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Úvod

Aplikace Pocitová mapa města Ústí nad Labem je nástroj umožňující zachycení pocitu
z určitého místa ve městě do mapy. Vyjádřením pocitů jsou zachyceny místa ve městě,
z nichž jsou odvozeny návrhy řešení v oblastech, které jsou s pocity spojeny. Uživatel
aplikace tak jednoduše může označit místa, kde např. rád tráví volný čas nebo kde se
naopak necítí bezpečně. Konkrétním efektem pocitové mapy může být např. zvyšování
bezpečnosti ve městě či tvorba podmínek pro trávení volného času.
Interaktivní mapou rozšiřuje město Ústí nad Labem možnosti aktivního zapojení
veřejnosti prostřednictvím počítače či mobilního zařízení do plánování veřejného
prostoru.
Aplikace pocitové mapy je časově ohraničená. Časový termín zahájení a ukončení
přístupu do interaktivní mapy je uveřejněn v aktualitách na webových stránkách města
Ústí nad Labem.
Tato zpráva představuje odborné a laické veřejnosti statistické výsledky z pocitové
mapy doprovázené slovním hodnocením. Hodnocení bylo provedeno na základě
komentářů přiřazených k danému pocitovému bodu a následnou analýzou získaných
dat.
Vyhodnocení pocitové mapy je členěno do kapitol dle pocitů. Tyto kapitoly je možno
považovat za nosné pilíře zprávy prezentující vyhodnocení a doporučení dle
tematických oblastí. Závěr každé kapitoly je věnován definici cílů, které jsou vhodné k
podpoře.
Výstupy projektu byly předloženy vedení města Ústí nad Labem, příslušným odborům
a složkám města. Všem dotčeným orgánům byla adresována výzva, která měla za cíl
zlepšit daný pocit v navrhovaném místě a otevřít možnou diskuzi, kde bude hledáno
optimální řešení vnímaného stavu z vybraného místa ve městě.
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Vyhodnocení

02
Sběr
pocitových bodů prostřednictvím webové mapové aplikace probíhal od 15. 5.
2
2017 do 31. 7. 2017, tj. 77 dní. Za uvedené období bylo zaznamenáno 2 156 zobrazení
(návštěv) pocitové mapy. Do pocitové mapy bylo zadáno celkem 5 411 pocitových
bodů na území města. K 1 280 pocitovým bodům byl připojen doplňkový komentář.
Tabulka 1: Celkový počet bodů a počet komentovaných bodů jednotlivých pocitů

CELKOVÝ POČET BODŮ PODLE POCITU
KOMENTOVANÉ BODY

CELKOVÝ POČET BODŮ *

Tady jsem na město hrdý(á)

103

530

Tady rád (a) trávím volný čas

107

663

Tady vidím příležitost pro rozvoj

373

1207

Sem bych vzal návštěvu

71

434

Tady je to ošklivé

297

1442

Tady je to nebezpečné

329

1135

TYP POCITU

CELKEM
1280
5411
* Součty jsou uvedené za rozsah města Ústí nad Labem. Body vložené mimo správní hranice města
nejsou brány v úvahu
Zdroj: Magistrát města Ústí nad Labem 2017

K obecnému vnímání města
Z celkového počtu pocitových bodů převažovaly spíše negativní pocity (3 011
pocitových bodů). K některým negativním pocitovým bodům byl přiřazen komentář
(celkem 697 komentářů).
Tabulka 2: Počet negativních bodů dle různých pocitů

Pocit
Tady je to ošklivé
Tady je to nebezpečné
Sem bych vzal návštěvu

Komentáře
297
329
71

Pocitové body
1 442
1 135
434

Zdroj: Magistrát města Ústí nad Labem 2017; Poznámka: Do negativních bodů je zařazen i pocit „Sem bych vzal návštěvu“,
poněvadž z odpovědí je patrno, že byl význam otázky užit pro aspiraci vyjádření negativních pocitů.

Optikou městských obvodů byl největší negativní pocit z míst ve městě zaznamenán
v městském obvodu Město. V porovnání s městským obvodem Severní Terasa, který
zaznamenal nejmenší počet negativních pocitů, měl městský obvod Město 8 krát větší
počet negativních pocitů.

3

Graf 1: Počet negativních pocitových bodů dle městských částí města
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Zdroj: Magistrát města Ústí nad Labem 2017

Mezi místy s nadprůměrnou hodnotou pocitů „Tady je to ošklivé“ dominovala ZSJ Ústí
nad Labem-střed (366 bodů), Sady Bedřicha Smetany (174 bodů), Severní Terasastřed (76 bodů) a ZSJ U polikliniky (66 bodů). Poměrně překvapivě byla sídelní
jednotka Předlice mezi 10 nejvíce ošklivými místy ve městě vnímána až na posledním
místě spolu s Ústí nad Labem-u západního nádraží a Ke Skřivánku.
Za místa nejvíce nebezpečná bylo respondenty označeno Ústí nad Labem-střed (195
bodů), Sady Bedřicha Smetany (78 bodů), Krásné Březno (68 bodů) a Mojžíř (58
bodů).
Ze zaznamenaných pocitových bodů je zřejmé, že respondenti přistupovali k otázce
„Sem bych vzal návštěvu“ v opačném významu, než je obecně zamýšleno. Otázka má
formulovat pozitivní závěry, nicméně z preferencí odpovědí je patrno, že byl význam
otázky užit pro aspiraci vyjádření negativních pocitů.
Z hodnocení pocitu „Sem bych vzal návštěvu“ vyplývá, že centrální část města je
považována za nejhůře hodnoceným místem v rámci celého města.
Další část zprávy se bude podrobněji zabývat vyhodnocením pocitových bodů v rámci
předurčených otázek.
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Obrázek 1: Mapa základních sídelních jednotek v Ústí nad Labem

Zdroj: ArcData Praha 2018
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Tady jsem na město hrdý(á)
Město Ústí nad Labem má celkem 96 základních sídelních jednotek. Průměrný počet
bodů připadající na jednu základní sídelní jednotku (ZSJ) je roven 5,5 bodům. Celkem
19 základních sídelních jednotek mělo větší než průměrný počet bodů (5,5). Nejvíce
bodů lidé zaznamenali do ZSJ Ústí nad Labem-střed, a to celkově 99 pocitových bodů.
Dalších 5 ZSJ má 30 a více bodů, a to konkrétně ZSJ Univerzitní kampus (38), ZSJ
Ke Skřivánku (37), ZSJ Větruše (33), ZSJ Kramoly (32) a Klíše (30). K 30 bodům se
blíží rovněž ZSJ Severní Terasa (28) a Střekov-lázně (27). Od těchto zmíněných
oblastí už zbylé ZSJ mají větší odstup, což můžeme vidět na následujícím grafu.
Graf 2: Počet pocitových bodů ZSJ, která má větší než průměrný počet bodů
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Zdroj: Magistrát města Ústí nad Labem 2017

V pocitové mapě jsou zaznamenány odpovědi s jedním vyznačeným bodem, ale
i oblasti s více body, které jsou rozmístěny po celém území města od Církvic až po
Habrovice a od jezera Milada až po Neštěmice.
Na následujícím obrázku a v tabulce jsou vybrána místa, která zaznamenala více než
5,5 bodů, což je průměrný počet bodů na základní sídelní jednotku.
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Obrázek 2: Mapa míst s více než průměrným počtem bodů na základní sídelní jednotku

Zdroj: Magistrát města Ústí nad Labem 2017, ČÚZK 2018
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Tabulka 3: Lokality, které zaznamenaly více než 5,5 bodů

Prioritní
oblasti

Hodnocení a popis respondentů

Počet
bodů

Kampus UJEP

Areál je nově a kultivovaně
zrekonstruovaný, čímž
kladně působí na okolí.
Zázemím univerzity je
nově postavený kampus
i starší budovy univerzity.

44

Lidické náměstí

Tuto klidovou zónu někteří
označili za jediné důstojné
a representativní náměstí
ve městě. V komentářích
je zmínka o kvalitní
architektuře budovy
současného magistrátu.

39

Zámek Větruše

Toto nepřehlédnutelné
místo ve městě slouží
k odpočinku, prožití
různých zážitků nebo
pořízení vzpomínkových
fotografií.

33

Park Severní
Terasa

Tento nádherný park je
vhodný k odpočinku,
sportu a zábavě pro děti
i dospělé.

27

Mariánský most

Silniční most přes řeku
Labe je ústeckou
dominantou z 90. let 20.
století.

23

8

Hrad Střekov

Tato dominanta města je kulturní památkou a patří mezi
nejnavštěvovanější památky severních Čech.

Komentáře ukázaly, že toto území lidé uvedli z důvodu rostoucích
Oblast okolo
květin a dřevin, které se v dané lokalitě objevují.
kruhového
objezdu Hvězda

Severočeské
divadlo

22
20

Divadelní představení jsou veřejností velmi oblíbená. Prostory
divadla využívá i univerzita při příležitosti absolventských promocí.

15

Muzeum města Muzeum pořádá ve svých prostorách různé přednášky, vernisáže,
Ústí nad Labem výstavy a další společenské akce.

14

Kostel stojící na Kostelním náměstí byl dle respondentů výstavbou
OC Forum ovlivněn. Změnila se krajina v okolí kostela a někteří
tento poznatek zaznamenali v komentářích. Obchodní centrum
označují za novodobé hradby, což zhoršuje zázemí kostela.

11

Erbenova
vyhlídka

Vyhlídka postavená na Dobětické výšině se pyšní zejména krásným
výhledem na město a okolí. Při dobré viditelnosti lze spatřit vrcholy
Českého Středohoří nebo Krušných hor.

10

Činoherní
studio

Lidé oceňují hlavně práci divadelní scény, která pořádá mnoho akcí
pro veřejnost, a tím dělá dobré jméno městu.

10

Pochvala v tomto případě patří rovněž práci spolku, který zde sídlí
a svou aktivní činností zvyšuje kulturní úroveň v Ústí nad Labem.
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Kostel
Nanebevzetí
Panny Marie

Veřejný sál
Hraničář

Wolfrumova vila Respondenti oceňují zejména architekturu historické budovy a také
působení Českého rozhlasu, který pořádá kulturní akce pro
veřejnost. V tomto objektu je umístěno jeho sídlo.

10

ZUŠ Evy
Randové

U této vzdělávací instituce je vyzdviženo krásné prostředí určené
žákům základní umělecké školy.

10

Zoologická
zahrada

Zoologická zahrada chová kolem dvou set druhů zvířat. Některé
druhy jsou velmi vzácné a dokonce kriticky ohrožené.

9

Masarykovo
zdymadlo

Toto vodní dílo zadržuje vodu již od 30. let 20. století a je zařazeno
mezi chráněné technické památky.

9

Zámek Krásné
Březno

Sídlí zde územní odborné pracoviště Národního památkového
ústavu a občas se zde konají různé přednášky, výstavy, vzdělávací
programy atd.

8

Správní a stará
budova
Spolchemie

Ve staré budově společnosti Spolchemie sídlilo vedení podniku.
V roce 1930 společnost dostavila novou správní budovu, která se
stala prvním československým mrakodrapem a v současnosti se
jedná o kulturní památku.

8

Severočeská
vědecká
knihovna

Prostory knihovny neslouží jen pro čtenáře knih, ale konají se zde
různé přednášky, listování a další akce.

6

Zdroj: Magistrát města Ústí nad Labem 2017, obrázky: Černý 201?, Magistrát města Ústí nad Labem 201?b, Sochůrek 2010,
Ústecký deník 2017, Wikipedia: The free encyclopedia 2010
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V následujícím grafu je zobrazeno, že přibližně třetinu komentářů, které respondenti
napsali k pocitovým bodům, nelze specifikovat. Z celkového počtu komentářů bylo
27 % směřováno k podnikům a institucím v Ústí nad Labem. Ke kulturním
pamětihodnostem a architektonicky významným stavbám je přiřazeno 20 % komentářů
a k přírodnímu prostředí 16 % komentářů. Poslední skupinou, kterou respondenti
komentovali, jsou vyhlídky a rozhledny (4 % ze všech komentářů).
Graf 3: Podíl všech komentářů u odpovědi „Tady jsem na město hrdý(á)“ podle různých oblastí
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Zdroj: Magistrát města Ústí nad Labem 2017

Z výsledků je zřejmé, že hrdost občanů je spojována s dominantami města, s činností
kulturních a výchovně – vzdělávacích institucí či s urbanistickými celky (Kampus,
Lidické náměstí). Za ojedinělé lze považovat spojení hrdosti s kruhovým objezdem
u Hvězdy a parku na Severní Terase.

Za zajímavé lze považovat, že hrdost města pociťují občané v návaznosti na kulturněspolečenské a vzdělávací aktivity realizované například Činoherním studiem, spolkem
Hraničář, ZUŠ Evy Randové a UJEP.

Mezi pocity respondentů absentuje vnímaná hrdost areálů určených pro sportovní
účely.
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Návrhy zlepšení:
 Zvýšení a kultivace počtu turistických tras směřujících k dominantám města,
přírodnímu bohatství města a jejich vzájemné propojení;
 Zpřístupnění Spolchemie veřejnosti, například formou vzdělávacích
a osvětových aktivit zaměřených na výrobu a historii chemického průmyslu
v Ústí nad Labem;
 Posilování PR dominant a zajímavostí ve městě Ústí nad Labem včetně
současných a historických souvislostí;
 Zlepšení PR směřující k zajímavostem a dominantám města;
 Zvýšení atraktivit a bezpečnosti centrální části města;
 Průběžné financování a podpora kulturně-společenským a vzdělávacích
organizací, které se podílejí na pozitivní image města;
 Zlepšit propagaci o realizovaných aktivitách na lokální úrovni.
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Tady rád(a) trávím volný čas
U této odpovědi je celkový počet bodů 663. Nejvíce je uvedeno ve správním území
ÚMO Město, a to celkem 381 bodů. Následuje správní území ÚMO Severní Terasa
se 102 body, ÚMO Střekov s 96 body a ÚMO Neštěmice s 84 body. Průměrný počet
bodů na základní sídelní jednotku (ZSJ) je 6,9. Počet základních sídelních jednotek,
které mají větší než průměrný počet bodů, je celkem 33. Nejvíce bodů lidé zaznamenali
do ZSJ Ústí nad Labem-střed, a to celkově 54 pocitových bodů. Druhý největší počet
zaznamenala ZSJ Ke Skřivánku (38). Dalších 8 ZSJ má 20 a více zaznamenaných
bodů, a to konkrétně ZSJ Mariánský vrch-Hůrka (27), ZSJ Sady Bedřicha Smetany
(25), ZSJ Střížovický vrch I (24), ZSJ Klíše (23), ZSJ Dobětice (23), ZSJ Střekovnábřeží (22), ZSJ U polikliniky (22) a Severní Terasa (21). Naopak nejméně bodů
z těch ZSJ, co mají vyšší než průměrný počet bodů na základní sídelní jednotku, lidé
přiřadili k oblastím ZSJ Ústí nad Labem-průmyslový obvod (7), ZSJ Sídliště Skalka (7),
ZSJ Habrovice (7) a ZSJ Městské stadiony (7). Pod 10 bodů mají ZSJ Svádov (8), ZSJ
Obchodní zóna Všebořice (8), ZSJ Pod Střížovickým vrchem (9), ZSJ Mojžíř (9) a ZSJ
Univerzitní kampus (9).
Graf 4: Počet pocitových bodů ZSJ, která má větší než průměrný počet bodů
60

Počet pocitových bodů

50
40
30
20
10
0

Název ZSJ

Zdroj: Magistrát města Ústí nad Labem 2017

Oproti předchozí odpovědi (Tady jsem na město hrdý(á)) se zde body méně shlukují
do jednotlivých oblastí nebo objektů. Lidé zde hojně zaznamenávali body volně
do přírodní krajiny mimo významný objekt či oblast, kde si mohou odpočinout od života
ve městě. I z tohoto důvodu jsou nejvíce označeny místa přírodního charakteru.
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Na následujícím obrázku a v tabulce jsou vybrána místa, která zaznamenala více než
6,9 bodů, což je průměrný počet bodů na základní sídelní jednotku.
Obrázek 3: Mapa míst s více než průměrným počtem bodů na základní sídelní jednotku

Zdroj: Magistrát města Ústí nad Labem 2017, ČÚZK 2018
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Tabulka 4: Lokality, které zaznamenaly více než 6,9 bodů

Prioritní
oblasti

Hodnocení a popis respondentů

Střížovický vrch Lidé tuto vyvýšeninu
(+ okolní svahy) využívají například

Počet
bodů
51

k procházkám, výletům,
sportovním aktivitám a
odpočinku od městského
života. Nejvíce pocitových
bodů bylo zaznamenáno u
zdejšího rybníka.

Střekovské
nábřeží

Cyklostezka je veřejností
velmi oblíbená a využívaná.
Téměř všechny věkové
kategorie cyklostezku
využívají, a to například na
jízdu na kole, in-line
bruslích, koloběžkách atd.

29

Erbenova
vyhlídka

Respondenti vychvalují
zejména přírodní prostředí
a krásný výhled na město
a okolí. Rovněž se vyskytlo
přání o zachování
stávajícího rázu krajiny bez
dalšího většího zásahu do
okolního prostředí vyhlídky.

28

Vyskytují se zde široké
možnosti vyžití, jako je
například in-line bruslení,
procházky nebo běh.

18

Tento znělcový masiv na
levém břehu řeky Labe
občané využívají pro
procházky. Dále upozorňují
na krásný výhled do okolí.

17

Park Severní
Terasa

Mariánská
skála

14

Městské sady

V prostorách tohoto parku se nachází mnoho zpevněných stezek,
pomník sovětských hrdinů, památka ústeckých Židů v podobě
Davidovy hvězdy, dětské hřiště a kruhová letní scéna
s vodotryskem. Pod touto oblastí také prochází Klíšský potok, který
vede celým územím v potrubí.

17

Okolí zastávky Zde se vyskytuje mnoho laviček pro odpočinek a prochází tudy
Mírové náměstí mnoho lidí a možná i díky tomu na tomto místě někteří respondenti
tráví rádi volný čas. Z výzkumu vyplývá, že toto místo je nejvíce
v ulici Hrnčířská

17

nebezpečné a v ošklivosti se dostalo do první pětice oblastí.

Severočeská
vědecká
knihovna

Knihovna provozuje vědeckou část, která sídlí v ulici Velká
Hradební, a lidovou část v ulici W. Churchilla. Ta se dělí na různá
oddělení, a to Lidovou půjčovnu, Hudební oddělení, Zvukovou
knihovnu, Dětské oddělení a Oddělení cizojazyčné literatury.

13

Letní kino

Letní kino je využíváno občany pro odpočinek. Přes léto se zde
konají různé společenské akce, a to například Labské léto, Ústecký
Majáles, koncerty různých kapel a další.

12

Veřejný sál
Hraničář

Tato platforma zajišťuje ve městě mnoho kulturních akcí, které jsou
poskytované široké veřejnosti.

12

Toto místo poskytuje zázemí pro řadu celoročních aktivit.

12

Jezero vzniklé rekultivací těžební jámy hnědouhelného dolu je
místo vhodné k odpočinku a sportovnímu vyžití. Také se zde
pořádá spousta společenských a sportovních akcí.

12

Střekovská
vyhlídka

Kamenná rozhledna, která je volně přístupná veřejnosti, byla
otevřena v roce 2010. Z vyhlídky je možné vidět mnoho vrcholů
Českého Středohoří, zámek Větruše, Erbenovu vyhlídku a další.

11

Kampus UJEP

Univerzita investovala do rozvoje kampusu na Klíši a v současné
době staví nové centrum přírodovědných a technických oborů.

10

OC Forum

Obchodní centrum nabízí svým návštěvníkům přibližně 100
obchodů. Toto místo je rovněž výchozí stanicí lanovky na Větruši.

10

Sportovní areál
v ulici
Krušnohorská

Sportoviště vyrostlo v území, kde se nacházelo rozestavěné
obchodní centrum, které nemělo konce postavení, což by mohlo být
dobrým příkladem i pro další projekty ve městě.

10

Vrchlického
sady

Park, který je oddělený od okolních komunikací rostoucími
dřevinami a keři, může být dobře využitelný pro lidi, kteří si chtějí
odpočinout od městského prostředí a nemohou si dovolit vycestovat
úplně mimo město.

9

Golf Resort Ústí Každý den si na tomto místě mohou návštěvníci vychutnat prostředí
golfového zázemí.
nad Labem

9

Lidické náměstí
a atrium
Jezero Milada

Plavecký areál
Klíše

V tomto objektu čeká pro návštěvníky 50 metrů dlouhý bazén,
venkovní skokanský můstek, fitcentrum, dětský bazén, finská
a parní sauna.
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8

Bertino údolí

Toto vycházkové přibližně 800 metrů dlouhé údolí podél
Stříbrnického potoka nabízí procházejícím pohled na vybudovaný
vodopád a Bertin pramen.

8

Zakladatelem tehdejší ptačí rezervace, která se přeměnila až
v nynější zoo, byl ústecký podnikatel Heinrich Lumpe.

8

Hrad Střekov

Vlastníkem této kulturní památky je rod Lobkowiczů, který nechává
hrad veřejnosti celoročně přístupný.

7

Podlešínský
potok

Zde se nachází Vaňovský vodopád a méně známý vodopád u
Čertova mlýna. Touto oblastí prochází naučná stezka, která vede
ke skalnímu útvaru Vrkoč a zámku Větruše.

7

Centrální park

Tento park zaujímá obrovský prostor nad Mariánskou skálou.

7

Pivnice Hnáta

Mezi bodované se dostala i tato pivnice, která návštěvníkům nabízí
obědové menu a velkobřezenské pivo Březňák.

7

Zoologická
zahrada

Zdroj: Magistrát města Ústí nad Labem 2017, obrázky: Lukáš 2017, MO Severní Terasa 201?, Šedivý 2016, Wikimedia
commons 2014, Wikipedia: The free Encyclopedia 2006

Graf 4 ukazuje, že necelá třetina komentářů u odpovědi o trávení volného času nelze
specifikovat. Podniky a instituce v Ústí nad Labem a přírodní prostředí zaznamenaly
shodně 23 % komentářů. Stejné množství komentářů (7 %) bylo zaznamenáno
k cyklostezkám a městským oblastem, sídlištím a dětským hřištím. Dále 6 %
komentářů patří vyhlídkám a rozhlednám a 5 % kulturním pamětihodnostem
a architektonicky významným stavbám.
Zajímavostí je, že lidé takřka neoznačili pocitem „Tady rád(a) trávím volný čas“ místa
svého bydliště.
Graf 5: Podíl všech komentářů u odpovědi „Tady rád(a) trávím volný čas“ podle různých oblastí
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Zdroj: Magistrát města Ústí nad Labem 2017
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Návrhy zlepšení:
 Nastavení účinné a efektivní komunikace s občany města o možnostech využití
rozvoje oblastí v přírodě, kde lidé rádi tráví volný čas;
 Posílení atraktivity míst, kde lidé nechtějí trávit svůj volný čas s účastí laické
a odborné veřejnosti;
 Oživení městských parků a centra města formou kulturně-zábavných aktivit,
které by zatraktivnily dané oblasti;
 Zlepšení atraktivity veřejného prostoru na sídlištích a v obydlených oblastech
města.
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Tady vidím příležitost pro rozvoj
Celkový počet bodů u odpovědi, kde lidé vidí příležitost pro rozvoj, je 1207. Tyto
pocitové body jsou rozděleny ve správních územích následovně: ÚMO Město 800
bodů, ÚMO Severní Terasa 181 bodů, ÚMO Střekov 143 bodů a ÚMO Neštěmice 83
bodů. Průměrný počet bodů na základní sídelní jednotku (ZSJ) je 12,6. Počet
základních sídelních jednotek, které mají větší než průměrný počet bodů, je 28.
Nejvíce bodů lidé zaznamenali rovněž do ZSJ Ústí nad Labem-střed, a to s celkovým
počtem 182 bodů. Dále s počtem 92 zaznamenaných bodů je ZSJ Kramoly. Významný
počet má také ZSJ Ke Skřivánku (71). Nad 50 pocitových bodů bylo zaznamenáno
ještě v ZSJ Sady Bedřicha Smetany (55). Naopak nejmenší příležitost pro rozvoj z těch
ZSJ, co mají vyšší než průměrný počet bodů na základní sídelní jednotku, lidé vidí
v ZSJ Krásné Březno (13) a ZSJ Krásné Březno-západ (13).
Graf 6: Počet pocitových bodů ZSJ, která má větší než průměrný počet bodů
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Zdroj: Magistrát města Ústí nad Labem 2017

Obyvatelé zaznamenali mnoho konkrétních objektů, kde vidí potenciální možnost
rozvoje. Byly označeny objekty, které jsou dle mínění veřejnosti nedostatečně
využívané, zanedbané nebo opuštěné. Ve většině případů jde o objekty nebo oblasti
vytvořené či pozměněné člověkem než o záležitosti vzniklé přírodním procesem.
Na následujícím obrázku a v tabulce jsou vybrána místa, která zaznamenala více než
12,6 bodů, což je průměrný počet bodů na základní sídelní jednotku.
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Obrázek 4: Mapa míst s více než průměrným počtem bodů na základní sídelní jednotku

Zdroj: Magistrát města Ústí nad Labem 2017, ČÚZK 2018
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Tabulka 5: Lokality, které zaznamenaly více než 12,6 bodů

Prioritní
oblasti
Střekovské
nábřeží

Hodnocení a popis respondentů

Počet
bodů

V této oblasti respondenti
vidí největší příležitost pro
rozvoj. Nábřeží má
obrovský potenciál, na což
upozorňuje i většina
komentářů. Nejčastěji se
objevovala taková možnost
zlepšení, aby se nábřeží stalo centrem kultury a odpočinku, místo
pro trávení volného času, konání kulturních akcí, k rekreaci nebo
setkávání lidí.

45

Dobětice

Celkem 32 komentářů
upozornilo na nedostatek
parkovacích míst či špatné
využívání místa pro
parkování.

43

Mírové náměstí

Komentáře upozorňovaly
na špatný vzhled náměstí z
důvodu velkého množství
reklam, nevkusných
fontán, nedostatku zeleně
a výskytu večerek či
obchodů s levnými
potravinami, které přitahují
určitou skupinu lidí méně
začleněnou do společnosti.

38

Ulice
Hviezdoslavova

Návrhy respondentů na
zlepšení tohoto prostoru
byly nejednoznačné.
Někteří psali o vybudování
parku a někdo i o možnosti
zastavění oblasti nejlépe
obchodním centrem či
bytovými domy.

34

Obchodní
centrum
Všebořice

Toto místo je dle
komentářů málo
využívané, neboť zde už
neprobíhá obchodní
činnost. Důležité je tento
rozsáhlý komplex oživit
a zprovoznit, aby nechátral
a nestal se brownfieldem.
V červnu roku 2019 bylo
toto centrum opět
znovuotevřeno.

32

20

Parkoviště
Revoluční

Parkoviště je dle veřejnosti moc rozsáhlé. Mohlo by být lépe
využité. Většina komentářů uváděla, že by se sem mělo vrátit
autobusové nádraží, které v Ústí nad Labem chybí.

32

Letní kino

Vzhled kina je dle respondentů dostačující. V některých případech
se objevily názory o oživení celého areálu okrasnými květinami
a keři. Lidé vidí potenciál především ve využívání kina jak pro
kinematografické účely, tak i další kulturní akce.

29

Několik let rozestavěná parcela mezi ulicemi Příčná, Dlouhá
Rozestavěná
parcela v centru a Haltonská nepatří do centra města. Veřejnost by si zde
představovala menší park.
města

Prostranství
mezi ulicemi
Baráčnická,
Masarykova
a Na Rondelu

29

Komentáře k této nevyužívané ploše jsou oproti prostoru v ulici
Hviezdoslavova jednoznačné. Označují toto místo vhodné pro park.
Některý respondent uvedl i možnost výstavby dráhy pro in-line
bruslení nebo volejbalových kurtů.

28

Mariánská
skála

Tato znělcová vyvýšenina nedaleko centra města by potřebovala
údržbu zeleně a zachovat přírodní ráz krajiny bez dalšího lidského
zásahu. Dle respondentů by obnova Mariánské kaple nebo
výstavba rozhledny místo oživila.

26

Jezero Milada

Nevyužitý potenciál jezera by zvýšením kvality zázemí a využitím
této oblasti především k rekreaci a zábavě pozvedlo návštěvnost.
Tento poznatek se již v dnešní době zlepšuje a jezero slouží právě
pro tyto účely.

22

Brownfield hotelu by dle respondentů mohl být dobrou příležitostí
pro rozvoj. Z komentářů vyplývá, že přestavba na sportoviště by
mohla být jednou z alternativ tohoto zanedbaného a chátrajícího
místa.

22

Názory na park z devadesátých let jsou kladné, ačkoliv by tento
park potřeboval projít modernizací.

21

Plavecký areál
Klíše

V současnosti bazén nesplňuje požadavky návštěvníků. Ti by dle
komentářů očekávali zmodernizování a znovuotevření venkovního
areálu s možností i sportovního vyžití. Respondenti zde nejvíce
postrádají aquapark. Někteří však rovněž upozornili na vyšší
koncentraci dopravy v okolí areálu, která omezuje zástavbu
rodinných domů. V současnosti je venkovní areál v rekonstrukci.

20

Městské sady

Městské sady by podle respondentů potřebovaly oživení v podobě
kulturních událostí pro děti. Ve většině komentářů se rovněž objevil
názor, že by zde nebyla špatná pojízdná kavárna či vinárna.
V současnosti zde působí bistro Osvěžovna, která
návštěvníkům nabízí různé nápoje a občerstvení.

18

Palouček za
školami
v Moskevské
ulici

Na tomto místě stávalo restaurační zařízení s dětským hřištěm, na
které respondenti v komentářích vzpomínají. Zajímavým nápadem
by bylo otevření koryta Klíšského potoka, který protéká Městskými
sady a rovněž pod tímto prostorem. S tím by mohlo souviset
i rozšíření Městských sadů.

18

Bývalý hotel
Máj

Sady B.
Smetany

21

Blok budov u
západního
nádraží

Brownfield mezi ulicemi U Chemičky, U České besedy a Revoluční
je zanedbaný a nebezpečný procházejícím osobám z důvodu
padání uvolněných částí domů na chodník. Toto místo blízko centra
by po rekonstrukci mohlo dobře posloužit jak komerčním účelům,
tak i možnostem pro bydlení.

17

Kruhový objezd
Na Rondelu

Volná plocha kruhového objezdu Na Rondelu je nevyužitá. To by se
dalo pozměnit například postavením nějaké sochy, pomníku,
fontány nebo vysázením zeleně.

15

Areál mezi
parkem Severní
Terasa a ulicí
Krušnohorská

Zanedbaný areál na konci Centrálního parku Severní Terasa by po
rekonstrukci mohl dobře posloužit kulturním akcím nebo jiným
událostem. Využitelná by mohla být i lávka přes rušnou ulici
Krušnohorská, která by propojila toto místo se sportovním areálem
vedle bývalého hotelu Máj.

14

Kamenolom

Začátky těžby v tomto lomu začali již v roce 1894 a trvají dodnes.

14

Kampus UJEP

Na místě bývalé nemocnice na Klíši vzniká univerzitní kampus. V
současnosti zde vyrůstá nový přírodovědný komplex ústecké
univerzity, čímž se ukazuje, že toto místo je vhodné pro rozvoj.

13

Zdroj: Magistrát města Ústí nad Labem 2017, obrázky: Google maps 2011a, Google maps 2012b, Hauptvogelová 2014, Klimeš
2017, Wikidata 2015

Z následujícího grafu 6 vyplývá, že nejvíce komentářů (39 %) rovněž jako
u předchozích bodů nelze specifikovat. Dále 20 % komentářů respondenti uvedli
u komunikací, parkovacích míst, chodníků a ulic. Dalších 15 % komentářů je uvedeno
u zelené a modré infrastruktury a dětských hřišť. Následují brownfieldy (11 %), volné
plochy (7 %), fungující podniky a instituce (4 %), využívané areály pro kulturní události
(3 %) a přírodní památky (1 %).

22

Graf 7: Podíl všech komentářů u odpovědi „Tady vidím příležitost pro rozvoj“ podle různých oblastí
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Zdroj: Magistrát města Ústí nad Labem 2017

Návrhy řešení:
 Využití nezastavěných ploch v sídelní zástavbě. Spolu s obyvateli dané oblasti
vytvořit koncepce pro využití a rozvoj nezastavěných ploch;
 Regenerace nedostatečně využívaných objektů a brownfieldů;
 Zvýšení atraktivity a možností pro trávení volného času v centru města a na
střekovském nábřeží;
 Regenerace sídlišť pro zvýšení kvality života v těchto oblastech.
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Sem bych vzal návštěvu
U této odpovědi lidé vyznačili celkem 434 pocitových bodů. Ve správním území ÚMO
Město bylo zaneseno 262 bodů, dále v ÚMO Střekov 93 bodů, ÚMO Severní Terasa
42 bodů a ÚMO Neštěmice 37 bodů. Průměrný počet bodů na základní sídelní
jednotku (ZSJ) je 4,5. Počet základních sídelních jednotek, které mají větší než
průměrný počet bodů, je 23. ZSJ Ústí nad Labem-střed má jako v předchozích
odpovědích nejvíce bodů, a to celkem 66. Na dalším místě je ZSJ Větruše (49)
a Střekov-lázně (40). Poté s větším rozestupem následuje ZSJ Ke Skřivánku (21).
Nejméně zaznamenaných pocitových bodů z těch ZSJ, co mají vyšší než průměrný
počet bodů na základní sídelní jednotku, je ZSJ Ústí nad Labem-průmyslový obvod
(5), Střížovický vrch III (5) a Tuchomyšl (5).
Graf 8: Počet pocitových bodů ZSJ, která má větší než průměrný počet bodů
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Zdroj: Magistrát města Ústí nad Labem 2017

Tato odpověď zaznamenala nejméně pocitových bodů ze všech šesti částí. Komentářů
u jednotlivých bodů je také v tomto případě mnohem méně než u předchozích
odpovědí. U této části je zajímavé, že respondenti označovali i místa obydlených čtvrtí
nebo konkrétních domů. Tím se dá předpokládat, že by návštěvu vzali k sobě domů.
Poměr mezi body v zástavbě a mimo zástavbu je vcelku vyrovnaný. V následující
tabulce jsou vybrána místa, která zaznamenala více než 4,5 bodů, což je průměrný
počet bodů na základní sídelní jednotku.
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Obrázek 5: Mapa míst s více než průměrným počtem bodů na základní sídelní jednotku

Zdroj: Magistrát města Ústí nad Labem 2017, ČÚZK 2018
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Tabulka 6: Lokality, které zaznamenaly více než 4,5 bodů

Prioritní
oblasti
Zámek Větruše

Hodnocení a popis respondentů

Počet
bodů

Jedno z mála míst v Ústí
nad Labem, které dokáže
návštěvníka okouzlit,
zabavit, nadchnout a
zároveň nasytit.

47

Hrad Střekov

Hrad byl vybudován Janem
Lucemburským počátkem
14. století, aby ochraňoval
labské plavby.

33

Erbenova
vyhlídka

K této rozhledně vede
z Dobětic zelená turistická
stezka, která pokračuje
dále do obce Chuderov
a z centra přes Bertino
údolí žlutá turistická trasa.
Při využití městské
hromadné dopravy je třeba
vystoupit na zastávce
Stříbrníky nebo Dobětice
točna.

22

Tato celoročně volně
přístupná vyhlídka je
vysoká 7 metrů a na její
vrchol vede 47 schodů.

18

Novogotická stavba vystavená na začátku
13. století byla několikrát poškozena. Z dob
husitských válek toto poškození bylo
opraveno. Poslední poškození při náletech
v roce 1945 je viditelné dodnes. Věž se
vychýlila o více než 2 metry.

11

Střekovská
vyhlídka

Kostel
Nanebevzetí
Panny Marie

26

Pro výstavbu tohoto vodního díla na Labi bylo vytvořeno několik
návrhů, avšak současný tvar zdymadel je od architekta Františka
Vahaly.

11

Mírové náměstí

Největší náměstí v Ústí nad Labem v některých lidech nevzbuzuje
pocit hrdosti. Komentáře na toto místo byly podány v negativním
slova smyslu, tudíž někteří respondenti by návštěvě ukázali neduhy
města.

11

Střížovický vrch

Na tomto vrchu jsou tři turistické stezky, které mohou turisté využít
pro procházky či běhání.

11

Nejnovější expozice byla vybudována pro tučňáky brýlové.
Slavnostní otevření se uskutečnilo v prosinci roku 2017.

11

Instituce působí v Ústí nad Labem již od roku 1972, kdy fungovalo
v areálu ústecké chemičky. V roce 1981 se přesídlilo do budovy ve
Varšavské ulici, kde účinkuje dodnes.

10

Masarykovo
zdymadlo

Zoologická
zahrada
Činoherní
studio
Lidické náměstí

Opravené náměstí s celou řadou vodních prvků je místem, které
mohou návštěvníci využít k odpočinku.

9

Pivovar Na
Rychtě

Respondenti v tomto podniku oceňují vlastní výrobu piva a chutné
jídlo.

9

Mariánská
skála

Respondenti u tohoto místa oceňují krásný výhled do okolí. Pro
geology je toto území významnou oblastí výskytu mnoha minerálů
jako například kalcitu, hyalitu a dalších.

8

Městské sady

Tento park v centru města může být dobrou alternativou
mimoměstského prostředí, kde lidé hledají odpočinek nebo prostor
pro sportování.

7

Park Severní
Terasa

Součástí parku jsou vodní plochy s vodotryskem, dětská hřiště
a cesty, které návštěvníci mohou využít pro sportování nebo
vycházky.

7

Bertino údolí

Tímto územím vede naučná stezka. Dále se zde vyskytují
informační cedule o zdejší fauně, flóře a geologii.

6

V této části sídlí vzdělávací instituce, která ve městě působí již od
50. let 20. století.

6

Kampus UJEP

Muzeum města Muzeum města se skládá ze dvou částí. První z nich byla
Ústí nad Labem vybudována v roce 1876 a hlavní vchod je od Sadů B. Smetany.

6

Druhý byl dostavěn v roce 1897 a vstup je od Lidického náměstí.

Podlešínský
potok

Tento levobřežní přítok Labe měří přes 1600 metrů. Jeho součástí
je Vaňovský vodopád a vodopád u Čertova mlýna.

6

Severočeské
divadlo

Divadlo je vystaveno v novobarokním slohu. Můžeme zde najít
rovněž některé secesní prvky.

6

Jezero Milada

Hnědouhelný lom byl napuštěn vodou v roce 2010 a celková plocha
činí přibližně 252 hektarů.

5

Wolfrumova vila Tuto historickou budovu nechal vybudovat ústecký továrník Carl

5

Friedrich Wolfrum.
Zdroj: Magistrát města Ústí nad Labem 2017, obrázky: Cyklotoulky 201?, Magistrát města Ústí nad Labem 201?a, Šedivý 2016,
Turistika 2015, Turistický atlas 2016
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Respondenti čtvrtinu komentářů uvedli ke kulturním pamětihodnostem
a architektonicky významným stavbám. Další necelou čtvrtinu komentářů nelze
specifikovat. Stejné množství komentářů (21 %) má přírodní prostředí s naučnými
stezkami a podniky s institucemi v Ústí nad Labem. Posledních 9 % komentářů
respondenti uvedli k vyhlídkám a rozhlednám ve městě.
Graf 9: Podíl všech komentářů u odpovědi „Sem bych vzal“ návštěvu podle různých oblastí
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Zdroj: Magistrát města Ústí nad Labem 2017

Návrhy zlepšení:
 Zajistit průběžné financování na údržbu a rozvoj dominant města včetně
doprovodných programů zaměřených na návštěvníky;
 Posílení PR zajímavostí ve městě;
 Zajištění údržby a čistoty na veřejném prostranství;
 Podpora místních spolků a občanských aktivit, které se starají o propagaci
města;
 Zavedení SMART konceptu v oblasti cestovního ruchu.

28

Tady je to ošklivé
Nejvíce zaznamenaných bodů ze všech odpovědí má právě tento pocit. Celkem 1442
respondentů označilo některé místo v Ústí nad Labem jako ošklivé. Rozdělení těchto
vyznačených bodů je následující: ÚMO Město 1078 bodů, ÚMO Severní Terasa 141
bodů, ÚMO Neštěmice 133 bodů a ÚMO Střekov 90 bodů. Průměrný počet bodů na
základní sídelní jednotku (ZSJ) je 15. Počet základních sídelních jednotek, které mají
větší než průměrný počet bodů, je 20. Jednoznačně převažující území, které má 366
pocitových bodů, je ZSJ Ústí nad Labem-střed. Dále s počtem 174 zaznamenaných
bodů následuje ZSJ Sady Bedřicha Smetany. Ostatní základní sídelní jednotky mají
o více jak polovinu bodů méně než ZSJ Bedřicha Smetany. ZSJ Severní Terasa (76),
ZSJ U polikliniky (65) a Krásné Březno (43) zaznamenaly větší počet bodů a vychylují
se od zbylých oblastí. Na druhé straně méně ošklivá území, která mají vyšší než
průměrný počet bodů na základní sídelní jednotku, lidé vidí v ZSJ Klíšská-Solvayova
(16), ZSJ Obchodní zóna Všebořice (20), Klíše-Vilová (20), Severní Terasa-střed (23),
Mariánský vrch-Hůrka (24), Střekov-průmyslový obvod (24) a Klíše (27). Tyto oblasti
nezaznamenaly ani 30 pocitových bodů.
Graf 10: Počet pocitových bodů ZSJ, která má větší než průměrný počet bodů
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Zdroj: Magistrát města Ústí nad Labem 2017

V tomto případě obyvatelé zaznamenávali převážně území než konkrétní objekty.
Na následujícím obrázku a v tabulce jsou vybrána místa, která zaznamenala 15 a více
bodů, což je průměrný počet bodů na základní sídelní jednotku.

29

Obrázek 6: Mapa míst s více než průměrným počtem bodů na základní sídelní jednotku

Zdroj: Magistrát města Ústí nad Labem 2017, ČÚZK 2018
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Tabulka 7: Lokality, které zaznamenaly 15 a více bodů

Prioritní
oblasti

Hodnocení a popis respondentů

Počet
bodů

Mírové náměstí

Z komentářů je zřejmé, že
chybí zelené plochy,
rostliny, keře a stromy,
které by oživily tuto
betonovou a v létě
rozpálenou plochu v centru
města. V této oblasti se
vyskytují rovněž méně
začlenění spoluobčané,
kteří zde tráví volný čas,
požívají alkohol a vysedávají na lavičkách. Tomuto nepřispívá ani
skutečnost, že tu jsou obchody s levným zbožím, večerky nebo
non-stop podniky. Velké množství reklamních ploch zhoršuje vzhled
místa.

83

Důvodem ošklivosti tohoto
místa jsou budovy, které se
na některých místech
rozpadají, dále přílišná
koncentrace reklam,
rozbité chodníky a schody,
nepořádek či výskyt
obchodů s levným zbožím.

63

Problémem místa, které se
nachází mimo centrum, je
nepořádek a povalující se
odpadky. Pro některé toto
místo není vhodné ani k
pořádání kulturních akcí
a nevyhovuje jim ani
zábavný běh Barvám neutečeš. Důvodem může být přílišná
hlučnost.

61

Lidem zejména vadí
vyskytující se méně
přizpůsobiví obyvatelé,
zápach, výskyt zdejších
podniků a vzhled budovy
bývalého autobusového
nádraží.

44

Za hlavní příčinu ošklivosti
respondenti uvádějí
především skladbu lidí
a jejich chování, které
může být vyvoláno požitím
většího množství alkoholu.
To mohou koupit

42

Hraničář

Areál mezi
parkem Severní
Terasa a ulicí
Krušnohorská

Zastávka
Divadlo (ulice
Revoluční)

Okolí zastávky
Mírové náměstí
(ulice
Hrnčířská)

31

v okolních večerkách či obchodech s levným zbožím. Mnohdy je
místo považováno za ostudu města, kterou turisté uvidí při příjezdu
do Ústí nad Labem.

Předlice 1. část

V městské části Předlice se vyskytují 2 oblasti, které jsou dle
výzkumu ošklivé. Prvním z nich je území mezi ulicemi Marxova,
Prostřední a Hrbovická.

36

Předlice 2. část

Druhá rozsáhlejší část Předlic se nachází mezi ulicemi Za
Válcovnou, Jateční, U Vlečky, Průmyslová, Na Nivách a Sklářská.

35

Nevzhledný objekt je vymezen ulicemi Příčná, Dlouhá a Haltonská.
Rozestavěná
parcela v centru Jde o rozestavěné betonové staveniště, které zde stojí již několik let
ve stejném stavu.
města

30

Lidem se nelíbí zejména vzhled a uspořádání parku, které by
potřebovalo moderní úpravu.

30

Ulice Klíšská

Jde o oblast od Mánesových sadů po křižovatku nad Kauflandem.
Ulice je v nočních hodinách méně osvětlená a může tak
v procházejících lidech vyvolávat úzkost či nepříjemný pocit.

29

Ulice Tovární

V komentářích bylo uvedeno, že je ulice špinavá a je zde cítit silný
zápach, který se šíří dál do města.

28

Ulice
Drážďanská

V této oblasti byly označovány spíše okolní domy než samotná
ulice, a proto se můžeme domnívat, že jsou zde ošklivé
a zanedbané budovy, které by měly být opraveny.

27

Weinmannova
ulice

Podél panelových domů mezi ulicemi Masarykova a Winstona
Churchilla lidé vidí špínu a nepořádek. Toto místo zahrnují stále
mezi centrum města, které by takto vypadat nemělo.

26

Okolí krajského
úřadu

Oblast okolo ulic Pivovarská, Krajská a K Národnímu domu
považují respondenti za ponuré místo. Zdejší průchod je pro
procházející nepříjemným zážitkem, protože se zde drží špína.

23

Blok budov u
západního
nádraží

Mezi ulicemi U chemičky, U České besedy a Revoluční se nachází
nevyužívané domy, které se postupem času rozpadají. Jsou
nehezkým obrázkem města.

22

Ulice Dlouhá

V blízkosti dětského hřiště se vyskytují problematické skupiny osob,
které se chovají nepořádně a někteří požívají omamné látky.
Respondenti upozornili na průchod z tohoto místa do Hrnčířské
ulice, který je velmi nevzhledný a zapáchá.

21

Bývalý hotel
Máj

Tento několikrát vyhořelý objekt je ve špatném stavu a na své okolí
nepůsobí hezky.

18

Kamenolom

Na lom uprostřed města není půvabný pohled. Někteří si přejí
ukončení těžby a rekultivaci antropogenně zničeného místa.

17

Budova
Kooperativy

Budova jižně od Severočeského divadla vzhledově nevypadá dobře
poblíž architektonické dominanty ze začátku 20. století. Její
rekonstrukce podlehla moderním křivkám, což dle respondentů
vedle divadla nepůsobí hezky.

17

Sady B.
Smetany

32

Městské sady

Z komentářů vyplývá, že se lidem nelíbí potrubí, které prochází
tímto parkem, moc hlasitá hudební produkce při kulturních akcích
a rozbité železné vyhlídky, které využívají konzumenti omamných
látek.

15

Zdroj: Magistrát města Ústí nad Labem 2017, obrázky: Google maps 2017a, Google maps 2017c, Muzeum města Ústí nad
Labem 201?, Páral et al. 201?, Vilímek 2015

Z grafu 10 lze vyčíst, že 26 % komentářů uvádí příčinu ošklivosti výskyt odpadků, špíny
a zápachu. Celkem 21 % komentářů nelze specifikovat. Dalším důvodem ošklivosti
jsou lidé (16 %), kteří se vyskytují v oblasti zanesených pocitových bodů, a zanedbané
budovy či stavby (16 %). Obsahem 7 % komentářů jsou zanedbané komunikace
a cesty. Špatně udržovaná zeleň a malé množství vegetace je uváděno v 6 %
komentářů. Respondenti ve 3 % uvedli, že příčinou je nadměrný hluk v dané lokalitě,
a rovněž nadměrné množství dopravy. Zbylá 2 % komentářů zaznamenala, že
důvodem ošklivosti daného místa je velké množství reklamních ploch.
Graf 11: Podíl všech komentářů u odpovědi „Tady je to ošklivé“ podle příčiny ošklivosti
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Zdroj: Magistrát města Ústí nad Labem 2017

Návrhy řešení:
 Posílení úklidu ve městě zvláště v jádrových oblastech města;
 Nastavení efektivnějšího systému prevence proti ilegálním skládkám;
 Zavedení opatření a programů se zaměřením na osoby bez domova
realizovaných přímo v ulicích města;

33

 Podpora a realizace SMART řešení v oblasti reklam s cílem kultivace
a snížení počtu reklamních bannerů a dalších ploch;
 Údržba veřejného prostoru a budov v uličním prostoru.

34

Tady je to nebezpečné
K nebezpečnosti ve městě přidalo pocitový bod celkem 1135 obyvatel. Necelých 65 %
z těchto bodů bylo vyznačeno v ÚMO Město, 17,8 % v ÚMO Neštěmice, 10,8 %
v ÚMO Střekov a zbylých přibližně 6,5 % v ÚMO Severní Terasa. Průměrný počet
bodů na základní sídelní jednotku (ZSJ) je 11,8. Počet základních sídelních jednotek,
které mají větší než průměrný počet bodů, je 27. Dominující ZSJ je opět Ústí nad
Labem-střed se 195 pocitovými body. S velkým odstupem následují ZSJ Sady
Bedřicha Smetany (78), ZSJ Krásné Březno (68), ZSJ Mojžíř (58) a ZSJ Předlice, které
zaznamenaly ještě nad 50 bodů. Opakem jsou oblasti bezpečnější. Mezi ně můžeme
zařadit například ZSJ Předlice-průmyslový obvod, ZSJ Střekov-Kamenný vrch nebo
ZSJ Všebořice-u vozovny. To jsou však oblasti, které mají vyšší než průměrný počet
bodů na základní sídelní jednotku. Existují tedy i oblasti bezpečnější, které
v následujícím grafu nejsou uvedeny.
Graf 12: Počet pocitových bodů ZSJ, která má větší než průměrný počet bodů
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Zdroj: Magistrát města Ústí nad Labem 2017

Většinu pocitových bodů respondenti zanesli do oblastí vyloučených lokalit nebo tam,
kde se koncentrují obyvatelé méně začlenění do společnosti nebo drogově závislý.
Ve většině případů nebyl označen pouze jeden objekt, ale body byly označeny po celé
části oblasti. Sečteny jsou tedy body, které jsou nejblíže k místu, kde existuje vyšší
koncentrace bodů. Krajina více pozměněná člověkem obsahuje vyšší podíl bodů než
přírodní krajina bez většího vlivu antropogenní činnosti. Na následujícím obrázku
a v tabulce jsou vybrána místa, která zaznamenala více než 11,8 bodů, což je
průměrný počet bodů na základní sídelní jednotku.

35

Obrázek 7: Mapa míst s více než průměrným počtem bodů na základní sídelní jednotku

Zdroj: Magistrát města Ústí nad Labem 2017, ČÚZK 2018
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Tabulka 8: Lokality, které zaznamenaly více než 11,8 bodů

Prioritní
oblasti

Hodnocení a popis respondentů

Okolí zastávky Tato ulice se nachází v
Mírové náměstí centru města. Je výchozí
zastávkou pro lidi, kteří
v ulici Hrnčířská

Počet
bodů
69

vlakem přijedou do Ústí nad
Labem na hlavní nádraží
a chtějí využít městskou
hromadnou dopravu. První
pohled při příjezdu do města není líbivý a reprezentativní, což
zaznívá z komentářů. Problémem jsou skupiny lidí, kteří zde po
většinu dne vysedávají na lavičkách a popíjejí alkohol či požívají
jiné omamné látky. Dalším negativem je zápach, nepořádek a
špína. Respondenti zmiňují zejména nedopalky v kovových
zámcích u stromů, přeplněné odpadkové koše a odpadky poházené
po zemi.

Ulice
Drážďanská

Mojžíř

Předlice 1. část

Nebezpečnou oblast lidé
také vnímají v Krásném
Březně podél ulice
Drážďanská a přilehlých
ulic. Problémem je
kriminalita, nepořádek
a chodci, kteří nerespektují
silnici, jakožto komunikaci
pro motorová vozidla.

63

Pocit nebezpečí vytváří
skupiny lidí, které jsou
méně začleněné do
společnosti, dále
neopravené domy, které
mohou v lidech vyvolat
strach nebo nepořádek po
ulicích či chodce a děti
nerespektující současný provoz na silnicích. Jde především o
území okolo ulice Jindřicha Plachty a zastávky Mojžíř-sídliště.

58

V Předlicích je pro
respondenty nebezpečno
kolem ulic Prostřední
a Hrbovická. Problém u této
lokality je stejný jako
v Mojžíři.

57

37

Ulice Dlouhá

Poblíž ulice Hrnčířská jsou
další 2 oblasti, které jsou
nebezpečné. Jednou z nich
je dětské hřiště v ulici
Dlouhá. Problémem je shluk
drogově závislých lidí,
bezdomovců nebo dalších
méně začleněných skupin
obyvatel, kteří vyvolávají
pocit nebezpečí.

41

Ulice Klíšská

Tyto body byly zaznamenány od Mánesových sadů po křižovatku
nad Kauflandem. Komentáře respondentů popisují jako hlavní
problém koncentraci méně začleněných občanů, kteří jsou hluční
a nepořádní. Dříve působící ubytovna byla zrušena, což některé
obyvatele donutilo vystěhovat se do jiné části města. Podobné
komentáře se vyskytly i u následujícího bodu (ulice Weinmannova).

37

Jedná se zejména o okolí panelových domů mezi ulicemi
Masarykova a Winstona Churchilla.

34

Tato hrubá stavba chátrá a láká problematické osoby, kteří se zde
scházejí. Hlavní otázkou této budovy je její zabezpečení proti
zhroucení po jejím opakovaném vyhoření.

28

Hlavní nádraží

Nádraží je druhou nebezpečnou lokalitou poblíž ulice Hrnčířská.
V tomto případě je problém stejný jako na dětském hřišti v ulici
Dlouhá.

25

Předlice 2. část

Další oblast v Předlicích, která byla označena za nebezpečnou, je
v okolí ulic Sklářská, Na Nivách, Průmyslová, U Jeslí a Ulice práce.

24

Ulice
Purkyňova

U této střekovské lokality si lidé stěžují na kriminalitu, hluk
a obtěžování. Stížnosti se převážně týkaly prostranství kolem
ubytovny, která zde poskytovala ubytování pro sociálně slabší
obyvatele. V současné době je ubytovna uzavřena. Dalším
problémem jsou projíždějící automobily. Ty ohrožují místní děti,
kteří si hrají a běhají po silnici.

21

Městské sady

Za nebezpečné považují respondenti i některé parky ve městě.
Důvodem nebezpečí jsou pochybné existence, kteří se zde
vyskytují zejména v nočních hodinách.
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Mírové náměstí

Tato oblast má podobné problémy jako ulice Hrnčířská nebo
Dlouhá. Problematice tohoto místa neprospívají ani zdejší herny
a noční podniky.

19

Nešťastně umístěné protidrogové centrum v blízkosti mateřské
školky, vědecké knihovny a Českého rozhlasu vytváří napětí mezi
drogově závislými a dalšími obyvateli.

18

Problémem je zapáchající prostředí v podchodu pod budovou
bývalého autobusového nádraží, kde se vyskytují bezdomovci a jiné
problémové skupiny lidí. Otevřené schodiště v podchodu vedoucí
do soukromého prostoru nepřidává na přehlednosti a rovněž
nedodává pocit bezpečí.

18

Weinmannova
ulice
Bývalý hotel
Máj

Drug out klub

Zastávka
Divadlo
v Revoluční
ulici
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Ulice Bratří
Mrštíků,
Žukovova
a Truhlářova

Tato oblast navazuje na ulici Purkyňova. Zde mají problém
s kriminalitou, hlukem, obtěžováním a dětmi na silnicích.
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Křižovatka ulic
Všebořická,
Plynárenská
a Lipová

Jako nebezpečné místo byla označena křižovatka, kterou protínají
ulice Všebořická, Plynárenská a Lipová. Zde se přivaděč města k
dálnici D8 kříží s komunálními silnicemi. Automobilisté tuto
křižovatku označují za nepřehlednou. Jediným možným způsobem
jak přejít přivaděč je přes nadchod, který se rozpadá, protože je
neudržovaný a lidé se po něm bojí chodit. Nejbližší přechod pro
chodce je od tohoto místa vzdálen přibližně 300 metrů, což pro
překonání dvouproudé silnice představuje poměrně zdlouhavé
obcházení.
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Ulice Okružní

Respondenti označili zastávky Kaufland v ulici Okružní za
nebezpečné místo.
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Mánesovy sady

Vedle Městských sadů je toto další park, kde dle respondentů hrozí
nebezpečí.

13

Křižovatka ulic
Masarykova,
Sadová a Stará

Poslední zmíněnou oblastí je křižovatka u polikliniky, kde se kříží
ulice Masarykova, Sadová a Stará. V komentářích panují stížnosti
na agresivní chování návštěvníků místních hospod a klubů, kteří
obtěžují kolemjdoucí na ulici.

13

Zdroj: Magistrát města Ústí nad Labem 2017, obrázky: Google maps 2011b, Google maps 2011c, Google maps 2012a, Google
maps 2014, Google maps 2017b

Graf 12 ukazuje, že 31 % komentářů uvádí jako příčinu nebezpečnosti daného místa
výskyt lidí, kteří vytváří pro okolí pocit nebezpečí. Respondenti vidí příčinu i v dopravě,
která byla uvedena ve 22 % komentářů. O procento méně komentářů nelze
specifikovat. Zbylé příčiny nebezpečnosti jsou zanedbané komunikace a cesty (12 %),
odpadky, špína a zápach (6 %), zanedbané budovy a stavby (5 %), neudržovaná zeleň
(2 %) a nadměrný hluk (1 %).
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Graf 13: Podíl všech komentářů u odpovědi „Tady je to nebezpečné“ podle příčiny nebezpečnosti
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Zdroj: Magistrát města Ústí nad Labem 2017

Návrhy řešení:
 Zvýšení počtu městských strážníků v ulicích a asistentů prevence kriminality
zvláště v takzvaných problematických oblastech;
 Posílení činností terénní sociální práce zaměřené na oblasti, kde se lidé cítí
nebezpečně;
 Kultivování veřejného prostředí, které by vedlo k vyššímu pocitu bezpečí;
 Obnova dětských hřišť a sportovišť v obytných zónách;
 Zabezpečení nebezpečných úseků komunikací, kde hrozí nebezpečí střetu
s vozidlem.
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