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1. Kontext projektu Smart City Bílina 

S rapidním vývojem digitálních technologií a zvyšováním jejich dostupnosti dochází 

k jejich postupnému zabudovávání ve městech a využití v každodenních životech jejich 

obyvatel a uživatelů. Nasazení technologií může vést ke zvýšení kvality a efektivity 

městských služeb, snižování nákladů, redukci spotřeby zdrojů a efektivnějšímu 

a aktivnějšímu zapojení občanů do života a provozu města. Technologických možností 

a řešení však již existuje tolik, že jejich efektivní integrace vyžaduje koordinovaný 

koncepční přístup. 

Na tento trend reaguje koncept Smart City, který spojuje nejnovější poznatky z veřejné 

správy, akademické obce, technologického byznysu a inovačních projektů po celém 

světě.  

Principy Smart City jsou kontinuálně formulovány, revidovány a rozšiřovány s nově 

získanými praktickými poznatky a na nich postavených výzkumech ve spolupráci 

světových výzkumných pracovišť, městských samospráv a samotných uživatelů. Ačkoli 

specifické pojetí konceptu Smart City by se vždy mělo lišit pro každé město (vytváření 

řešení na míru), určitou sadu klíčových typických parametrů Smart City lze definovat 

pro většinu „chytrých měst“ měst:  

 Řešení směřující k udržitelnosti rozvoje města 

 Koncepční plánování založené na jasné vizi vycházející z potřeb obyvatel 

 Důraz na technické, sociální a finanční inovace 

 Mezioborová spolupráce, hledání chytrých řešení napříč obory 

 Zkvalitňování veřejného prostoru 

 Pružná a odolná řešení, která umožní překonat náhlé krizové stavy a je možné je 

dlouhodobě přizpůsobovat novým potřebám obyvatel 
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2. Úvod ke vstupní analýze 

Základním prvkem vstupní analýzy je socioekonomická analýza neboli profil území, který 

analyzuje vývoj a aktuální stav klíčových odvětví ve městě Bílina. Slouží jako vstupní 

dokument pro definování specifických potřeb města v kontextu zpracování Strategie 

Smart City a implementace strategie do každodenního provozu města.  Základním 

charakterem socioekonomické analýzy je mapování stavu z hlediska významných aspektů 

života na daném území. Jejím smyslem je vytvořit ucelený, přehledný a hodnotný výstup 

výstižně charakterizující ty oblasti života, které jsou relevantní pro rozvoj „chytrého 

města Bílina“.  

Cílem analýzy není podat vyčerpávající popis všech oblastí, ale především jejich cílený 

výběr s ohledem na jejich relevanci k základním pilířům konceptu Smart a zohlednit 

jejich provázanost a závislost. Při tvorbě socioekonomické analýzy je třeba přistupovat ke 

sběru informací s rozmyslem, výstup zachycuje hlavní vývojové trendy a vytváří vhodnou 

informační základnu pro následnou formulaci SWOT analýzy, vize a klíčové oblastí 

Návrhové části Strategie. 

Obsáhlá socioekonomická analýza pro město Bílina byla zpracována již v roce 2016 

v rámci Strategického plánu rozvoje města Bílina. Relevantní data a údaje slouží jako 

vstupy, které budou dále zpracovány, aktualizovány a doplněny pro specifické potřeby 

Strategie Smart City. Součástí vstupní analýzy je také stručné shrnutí významných 

rozvojových dokumentů pro získání kontextuálních dat a dalších podnětů.  

 

 

Obrázek 1 Satelitní snímek města Bílina,  
zdroj: Google Earth Pro 
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3. Základní informace 

Město Bílina se nachází v Ústeckém kraji (NUTS 3: 

CZ042), okres Teplice (LAU 1: CZ0426), na 

50°32′55″ severní šířky a 13°46′32″ východní 

délky mezi městy Most a Teplice, zhruba 90 km od 

hlavního města Prahy. Ve městě žije zhruba 17.000 

obyvatel. 

Leží v údolí na stejnojmenné řece Bílina 

v nadmořské výšce 207 m n. m., obklopeno vrchem 

Chlum, svahy vrchu Kaňkova a horou Bořeň.  

Název města dle informací poskytovaných městským úřadem vznikl z přídavného jména 

bílý (bielý) - termín Bielina měl původně označovat bílé, tedy bezlesé místo, nebo 

protékající bílou řeku. První písemná zpráva o Bílině se dochovala již z roku 993 při 

příležitosti založení Břevnovského kláštera v Praze. 

K historickým památkám města patří zámek postavený na základech gotického hradu, 

dále kostel sv. Petra a Pavla, špitální kostel a husitská bašta. Dominantou náměstí je 

secesní radnice. V lesoparku na okraji města leží lázeňský areál, koupaliště, letní kino, 

tenisové kurty, minigolf a stadion. 

Jak je uvedeno na webových stránkách města1, Bílina je známa zejména díky svým 

léčebným lázním s přírodní minerální vodou, o kterých existují záznamy již z první 

poloviny 16. století. V 19. století lázně expandovaly, například vybudováním přiléhajícího 

parku a lázeňského domu. Po válce pak bylo provedeno vysídlení valné většiny Němců, 

takže v roce 1947 žilo v Bílině pouze 9 tisíc převážně českých obyvatel. Po válce byly 

lázně znárodněny a zámecký park a jeho okolí začalo chátrat. V 70. letech pak Bílina 

získala statut lázeňského města a lázně včetně parku byly renovovány. Léčebné pobyty 

však byly značně znehodnocovány celkovým průmyslovým znečištěním severočeského 

regionu. Po roce 1989 získala rodina Lobkowitzů lázně Kyselka v restituci a došlo 

k rozdělení areálu na stáčírnu minerální vody a lázní.  

 

 

Obrázek 2 Poloha města Bílina 

                                           
1 https://www.bilina.cz/cs/turista-volny-cas/informacni-centrum-bilina/historie-mesta.html  

https://www.bilina.cz/cs/turista-volny-cas/informacni-centrum-bilina/historie-mesta.html
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3.1 Správní členění 

Správní obvod obce s rozšířenou působností Bílina má rozlohu 123,5 km2 a je tak druhý 

nejmenší správní obvod Ústeckého kraje. Správní obvod má výrazně průmyslový 

charakter – západní oblast katastru je rekultivovaná po povrchové těžbě uhlí, nachází se 

na okraji mostecké hnědouhelné pánve a energetika a těžba uhlí v oblasti stále hrají 

významnou průmyslovou roli. Zaměření oblasti na těžební průmysl dlouhodobě negativně 

ovlivňuje kvalitu životního prostředí, zejména čistotu ovzduší. 

Správní obvod se nachází v centru Ústeckého kraje mezi intenzivně urbanizovanými 

aglomeracemi Teplice – Ústí nad Labem a Chomutov - Most – Litvínov. Klíčové 

komunikace tak představuje silnice I/13 (Karlovy Vary – Chomutov – Most – Ústí nad 

Labem – Liberec), která spolu s železničního tratí č. 130 (Německo – Cheb – Děčín) tvoří 

významný dopravní koridor Podkrušnohoří procházející přímo městem Bílina. Spojení 

s dalšími významnými městy umožňují 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. 

Mezi spádové obce správního obvodu patří:  

 Bílina 

 Hostomice 

 Hrobčice 

 Ledvice 

 Lukov 

 Měrunice 

 Ohníč 

 Světec 

 

 

Obrázek 3 Administrativní mapa správního 
obvodu Bílina, zdroj: ČSÚ 

 

Obrázek 4 Obecně-geografická mapa, zdroj: Strategický 
plán sociálního začleňování v Bílině 
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Město Bílina 

Sídelní obcí správního obvodu je lázeňské město Bílina s katastrální výměrou 32,39 km2 

(3.252 ha).  

Město je rozděleno do šesti částí obce: 

 Bílina 

 Chudeřice 

 Mostecké Předměstí 

 Teplické Předměstí 

 Pražské Předměstí 

 Újezdské Předměstí 

 

Město Bílina poskytuje z hlediska zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, vyhlášky 

ministerstva vnitra ze dne 15. srpna 2002 o stanovení správních obvodů obcí s ověřeným 

obecním úřadem a správních obvodů obcí s rozšířenou působností a speciálních zákonů 

agendy v samostatné a přenesené působnosti.  

 

3.2 Obyvatelstvo 

Demografickou struktura města Bílina ovlivnily události 20. století, zejména vystěhování 

německého obyvatelstva a ve druhé polovině století expanze způsobené průmyslovým 

rozvojem v regionu. Prudký nárůst obyvatelstva se pojí s extenzivním budováním 

panelových domů, tento trend vrcholil ve druhé polovině 70. let. Se změnou struktury 

hospodářství v 90. letech dochází k úbytku obyvatel z 18,5 tisíc na 16 tisíc.  

 

Obrázek 5 Historický vývoj počtu obyvatel,  
zdroj: ČSÚ 

 

Obrázek 6 Aktuální vývoj počtu obyvatel,  
zdroj: ČSÚ 

 

Počet obyvatel města Bílina k 31. 12. 2018 byl dle ČSÚ 17.166 osob, z toho 9.420 mužů 

a 7.746 žen. Počet obyvatel vlnou migrace v letech 2013 – 2015 narůstal, následně se 

situace stabilizovala na zhruba 17.200 obyvatelích. 

Tabulka 1 Vývoj počtu obyvatel dle genderu 

Vývoj počtu obyvatel dle genderu 

 
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Ženy 8,111 8,049 7,925 7,875 7,887 7,798 7,765 7,730 7,750 7,746 

Muži 7,792 7,741 7,910 7,977 8,816 9,086 9,347 9,475 9,453 9,420 

zdroj: data ČSÚ 
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Vývojový trend z hlediska přírůstku obyvatel byl ovlivněn migrační vlnou v roce 2013, 

kdy město za jeden rok zaznamenalo nárůst počtu obyvatel stěhováním o 875 osob 

(do Bíliny v tomto roce imigrovalo 1 419 osob). V menší míře docházelo k pozitivní 

migraci i v letech 2014 a 2015, kdy díky stěhování došlo k navýšení obyvatelstva o 181, 

resp. 228 osob (včetně započítání přirozeného přírůstku). Poslední dva roky je trend 

negativní, dochází jak k přirozenému úbytku, tak ke stěhování z obce pryč. 

  

Tabulka 2 Přírůstek obyvatel 2009 - 2018 

Přírůstek obyvatel 

Přírůstek 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

celkový 20 -113 -54 17 851 181 228 93 -2 -37 

přirozený 19 1 15 -16 -24 -38 5 -12 43 -11 

stěhováním 1 -114 -69 33 875 219 223 105 -45 -26 

zdroj: data ČSÚ 

 

Tabulka 3 Srovnání trendu emigrace / imigrace 

 

 

Tabulka 4 Trend emigrace / imigrace dle genderu 

Trend emigrace / imigrace dle genderu 

 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Přistěhovalí 
Ženy 202 182 196 222 284 242 224 223 248 238 

Muži 196 174 177 333 1,135 644 559 410 258 257 

Vystěhovalí 
Ženy 200 244 243 279 268 309 270 267 264 254 

Muži 197 226 199 243 276 358 290 261 287 267 

zdroj: data ČSÚ 

Složení obyvatel podle věku a pohlaví v roce 2018 se neodlišuje od krajského průměru.  

V předproduktivním věku (0-14 let) je v Bílině 14,6 % obyvatel, 68,2 % je v kategorii 

produktivní (15-64 let) a v kategorii poproduktivní (65+) je 17,2 % obyvatel. 

Demografie obyvatelstva poukazuje na dlouhodobě silné a stabilní zastoupení populace 

v produktivním věku. Pozitivní zprávou je i výhodný poměr počtu obyvatel v kategorii 

65+ k počtu obyvatel v kategorii do 15 let). 
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Tabulka 5 Demografie obyvatelstva dle věku 

 

zdroj: data ČSÚ 

Průměrný věk ve městě se kontinuálně navyšuje. V roce 2018 byl věkový průměr napříč 

pohlavími 41,4 let. Za posledních 9 let došlo o zvýšení průměrného věku o téměř tři roky.  

Pokud bude město Bílina sledovat projektované trendy ČSÚ pro Ústecký kraj, bude klesat 

zastoupení dětí (kategorie 0 – 14) na 13 % celkové populace města. K celkovému 

poklesu dojde i v kategorii produktivního obyvatelstva, až k 30 % poklesu v roce 2050. 

Ve stejném období dojde k navýšení zhruba 75 % počtu osob ve věkové kategorii 65+. 

Tabulka 6 Průměrný věk obyvatel města 

 

zdroj: data ČSÚ 
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3.2.1 Vzdělanost 

Vzdělanost obyvatel v Ústeckém kraji je dlouhodobě nejnižší v ČR. Ukazatele města Bílina 

v kontextu vzdělanosti jsou v porovnání s krajským průměrem ještě nižší. V Bílině je 

nejvíce obyvatel se základním vzděláním, poměrně málo se vzděláním středním 

a nejméně s vysokoškolským. 

Tabulka 7 Struktura obyvatel dle dosaženého vzdělání 

 

zdroj: data ČSÚ 

 

Tabulka 8 Struktura obyvatel dle nejvyššího ukončeného vzdělání 

Struktura obyvatel dle nejvyššího ukončeného vzdělání 

 

Bez 

vzdělání 
Základní 

Střední 

vč. 

vyučení 

Úplné 

střední 
Nástavbové VOŠ VŠ 

Absolutní 140 3352 4749 2597 215 85 567 

% 0.9 21.8 30.8 16.9 1.4 0.6 3.7 

muži 64 1323 2705 1197 81 27 262 

ženy 76 2029 2044 1400 134 58 305 

zdroj: data ČSÚ – SLDB 2011 
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4. Občanská vybavenost 

4.1 Základní přehled 

Tabulka 9 Občanské vybavení 

Občanské vybavení 

Divadlo 1 

Domy s pečovatelskou službou 1 

Galerie 2 

Hřbitov 1 

Jesle 1 

Kino (letní) 1 

Kostely 3 

Koupaliště a bazény 2 

Nízkoprahová zařízení 1 

Ostatní zařízení pro tělovýchovu 13 

Pošta 2 

Smuteční síň 1 

Stadiony otevřené 2 

Tělocvičny 11 

Veřejná knihovna 3 

Volnočasová střediska mládeže 1 
zdroj: risy.cz, vlastní průzkum 

 

4.2 Školská zařízení 

Město Bílina ve spolupráci se školami v roce 2015 zpracovalo Střednědobou lokální 

strategii rozvoje základního vzdělávání. K rozvoji vzdělávání spolupracují zejména 

příspěvkové organizace zřízené městem s příspěvkovými organizacemi zřízenými krajem. 

Poradenství sociálního charakteru poskytuje Člověk v tísni, o. p. s. 

 

Obrázek 7 Zastoupení škol a školských zařízení, zdroj: MAP rozvoje vzdělávání na Bílinsku 
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Další sociálně-edukativní poradenství poskytují výchovní poradci na jednotlivých školách 

s podporou speciálního pedagogického centra. 

Dle vyhodnocení Strategického plánu rozvoje města Bílina je potřeba „řešit optimální 

využití objektů škol s ohledem na pokles počtu žáků“, který je dán jednak přirozeným 

úbytkem, jednak vysokou vyjížďkou žáků do jiných škol v kraji. Analýza předpokládá, že 

z hlediska dalšího využití prostor škol budou možná řešení „vždy velmi problematická 

a zřejmě nákladná“. 

 

4.3 Sociální zařízení 

Tabulka 10 Sociální zařízení 

Sociální zařízení 

Azylové domy 0 

Noclehárny 0 

Centra denních služeb 0 

Denní stacionáře 0 

Týdenní stacionáře 0 

Domovy pro osoby se zdravotním postižením 0 

Domovy pro seniory 0 

Domovy se zvláštním režimem 0 

Chráněné bydlení 0 

Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež 2 

Sociální poradny 0 

Centra sociálně rehabilitačních služeb 0 

Domy s pečovatelskou službou 1 
zdroj: risy.cz (2017) 

 

4.4 Kultura, sport a volný čas 

4.4.1 Sport 

Město Bílina disponuje relativně dostatečnou materiálně technickou základnou pro sport 

a sportovní volnočasové aktivity. Město Bílina je vlastníkem níže uvedených sportovišť, 

které spravuje prostřednictvím Městských technických služeb Bílina, příspěvkové 

organizace: 

 Zimní stadion, ul. Litoměřická 904, Bílina 

 Plavecká hala, ul. Žižkovo údolí 276/6, Bílina 

 Zelená hala, ul. Žižkovo údolí 374, Bílina 

 Tenisové kurty, ul. Kyselská 410, Bílina 

 Koupaliště, ul. Kyselská 189/31, Bílina 

 Minigolf, ul. Kyselská 411, Bílina 

Část sportovních zařízení vlastní soukromé osoby a obchodní společnosti. Tělovýchovné 

jednoty a sportovní kluby, jako vlastníci zařízení, mají zásadní problémy nejen s údržbou, 

ale i s vlastním provozem. Obyvatelé města mají možnost využít řadu hal: 

 Motokrosová hala, která se nachází vedle sklárny Chudeřice 
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 Černá hala, provozována pod hlavičkou organizace KT – Relax ve Studentské ulici 

 

 

 

Obrázek 8 Vize rozvoje infrastruktury města,  
zdroj: Koncepce podpory sportu a pohybových aktivit města Bílina 

 

Strategický plán rozvoje města Bílina 2016-2023 stanovuje jako další strategickou 

oblast, která se dotýká sportu spolupráci města, kraje a okolních obcí na rekreačním 

využití Radovesické výsypky – budování objektů infrastruktury cestovního ruchu, jako 

jsou např. cyklostezky, in-line dráhy, sportovní rybolov apod. včetně nezbytného zázemí. 

 

4.4.2 Kultura 

Ve městě jsou dostupná tato kulturní zařízení: 

 Galerie Pod Věží 

 Kulturní centrum 

 Kulturní dům Fontána 

 Letní amfiteátr a kino 

 Městské divadlo 

 Výstavní síň 

 Městská knihovna 
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5. Bydlení 

V době zpracování tohoto profilu nebyly k dispozici aktuálnější údaje ze sčítání lidu, domů 

a bytů, pouze z posledně realizovaného – za rok 2011.  

Tabulka 11 Domovní fond Bílina 

Domovní fond 

Obydlené domy celkem 1480 

Obydlené rodinné domy 982 

Obydlené bytové domy 444 

Domy podle vlastnictví 

soukromých osob  1005 

obce, státu 56 

spoluvlastnictví vlastníků bytů 243 

nezjištěno 63 
zdroj: ČSÚ – SLDB 2011 

 

Tabulka 12 Bytový fond Bílina 

Bytový fond 

Obydlené byty v domech celkem 6538 

Obydlené byty v rodinných domech 1171 

Neobydlené byty 617 
zdroj: ČSÚ – SLDB 2011 

 

Tabulka 13 Technické vybavení bytů 

Technické vybavení bytů 

Plyn Vodovod 
Kanalizační 

síť 

Ústřední 

topení 

Etážové 

topení 

4675 5854 6255 5866 260 
zdroj: ČSÚ – SLDB 2011 
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5.1 Zdravotnická zařízení 

Tabulka 14 Přehled a počty zdravotních zařízení 

 Zdravotní zařízení 

Nemocnice s poliklinikou 1 

Zdravotnická záchranná služba 1 

Lékárny 5 

Ordinace gynekologie 2 

Ordinace ambulantních specialistů 28 

Ordinace praktického lékaře pro děti a dorost 3 

Ordinace praktického lékaře pro dospělé 8 

Ordinace stomatologie vč. stomatologické laboratoře 5 

Pracoviště ostatního lůžkového zařízení 2 

Veřejná zdravotní péče je poskytována v Hornické nemocnici s poliklinikou Bílina 

a ve zdravotním středisku Za Chlumem. Služby soukromé zdravotní péče poskytuje 

na dvě desítky lékařů, zejména v podobě ordinací praktických lékařů a stomatologů.  

5.1.1 Hornická nemocnice s poliklinikou Bílina 

Město Bílina je jediným vlastníkem Hornické nemocnice s poliklinikou Bílina. Nemocnice 

poskytuje širokou nabídku ambulantních služeb, praktické lékaře pro dospělé i děti 

a dorost, stomatologickou péči, lůžkovou péči, rehabilitace a další. Lůžkové oddělení pro 

dlouhodobě nemocné má kapacitu celkem 86 lůžek. 

V rámci nemocnice s poliklinikou jsou poskytovány i služby Domácí péče, které zahrnují 

zdravotní, ošetřovatelskou a rehabilitační péči chronicky nemocným pacientům a lidem 

s handicapem. Služby pokrývají území města a blízkého okolí.  

5.1.2 Zdravotní středisko Za Chlumem 

Krom Hornické nemocnice se na území města nachází Zdravotní středisko Za Chlumem, 

pokrývající obory gynekologie, praktického lékaře pro děti a ambulantní chirurgii. 

 

5.2 Sociální zařízení 

Dům se soustředěnou pečovatelskou službou  

Pečovatelský dům zaměřený na osoby s postižením a seniory.   

Integrované centrum prevence 

Centrum poskytuje servis terénní sociální péče, služby pro rodiny s dětmi a nízkoprahové 

zařízení pro děti a mládež.  

Poradenské centrum 

Poradenské centrum pro závislé na návykových látkách zajišťuje sdružení Most k naději 

a město toto centrum podporuje. 

Rodinné centrum Klokánek 

Asistenční centrum pro matky s dětmi provozované v Domě dětí a mládeže Bílina.  
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6. Ekonomické prostředí 

Dle dat ČSÚ z roku 2018 je v Bílině je evidováno přibližně 2800 ekonomických subjektů. 

Zhruba dvě třetiny z toho tvoří živnostníci podnikající jako fyzické osoby a nedochází tak 

k vytváření dalších pracovních příležitostí / míst. V Bílině převažují ekonomické subjekty 

věnující se velkoobchodu a maloobchodu, minimum podniků působí ve službách.  

Nejvýznamnějšími zaměstnavateli v Bílině jsou: 

 Severočeské doly, a.s. 

 Elektrárna Ledvice – ČEZ, a.s. 

 sklárna v Chudeřicích (AGC Automotive Czech a.s.) 

 město Bílina 

 Hornická nemocnice s poliklinikou 

 Městské technické služby 

Územní koncentrace ekonomické základny je na severozápadě města, kde jsou umístěny 

převážně areály Dolů Bílina, ostatní závody a provozovny jsou rozmístěny v příměstských 

částech města. 

Další vývoj ekonomické základny souvisí z velké části s osudem palivoenergetického 

komplexu. Vláda ČR svým usnesením č. 827/2015 z 19. 10. 2015 rozhodla 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). 

Tabulka 15 Počet podnikatelských subjektů (2018), zdroj dat: ČSÚ 

Počet podnikatelských subjektů  

Zemědělství, lesnictví, rybářství 84 

Těžba a dobývání 2 

Zpracovatelský průmysl 249 

Výroba a rozvod elektřiny, plynu, tepla a klimatizovaného 7 

Zásobování vodou; činnosti související s odpadními vodami, odpady a 

sanacemi 
7 

Stavebnictví 421 

Velkoobchod a maloobchod; opravy a údržba motorových vozidel 920 

Doprava a skladování 74 

Ubytování, stravování a pohostinství 188 

Informační a komunikační činnosti 24 

Peněžnictví a pojišťovnictví 61 

Činnosti v oblasti nemovitostí 168 

Profesní, vědecké a technické činnosti 194 

Administrativní a podpůrné činnosti 51 

Veřejná správa a obrana; povinné sociální zabezpečení 2 

Vzdělávání 40 

Zdravotní a sociální péče 17 

Kulturní, zábavní a rekreační činnosti 70 

Ostatní činnosti 204 

Nezařazeno 78 

bez zaměstnanců 622 

Celkem 2 861 
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Tabulka 16 Počet podnikatelských subjektů dle počtu zaměstnanců (2018) 

Počet podnikatelských subjektů dle počtu zaměstnanců 

Počet podnik. subjektů bez zaměstnanců 622 

Počet podnik. subjektů s 1-9 zaměstnanci 136 

Počet podnik. subjektů s 10 - 19 zaměstnanci 19 

Počet podnik. subjektů s 20 - 49 zaměstnanci 11 

Počet podnik. subjektů s 50 - 99 zaměstnanci 6 

Počet podnik. subjektů s 100 - 249 zaměstnanci 4 

Počet podnik. subjektů s 250 - 499 zaměstnanci 0 

Počet podnik. subjektů s 500 - 999 zaměstnanci 2 

Počet podnik. subjektů s 1000 - 2499 zaměstnanci 1 

Počet podnik. subjektů s 2500 a více zaměstnanci 0 

Počet zaměstnanců nezjištěn 2 060 
zdroj: ČSÚ – SLDB 2011 

 

Tabulka 17 Podnikatelské subjekty dle právní formy (2018) 

Podnikatelské subjekty dle právní formy 

 Registrované Aktivní 

Celkem 2 861 1 017 

Fyzické osoby (FO) 2 322 797 

FO podnikající dle živnostenského zákona 1 878 730 

FO podnikající dle jiného než živnostenského zákona 97 32 

Zemědělští podnikatelé 14 10 

Právnické osoby 539 220 

Obchodní společnosti 273 166 

Akciové společnosti 10 8 

Družstva 7 6 
zdroj: data ČSÚ 
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6.1 Zaměstnanost 

Město se potýká s podílem nezaměstnaných kolísajícím mezi 8 a 9 % (duben 2015). 

Dosažitelní uchazeči o zaměstnání se drží v počtu kolem 1 050 na celkovém obyvatelstvu 

v produktivním věku, které je asi 11 600. 

Tabulka 18 Počet uchazečů o zaměstnání a registrovaná míra nezaměstnanosti 

Počet uchazečů o zaměstnání a podíl nezaměstnaných osob  

v Bílině v letech 2014 - 2018 

Stav k datu 
Počet uchazečů o zaměstnání  

- dosažitelní 

Podíl nezaměstnaných osob (%) 

Celkem Muži Ženy 

31.12.2014 1 055 9,08 7,74 10,71 

31.12.2015 857 7,29 5,86 9,13 

31.12.2016 790 6,65 5,07 8,79 

31.12.2017 510 4,28 3,27 5,7 

31.12.2018 374 3,17 2,21 4,53 

 

Historickým problémem obce (včetně jejího okolí) je příčinou dlouhodobých 

strukturálních změn vysoký podíl nezaměstnaného obyvatelstva. Nejčastější příčinou 

dlouhodobé nezaměstnanosti je nižší schopnost prosadit se na trhu práce, nízká úroveň 

nejvyššího dosaženého vzdělání, sociální vyloučenost a různé formy diskriminace. 

Vysoký podíl obyvatel Bíliny dojíždí za prací mimo obec – téměř polovina všech 

zaměstnaných a nadpoloviční většina žáků a studentů. Tato skutečnost indikuje nízkou 

nabídku pracovních příležitostí ve městě Struktura ekonomicky aktivních obyvatel 

poukazuje na nízký podíl zaměstnaných ve službách. 

V roce 2018 byla vykazovaná míra nezaměstnanosti na úrovni 3,17 %. Jedná se nejen 

o výrazný pokles proti předchozím rokům, ale také o historické minimum.  
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7. Cestovní ruch 

Město se nachází mimo významné atraktivní turistické oblasti v regionu. Zájem 

o turismus v této lokalitě je ovlivněn průmyslovým charakterem okolí.  

V rámci národní úrovně podpory turismu skrze organizaci CzechTourism spadá město do 

turistického regionu Severozápadní Čechy. Na úrovni města je cestovní ruch podporován 

turistickým informačním centrem zřízeném v budově městského úřadu.  

V Bílině a okolí jsou potenciálními cíli turismu tyto lokality:  

 Husitská bašta 

 Kostel sv. Petra a Pavla 

 Lázně Kyselka 

 Národní přírodní rezervace Bořeň 

 Zámek v Bílině 

 

7.1 Pěší turistika 

Městem vedou tři turistické trasy. Značené zelená (Bílina – historické centrum – Lázně 

Kyselka), červená (Lázně Kyselka – Braňany – Želenice) a naučná stezka NPR Bořeň.  

Poloha mezi turisticky atraktivními lokalitami Krušné hory a České středohoří vytváří 

potenciál pro postupný rozvoj turistického ruchu a budování pěších turistických tras.  

7.2 Ubytování 

Ubytovací kapacity ve městě jsou dostupné zejména v podobě penzionů a soukromých 

apartmánů. Výjimku tvoří tříhvězdičkový Hotel U Lva v samém centru města, který 

disponuje 50 lůžky v pokojích s vlastním sociálním zařízením a koupelnou. 

 Hotel u Lva 

 Ubytování U Kádi 

 Penzion Husitská bašta 

 Horský penzion Bořeň 

 Restaurace Bowling Bezovka 

 Ubytování M.Mufová 

 Pražanka Stiller 

 Penzion Bomber 

 Penzion Bezovka 

 Apartment Monika 

 Penzion Karolína 

V rámci nabídky služby AirBnb jsou poskytovány dvě možnosti ubytování, podkrovní 

apartmán a jeden soukromý pokoj v domu v blízkosti lázní Kyselka.  

Alternativní možností ubytování je Autocamp Kyselka provozovaný Městskými 

technickými službami Bílina. Autokemp je v provozu v období duben–říjen. V nabídce 

jsou 2–5 lůžkové chatky, lůžka na ubytovně a prostory pro vlastní ubytování (stan, 

karavan apod.) 
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8. Doprava 

8.1 Silniční 

Město je dopravně dostupné po silnici I. třídy č. 13 (evropsky významný tah E442), která 

Bílinu propojuje s krajským městem Ústí nad Labem a s dalšími významnými městy jako 

Teplice a Most.  

Intenzita dopravy na silnici I/13 se pohybuje v rozmezí 16.000 – 22.000 vozidel za den. 

Vysoká intenzita dopravy ve městě je dána součtem tranzitní a lokální dopravy – silnice 

I/13 využívána i jako místní komunikace. 

Silnice na území města:  

 I/13 (E442) 

 II/257 Bílina – Hrobčice – Odolice 

 III/25316 Bílina – Světec – Hostomice 

 III/2538 Most – Braňany – Bílina 

 III/2577 Bílina – Hrobčice 

8.2 Veřejná hromadná 

Město disponuje terminálem veřejné dopravy v podobě železničního nádraží 

s navazujícím autobusovým nádražím.  

Městská hromadná autobusová doprava je zajišťována dopravní společností ARRIVA 

Teplice s.r.o., která v současné době provozuje 3 linky – propojují centrum města 

s okolními obytnými čtvrtěmi a průmyslovými areály. Zastavěné území města je 

zastavěno hustou sítí autobusových zastávek, která pokrývá téměř celé zastavěné území 

města. 

8.3 Železniční 

Městem prochází dvě dvoukolejné elektrifikované železniční tratě – č. 130 a č. 131. 

Po trati č. 130 je provozována osobní doprava na trase Ústí nad Labem – Teplice – Bílina 

– Most – Chomutov. Trať č. 131 Bílina – Hostomice – Úpořiny – Ústí nad Labem slouží 

zejména pro nákladní dopravu.  

8.4 Cyklistická 

Městem neprochází žádná značená cykloturistická trasa. Obecně je na území ORP Bílina 

sít cykloturistických tras. V okolních obcích existují 4 značené cykloturistické trasy – 25, 

231, 232 a 3106, které oblast propojují na turisticky atraktivní území v regionu – 

na Krušné hory, České středohoří, na údolí řeky Labe a na údolí řeky Ohře. Tyto 

cyklotrasy jsou však převážně vedeny po silničních komunikacích.  

Na území města se nenachází žádná samostatně vedená cyklostezka. 

8.5 Letecká 

V přímé blízkosti města se nenachází žádné letiště, území je však dotčeno vymezeným 

ochranným pásmem vzletového a přistávacího prostoru letiště Most. 
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9. Životní prostředí 

9.1 Kvalita ovzduší 

Klimatické poměry a geomorfologie terénu ovlivňují míru znečištění území – dochází zde 

k nadměrnému hromadění exhalací. V suchých obdobích je výrazná prašnost z těžebních 

ploch. Významný negativním jevem z pohledu kvality je znečištění ovzduší prachovými 

částicemi do velikosti 10 μm (PM10). Dle údajů ČHMÚ na území města dochází 

k překračování denního imisního limitu pro PM10 stanoveného pro ochranu zdraví 

obyvatel. 

9.2 Ekologické zátěže 

Ve městě a jeho okolí (území ORP Bílina) jsou dle databáze Systému ekologicky 

kontaminovaných míst CENIA evidována tato kontaminovaná místa: 

 komunální skládka Chotovenka v bývalém uhelném lomu Jarmila 

 AGC Automotive Czech, a.s. - kontaminace z průmyslové výroby, riziko 

kontaminace přírodních léčivých zdrojů 

 ČSPHM Bílina – Benzina s.r.o. – na severním okraji Bíliny po pravé a levé straně 

silnice I/13, kontaminace z provozu čerpací stanice  

 Oprám – oprám bývalého hnědouhelného lomu, na západním okraji obce 

Hostomice 

 Červený Újezd u Bíliny – vojenský prostor, dříve základna pro jaderné zbraně 

s podzemními bunkry, kontaminace horninového prostředí 

 Elektrárna Ledvice 

9.3 Hluk 

Vysoká hluková zátěž ve městě je způsobena primárně tranzitní dopravou na silnici I. 

třídy I/13 (E442). Pro celkovou zátěž z dopravy na silnici I/13 se již dlouhodobě hledá 

optimální řešení. 
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10. Odpadové hospodářství 

10.1 Svoz a zpracování odpadu 

Svoz odpadu zajišťují Městské technické služby Bílina (MTS). Středisko svozu odpadu má 

v areálu bývalých kasáren, které zároveň slouží i jako středisko pro čištění města. 

Zajišťuje:  

 Svoz komunálního odpadu z veřejných kontejnerových stání 

 Svoz komunálního odpadu z rodinných domů 

 Svoz separovaného odpadu 

 Svoz BIO odpadu 

 

Občané si v rámci separace odpadu mohou u Městských technických služeb zažádat 

o vlastní nádoby na separovaný odpadu o objemu 120 litrů.  

Město nedisponuje vlastními kapacitami na zpracování odpadu. Z toho důvodu sváží 

odpad do spaloven. 

10.2 Sběrný dvůr 

MTS Bílina provozuje sběrný dvůr určen zejména občanům města. Slouží ke sběru 

vybraných složek komunálních odpadů a je vybaven několika druhy odpadních nádob 

včetně uzavřených skladů nebezpečných odpadů. Zároveň slouží jako místo zpětného 

odběru, kde je možno odevzdat elektrické spotřebiče, elektroniku, počítače, zářivky 

a baterie. 

Každý občan města má nárok na uložení 300 kg odpadu ročně zdarma – občané si tyto 

služby platí v rámci celkového poplatku za komunální odpady v obci. Živnostníci a firmy 

nemohou sběrný dvůr využívat.  

10.3 Skládky 

MTS provádí údržbu již uzavřených skládek Chotovenka a Chotovenka – pískovna. Jedná 

se zejména o monitoring, pravidelné odčerpávání odpadních vod, jejich ekologické 

likvidace a údržbu zeleně.  

10.4 Odpadní voda 

Odpadní vody z obcí Bílina, Hrobčice, Hostomice, Světec a místních částí Chotějovice 

a Křemýž jsou likvidovány v čistírně odpadních vod Bílina, která se nachází 

v katastrálním území Chudeřice u Bíliny. Čistírna odpadních vod je provozována 

společností Severočeská vodárenská společnost, a.s. 
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11. Bezpečnost a kriminalita 

Z dostupných dat Městské policie Bílina a dat OO Policie ČR Bílina vyplývá, že 

nejproblematičtější lokalitou je souhrnně měřená oblast v okolí centra města, tedy 

samotné centrum města, Sídliště U Nového nádraží, nádraží ČD a okolí. A to zejména 

z hlediska páchání přestupků na úseku veřejného pořádku, alkoholismu a toxikomanie 

a porušování obecně závazných vyhlášek a nařízení města, v souvislosti s přestupky proti 

majetku, narušováním občanského soužití a poškozování životního prostředí. 

Tabulka 19 Statistika trestné činnosti 

Statistika trestné činnosti  

Trestná činnost 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Násilné činy 53 47 58 53 34 45 

Mravnostní činy 2 8 4 12 5 15 

Krádeže vloupáním 160 123 69 63 54 46 

Krádeže prosté 267 210 197 159 131 105 

Hospodářské činy 63 69 63 50 47 22 

Majetkové činy 

celkem 
463 359 290 248 216 183 

Trestné činy  

celkem 
751 622 544 498 401 407 

zdroj: Policie ČR 

V Aktualizovaném komunitním plánu2 je situace ve městě shrnuta následovně:  

„Lokalita nádraží ČD, která je zahrnuta do této oblasti, je specifická zejména tím, že 

nádražní hala slouží, kromě své původní funkce, rovněž jako průchod do ulice Důlní. Je 

takto denně využívána jak lidmi, kteří pracují na dolech, tak osobami, které bydlí 

v lokalitě za nádražím v tzv. „Bytovém domě“ (dříve azylovém). Budova nádraží rovněž 

obecně přitahuje různé závadové osoby a to zejména ve večerních a nočních hodinách. 

Spolu se Sídlištěm Za Chlumem se na druhé místo z hlediska páchání přestupků dle 

uvedeného výčtu zařadilo Panelové sídliště + sídliště SHD + Srbsko. Tato lokalita je 

z hlediska subjektivního pocitu bezpečí občany Bíliny označována jako nejrizikovější.“ 

 

Tabulka 20 Přehled přestupků v závislosti na oblasti výskytu za roky 2014 - 2018 

Přehled přestupků v závislosti na oblasti výskytu za roky 2014 - 2018 

Oblast 2014 2015 2016 2017 2018 

Panelové sídliště + sídliště 

SHD + Srbsko  
33 % 21 % 14 % 19 % 13 % 

Centrum + SUNN + nádraží 

ČD a okolí 
40 % 38 % 57 % 51 % 54 % 

Za Chlumem + Litoměřická 

+ Čapkova 
15 % 21 % 18 % 16 % 18 % 

Pražské předměstí 1 + 2 6 % 12 % 7 % 9 % 6 % 

Ostatní lokality města a 

smluvní obce 
7 % 8 % 4 % 5 % 8 % 

zdroj: Městská policie Bílina   

                                           
2 Aktualizovaný komunitní plán města Bílina na období 2016 - 2018 
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11.1 Městský kamerový dohlížecí systém 

Kamerový systém města ve správě Městské policie Bílina je tvořen 26 digitálními 

a 17 statickými kamerami, které jsou napojeny do platformy Indigo Vision System.  

 

 

Obrázek 9 Mapa MKDS Bílina, zdroj: Městská policie Bílina 
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11.2 Sociálně vyloučené lokality 

Na území města Bílina se nachází dvě sociálně vyloučené lokality. Jedná se o část 

Teplického Předměstí a Důlní ulice s tzv. bytovým domem.  

Z rozhovorů se zástupci města vyplývá, že jedním z faktorů vzniku a rozšiřování sociálně 

vyloučených oblastí je migrace sociálně nepřizpůsobivých osob. Historicky z Kladna 

a Žatce, později ze Slovenska a v současnosti zejména přesuny mezi Duchcovem, 

Krupkou a Teplicemi. Dalšími uváděnými problémovými oblastmi jsou i přilehlá sídliště, 

do kterých se nově stěhují sociálně vyloučené skupiny. 

Teplické Předměstí a Důlní ulice byly jako sociálně vyloučené lokality vymezeny v roce 

2006. Dle poznatků v dokumentu „Střednědobá lokální strategie rozvoje základního 

vzdělávání v Bílině, 2015“ a potvrzení zástupci obce se postupně objevují i další 

problematické oblasti: ulice Antonína Sovy, Maxe Švabinského, Radovesická či sídliště 

Za Chlumem. 

Z informací obsažených ve Strategickém plánu sociálního začleňování v Bílině vyplývá, že 

v blízkém okolí sociálně vyloučených lokalit se vyskytují zejména případy kriminality, 

které páchají především děti a mladiství. Mezi další negativní jevy dále patří zejména 

toxikomanie, lichva a gamblerství. Častým jevem je také vysoká zadluženost domácností. 

 

Obrázek 10 Mapa sociálně vyloučených lokalit,  
zdroj: Strategický plán sociálního začleňování v Bílině 

 

  



 

 

28 

 

12. Relevantní strategické dokumenty 

12.1 Národní úroveň 

12.1.1 MMR – Koncept a metodika Smart Cities 

Koncept inteligentních měst Ministerstva pro místní rozvoj reaguje na požadavek 

samospráv a dalších aktérů definovat koncept inteligentního města v kontextu ČR 

pro účely využití veřejnou správou a pro účely efektivního využití veřejných prostředků. 

Pod pojmem Smart Cities definuje koncept strategického řízení města (obce, regionu), 

kde je primárním cílem zajištění kvalitního života obyvatelům za využití moderní 

technologií pro ovlivňování kvality života ve městě, a následně k dosahování 

hospodářských a sociálních cílů města. Cílem konceptu je zavedení moderních technologií 

pro efektivnější správu měst a dosažení změny chování občanů v souladu s principy 

udržitelného rozvoje. 

Ministerstvo pro místní rozvoj koncept Smart City definuje jako:  

 Cestu k udržitelnému rozvoji měst 

 Zavádění moderních technologií do řízení města s cílem zlepšit kvalitu života 

a zefektivnit správu věcí veřejných 

 Největší uplatnění konceptu v oblasti dopravy, energetiky a zavádění moderních 

informačních a komunikačních technologií (ICT) 

 Použití v dalších oblastech, např. odpadové hospodářství, vodohospodářství, e-

government a krizové řízení 

 Postupný proces nikoliv stav 

Aktualizovaná (druhá) verze metodiky z roku 2019, která přináší vyšší míru 

strukturovanosti a využitelnost metodiky. Definuje např. základní oblasti technologické 

infrastruktury Smart Cities, kterými jsou: 

 Mobilita 

 Energetika, zdroje a služby 

 Informační a komunikační technologie 

 Zelená infrastruktura 

A zejména stanovuje doporučený metodický postup pro realizaci konceptu Smart 

City v podmínkách ČR. Dle metodiky MMR by měla dlouhodobá Strategie (včetně Akčního 

plánu) Smart City odrážet reálné schopnosti města, organizační model správy města a při 

jejím zpracování má docházet i k postupnému přijetí konceptu všemi zaměstnanci města 

(ztotožnění se). 

V neposlední řadě metodika nabízí základní sadu opatření a specifických výkonnostních / 

hodnotících indikátorů pro jednotlivé základní oblasti konceptu Smart City.  

Metodiku koncepce Smart Cities doplňuje Metodika financování Smart City projektů.  
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12.1.2 Česká republika 2030 

Strategický rámec pro rozvoj České republiky do roku 2030 s názvem Česká republika 

2030 je výsledkem aktualizace Strategického rámce udržitelného rozvoje, který byl 

vládou přijat v roce 2010. Dokument vytváří základní rámec pro ostatní strategické 

dokumenty na národní, krajské i místní úrovni. Jak je stanoveno v dokumentu, je 

žádoucí, aby se uskutečňování cílů České republiky 2030 promítlo i do obecních politik.  

Strategický rámec vychází ze dvou klíčových přístupů – kvality života a udržitelnosti 

a týká se tak oblastí řešených v rámci konceptu Smart City. Krom makroekonomických 

ukazatelů tak klade důraz na sledování kvality života, závislé např. na zdravotním stavu, 

vzdělávání, občanské angažovanosti, kvalitu životního prostředí, osobním bezpečí 

a subjektivně vnímanou životní pohodu. 

Stejně tak zohledňuje téma bezpečnosti a prevence jako součást problematiky odolnosti 

společenských a ekologických systémů. Česká republika 2030 stanovuje 6 klíčových 

oblastí rozvoje, pro které stanovuje strategické i specifické cíle.  

 Lidé a společnost 

 Hospodářský model 

 Odolné ekosystémy 

 Obce a regiony 

 Globální rozvoj 

 Dobré vládnutí 

V rámci těchto oblastí lze zmínit například tyto strategické cíle:  

 Zdraví všech skupin obyvatel se zlepšuje. 

 Přírodní zdroje jsou využívány co nejefektivněji a nejšetrněji tak, aby se 

minimalizovaly externí náklady, které jejich spotřeba působí. 

 Veřejné služby v území jsou pro všechny obyvatele lépe dostupné. 

 Města a obce omezila emise skleníkových plynů a adaptovala se na negativní 

dopady změny klimatu. 

 Územní veřejná správa cíleně využívá nástroje pro udržitelný rozvoj municipalit. 

 Veřejné politiky jsou soudržné ve vztahu k cílům strategického rámce Česká 

republika 2030. 

 Tvůrci a tvůrkyně veřejných politik mají kvalitní a snadno dostupná data 

a informace pro potřeby rozhodování. 

 Inovace v tvorbě veřejných politik jsou progresivním řešením, které zvyšuje 

demokratičnost a/nebo dlouhodobou efektivitu veřejných politik; takové inovace 

jsou trvalou součástí fungování veřejné správy na všech úrovních. 

Strategické cíle vymezené v dokumentu Česká republika 2030 budou zohledněny při 

stanovování vize Smart City a strategických cílů města Bílina. 
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12.1.3 Strategie regionálního rozvoje ČR 2021+ 

Ambicí SRR 21+ je stanovení hlavních cíle regionální politiky v horizontu sedmi až deseti 

let, resp. definice cílů regionální politiky České republiky po roce 2021 s ohledem 

na podporu dynamického, vyváženého a udržitelného rozvoje území. Je jedním 

ze základních vstupů pro nastavení čerpání finančních prostředků z evropských fondů 

a obsahuje tematické zaměření plánovaných národních dotačních titulů. 

Město Bílina spadá do kategorie regionálního centra nižšího řádu. (Neřadí se do kategorie 

Regionálních center vyššího řádu).  

Hlavní cíle SRR 21+ pro regionální centra zahrnují například:  

 Diverzifikovat ekonomické činnosti 

 Rozvíjet poradenská centra pro začínající, malé a střední podnikatele 

 Revitalizovat brownfieldy 

 Zlepšit dostupnost vysokorychlostního internetu 

 Rozvíjet udržitelný cestovní ruch 

 Lépe koordinovat dopravu v regionu 

 Zlepšovat stav komunikací a železnic 

 Řešit problémy spojené se sociálně vyloučenými lokalitami ve venkovském 

prostředí 

 Zajistit adekvátní dostupnost terénních sociálních služeb a zlepšit dostupnost 

občanské vybavenosti ve venkovském prostředí a vytvořit podmínky pro rozvoj 

komunitního života 

 Rozvíjet udržitelnou péči o krajinu a vodní zdroje, revitalizovat a podporovat 

samovolné zadržování vody v krajině tam, kde je to možné, a podporovat 

budování malých vodních nádrží 

 Posílit koordinační roli obce při usměrňování rozvoje krajiny 

 Zlepšit ovzduší ve venkovském zázemí regionálních center 

 Rozvíjet nové zdroje energie spočívající v obnovitelných zdrojích a úložištích 

energie 

Pro Bílinu, jako město Ústeckého kraje, jsou relevantní také cíle SSR 21+ pro kategorii 

Strukturálně postižené kraje, které se v minulosti orientovaly na těžební, 

zpracovatelský a chemický průmysl a v současnosti se vyznačují nízkou mírou 

ekonomického růstu. Ambicí SSR 21+ je, aby pozitivní změna přinesla:  

 Dobrou kvalitu života a zdravé životní prostředí 

 Hospodářské oživení a s dostatek kvalitních pracovních míst 

 Kraje bez nevyužitých průmyslových ploch a území po těžbě 
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12.2 Město Bílina 

Město získalo z Evropského sociálního fondu – Operačního programu zaměstnanost, 

dotaci na tvorbu čtyř strategických dokumentů - Koncepce rozvoje veřejného osvětlení 

ve městě Bílina, Komunitní plán sociálních služeb ORP Bílina, Strategie ICT města Bílina 

a Strategie SMART CITY města Bílina - které mají definovat priority a cíle pro zlepšení 

kvality života.  

Město má zpracovány následující dokumenty 

Základní dokumenty úřadu 

Vize městského úřadu (2011) 

Hodnoty úřadu Městského úřadu Bílina (2011) 

Politika kvality Městského úřadu Bílina (2011) 

Strategie úřadu (2011) 

Etický kodex zaměstnance města Bílina (2011) 

Interní antikorupční program (2011) 

Základní dokumenty definují vizi města, hodnoty úřadu, politiku kvality, strategii 

městského úřadu a etický kodex zaměstnanců úřadu. Strategie městského úřadu 

obsahuje principy relevantní pro další rozvoj konceptu Smart City, zejména s ohledem 

jeho zaměření na budování efektivní veřejné správy a přátelských veřejných služeb, 

stejně jako zefektivnění a zvýšení kvality procesů, zlepšení komunikace či adekvátní 

využívání ICT.   

Strategické a koncepční dokumenty 

Strategická plán rozvoje města Bílina, link 

Územní plán města Bílina, 2018 link 

Územní studie města Bílina,  

Územně analytické podklady – 4. aktualizace, 2016 link 

Aktualizovaný komunitní plán města Bílina na období 2016 – 2018 link 

Koncepce prevence kriminality města Bíliny 2017 – 2019 link 

Střednědobá strategie lokálního vzdělávání, 2015 link 

Strategický plán sociálního začleňování, 2011 link 

Místní akční plán rozvoje vzdělávání na Bílinsku, 2018 link 

Elektronické služby města Bílina, 2017 link 

Rozvoj kybernetické bezpečnosti města Bílina, 2018 link  

Informační koncepce města Bílina,  

Koncepce podpory sportu a pohybových aktivit (2018) link 

Povodňový plán link 

 

Dokumenty v přípravě 

Komunitní plán sociálních služeb ORP Bílina (2019) 

Koncepce rozvoje veřejného osvětlení ve městě Bílina (2019) 

Strategie ICT města Bílina (2019) 

  

https://www.bilina.cz/filemanager/files/318776.pdf
https://www.bilina.cz/filemanager/files/321196.pdf
https://www.bilina.cz/cs/mestsky-urad/uzemni-planovani/uzemne-analyticke-podklady.html
https://www.bilina.cz/filemanager/files/318196.pdf
https://www.bilina.cz/filemanager/files/364604-cs.pdf
https://www.bilina.cz/cs/mestsky-urad/odbory-meu/odbor-dotaci-a-projektu/strednedoba-strategie-lokalniho-vzdelavani.html
https://www.bilina.cz/cs/mestsky-urad/odbory-meu/odbor-dotaci-a-projektu/strategicky-plan-socialniho-zaclenovani.html
https://www.bilina.cz/filemanager/files/379876-cs.pdf
https://www.bilina.cz/filemanager/files/358466.pdf
https://www.bilina.cz/filemanager/files/378550.pdf
https://www.bilina.cz/cs/mesto-bilina/koncepce-podpory-sportu-a-pohybovych-aktivit-ve-meste-bilina.html
https://www.bilina.cz/filemanager/files/367740.pdf
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12.2.1 Strategický plán rozvoje města Bílina 

Strategický plán rozvoje města Bílina z roku 2016 link je hlavním a aktuálním 

rozvojovým dokumentem města Bílina. Skládá se ze tří částí.  

Základní principy Strategického plánu rozvoje města Bílina budou maximálně využity při 

přípravě návrhové části koncepce Smart City města Bílina za účelem dosažení maximální 

synchronizace aktivit a vytvoření projektových a strategických synergií. 

Plán rozvoje předkládá dlouhodobou rozvojovou vizi (cca 15 let), střednědobé 

strategické cíle (7 - 8 let) a krátkodobá opatření zahrnující rozvojové aktivity a projekty 

na 1 -3 roky (cca do roku 2019). Předkládá postup realizace, metodiku financování 

a monitoring implementace a evaluace. 

Definuje základní oblasti rozvoje města skrze sedm priorit vize města, tři prioritní oblasti, 

11 strategických cílů a 66 opatření. V dokumentu definované vize, cíle a opatření 

v zásadě korespondují se základními principy konceptu Smart City a budou využity 

a případně dále rozpracovány v Návrhové části Strategie Smart City. 

 Zkvalitnění a zklidnění dopravy ve městě 

 Rozvoj služeb uvnitř města a zkvalitnění občanské vybavenosti 

 Aktivní účast veřejnosti a podnikatelské sféry na rozvoji města 

 Podpora volnočasových aktivit a školství 

 Zlepšení image města a systémové řešení soc. problémů a soc. vyloučení 

 Optimalizace zdravotnictví a rozvoj sítě sociálních sužeb ve městě 

 Zvýšení potenciálu města a zkvalitnění životního prostředí ve městě 

 

Mezi vybraná opatření uchopitelná v rámci řešení Smart City patří například:  

 D1.3 Vybudování cyklostezek 

 D1.5 Dopravní bezpečnost v ulicích D1.6 

 D1.6 Parkování ve městě 

 D2.2 Rekonstrukce veřejného osvětlení 

 D2.4 Revitalizace náměstí 

 D3.1 Modernizace odpadového hospodářství D3.2 

 D3.2 Motivační program pro třídění odpadu ve městě 

 D3.6 Vodní hospodářství 

 P2.4 Mobiliář města – informační systém 

 P2.6 Elektronizace Městského úřadu Bílina 

 P3.3 Modernizace školských zařízení 

 S2.1 Optimalizace a rozšíření kamerového systému a zkvalitnění technického 

vybavení MP 

 S3.6 Rozšíření zdravotnických služeb ve městě  

 S3.7 Rozšíření nabídky sociálních služeb poskytovaných ve městě 

 

 

https://www.bilina.cz/filemanager/files/318776.pdf
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12.2.2 SP: Elektronické služby města Bílina, 2017 

Studie proveditelnosti je zpracována jako základní podklad pro realizaci projektu 

elektronických služeb města Bílina. Základním cílem je zajištění dostupnosti služeb 

v rovině technologického zabezpečení – pozměňuje správu vnitřní agendy MÚ, zavádí 

elektronickou podporu městské policie, zkvalitňuje evidenci geografických dat 

a elektronizuje vnitřní procesy na úřadě. Dále vytváří základ pro poskytování 

elektronických služeb občanům. Dokument tak tvoří významný vstup pro další rozvoj této 

oblasti s ohledem na principy Smart City, zejména z hlediska svého zaměření na témata:  

 Elektronizace agend úřadu 

 Portál občana 

 Portál zaměstnance 

 Bezpečnost 

12.2.3 Rozvoj kybernetické bezpečnosti města Bílina, 2018 

Studie proveditelnosti řeší problém s celkovým zabezpečením sítě města Bílina, na které 

jsou provozovány agendové informační systémy a provozní podpůrné systémy. Zaměřuje 

se na řešení celkově neuspokojivé situace v oblasti ochrany IS a sítě města z pohledu 

standardů zákona o kybernetické bezpečnosti, kdy byla realizována pouze dílčí opatření 

pro dovybavení informační a komunikační infrastruktury města. Studie proveditelnosti tak 

navrhuje komplexní řešení pro zabezpečení vybraných informačních systémů města 

a pokrývá tak významnou oblast konceptu Smart City – kybernetická bezpečnost.  

12.2.4 Informační koncepce města Bílina 

Aktuální verze 3.0 Informační koncepce města Bílina je vypracována na období 2017 - 

2022. Zpracovává přehled portfolia informačních služeb, systémů, projektů. Z hlediska 

přípravy Strategie Smart City hraje významnou roli pro zpracování Návrhu z hlediska 

datové oblasti a digitalizace úřadu.   

12.2.5 Další strategické a koncepční dokumenty 

Z hlediska dalších dokumentů hrají významnou roli pro návrh Strategie Smart City 

územní studie pro lokality Pod Chlumem a Teplické Předměstí, které stanovují 

jednotnou urbanistickou koncepci řešené lokality prostřednictvím závazných regulativů 

a vymezení pozemků pro výstavbu rodinných domů, veřejných prostranství, veřejné 

vybavenosti a pozemků dopravní a technické infrastruktury včetně napojení této 

lokality na dopravní skelet města.  

Pro Návrhovou část budou jako vstupy využity i poznatky získané z dostupných územně 

analytických podkladů. Aktualizovaný komunitní plán města a Koncepce 

prevence kriminality na období 2017 - 2019 (z roku 2016) poskytují poznatky 

pro plánování infrastruktury, sociálních služeb a bezpečnostní řešení. Koncepce prevence 

kriminality stanovuje cíle, které lze aktivně řešit pomocí Smart přístupů, a to zvyšování 

pocitu bezpečí občanů a komplexní přístup k prevenci kriminality a k řešení problematiky 

sociálně vyloučených lokalit.  

Střednědobá strategie lokálního vzdělávání (2015) stejně jako Místní akční plán 

rozvoje vzdělávání na Bílinsku (2018) vymezuje lokální vzdělávací politiku. 

Koncepce podpory sportu a pohybových aktivit řeší vyšší využití potenciálu sportu 

a s ním spojených aktivit ve prospěch obce. Spolu se Strategickým plánem sociálního 

začleňování (2011) tyto dokumenty neobsahují zásadní informace z hlediska Smart City, 

avšak vymezují obecný rozvojový rámec města, který bude Strategie Smart City 

respektovat a podporovat.   
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13. SWOT analýza 

13.1.1 Silné stránky 

Silné stránky 

 Existující kamerový systém 

 Kvalitní síť hromadné dopravy 

 Kvalitní sportovní zázemí 

 Lázeňský statut, areál a minerální zdroj 

 Městská zeleň a atraktivní příroda v blízkém okolí města 

 Stávající portfolio Smart projektů 

 Široká síť MŠ, ZŠ + přítomnost 1 gymnázia 

 Zpracovaná Informační koncepce, aktivní rozvoj IT systémů města 

 Zpracovaná Strategie rozvoje města, definovaná vize a cíle 

 

13.1.2 Slabé stránky 

Slabé stránky 

 Kvalita životního prostředí 

 Minimální pasportizace městského majetku 

 Nakládání s majetkem a řešení požadavků na údržbu a opravy 

 Nedokončený / nedoplněný portál občana (životní situace) 

 Nedostatek cyklostezek ve městě a okolí 

 Nedostatek lékařů  

 Není zaveden systém hospodaření s energiemi 

 Nevyužívání možností třídění odpadu v některých lokalitách 

 Nižší průměrná vzdělanost obyvatel 

 Parkování na sídlištích a ve městě 

 Podmínky pro podnikání 

 Rychlost / pomalost procesů, administrativní zátěž 

 Sociálně vyloučené lokality 

 Špatná zaměstnatelnost vybraných skupin 

 Vysoká míra nezaměstnanosti a její struktura 
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13.1.3 Příležitosti 

Příležitosti 

 Ambice renovovat provoz lázní Kyselka 

 Budování sítí – možnost aktivně participovat na rozvoji sítě 5G 

 Celospolečenský růst zájmu o alternativní druhy dopravy (e-skútry, cyklistická, 

pěší) 

 Další rozvoj zeleně ve městě 

 Další rozvoje IT architektury – zavádění datových platforem a budování skladů 

 Demografie obyvatelstva města 

 Minimální úroveň alternativní mobility 

 Možnost čerpání prostředků z EU fondů – nový program Horizon+ a další 

 Možnosti automatizace a robotizace rutinních procesů 

 Navázání strategické spolupráce na lokální, regionální, mezistátní i oborové 

úrovni 

 Participace a komunikace s občany – posílení vnímání role města 

 Potenciálně vysoká atraktivita pro turistiku 

 Probíhající rekultivace Radovesické výsypky 

 Široký potenciál pro zavádění inovativních technologických řešení 

 Užší spolupráce se zaměstnavateli 

 

13.1.4 Hrozby 

Hrozby 

 Chátrající objekty v soukromém vlastnictví  

(např. budova pivovaru ve vlastnictví Lesy Sever) 

 Chátrání bytového fondu města 

 Nárůst nezaměstnanosti 

 Nárůst počtu obyvatel v sociálně vyloučených lokalitách a s tím spojené 

negativní jevy 

 Odchod mladých (a potenciálně kvalifikovaných) osob 

 Prolomení limitů těžby na dole Bílina a s tím spojené negativní vlivy 

 Schopnost zajištění bezpečnosti města 

 Snižující se kvalita bytového fondu 

 Změna výše a struktury dávek sociální podpory 

 Zvyšování počtu automobilů 

 Zvyšování zátěže tranzitní dopravy 
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14. Výzkum postojů občanů 

Výzkum probíhal kontinuálně po sběru základních analytických údajů o městě 

v následujících termínech: 

 23. 9. 2019 

 3. 10. 2019 

 21. 10. 2019 

Průzkum měl formu asistovaného dotazování, tj. byl vytvořen dotazník s předem danými 

otázkami, které byly pokládány náhodně vybraným respondentům.  

Základem pro provedený průzkum byl postup standardizovaného rozhovoru, který 

splňoval následující parametry:  

 od každé osoby je vyžadována stejná informace; 

 každému jsou kladeny naprosto stejně formulované otázky; 

 otázky jsou v přesně stejném pořadí. 

Před samotným zahájením dotazníkového šetření, jak již bylo naznačeno výše, nebyla 

stanovena úvodní hypotéza. Cílem bylo získat postoje respondentů ve zjišťovaných 

oblastech.  

Před zahájením dotazníkového šetření byli tazatelé instruování, jakým způsobem oslovit 

respondenta a jak vést záznamu z dotazníkového šetření. Záznam byl veden formou PAPI 

(Paper Aided Personal Interview) – jedná se o osobní rozhovor, kdy se odpovědi 

respondenta zaznamenávají do vytištěného dotazníku. Tazatel tedy zaznamenával 

odpovědi do standardizovaného papírového dotazníku, a zároveň dodržoval pořadí otázek 

a respektoval pokyny ke způsobu kladení otázek a nabídek odpovědí. 

V rámci dotazníkového šetření bylo osloveno a vyplněno celkem 153 dotazníků. 

Struktura dotazů:  

1. Říká vám něco pojem Smart City? Případně co si pod tímto pojmem představíte?  

2. Je něco, co se Vám na městě nelíbí? 

3. Co se Vám naopak ve městě líbí? 

4. Kde čerpáte informace o dění ve městě? 

5. Jaký projekt je vám nejbližší: 

1) WIFI ve městě 

2) Parky 

3) Hřiště 

4) Bydlení 

5) Bezpečnost 

6) Podpora společenských akcí 

7) Doprava 

8) Podpora podnikání 

9) Jiné …… 
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U otázky č 1 i po vysvětlení pojmu, uvedla většina respondentů, že se s názvem Smart 

City nesetkala. Většina respondentů, 84 %, nevěděla, co to pojem Smart City znamená. 

S ohledem na tuto skutečnost a další zjištění jsme doporučili v rámci návrhové 

části prezentovat Bílinu ne jako Smart city, ale Bezpečné město pro budoucnost.  

Na otázku č. 2 - co se lidem ve městě nelíbí byla nejčastější odpověď sociální situace, 

bezpečnost, bariérovost a kvalita veřejného prostoru. V oblasti bezpečnosti uváděli 

respondenti často to, že se bojí po setmění chodit ven a z toho důvodu raději volí 

i na krátké vzdálenosti cestu autem. Tato skutečnost výrazně ovlivňuje i jejich aktivitu 

ve veřejném prostoru. Negativně byla vnímána bariérovost. Zde především s ohledem 

na stav některých komunikací. Často byly zmiňovány překážky při procházce s dětským 

kočárkem – podle slov respondentů (min 12) to výrazně snižuje mobilitu po městě. 

Dalším negativem byla kvalita služeb ve městě. Pozitivně sice hodnotí sportoviště, ale 

restaurace, obchody a podobné hodnotí velmi negativně. Slabé stránky byly 

identifikovány rovněž v kvalitě veřejného prostoru. Jednalo se především o:  

 Nepořádek na dětských hřištích 

 Strach o bezpečnost 

 Nepořádek na vybraných sídlištích (Chlum) 

 Málo hřišť / atraktivit pro teenagery  

 Absence centrálního parku 

 Málo parků 

Pozitivně lidé hodnotí okolní přírodu. Blízkost velkých center. Kvalitu veřejných služeb 

především sportovišť, škol. Pozitivně lidé hodnotili rovněž práci Technických služeb, které 

i přes snahu některých obyvatel udržují veřejný prostor čistý. Pozitivně byla vnímána 

rovněž práce města, úřadu a jeho zástupců – „Snaží se s tím tady něco dělat“. 

Občané čerpají informace nejvíce z internetu, Bílinského zpravodaje a Facebooku. Zde by 

respondenti uvítali adresnější informování o novinkách.  

Prioritní projekty podle četnosti:  

1) Bezpečnost 

2) Veřejný prostor – parky a hřiště 

3) Doprava – obchvat 

4) Chodníky – snížení bariérovosti 

5) Podpora služeb – obchody, restaurace 

6) Podpora podnikání 

7) Větší pořádek ve vybraných lokalitách 

 

 

 


