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Pracovní verze 
Tento dokument obsahuje tematická opatření k návrhové části 

Strategie rozvoje města 2021-2030, která byla diskutována na 

pracovních skupinách. 

Pracovní skupiny jsou 4: Image města jako metropole regionu, 

Prosperita města, Udržitelná mobilita a Kvalita života a soudržnost 

jeho obyvatel 

Upozorňujeme, že návrhová část Strategie rozvoje města 2021-2030 

je stále ve fázi přípravy, a proto následující tematická opatření jsou 

pracovními verzemi, které se mohou nadále upravovat. 

Veřejnost bude mít možnost seznámit se s širším obsahem Strategie 

rozvoje města 2021-2030 na veřejném projednání, které se uskuteční 

ve středu 4. 12. 2019 od 16.00 hodin v Informačním středisku města 

Ústí nad Labem. 
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Strategická oblast: Image města jako metropole regionu 

Tematické opatření:  Rozvoj cestovního ruchu 

Cíle opatření  

 Využít cestovní ruch pro zlepšení image města, život jeho obyvatel a podnikatelské příležitosti  

 Zkvalitnit využití potenciálu cestovního ruchu ve městě v návaznosti na jeho okolí a jednotlivé 
turistické atraktivity a cíle   

Strategie opatření 

Turismus v Ústí nad Labem prozatím nepředstavuje klíčovou součást hospodářství města a jeho 
stávající význam vypovídá o jeho celkové atraktivitě. Důvodem je dlouhodobě nízká image města, 
způsob využití turistického potenciálu a nedostatečná úroveň spolupráce mezi jednotlivými aktéry. 
Turismus však může být efektivním řešením nejen pro změnu stávající image, ale také vhodnou 
cestou ke zvýšení kvality života obyvatel a rozvoji podnikatelských příležitostí.   

Atraktivita města pro návštěvníky je odrazem úrovně kvality života obyvatel. Její posílení proto souvisí 
s tím, jak se město stará o svůj celkový rozvoj, nabídku kulturních, sportovních služeb, bezpečnost 
obyvatel, kvalitu životního prostředí, dopravy nebo způsob využívání veřejného prostoru. Klíčová 
rozhodnutí města je proto nezbytné posuzovat v kontextu dopadů na jeho atraktivitu pro návštěvníky.  

Úspěšný rozvoj cestovního ruchu je zcela závislý na kvalitě spolupráce mezi veřejným, soukromým a 
neziskovým sektorem. Rolí města jako vlastníka klíčové turistické infrastruktury a služeb je iniciovat 
vzájemnou spolupráci aktérů, spolupracovat na kvalitnějším využití potenciálu a podílet se na 
marketingové podpoře. Mezi vhodné rozvojové aktivity dále patří budování kapacitní veřejné 
infrastruktury, vhodné využívání volných objektů, rozvojových území (brownfields), kultivace 
veřejného prostoru nebo zajištění bezpečnosti a informovanosti pro potřeby návštěvníků. Ve vztahu 
k soukromému sektoru by město mělo vytvářet zdravé prostředí pro rozvoj podnikatelských příležitostí 
a investic.  

S ohledem na úroveň dostupného potenciálu přímo ve městě ve vztahu k  atraktivitě jeho okolí, je 
nezbytné rozvoj turismu založit na vzájemné spolupráci s okolními obcemi a provozovateli turistických 
atraktivit v tomto území. Vhodnou formou je podpora společných projektů, ale také zintenzivnění 
spolupráce v rámci turistické oblasti České středohoří a Ústeckého kraje, jehož výsledkem bude 
posílení města jako metropole regionu.  

Konkrétní strategie v oblasti cestovního ruchu je součástí samostatného strategického dokumentu - 
Koncepce rozvoje cestovního ruchu města Ústí nad Labem do roku 2030.  

Návrh typových aktivit/projektů Koordinátor 
(zodpovědný subjekt) 

Spolupráce 

1. Koordinovat politiku města s ohledem na činnosti 
v oblasti územního plánování, využití veřejného 
prostoru, podpory kultury, sportu, dopravy, 
bezpečnosti a marketingu  

Město Ústí nad Labem 
– odbor strategického 
rozvoje 

Město Ústí nad Labem – 
odbor investic a 
územního plánování, 
odbor kultury sportu a 
sociálních služeb, 
živnostenský odbor 

2. Plnit doporučení a aktivity vycházející z platné 
Koncepce rozvoje cestovního ruchu 

Město Ústí nad Labem 
– odbor strategického 
rozvoje (oddělení 
cestovního ruchu) 

Dle Koncepce rozvoje 
cestovního ruchu 

Ukazatel úspěchu  
Kritérium 
úspěchu 

Zdroj dat Způsob vyhodnocení   

Počet přenocování hostů 
v hromadných ubytovacích zařízení  

+ 2,5 % ročně Statistika ČSÚ Ročně od roku 2020 

Akční plán a vyhodnocení Koncepce 
rozvoje cestovního ruchu  

Naplňování 
Koncepce  

Město Ústí nad Labem Ročně od roku 2021 
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Strategická oblast: Kvalita života a soudržnost obyvatel 

Tematické opatření:  Dostupné kulturní a volnočasové služby  

Cíle opatření  

 Zkvalitnit dostupnost kulturní a volnočasové nabídky a přizpůsobovat ji preferencím obyvatel města  

 Využít kulturní, sportovní a volnočasové aktivity ke zlepšení soudržnosti obyvatel města a celkové 
image 

Strategie opatření 

Pro Ústí nad Labem jako tradiční průmyslové město v současné době zatížené řadou strukturálních 
a sociálních problémů představuje podpora kultury, sportu a volnočasových aktivit cestu ke změně. 
To dokládá řada mezinárodních zkušeností u měst, které si prošly obdobným historickým vývojem 
jako Ústí nad Labem.  Kvalitní kulturní a volnočasová nabídka odpovídající vzdělanostní a sociální 
struktuře obyvatel, pro jejíž rozvoj město dokáže vytvořit dlouhodobě stabilní a transparentní 
podmínky, přispívá k posílení sounáležitosti obyvatel s městem, jejich vzájemné soudržnosti, oživení 
veřejného prostoru a celkovému zlepšení jeho vnějšího obrazu a atraktivity. Podpora vhodných 
kulturních žánrů, sportovních a volnočasových aktivit je tak efektivním nástrojem k řešení stávajících 
problémů v jednotlivých částech města (centrum, sídliště, periferie, vyloučené lokality, veřejný 
prostor).   

Přestože město v posledních letech do podpory kulturních zařízení, sportovní infrastruktury a akcí 
investuje, nejsou tyto výdaje dostatečné k významu potenciálních přínosů. Provedený výzkum také 
potvrdil, že přes aktivity města, nejsou jeho obyvatelé s aktuální nabídkou kulturních a volnočasových 
služeb zcela spokojeni.  

V oblasti podpory kultury je proto nezbytné kontinuálně zlepšovat podmínky pro její rozvoj, a to nejen 
jejich tradičních forem, ale rovněž nových progresivních žánrů tak, aby výsledkem byly pestré 
možnosti pro obyvatele a návštěvníky města. Za tím účelem musí být zlepšována stávající pravidla 
pro její podporu. Tato pravidla musí kulturní zařízení motivovat ke spolupráci a vytváření nabídky, 
která bude pro obyvatele a návštěvníky atraktivní. Prostor pro vlastní aktivní kulturní vyjádření je 
nezbytné poskytnout také obyvatelům města, občanským iniciativám a neprofesionálním kulturním, 
uměleckým a společenským aktivitám, a to jak ve veřejném prostoru, tak v jednotlivých kulturních 
zařízeních na území města.  

V oblasti podpory sportu je nezbytné se soustředit na zapojení co největšího počtu obyvatel do 
sportovních a volnočasových aktivit. Klíčová je v tomto směru zejména podpora dětí a mládeže, u 
které by mělo být snahou vybudovat na základě osvětových programů návyk sportovat a vnímat sport 
jako samozřejmou součást životního stylu. Zásadní je také kvalita, přístupnost a finanční dostupnost 
sportovní a volnočasové infrastruktury. Město i nadále musí podporovat její modernizaci, vhodné 
doplnění a vytvářet podmínky pro zajištění jejího maximálního využití. Tím bude vytvořeno kvalitní 
zázemí pro všesportovní přípravu místních sportovních klubů, sportovců, veřejnosti, dětí a mládeže. 
V případě podpory vrcholového (organizovaného) sportu je vhodné stanovit priority, neboť kvalitní 
sportovní výsledky mohou přispět k budování pozitivní image města. 

Kulturní, volnočasové a sportovní aktivity včetně konaných akcí ve městě je nezbytné vzájemně 
koordinovat a kvalitně cíleně komunikovat vůči veřejnosti za použití moderních komunikačních 
prostředků včetně sociálních sítí.  

Za účelem realizace této strategie by město mělo zpracovat a důsledně naplňovat novou Koncepci 
podpory kultury a aktualizovat stávající Koncepci sportu a tělovýchovy ve městě Ústí nad Labem.  

Návrh typových aktivit/projektů Koordinátor 

(zodpovědný subjekt) 

Spolupráce 

1. Koordinace kulturních a sportovních aktivit ve 
městě a jejich marketingová komunikace ve 
vztahu k občanům a návštěvníkům města  

Odbor kultury, sportu a 
sociálních služeb 

Odbor strategického rozvoje 
(oddělení cestovního ruchu), 
Městské služby Ústí nad Labem, 
DDM, Ústecký kraj a jím zřizované 
organizace, kulturní a sportovní 
zařízení ve městě, sportovní kluby 
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2. Revize pravidel pro podporu kulturních a 
sportovních akcí z rozpočtu města  

Odbor kultury, sportu a 
sociálních služeb 

Odbor strategického rozvoje 
(oddělení cestovního ruchu) 

3. Provedení pasportizace sportovní 
infrastruktury ve městě včetně vytvoření 
jednotného systému jejího zpřístupnění pro 
veřejnost   

Odbor kultury, sportu a 
sociálních služeb 

Městské služby Ústí nad Labem, 
Sportovní zařízení ve městě, 
Ústecký kraj, sportovní kluby  

4. Obnova, rozšiřování a budování kvalitní 
kulturní, sportovní a volnočasové infrastruktury 
ve vlastnictví města  

Odbor kultury, sportu a 
sociálních služeb 

Odbor městských organizací a 
školství, odbor investic a územního 
plánování 

5. Vypracování Koncepce podpory kultury ve 
městě Ústí nad Labem na období 2020+ 

Odbor kultury, sportu a 
sociálních služeb 

Odbor strategického rozvoje 
(Městské infomační centrum), 
kulturní zařízení ve městě 

6. Aktualizace Koncepce sportu a tělovýchovy ve 
městě Ústí nad Labem na období 2020+  

Odbor kultury, sportu a 
sociálních služeb 

Městské služby Ústí nad Labem, 
Sportovní zařízení ve městě, 
sportovní kluby 

Ukazatel úspěchu  Kritérium úspěchu Zdroj dat Způsob vyhodnocení   

Návštěvnost kulturních zařízení  
a akcí ve městě  

V roce 2027 zvýšení o 
25% a její udržení 

Databáze města Ročně od 2020 – 
kulturní zařízení/akce 
s placeným vstupným 

Využití sportovních zařízení 
(infrastruktury)  

V roce 2025 dosažení 
75% využití a její 
udržení  

Jednotná databáze 
sportovní 
infrastruktury  

Ročně od roku 2021 
po dokončení 
pasportizace a 
vytvoření systému  

Zvýšení výdajů na kulturu a sport  V roce 2023 průměrně 
12,5% z celkového 
rozpočtu města a její 
udržení  

Rozpočet města  Ročně od roku 2020 
na základě součtu 
výdajů města na 
kulturu a sport  



 

 

Strategická oblast: Prosperita města  

Tematické opatření:  Zdravé podnikatelské prostředí 

Cíle opatření  

 Podpořit podnikavost a ekonomickou aktivitu obyvatel města 

 Zvýšit atraktivitu města pro investice s vyšší přidanou hodnotou 

Strategie opatření: 

Ústí nad Labem je město s relativně nízkou podnikatelskou aktivitou, což je dáno jeho orientací na 
tradiční průmyslovou výrobu velkých podniků zejména v oblasti chemického, zpracovatelského 
průmyslu nebo energetiky. Postupně se struktura hospodářství s vybudováním průmyslových zón a 
příchodem investorů mění, ale vysoký podíl zpracovatelského průmyslu zůstává. Důsledkem nižší 
podnikatelské aktivity a struktury hospodářství města je nedostatek atraktivních pracovních 
příležitostí, což snižuje jeho atraktivitu zejména pro obyvatele v produktivním věku. 

Pro vytvoření zdravého podnikatelského prostředí je nezbytné vytvářet dlouhodobě stabilní podmínky 
a mít k dispozici propracovanou pro-investorskou politiku. Na podporu podnikatelského prostředí je 
potřebné vytvořit systém podpory rozvoje malého a středního podnikání, zahrnující prvky podpory 
začínajících podnikatelů, úspěšných místních firem a firem s růstovým potenciálem. Tento program 
musí zahrnovat způsob péče jak o stávající podnikatelské subjekty, tak nové potenciální investory 
naplňují principy pro-investorské politiky. 

Z hlediska pro-investorské politiky by se město mělo soustředit na pečlivý výběr investorů, jehož 
předpokladem je vytvoření transparentních pravidel pro jejich podporu. Zaměřit se na investory, kteří 
budou vytvářet pracovní místa s vyšší přidanou hodnotou a dokáží efektivně využít nastupujícího 
fenoménu automatizace a digitalizace (Průmyslu 4.0). Za tím účelem musí město investovat do 
technologického zkvalitňování stávajících průmyslových zón, modrozelené, technické a dopravní 
infrastruktury. Místo investic na zelené louce je pro investiční záměry vhodné přednostně využívat 
území stávajících brownfieldů. Pro realizaci rozvojových investic a podnikatelských příležitostí je však 
nezbytné vytvořit podmínky v rámci územního plánu. 

Podporu zaslouží také podnikatelské příležitosti v sektoru služeb, cestovním ruchu a kreativních 
průmyslech. V těchto oborech se často uplatňují lidé s vyšším vzděláním a inovativním myšlením, jež 
mají dlouhodobý vztah k danému místu a mohou využít stávající kapacity pro ekonomickou činnost 
zejména v centru města, což přispěje k jeho oživení a atraktivitě. Specifickou podporu je také 
s ohledem na strukturu obyvatel města žádoucí věnovat rozvoji sociálního podnikání.  

Podpora podnikatelského prostředí je tak jedním z pilířů, která je základem budoucí prosperity města 
a spokojenosti jeho obyvatel. 

Návrh typových aktivit/projektů Koordinátor 

(odpovědný subjekt) 

Spolupráce 

1. Vytvoření pravidel na podporu stávajících a nových 
investorů (podnikatelů) zahrnující způsob 
komunikace (poradenství), podmínky podpory a 
návazné spolupráce 

Město Ústí nad Labem 
– odbor strategického 
rozvoje  

Město Ústí nad Labem – odbor 
investic a územního plánování; 
Ústecký kraj, Inovační centrum 
ÚK, CzechInvest, investoři; 
podnikatelé 

2. Podpora investorů s inovačním potenciálem 
produkcí s vyšší přidanou hodnotou, službách a 
kreativních průmyslech na základě pravidel podpory 

Město Ústí nad Labem 
– odbor strategického 
rozvoje  

Město Ústí nad Labem – odbor 
investic a územního plánování; 
Ústecký kraj, Inovační centrum 
ÚK, CzechInvest, investoři; 
podnikatelé 

3. Investování do technologického zkvalitnění 
stávajících průmyslových zón včetně související 
technické a veřejné infrastruktury   

Město Ústí nad Labem 
– odbor investic a 
územního plánování  

Město Ústí nad Labem – odbor 
strategického rozvoje;  
CzechInvest, investoři; 
podnikatelé 

4. Využívání brownfieldů s ohledem na umístění 
lokality a druh využití pro investice a podnikatelské 
příležitosti  

Město Ústí nad Labem 
– odbor investic a 
územního plánování  

Město Ústí nad Labem – odbor 
strategického rozvoje; Ústecký 
kraj, CzechInvest; investoři; 
podnikatelé 

5. Podpora rozvoje sociálního podnikání  Město Ústí nad Labem 
- odbor sociálních věcí  

Město Ústí nad Labem – odbor 
strategického rozvoje; 
podnikatelé, NNO, MPSV  
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Ukazatel úspěchu  Kritérium úspěchu Zdroj dat Způsob vyhodnocení   

Snižování rozdílu mezi průměrnou 
mzdou v podnikatelském sektoru 
mezi krajem (městem) a průměrem 
ČR  

V roce 2030 dosažení 
průměru ČR 

ČSÚ, MPSV – 
regionální statistika 
ceny práce 
(informační systém o 
průměrném výdělku), 
webová aplikace 
www.platy.cz  

Ročně od roku 2020 
sledování vývoje 
ukazatele  

Nová pravidla na podporu investorů 
a podnikatelů ve městě 

Schválení radou a 
zastupitelstvem města  

Město Ústí nad 
Labem  

Platnost pravidel 2023 

Počet podpořených podnikatelských 
subjektů  

Dle vytvořených 
pravidel  

Město Ústí nad 
Labem 

Ročně od roku 2023 
sledování vývoje 
ukazatele  

Využití brownfields pro podnikání a 
ekonomickou činnost Bude určeno 

Město Ústí nad 
Labem 

Ročně – údaje o počtu 
a velikosti brownfields 
v m2 

http://www.platy.cz/


 

 

Strategická oblast: Udržitelná mobilita   

Tematické opatření:  Atraktivní dopravní systém ve městě 

Cíle opatření  

 Přizpůsobení dopravního sytému města jeho budoucím rozvojovým potřebám 

 Dosažení atraktivního dostupného a bezpečného systému veřejné dopravy na území města 

 Omezování individuální automobilové dopravy ve městě ve prospěch hromadné dopravy a udržitelných 
dopravních forem   

Strategie opatření: 

Možnost přirozeného pohybu lidí po městě podstatně ovlivňuje jeho atraktivitu pro život obyvatel, 
návštěvníky a rozvoj podnikatelských příležitostí. Dopravní systém musí odpovídat významu dopravy a 
reflektovat budoucí dopravní potřeby města. Ty jsou odlišné od doby, kdy byly vytvořeny základy 
současného dopravního systému. Dopravní systém proto bude vyžadovat realizaci zásadních 
dopravních projektů spojených s vybudováním stanice vysokorychlostní železnice (VRT), vybudováním 
vnitřního městského okruhu a napojení města na dálnici D8 a silnici E442 na Děčín (viz také opatření: 
Vnější dostupnost města). Omezení pro budoucí rozvoj představují také brownfieldy, které ve městě 
vznikly jako součást již nevyužívané dopravní infrastruktury. Tato území však představují cenná 
rozvojová území, která mohou významně zkvalitnit úroveň veřejného prostoru ve městě. Pro realizaci 
klíčových dopravních staveb je nezbytné vytvářet podmínky v rámci územního plánu města. 

Dopravní systém města je tak nezbytné řešit komplexně jako soubor dílčích opatření zahrnující 
veřejnou hromadnou dopravu, individuální automobilovou, ale také cyklistickou, vodní a pěší dopravu. 
Při vytváření uceleného systému hromadné dopravy musí být kladen důraz na její celkovou provázanost 
s jednoznačným preferováním jejich udržitelných forem. Město za tím účelem musí přijmout a realizovat 
aktivní politiku. Koncepční přístup by město mělo uplatňovat prostřednictvím aktuálního Plánu 
udržitelné městské mobility.   

Prioritně by mělo Ústí nad Labem usilovat o zatraktivnění městské hromadné dopravy (MHD), a to na 
úkor individuální osobní dopravy. To vyžaduje zlepšování dopravní obslužnosti města, stanovení 
standardů kvality přepravy, investice do zkvalitňování technické infrastruktury, preferenčních opatření 
a moderních ekologických dopravních prostředků. 

Snaha o přirozené omezování individuální automobilové dopravy by měla být doprovázena aktivní 
politikou města v oblasti řešení parkování v klidu, které je dlouhodobým problémem zejména na 
některých ústeckých sídlištích. Řešením je přijetí opatření v podobě vymahatelných pravidel parkování 
a využití moderních smart řešení, jejichž cílem bude znevýhodnění individuální automobilové dopravy 
na úkor veřejné. Součástí tohoto řešení musí být také zlepšení dostupnosti možností parkování např. 
výstavba parkovacích domů, případně zkapacitnění stávajících parkovišť.  

Přestože morfologie města není zcela ideální pro rozvoj cyklistické nebo pěší dopravy, mělo by město 
vytvářet podmínky pro její větší zapojení do jeho dopravního systému (vytváření cyklo-pruhů, budování 
cyklostezek, cyklistické infrastruktury atd.). Podporován by měl být vznik atraktivních a bezpečných 
dopravních spojení pro chodce a cyklisty propojujících centrum, periferie a další body zájmu ve městě 
a jeho okolí.  Zájem města zaslouží také větší integrace vodní dopravy do dopravního systému města 
(budování mol, přístavišť a související infrastruktury).  

V souladu s trendy by město mělo podporovat také alternativní formy dopravy, jejichž rozvoj souvisí 
s rychlých rozvojem sdílené ekonomiky a moderních technologií, které mohou přispět k celkovému 
zlepšení dopravního systému města. Vhodnou formou je podpora rozvoje elektromobily nebo vodíkové 
dopravy prostřednictvím budování související infrastruktury nebo vytváření podmínek pro sdílení 
dopravních prostředků.  

Návrh typových aktivit/projektů Koordinátor 

(odpovědný subjekt) 

Spolupráce 

1. Přebudování dopravního systému ve městě 
v návaznosti na klíčové dopravní stavby 
(vytvoření podmínek v rámci územního plánu)  

Odbor dopravy  
a majetku 

Odbor strategického rozvoje, Odbor 
investic a územního plánování, 
Dopravník podnik města Ústí nad 
Labem, Městské obvody, Ústecký kraj  

2. Zatraktivnění městské hromadné dopravy  Dopravník podnik  Odbor dopravy a majetku, Odbor 
strategického rozvoje, Odbor investic a 
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územního plánování, Dopravník podnik, 
Městské obvody, Ústecký kraj (DSÚK) 

3. Vytvoření motivačního systému parkování ve 
městě 

Odbor dopravy  
a majetku 

Odbor strategického rozvoje, Městské 
obvody 

4. Budování systému dopravních spojení pro pěší 
a cyklisty včetně větší integrace vodní dopravy 
do dopravního systému města  

Odbor dopravy  
a majetku 

Odbor strategického rozvoje, Odbor 
investic a územního plánování, 
Dopravník podnik, Městské obvody 

5. Vyšší míra integrace řeky Labe do dopravního 
systému města 

Odbor dopravy  
a majetku 

Dopravní podnik, Povodí Labe, Ústecký 
kraj 

6. Vyváření podmínek pro alternativní formy 
dopravy (elektromobilita, sdílení dopravních 
prostředků) 

Odbor dopravy  
a majetku 

Odbor strategického rozvoje, Odbor 
investic a územního plánování, 
Dopravník podnik, Městské obvody 

Ukazatel úspěchu  Kritérium úspěchu Zdroj dat Způsob vyhodnocení   

Změna podílu dělby přepravní práce 
pro veřejnou hromadnou dopravu 

+1% v roce 2023  

+2% v roce 2028 

Město Ústí nad Labem 
- sociodopravní 

průzkum 

V souladu s Plánem 
udržitelné městské 

mobility 

Akční plán Plánu udržitelné městské 
mobility a jeho monitoring 

Naplňování Plánu 
udržitelné městské 
mobility 

Město Ústí nad Labem 
Ročně v souladu 

s Plánem udržitelné 
městské mobility 


