Bílina
Identifikační údaje
Lokalita

Bílina

Obec

Bílina

Okres

Teplice

Kraj

Ústecký kraj

Katastrální území

Bílina, kód: 604208

GPS souřadnice

50° 32' 48.7''
13° 46' 0.7''

Hist. název

Bilin

Výměra

670 m²

Vlastnictví

Židovská obec

Kontakt

Židovská obec Teplice
Lipová 25, 415 01 Teplice
Tel.: +420 417 635 073 / E-mail: kehila@volny.cz
URL: www.kehila-teplice.cz

Vlastník

Židovská obec Teplice
Lipová 25, 415 01 Teplice
Tel.: +420 417 635 073 / E-mail: kehila@volny.cz
URL: www.kehila-teplice.cz

Stav

Částečně zničený

Opuštěno

Ne

Stručný popis
Bílina je město, které leží v severních Čechách, v Ústeckém kraji, okrese Teplice na stejnojmenné řece Bílině.
Název města vznikl z přídavného jména bílý (bielý) a termín Bielina měl původně označovat bílé, tedy bezlesé místo, nebo
protékající bílou řeku.
Bílina leží v kraji, kde sídlil slovanský kmen Lemuzů, kteří bojovali jako spojenci Čechů proti Lučanům v legendární lucké
válce. Někdy na konci 10. století zde byl vybudován přemyslovský správní hrad, který se v podobě terénních reliktů dochoval
v zámecké zahradě nad městem.
Před polovinou 13. století vybudoval Ojíř z Fridberka nový hrad, v jehož podhradí bylo také založeno město s hradbami a
třemi branami. Kolem roku 1420 držel Bílinu Albrecht z Koldic, známý svým protihusitským postojem. Proto byla Bílina
obležena a dobyta husity pod vedením Jakoubka z Vřesovic. Od roku 1502 vlastnili Bílinu Lobkovicové, kterým byl zámek
opět vrácen po roce 1989 v restitucích.
Dominantou města je barokní zámek, který vznikl v letech 1675 – 1682 razantní přestavbou gotického hradu ze 13. století.
Počet obyvatel v roce 1930 … 16.586
Počet obyvatel v roce 2011 … 15.401

Židovská komunita
Nejstarší židovské osídlení Bíliny se datuje před rokem 1417. Další záznam existuje z 16. století, později byli židé z města
vypovězeni. Novodobá židovská komunita ve městě existovala od druhé poloviny 19. století do roku 1938. V dobách svého
největšího rozmachu čítala na 100 osob. V Bílině existuje synagoga v Teplické ulici, která vznikla v roce 1895 přestavbou
obytného domu. Činná byla až do druhé světové války, po níž je až dodnes opět využívána k obytným účelům.

Stav židovského hřbitova
V sousedství městského hřbitova se nachází židovský hřbitov se zhruba čtyřmi desítkami povalených náhrobků, ruinou
márnice a bránou. V současné době je hřbitov několikrát ročně vysekáván, větší opravy prozatím nejsou realizovány ani
připravovány.
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