeže (například žáci základních 
škol, žáci středních škol, členové sportovních a jiných klubů) se nabízí možnost specializovaného šetření, 
případně jednání formou focus groups. 
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Město Bílina je (ostatně jako celý okres i kraj) charakteristická nízkou průměrnou vzdělaností 

obyvatel, kdy naprostou většinu tvoří obyvatelé se vzděláním základním či středním bez maturity 

(v součtu cca 72 %), velmi málo (5 %) je vysokoškoláků. Dotazník však zachytil opačný trend. 

Respondenti s úplným středním vzděláním (s maturitou) a vysokoškoláci tvořili nadpoloviční většinu 

(v součtu 51 %). To odpovídá poznatku, že větší zájem o rozvoj města a řešení problémů mají 

vzdělanější obyvatelé. Dotazník tak odráží spíše názory vzdělanější části obyvatel města. Otázkou je, 

zda to je či není na škodu. 

Respondenti podle místa bydliště 

 

V randomizovaném dotazníku (tzn. respondenti jsou vybíráni náhodně, zadavatel průzkumu řízeně 

neovlivňuje, kdo dotazník vyplní) je obtížné postihnout i takovou proměnnou, jako je místo bydliště 

respondentů. Rozvrstvení respondentů je ovlivněno nejen demografickou situací jednotlivých částí 

města, ale i způsobem distribuce – vzhledem k výdejním a sběrným místům dotazníku a dalším 

distribučním kanálům bylo šetření pro některé městské části dostupnější než pro jiné. 

Přesto se podařilo mít v dotazníku zastoupené obyvatele všech relevantních městských částí, a to 

v reprezentativním poměru. Nesoulad se projevuje pouze v případě Újezdského předměstí, jehož 

obyvatelé byli dotazníkem zasaženi méně, než odpovídá průměru města2. 

  

                                                           
2 Podobně u věkových skupin, také v případě, kdy by bylo třeba zmapovat specifické názory a potřeby 
vybraných částí města, nabízí se varianta územně omezeného šetření (osobní průzkum na místě, dotazníky do 
schránek) nebo focus group – přímého jednání s pozvanými obyvateli dané lokality. 
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Respondent podle socioekonomické situace 

 

Respondenti byli požádáni, aby charakterizovali svou socioekonomickou situaci. Tu je možné jen 

obtížně porovnat s celkem všech Bílinských obyvatel, neboť statistika toto dělení neužívá. Je však 

možné hodnotit dílčí trendy. 

Mezi respondenty dotazníku je výrazně méně nezaměstnaných, než průměrně mezi obyvateli Bíliny 

(2 % oproti cca 8 %). To opět potvrzuje, že větší zájem diskutovat o veřejných tématech má spíše 

aktivní část populace. 

Méně jsou zastoupeni žáci a studenti. To je logickým jevem, tato věková skupina nemá tak velký 

zájem o akce typu dotazníkového šetření, nevyjadřuje se k problematice rozvoje obce. V budoucnu 

však lze navrhnout separátní průzkum názorů této specifické skupiny. 

Nižší zastoupení žáků a studentů je vyváženo procentuálně vyšším podílu seniorů mezi respondenty. 

Jak z hlediska věkových kategorií, tak i zde podle socioekonomické situace se zdá, že senioři jsou 

poměrně aktivní skupinou obyvatel a často se vyjadřují k veřejným tématům. 

Zhruba polovinu respondentů tvoří zaměstnanci, což odpovídá základní ekonomické struktuře 

obyvatel města. 

Shrnutí 

Při vědomí limitů randomizovaného šetření se podařilo relativně přesně zachytit základní 

demografické charakteristiky obyvatel. Při vyhodnocení dotazníku je třeba mít na paměti dvě hlavní 

odlišnosti: 

 Zachycuje spíše názory aktivnější a vzdělanější části obyvatel města; 

 Méně jsou reprezentováni děti a mládež (žáci, studenti), větší je zastoupení seniorů. 
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3 Vyhodnocení dotazníkového šetření 

Celková spokojenost s městem 

 

Pozitivní informací je, že nadpoloviční část respondentů (56 %) je se životem v Bílině „velmi“ či 

„spíše“ spokojena. Převaha spokojených obyvatel však není příliš velká a 10 % „výrazně 

nespokojených“ je varovným signálem. 
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Největší přednosti města 

 

V tomto případě se jednalo o otevřenou otázku. Respondenti nevybírali z předem připravených 

odpovědí, ale uváděli možnosti, které je spontánně napadaly. Měli možnost vybrat až tři ze svého 

pohledu nejsilnější stránky města; někteří jich vybírali méně. Odpovědi respondentů byly vesměs 

velice konkrétní. Pro účely vyhodnocení byly sdruženy do hlavních skupin. 

Jednoznačně největší předností města je podle dotazníku pro obyvatele přírodní okolí: areál Kyselky 

jako oblast pro procházky a výlety, příroda v okolí města (v desítkách případů uváděn jmenovitě 

Bořeň). Velký význam má pro obyvatele také existující sportovní infrastruktura – sportovní haly, 

plavecká hala, koupaliště, zimní stadion, atletický stadion. K nejlépe vnímaným stránkám města patří 

také jeho historický charakter (uváděno bývá náměstí, zámek, budova radnice). 
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K silným stránkám města, jež byly také uváděny relativně často, patří prostředí města a vybavenost 

pro kvalitní život: zeleň ve městě, nákupní možnosti (často zmiňovaný dostatek supermarketů), 

dostatek kulturních a šíře volnočasových aktivit (kino, DDM, sport mládeže), dále také dostupná 

zdravotní péče (všech 26 odpovědí se týká polikliniky), dopravní dostupnost (jak MHD, tak vzhledem 

k sousedním velkým městům) a čistota a vzhled města (úklid, opravené domy, chodníky, lavičky, 

několikrát zmíněna vánoční výzdoba). 

Co se týče lázní, bývají sice často uváděny explicitně, ale v kontextu dalších odpovědí je obyvatelé 

vnímají spíše jako součást areálu Kyselky. Jen v menšině případů se objevovaly komentáře přímo 

k lázeňskému potenciálu (přírodní léčivý zdroj, obnova lázní apod.). 

Jako méně významné silné stánky jsou uváděny: dostatek pracovních příležitostí (explicitně uváděny 

doly, sklárna a další velcí zaměstnavatelé), možnosti vzdělávání (kapacita MŠ, existence gymnázia), 

služby pro seniory, kvalita městského vedení a poskytovaných úředních služeb. 

Je příznačné, že 17 respondentů uvedlo, že si nedokázalo na žádnou silnou stránku či přednost města 

vzpomenout. 

Největší nedostatky města 
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Opět se jednalo o otevřenou otázku, kde si respondenti sami volili odpovědi. Pro účely hodnocení 

jsou jednotlivé odpovědi zařazeny do větších skupin. 

Otázku „největších nedostatků“ je velmi těžké hodnotit. Jednoznačně na prvním místě jsou uváděny 

rizikové skupiny obyvatel (v dotaznících nejčastější označení: „Romové“, „Cikáni“, „nepřizpůsobiví“). 

S tímto rizikem se v představách respondentů často spojuje drobná kriminalita ve městě a obavy 

o vlastní bezpečnost (druhá nejčastější volba). Dále k této skupině problémů podle průzkumu patří 

zhoršování prostředí a celkových životních podmínek na sídlištích, vznik vyloučených a/nebo 

rizikových lokalit. K tomuto komplexu rizikových sociálních jevů se přidává drogová problematika 

(uživatelé drog, pohozené injekční stříkačky). V souvislosti s bezpečnostní situací je kritizována práce 

městské policie (nedostatečné postihování přestupků, malá kontrola a prevence). 

Dalším často vnímaným problémem města je tranzitní doprava a s ní spojené problémy (exhalace, 

hluk). Na zátěž z tranzitní dopravy se dále nabalují problémy s dopravou ve městě (přehlcení centra 

města osobní dopravou) a parkováním (nedostatek parkovacích míst, parkování aut mimo povolená 

místa). 

Vzájemně související skupinu problémů tvoří výtky k množství nevyužívaných chátrajících budov 

(nejčastěji zmiňován pivovar, ale také zámek, London aj.) a k fyzickému prostředí města (povrch 

vozovek a chodníků, nedostatečná péče o zeleň). Sem patří také současné řešení náměstí, kterému je 

opakovaně vytýkáno využití pouze pro parkování a absence funkce oddychové. 

Jako specifický problém vnímají obyvatelé města nefunkčnost lázní. Lázeňství v Bílině pro ně stále 

zůstává jakýmsi symbolem lepší stránky města a opakovaně se kriticky vyslovují k tomu, že jsou 

lázeňské budovy uzavřené a celý areál není v provozu. 

Co se týká chybějící občanské infrastruktury, nejčastěji uváděny byly: 

• Nedostatek zdravotních služeb, především málo všeobecných i odborných (stomatologie) 

lékařů; 

 Chybějící obchody (obuv, cukrárna, čajovna řemeslné obchody); 

 Chybějící infrastruktura pro sport, především cyklostezka, případně využitelná i po in-line 

bruslení, která by po levém břehu Bíliny propojila centrum s Kyselkou; 

 Počet, stav a vybavenost dětských hřišť. 

Jako relativně méně závažné problémy (v dotazníku se objevily v méně než 10 případech) byly 

uváděny: vandalismus, prostituce, herny, nedostatek odpadkových košů a kontejnerů, nedostatek 

pracovních míst a vzdělávacích možností (střední školství). 
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Jednotlivé oblasti fungování města 
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Odpovědi3 na tuto otázku potvrzují zjištěné trendy. Respondenti vnímají Bílinu jako město velice 

dobře vybavené po stránce technické infrastruktury a občanské vybavenosti: viz nadprůměrně kladné 

hodnocení obchodní sítě, sportovní vybavenosti, veřejné dopravy či zajištění zdravotních služeb. 

Hůře je vnímána nabídka možností pro bydlení a kvalita životního prostředí, ještě hůře respondenti 

cítí možnosti pracovního uplatnění a ekonomický potenciál města. 

Zcela na chvostu je hodnocení sociálních a společenských faktorů života města: velmi špatně je 

hodnocena bezpečnost (nadpoloviční podíl velmi nespokojených!) a sounáležitost mezi obyvateli. 

Respondenti uvádějí relativně málo osobních zkušeností se sociálními službami a činností neziskových 

organizací. To je logické vzhledem k demografické struktuře respondentů, viz kap. 2. 

Spokojenost se vzdělávacími zařízeními 

 

Naprostá většina respondentů nemá s uvedenými vzdělávacími zařízeními zkušenost a nemůže / 

nechce je hodnotit4. U zbývajících jasně převládají kladná hodnocení. Větší počet kritických výhrad se 

objevuje u ZŠ Za Chlumem. 

                                                           
3 Vysvětlivky: 
Celkový vzhled města: stav a péče o budovy, zeleň a památky atd. Kvalita životního prostředí: čistota ovzduší 
a vod atd. Odpadové hospodářství: odvoz, třídění a likvidace odpadů atd. Bydlení: bytová výstavba, kvalita 
bydlení atd. Bezpečnost ve městě: vandalismus, kriminalita atd. Sociální služby: sociální péče, domy 
s pečovatelskou službou atd. Zdravotní služby: dostupnost a kvalita. Školství a možnosti vzdělávání: školka, 
škola, další vzdělávání atd. Obchodní síť a služby pro občany a domácnosti: dostupnost a kvalita. Využití 
potenciálu cestovního ruchu: ubytovací a stravovací zařízení, turistické aktivity atd. Dostupnost a kvalita 
veřejné dopravy: počet spojů, návaznost atd. Dopravní infrastruktura: kvalita komunikací, parkování, 
bezbariérovost města atd. Technická infrastruktura: vodovody, kanalizace, rozvod plynu a elektrické energie, 
veřejné osvětlení atd. Ekonomický rozvoj města v posledních letech: realizované investice atd. Spolupráce a 
komunikace města: informovanost, zpětná vazba atd. Sounáležitostí občanů s městem a se vztahy mezi jeho 
obyvateli: zájem o věci veřejné, sousedské vztahy atd. Činnost neziskových organizací: nabídka, kvalita atd. 
 
4 Tyto odpovědi byly pro přehlednost z grafu vynechány. 
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Spokojenost s parkováním ve městě 

 

Parkovací možnosti v Bílině hodnotí respondenti negativně. Mají-li své výhrady specifikovat, 

nejčastěji zmiňují obecně nedostatek parkovacích možností. Jako konkrétní slabá místa z hlediska 

parkování jsou pak uváděna nejčastěji pošta, náměstí a centrum města, lokalita Chlum + Čapkova ul., 

okolí SUNN. Častou výtkou také bylo, že při nedostatku parkovacích míst řidiči při parkování porušují 

dopravní předpisy, což městská policie nedostatečně kontroluje a postihuje. V menšině byli 

respondenti, kteří vyjádřili názor, že z Mírového náměstí by měla být parkující auta vyloučena 

a náměstí by se mělo změnit na odpočinkovou zónu. Několikrát naopak zazněl názor, že parkování na 

náměstí by nemělo být zpoplatněno. 
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Spokojenost s dopravní obslužností 

 

S dopravní obslužností (veřejná hromadná doprava) jsou obyvatelé Bíliny převážně spokojeni. Uvítali 

by kratší interval spojů a s tím související menší obsazenost autobusů MHD ve špičkách, rozšíření 

spojů do nových časů (večery, víkendy) a lepší návaznost MHD na vlakové spojení od Teplic a Mostu. 

Zmíněno bylo i chybějící přímé autobusové spojení s Prahou. 
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Spokojenost s kulturním vyžitím 

 

Také možnosti kulturního vyžití hodnotí obyvatelé Bíliny více než příznivě. Více než tři čtvrtiny jich 

jsou se současným stavem spokojené.  

Je zde nicméně část respondentů, která kriticky hodnotí celkové množství (36 odpovědí) a kvalitativní 

úroveň (8 odpovědí) současné kulturní nabídky. Bohatší kulturní vyžití by si podle respondentů 

zasloužili senioři a mladí lidé5. Objevil se i názor, že obyvatelé Bíliny mají málo informací o konaných 

akcích. Zřejmě také využívají nabídku v Teplicích a v Mostě. 

Co se týče konkrétních poptávaných kulturních formátů, nejčastěji respondenti zmiňují koncerty 

a šíře hudební produkci. Dále uvádějí divadelní představení a městské akce typu trhů, jarmarku apod. 

Také se navrhuje intenzivnější využití existujících kulturních zařízení a infrastruktury: více akcí v KC 

Kaskáda, častější konání open air koncertů či představení v amfiteátru, oživení areálu lázní. Jedná se 

však jen o jednotky odpovědí. 

 

 

  

                                                           
5  Když podle stylu odpovědí se zdá, že více kultury pro mládež požadují především senioři v rámci „výchovného 
působení“. 
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Spokojenost se sportovním vyžitím ve městě 

 

Možnosti sportovního vyžití jsou jednoznačně nejlépe hodnocenou částí života v Bílině. Respondenti 

velmi kladně hodnotí existující sportovní zařízení – nejčastěji zmiňovány jsou sportovní haly, zimní 

stadion, atletický stadion. 

Výhrady se objevují k nedostatku otevřené infrastruktury pro neorganizovaný sport. Obyvatelům 

chybí především cyklostezky a trasy pro jízdu na in-line bruslích, které by neměly vést jen po městě, 

ale především v případě cyklostezek napojovat i sousední města. Další typem otevřené infrastruktury 

jsou různá venkovní hřiště. Objevily se názory, že existující sportoviště jsou „jen pro někoho“, 

případně že podmínky jejich využívání obyvatelům nevyhovují (např. časy veřejného bruslení). Rodiče 

dětí by uvítali více sportovních kroužků. 

Dvakrát byl zmíněn nevyhovující technický stav sportovišť (časté rekonstrukce plavecké haly, 

prostředí tenisových kurtů v Kyselce). 
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Spokojenost s ostatními možnostmi volnočasového vyžití 

 

Volnočasová nabídka je obecně silnou stránkou Bíliny. Naprostá většina výtek se týká dětských hřišť – 

celkem se na toto téma kriticky vyjádřilo 65 respondentů. Jejich názor na dětská hřiště se dá shrnout 

následovně: na hřištích se místo dětí pohybují nevhodné osoby (různě charakterizované jako 

„výrostci“, „Romové“ aj.)., které ničí vybavení hřišť a způsobují nepořádek (opakovaně zmíněné 

injekční jehly). Zmiňován je také nedostatek dětských hřišť (opakovaně na Pražském předměstí II). 

Kromě dětských hřišť se opět objevuje tematika neorganizovaných sportovišť pro mládež (venkovní 

fitness, hřiště na basketbal). 

Kladně se několik respondentů vyjádřilo o činnosti Domu dětí a mládeže a městské knihovny. 

 

Spokojenost s rozvojem cestovního ruchu 

 

Jako rozvoj cestovního ruchu byla v dotazníku označena oblast ubytování, stravování, turistických 

informačních systémů apod. Mírná většina respondentů zde vyjádřila spokojenost. 

Nejčastější výhradou je, že město Bílina je pro cestovní ruch málo atraktivní, chybí zde dostatek 

turistických cílů. Opakovaně je kritizován uzavřený zámek a nefunkční lázně a také nevyužitý areál 

pivovaru. Chybí však také nabídka pro aktivní turisty (napojení města na cyklostezky). O existující 

atraktivity se také málo pečuje. 

Pro návštěvníky podle respondentů chybí širší nabídka ubytování a stravování. Kdyby se Bílina měla 

stát významnějším turistickým cílem, musela by nabídnout především kvalitnější restaurace a hotel či 

penziony. 
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Město také podle respondentů svůj potenciál špatně prezentuje. Jako nedostatečná je vnímána 

propagace města, forma a obsah jeho propagačních materiálů, málo aktivní komunikace 

s potenciálními návštěvníky. Kritizován je omezený rozsah služeb turistického informačního centra a 

fakt, že není v provozu o víkendu. Nedostatečné je i značení v terénu – špatně značené turistické 

trasy, chybějící informační cedule. 

Několikrát se objevil názor, že cestovní ruch pro Bílinu není a nemá být prioritou a energie města by 

měla být směrována do jiných oblastí. 

 

 

Životní prostředí 

 

Problematiku znečištění životního prostředí pociťují obyvatelé města výrazně. Na prvních místech se 

objevují důsledky průmyslové činnosti v okolí města a tranzitní dopravy (prach, čistota ovzduší, hluk). 

Druhou skupinu problémů tvoří odpady – černé skládky a odvoz odpadů. Překvapivě méně výrazně je 

pociťován problém čistoty vod. 
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Někteří respondenti své názory na životní prostředí v Bílině více specifikovali. Nejčastěji se objevoval 

problém tříděného odpadu, resp. dostatku kontejnerů a motivace obyvatel k třídění. Obyvatelé také 

nelibě nesou odpadky v řece Bílině a potoku u Penny. Objevuje se také téma znečištění města (psí 

exkrementy odpadky, jehly). 

 

 

Doprava 

 

Jak už bylo zaznamenáno u jiných otázek, negativně je v Bílině hodnocena doprava v klidu, především 

nedostatek parkovacích míst (v centru i na sídlištích a dalších obytných lokalitách). Překvapivě 

parkování výrazně vede i nad tranzitní dopravou. Naopak relativně jsou respondenti spokojeni 

s veřejnou a městskou hromadnou dopravou – že potřebují zlepšení, si myslí jen zhruba pětina 

obyvatel. 

Respondenti, kteří připojili vlastní komentář, nejčastěji požadovali řešení tranzitní dopravy formou 

obchvatu (byť nepanovala shoda na jeho přesném trasování). Obchvat byl zmíněn ve 20 případech. 

Následuje přání zlepšit vedení MHD (zkrátit intervaly ve špičce, lepší obslužnost vybraných lokalit) 

a lépe Bílinu dopravně propojit na další města (Praha, Duchcov, Ústí nad Labem přes Teplice 

a Krupku). 
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Bydlení 

 

Dvě specifické skupiny si podle respondentů zaslouží speciální péči v oblasti bydlení. Těmito 

skupinami jsou senioři a mladé rodiny. Jinak není bydlení vnímáno jako významnější problém. 

V doprovodných komentářích se znovu opakuje požadavek na výstavbu domu pro seniory (domov 

důchodců) – 6krát. Dále respondenti poukazují na propojení sociální a bytové problematiky – 

kumulace specifických skupin obyvatel v určitých lokalitách a z toho plynoucí hrozba vzniku 

vyloučených lokalit, degradace kvality bytů, pokles cen bytů v takové lokalitě. Jako jedna z příčin byla 

několikrát uvedena spekulace ze strany vlastníků bytů. 

Shodně ve dvou případech se objevily názory, že bytů ve městě je dost (stačilo by opravit zchátralé 

objekty) a že je třeba bránit extenzivní výstavbě rodinných domů ve volné krajině v okolí města. 

 

Zapojení veřejnosti 

 

Komunikačním nástrojem, který by město mělo nevíce využívat pro zapojení veřejnosti, jsou podle 

respondentů ankety a dotazníky. Ty volí cca 60 % respondentů. Výrazně menší je již poptávka po 
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veřejných projednáních a po uveřejňování informací na internetu (městský web, facebook). Jen 

necelá desetina obyvatel by zřejmě měla zájem o práci s participativním rozpočtem. 

Jiné významnější náměty respondenti neuváděli. Shodně dvakrát se objevil názor, že maximální 

otevřenost radnice je důležitá a že je třeba informovat i o plnění slibů. 

 

Zlepšení image Bíliny 

 

Většina respondentů pochopila tuto otázku šíře – ne jako zlepšení pouze image, ale i řešení 

negativních příčin současné špatné image města. Jednoznačně nejvíce negativně je vnímána 

problematika specifických sociálních skupin obyvatel (označovány jako „nepřizpůsobiví“, „Romové“, 

„Cikáni“ apod.). Většina respondentů požaduje „řešení“ jejich situace, poměrně výrazná část (zhruba 

1/3) však volí ostřejší slovník6, což ukazuje na latentní napětí mezi sociálními skupinami v Bílině. 

S těmito skupinami obyvatel si respondenti spojují i další negativní jevy (drobnou kriminalitu 

a vandalismus, vznik vyloučených lokalit). 

Druhou oblastí, kterou je podle respondentů třeba řešit, je lepší využití současného potenciálu 

města. Na prvním místě je to obnovení činnosti lázní (ať už přímo lázeňským provozem, nebo s jinou 

náplní) a dále rekonstrukce a nové využití významných objektů v centru města (zámek, pivovar).  

                                                           
6 „Zatočit s“, „vypořádat se“ apod. 
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Další slabou stránkou Bíliny je podle počtu odpovědí vzhled města (úklid, čistota, potřeba více zeleně) 

a stav fyzické infrastruktury – chodníky, povrchy komunikací. Do této oblasti patří i potřeba obyvatel 

řešit tranzitní dopravu a revitalizovat náměstí, aby plnilo spíše společenskou než parkovací funkci. 

Respondenti dále postrádají širší nabídku občanské vybavenosti – nákupní možnosti, vzdělávání 

(střední školy), ale i nehmotnou nabídku: kulturní, společenské a sportovní akce apod. 

Co se týká neinvestičních opatření, městu by podle respondentů pomohla výraznější propagace 

a větší informovanost místních obyvatel. Speciálně u skupiny odpovědí spadajících pod „lepší práci 

radnice“ se kromě převahy obecných výtek (pasivita, korupce) v několika případech objevuje 

požadavek více komunikovat s občany. 

 

Řešení vybraných problémů 

 

Z vybraných problémů vnímají občané města nejintenzivněji problematiku lázní Kyselka. Nicméně 

všechny uvedené problémy jsou důležité pro více než polovinu respondentů. Konkrétními návrhy 

bylo nejčastěji: 

Lázně: 

 

Jednalo se opět o otevřenou otázku, tzn. respondenti měli možnost doplňovat konkrétní návrhy 

řešení podle své volby. Jasnou prioritou obyvatel města je obnovení činnosti lázní. Do této skupiny 
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jsme zařadili jak odpovědi takto obecné, tak ty, které explicitně navrhovaly znovuzahájení lázeňského 

provozu, případně obdobné zdravotnické využití areálu (wellness, rehabilitace a terapie, lékařské 

ordinace – těchto návrhů bylo zhruba 50). Je zajímavé, že respondenti byli rozděleni přesně napůl 

v názoru, kdo by měl obnovení lázní zajistit, zda město, nebo soukromý investor, kterému by se vše 

mělo odprodat. 

Co se týká alternativních návrhů využití, nejčastěji byl zmiňován dům pro seniory, případně jiné 

komerční využití (převážně jako ubytovací zařízení). Respondenti také připomínali nutnost opravy 

budov a celkové obnovy areálu pro rekreační a volnočasové využití. Zpřístupnění veřejnosti by pak 

mohlo mít podobu např. pořádání kulturních akcí. 

Doprava: 

 

V dopravě je podle názoru obyvatel největší bolestí Bíliny tranzitní doprava. Naprostá většina 

respondentů ji navrhuje řešit obchvatem. V řadě odpovědí se však projevují výhrady ke konkrétním 

návrhům vedení obchvatu. Například východní variantě je vytýkáno, že odřízne město od zachované 

přírody a tím zhorší jeho volnočasový potenciál pro obyvatele. S tím souvisí i odpovědi těch 

respondentů, kteří obchvat explicitně odmítají, případně navrhují řešit tranzitní dopravu 

zkapacitněním stávajícího průtahu. 

Druhým tématem, byť pro obyvatele zjevně řádově méně důležitým, je podpora městské hromadné 

dopravy. 

Bytový fond: 
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Problematiku nevyužitého a zanedbaného bytového fondu většina respondentů spojuje se 

sociodemografickou strukturou obyvatel dotčených lokalit. Je tedy podle nich logicky potřeba napřed 

řešit tuto situaci, stav bytového fondu je až důsledkem. Nejčastějším konkrétním návrhem, jak 

prázdné byty využít, je podle respondentů forma startovacích bytů pro mladé lidi, případně mladé 

rodiny, či jako byty pro seniory. To často formou přímé intervence města (odkoupit byty). Nemalá 

část respondentů se ale domnívá, že po odkupu by měla spíše následovat demolice některých 

bytových domů. Velmi málo byla zmiňována potřeba sociálního bydlení. 

 

Vize Bíliny v roce 2030 

 

Respondenti vybírali z osmi předem připravených možností, případně mohli doplnit možnost vlastní. 

Trend odpovědí byl jednoznačný: Bílinu si její obyvatelé spojují především s klidným bydlením, 

lázeňstvím, zelení. Důraz kladou na rezidenční charakter města. 

Jako méně důležitá je vnímána role mládeže, kultury a sportu – možná i proto, že vybavenost Bíliny 

v tomto segmentu je podle respondentů dostatečná. Jen minimum respondentů pak má názor, že by 

se Bílina měla profilovat jako obchodní či průmyslové centrum. 
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4 Pocitová mapa města 

Pocitové mapy jsou v českém prostředí relativně nový koncept. Prezentují prostorové informace 

v srozumitelné formě. Umožňují občanům aktivně se podílet na přípravě strategií a vyjádřit názory na 

lokalitu, ve které bydlí. Nápad vychází z konceptu GeoParticipace - využití prostorových nástrojů 

v zapojení občanů do rozhodovacího procesu. Výstupem pocitové mapy je souhrnná představa 

o převládajících názorech obyvatel, vyjádřená v grafické formě přímo na mapě města. 

Při přípravě strategického plánu rozvoje města Bílina měli obyvatelé možnost vyjádřit své názory 

v pocitové mapě při veřejném projednání dne 27. 4. 2016. Dále na pocitové mapě spolupracovali 

členové pracovních skupin. 

Respondenti měli možnost formou umístění barevné značky do mapy města Bílina označit tyto typy 

lokalit: 

Zelená Tady to mám rád 

Červená Tady je to ošklivé či nebezpečné 

Žlutá Tady trávím volný čas 

Bílá Na toto jsem pyšný, tímto se chlubím 

Oranžová Tady se scházíme, tady to žije 

Výsledky pocitové mapy ukazují výrazné trendy ve vnímání jednotlivých částí města Bílina. 

Červená 

Jako „ošklivé“ či „nebezpečné“ bylo nejčastěji hodnoceno Teplické předměstí, konkrétně část kolem 

ulic M. Švabinského a Antonína Sovy. To koresponduje i se zjištěními v dotazníkovém šetření 

a v analýze. Jedná se o část města, kde se koncentrují negativní sociální jevy a jsou zde nejvíce vidět 

jejich důsledky. Na základě názorů veřejnosti je zřejmé, že tato lokalita by si zasloužila soustředěnou 

péči. 

Dále se negativní konotace (ale už jen v jednotlivých případech) spojují s Bílinskou ulicí (vjezd do 

města ve směru od Teplic a úsek kolem vlakového nádraží) a se sídlištěm Za Chlumem. 

Oranžová 

Jako místa, „kde to žije“, vnímají respondenti nejčastěji dvě lokality: centrum města (Mírové náměstí 

a jeho okolí) a sportovní areál v Kyselce. Je zřejmé, že tyto části města mají obyvatelé nejvíce spojené 

s aktivním společným prožíváním. Je vhodné, že tomuto trendu odpovídá i uvažovaná revitalizace 

Mírového náměstí. 

Zelená a žlutá 

Pozitivní emoční vazby a příjemné trávení volného času si obyvatelé nejčastěji spojují s přírodním 

zázemím města. Nejvýrazněji zde vyčnívá Kyselka – lázně a jejich okolí (lázeňský park) s navazujícími 

cestami. Dalšími podobnými místy (byť v menším rozsahu) jsou Žižkovo údolí a Bezovka. Kladně je 

vnímán také Bořeň a postupně zpřístupňovaná Radovesická výsypka. 

Očividně jsou přírodní zelené plochy pro obyvatele Bíliny významným kapitálem a je vhodné do 

budoucna uvažovat nad jejich dalším lepším využitím. 
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Bílá 

Bílých značek bylo v mapě relativně méně. Všechny se koncentrovaly do lázeňské části Bíliny. 

Lázeňská historie je zřejmě pro obyvatele důležitá pro jejich hrdost na město. Tomu odpovídá i časté 

zdůrazňování potřeby obnovit lázeňský provoz, které zaznívalo v dotazníkovém šetření. 

 

Výsledná podoba pocitové mapy města Bílina 
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Příloha – Náhled dotazníku 

 

Dotazník pro přípravu Strategického plánu  

rozvoje města Bílina  

 

 

Vážení občané, 

dostává se Vám do rukou dotazník, jehož cílem je zjistit Vaše názory, potřeby a přání v souvislosti 

s připravovaným aktualizovaným Strategickým plánem rozvoje města Bílina. 

Cílem Strategického plánu je zmapovat současné silné i slabé stránky města, vytyčit vizi, jaké by 

město mělo do budoucna být, a hledat všechny možnosti, jak tuto představu naplnit. Zlepšení by se 

mělo týkat všech součástí života ve městě. 

Úspěšný budoucí rozvoj města Bílina je nemyslitelný bez Vaší účasti. Proto Vás prosíme o pravdivé 

a upřímné zodpovězení následujících otázek. Tak budeme moci při plánování budoucnosti města vždy 

přihlížet k Vašim přáním a názorům.  

 

Vyplněný dotazník prosím odevzdejte nejpozději do 29. března 2016 na jedno z uvedených 

sběrných míst: 

Informační centrum Bílina, Břežánská 50/4, 418 01 Bílina 

Městská knihovna pobočka Za Chlumem, Sídliště Za Chlumem 823, 418 01 Bílina 

Dům dětí a mládeže Bílina, Havířská 529/10, 418 01 Bílina 

Podatelna MěÚ Bílina, Břežánská 50/4, 418 01 Bílina 

Hornická nemocnice s poliklinikou, spol. s r.o., Pražská 206/95, 418 01 Bílina 

Dotazník je možné také vyplnit elektronicky na stránkách www.bilina.cz 

 

Děkujeme Vám za spolupráci. 

     Oldřich Bubeníček 

starosta 

_______________________________________________________ 

http://www.ddmbilina.cz/
http://www.bilina.cz/
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Strategie rozvoje města Bílina 

 

Dotazník 

 

 

1. Jak jste spokojen/a s městem jako místem, kde žijete a pracujete? 
 velmi spokojen/a  

 spíše spokojen/a 

 spíše nespokojen/a 

 velmi nespokojen/a 

 

2. Co vnímáte jako největší přednosti města, čeho si nejvíce považujete, co se Vám nejvíce líbí? Vypište 
max. 3 přednosti 

 

……………………………………………………………………………………………….……….  

 

3. Co považujete za největší nedostatek města, co se Vám nelíbí? Vypište max. 3 nedostatky 
 

………………………………………………………………………………………………………..  

4. Jste spokojen/a … 
Prosím označte křížkem příslušné pole oblasti na každé řádce 

 
Velmi 

spokojen/a 

Spíše 

spokojen/a 

Spíše 

nespoko-

jen/a 

Velmi 

nespoko-

jen/a 

Nevím  

… s celkovým vzhledem města (stav a péče o 

budovy, zeleň a památky, atd.)? 
     

… s kvalitou životního prostředí (čistota 

ovzduší a vod, atd.)? 
     

… s odpadovým hospodářstvím (odvoz, třídění 

a likvidace odpadů, atd.)? 
     

… s bydlením (bytová výstavba, kvalita bydlení, 

atd.)?  
     

… s bezpečností ve městě (vandalismus, 

kriminalita, atd.)? 
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Velmi 

spokojen/a 

Spíše 

spokojen/a 

Spíše 

nespoko-

jen/a 

Velmi 

nespoko-

jen/a 

Nevím  

… se sociálními službami (sociální péče, domy 

s pečovatelskou službou, atd.)? 
     

… se zdravotními službami?      

… se školstvím a možnostmi vzdělávání 

(školka, škola, další vzdělávání atd.)? 
     

… s obchodní sítí, dostupností a kvalitou služeb 

pro občany a domácnosti? 
     

… s nabídkou volnočasových a sportovních 

aktivit? 
     

… s využitím potenciálu cestovního ruchu 

(ubytovací a stravovací zařízení, turistické 

aktivity, atd.)? 

     

… s dostupností a kvalitou veřejné dopravy 

(počet spojů, návaznost, atd.)? 
     

… s dopravní infrastrukturou (kvalita 

komunikací, parkování, bezbariérovost města, 

atd.)? 

     

… s technickou infrastrukturou (vodovody, 

kanalizace, rozvod plynu a elektrické energie, 

veřejné osvětlení, atd.)? 

     

… s ekonomickým rozvojem města 

v posledních letech (realizované investice, 

atd.)? 

     

… s možnostmi pracovního uplatnění?      

… se spoluprací a komunikací města 

(informovanost, zpětná vazba, atd.)? 

     

… se sounáležitostí občanů s městem a se 

vztahy mezi jeho obyvateli (zájem o věci 

veřejné, sousedské vztahy, atd.)? 

     

… s činností neziskových organizací (nabídkou, 

kvalitou, atd.)? 
     

 

5. Jak jste spokojen/a se vzděláváním v následujících školských zařízeních? 
Prosím označte křížkem příslušné pole u každého vzdělávacího zařízení na každé řádce 

 
Velmi 

spokojen/a 

Spíše 

spokojen/a 

Spíše 

nespoko-

jen/a 

Velmi 

nespoko-

jen/a 

Nevím  

ZŠ, Bílina, Aléská 270, p.o.       
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Velmi 

spokojen/a 

Spíše 

spokojen/a 

Spíše 

nespoko-

jen/a 

Velmi 

nespoko-

jen/a 

Nevím  

ZŠ, Bílina, Lidická 31/18, p.o.      

ZŠ, Bílina, Za Chlumem 824, p.o.      

ZŠ praktická, Bílina, Kmochova 205, p.o.      

MŠ, Bílina, Čapkova 869, p.o.      

MŠ, Bílina, Maxe Švabinského 664, p.o.      

MŠ, Bílina, Síbova 332, p.o.      

Podkrušnohorské gymnázium, Most, 

pracoviště Bílina, Břežánská 9, p.o. 
     

Základní umělecká škola Gustava Waltera, 

Mírové náměstí 21/16, Bílina  
     

 

 

6. Jste spokojen/a s parkováním ve městě? 
 ano  ne, uveďte prosím kde a důvody: 

…………………………………………………………………………………………………. 

7. Jste spokojen/a s dopravní obslužností ve městě? 
 ano  ne, uveďte prosím důvody: 

…………………………………………………………………………………………………. 

8. Jste spokojen/a s kulturním vyžitím ve městě? 
 ano  ne, uveďte prosím důvody: 

…………………………………………………………………………………………………. 

9. Jste spokojen/a se sportovním vyžitím ve městě? 
 ano  ne, prosím zdůvodněte: 

…………………………………………………………………………………………………. 

10. Jste spokojen/a s ostatními možnostmi volnočasového vyžití ve městě (např. dětská hřiště, 
víceúčelová hřiště, DDM, ZUŠ, knihovna, apod.)? 

 ano  ne, prosím zdůvodněte: 

…………………………………………………………………………………………………. 

11. Jste spokojen/a s rozvojem cestovního ruchu ve městě (např. ubytování a stravování, turistické 
informační systémy, apod.)? 

 ano  ne, prosím zdůvodněte: 



                 Strategický plán rozvoje města Bílina 2016 – názory občanů 

 
33 

…………………………………………………………………………………………………. 

12. Které z oblastí životního prostředí města podle Vás zaslouží zvýšenou pozornost? 
(zakřížkujte 1 i více odpovědí) 

 čistota ovzduší        prach   hluk 

 čistota vod   skládky  odvoz a likvidace odpadů 

Jiné:……………………………………………………………………………………………. 

13. Co by se mělo ve městě zlepšit v oblasti dopravy? Zakřížkujte 1 i více odpovědí 

Parkovací možnosti □ Veřejná doprava (spojení s ostatními městy) □ 

Hromadná doprava po městě  □ Tranzitní doprava □ 

Jiná možnost či upřesnění:  

…………………………………………………………………………………………………………… 

14. Co by se mělo ve městě zlepšit v oblasti bydlení? Zakřížkujte 1 i více odpovědí 

Více nových bytů □ Dostupnost ploch pro stavbu rodinných domů □ 

Startovací byty pro mladé □ Bytové možnosti pro seniory □ 

Jiná možnost či upřesnění: 

…………………………………………………………………………………………………………… 

15. Co by se mělo ve městě zlepšit pro zapojení veřejnosti? Zakřížkujte 1 i více odpovědí 

Více veřejných projednání □ Ankety a dotazníky mezi občany □ 

Více informací na webu a facebooku □ Participativní rozpočet7 □ 

Jiná možnost či upřesnění:  

…………………………………………………………………………………………………………… 

16. Jakým způsobem zlepšit image Bíliny? 

…………………………………………………………………………………………………………… 

17. Jak navrhujete řešit tyto významné problémy: 
I. Budoucnost místních lázní 

…………………………………………………………………………………………………………… 

II. Tranzitní a ostatní dopravu ve městě 

…………………………………………………………………………………………………………… 

III. Prázdný bytový fond (např. Teplické Předměstí) 

…………………………………………………………………………………………………………… 

18. Jak byste chtěli, aby město Bílina vypadalo v roce 2030? Zakřížkujte 1 i více odpovědí 

Průmyslové město □ Obchodní centrum □ 

                                                           
7 Participativní (účastnický) rozpočet je nástroj pro zapojení občanů či členů místní komunity do diskuse a rozhodování o 

použití části veřejného rozpočtu, tj. o jeho příjmové a výdajové stránce. 
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Zelené město  □ Město mládeže a sportu □ 

Kulturní centrum □ Lázeňské a rekreační centrum □ 

Město pro klidné bydlení □ Město škol a vzdělání □ 

Jiná možnost či upřesnění: 

…………………………………………………………………………………………………………… 

Prostor pro Vaše náměty. Zapomněli jsme se na něco zeptat? Máte jiný názor? Napište jej zde: 

…………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………… 

Jaký je Váš věk? 

do 25 let □ 26 – 35 let □ 36 – 45 let □ 46 – 55 let □ 56 – 65 let □ nad 66 let □ 

 

Jste muž nebo žena? □ muž       □ žena 

 

Jakého nejvyššího vzdělání jste dosáhl/a? 

□Základní        □ Střední bez maturity            □ Střední s maturitou            □VOŠ              □ VŠ 

 

Jak byste se charakterizoval/a? 

Student/ka □ Podnikatel/ka       □ Zaměstnanec/zaměstnankyně  □ 

Nezaměstnaný/á   □ Důchodce/důchodkyně   □ Na mateřské/rodič. dovolené, v domácnosti    □ 

Jiná možnost či upřesnění: 

…………………………………………………………………………………………………………… 

Ve které části Bíliny bydlíte? 

Centrum města   □ Újezdské Předměstí □ Pražské Předměstí  I. □ 

Za Chlumem   □ SUNN / u nádraží □ Pražské Předměstí II. □ 

Mostecké Předměstí  □ Teplické Předměstí   □ Jiné:  

Vlastní hodnocení části Bíliny, ve které bydlíte: 

…………………………………………………………………………………………………………… 

 

Děkujeme za Váš čas spojený s vypracováním tohoto dotazníku. 


