Vyhodnocení pocitové mapy z roku 2015
V rámci Fóra Zdravého města Ústí nad Labem dne 11. 11. 2015 dostali občané města příležitost vyjádřit
se k situaci v Ústí nad Labem pomocí pocitové mapy. Snahou bylo občanům města nabídnout zajímavý
prostředek k identifikaci problémů a příležitostí spojených s konkrétním prostorem. Tento výstup byl
využit jako jeden ze vstupů pro implementaci Strategie rozvoje města Ústí nad Labem 2015-2020.
Občané města mohli do mapového podkladu s popisky katastrálních území (bez dalších místních názvů,
aby jim nebyla žádná informace podsouvána) vyjádřit šest pocitů spjatých s konkrétním místem
a případně ji doplnit i o textovou část, kde bylo možné důvody umístnění značek rozepsat.
Tady jsem na město hrdý
Sem bych vzal návštěvu
Tady trávím volný čas
Tady vidím příležitost pro rozvoj
Tady je to ošklivé
Tady je to nebezpečné
Vyhodnocení takového materiálu není snadné, vzhledem k určité očekávané míře chybovosti (při
umístění na zamýšlenou lokaci), možnému nepochopení úkolu či účelovému umístění značek, nicméně
je možné vypozorovat základní trendy a směry, kterým se myšlení Ústečanů při práci s pocitovou
mapou ubíralo.
Velmi pozitivně byl vnímán zejména hrad Střekov (převládala bílá značka – tady jsem na město hrdý)
a zámeček Větruše (převládala žlutá značka – sem bych vzal návštěvu). Pozitivně byla rovněž vnímána
Erbenova vyhlídka, zoologická zahrada, koupaliště v Brné, okolí Vrkoče či Vaňovského vodopádu
a vůbec největší počet pozitivních značek (včetně těch indikujících potenciál pro rozvoj) bylo umístěno
u Jezera Milada. Kromě Milady byla za hlavní zónu s rozvojovým potenciálem identifikována Mariánská
skála. Zelená značka indikující místa, kde obyvatelé tráví volný čas, se v hojné míře vyskytovala na
Střížovickém vrchu a střekovské cyklostezce, zatímco poměrně překvapivě zůstaly do značné míry
opomenuty městské parky (Městské sady, areál letního kina) či známá sportoviště (fotbalový a zimní
stadion, plavecký areál Klíše). Velmi zajímavým výsledkem bylo jádrové území města ohraničené ulicí
Velká Hradební, kde se vyskytovaly ve větší míře značky všech barev, což může poukazovat na velmi
rozdílné vnímání fyzického prostředí centra (např. staveniště před budovou krajského úřadu) či
fungování institucí v blízkém okolí. Z městských částí byly nejlépe hodnoceny Severní Terasa, Klíše
a Střekov, kde je to nicméně do značné míry způsobeno množstvím dominant (rozhledna, cyklostezka)
a zároveň se zde vyskytovaly i značky červené barvy. Velmi negativní hodnocení si naopak odnesly
Předlice, Krásné Březno, Neštěmice či Mojžíř. Negativně (nicméně nikoliv jako nebezpečné) je rovněž
vnímáno území okolo Tovární ulice a Spolchemie, které je do značné míry považováno za část Předlic
(ačkoliv administrativně tomu tak není), nicméně zároveň je v této lokalitě spatřován značný potenciál
pro rozvoj.

