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Struktura: 

1. Dotazníkové šetření 

2. Veřejné projednání 

3. Další kroky v projektu 

 



1. Dotazníkové šetření 

• probíhalo od 1. 4. do 29. 4. 2011 

• dotazník obsahoval 14 převáţně otevřených otázek a  bylo jej možné vyplnit 

online na webových stránkách města nebo jej odevzdat v Informačním centru 

• distribuce tištěných dotazníků proběhla společně s Informačním listem města  

• dotazníkového šetření se účastnilo celkem 148 respondentů, z nichţ 52 

vyplnilo dotazník online a  96 v tištěné podobě 
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Nákupní oblast

Sídliště Štěpnice

Hernychova vila a okolí

Kostel a okolí

Autobusové nádraží

Wolkerovo údolí

Okolí Roškotova divadla

Sportoviště

Kociánka

Nemocnice

Nádraží ČD

Náměstí a okolí

1. Jaká místa jsou v Ústí nad Orlicí 
podle vašeho názoru nejdůležitější? 
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61 

Ostatní

K letišti

Do Cakle ze sídliště Štěpnice

Chodníky Hylváty

Dukla-nemocnice

Wolkerovo údolí

Pěší trasa na Andrlův Chlum

Sídliště Štěpnice - centrum

Nádraží ČD - město

Cyklostezky

2. Jaké pěší a cyklistické trasy jsou pro 
vás nejdůležitější? 

Místa a trasy 
Dotazníkové šetření 



Čistota a hlučnost 

 „Wolkerovo údolí - krásný 

lesopark, ale díky vandalům 

jsou poničené altány“ 

3 

3 

3 

5 

6 

6 

6 

10 

64 

Ostatní

Klub "Káčko"

Okolí heren a barů

Ulice Tvardkova

Ulice 17. listopadu

Sídlišt Štěpnice

Náměstí při akcích

Okolí nádraží ČD

Obchvat města

4. Která místa jsou nejproblematičtější z 
hlediska hlučnosti? 

 „Hylváty vzhledem k 

neskutečnému mnoţství 

autobusů“ 

Dotazníkové šetření 



Bezpečnost – doprava a kriminalita 
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38 
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Ostatní

Hylváty, menší uličky

Místa s nedostatečným…

Park pod divadlem

Sídliště Štěpnice

Podměstí

Cesta přes Wolkerovo údolí…

Cesta k vlakovému nádraží

Podchod Královéhradecké…

5. Která místa vnímáte jako 
nejproblematičtější, co se týče pocitu 

bezpečí? (kriminalita) 

1 

1 

2 

2 

6 

7 

14 

Okolí nemocnice

ZŠ Komenského a okolí

Letohradská ulice…

Ulice 17. listopadu

Kociánka

Autobusy přes Hylváty…

Obchvat - přechody pro…

5. Která místa vnímáte jako 
nejproblematičtější, co se týče 

pocitu bezpečí? (doprava) 

Dotazníkové šetření 



Problémy s parkováním 
  „Parkoviště u nemocnice - nejen 

úprava povrchu, ale i přidat stromy“ 

 „Navrhuji řešit pravidelnou MHD 

malými autobusy“  

 „Za celá dlouhá léta není moţné spojit 

vlakové nádraţí s centrem města 

mikrobusy k příjezdu, odjezdu rychlíků, 

nebylo by nutné jezdit osobními 

automobily. V jiných městech to tak 

funguje a po cca hodině odjíţdí od 

nádraţí malé autobusy do sídlišť a 

centra města.“ 

 „Ze sídlišť na nádraţí. Při pravidelné 

dopravě by ubylo počtu aut na nádraţí 

i ve městě (při současném zvýšení 

ceny parkovného)“ 
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Ostatní

Ulice 17. listopadu

Ulice T.G. Masaryka

Celé město

Sídliště Štěpnice

Nádraží ČD

Okolí nemocnice a Galenu

Centrum města a jeho nejbližší okolí

6. Která místa jsou nejproblematičtější z 
hlediska parkování? 

Dotazníkové šetření 



Problematické trasy 
  „pěší cesta k ZUŠ J. Kociana od MŠ 

Klubíčko a přes Kociánku - velký provoz 

jednosměrnou ulicí“ 

 „Pěší cesta na nové nádraţí, nádraţí je 

příliš daleko, je výhodnější jet autobusem 

nebo autem do České Třebové, Naprosto 

nevyhovující přístup k poště po 

schodišti!!!“ 

 „Cyklostezka pod městem - vjezd pod 

ţelezniční most, schody do Cakle, nedá 

se tam jít s kočárkem nebo s kolem.“ 

 „náměstí - velký provoz, klidně bych dala 

zákaz vjezdu mimo dopravní obsluhy (za 

podmínky, ţe bude jinde moţnost 

parkování)“ 
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Ostatní

Roh Perly

Trasa k letišti

Chodník do Oldřichovic

Průchod Kociánkou

Podjezd u Medriku

Ulice T.G. Masaryka - pohyb vozidel v…

Trasa do Kerhartic

Československá ulice - rychlost,…

Přes Wolkerovo údolí: centrum - Dukla

Trasa pro pěší kolem Tiché Orlice

Nenávaznost cyklostezek

Trasa do Hukvald

Cesta na nádraží ČD

7. Jaké trasy nebo úseky tras (pěší, cyklistické) 
jsou pro město a jeho okolí 
nejproblematičtější? 

Dotazníkové šetření 



Co ve městě chybí 
 „„Spojení Wolkerova údolí 

cestou za letištěm do lesů u 

Stráţného“ 

 „Chybí mi něco, jako park 

pod divadlem před dvaceti 

lety. Stromy, lavičky, tráva, 

ptáci ...“ 

 „Sportovní areál pro děti 

různého věku, herní prvky, 

sportoviště“ 

 „Místo kam jít a mít si kde 

sednout“ 

 „Semaforem řízené 

přechody pro chodce“ 
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Ostatní

Spojení nádraží ČD a centra města

Úprava Kociánky

Dopravní hřiště

Děstské centrum

Spojení sídliště Dukla a centra města

Víceúčelové hřiště pro děti

Odpadkové koše

MHD

Údržba, čistota

Nová zeleň

Výtvarné prvky

Úpravy povrchů chodníků

Spojení pro cyklisty

Dětská hřiště

Spojení pro pěší (cesta, chodník,…

Lavičky

Zeleň pro relaxaci

Organizace parkování

8. Co ve městě nejvíce chybí? 

Dotazníkové šetření 



Jaká místa řešit přednostně? 

 „Přednostně by se mělo město 

věnovat opravě chodníků ve 

městě, úpravy skrytých zákoutí v 

centru a okolí centra“ 

 „dopravní situaci, frekvenci aut a 

hlučnosti na ulici Čs. Armády a 

Tvardkova“ 

 „Parkování v centru města a 

obsazeností Kociánky-resp. 

hracích prvků pro děti, mládeţí!!!“ 

 „kruhový objezd u Hernychovy 

vily“ 

 „Nahrazení Kociánky něčím 

uţitečnějším, více přírodním a 

méně betonovým“ 
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Průjezd automobilů městem

Herny

Osvětlení

Dostupnosti nádraží ČD

Přejezd do Kerhartic

Autobusovému nádraží (kryté)

Hřbitov Hylváty

Úprava zákoutí

DDM

Zeleň

Podchod Královéhradecká

Park pod divadlem

Parkoviště u nemocnice

Úprava Kociánky (méně betonu, více zeleně)

Využití areálu Perly

Nové železniční stanici

Organizaci parkování

9. Kterému z problematických míst by se mělo vedení města 
věnovat přednostně? 

Dotazníkové šetření 



Jaké trasy řešit přednostně? 

 

 „Ţelezniční podjezd Mendrik“ 

 „Spojení cyklostezek mimo silnice, 

nebo oprava povrchu“ 

 „Kruhový objezd u Hernychovi vily - 

zbytečně velký provoz v centru města.“ 

 „Rekreační úpravě městských lesů na 

Andrlův chlum“ 
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Ostatní

Trasa do Knapovce

Přístup k dětské poliklinice

Trasa Strážný - Hutvald

Oldřichovice

Trasa do Hutvald -…

Údržba stávajícíh…

Trasa na Letohradu

Průchod Kociánkou

Trasa do Černovíru

Přes Wolkerovo údolí

Cesta na nádraží ČD

Chodníky

10. Kterým problematickým cyklistickým a 
pěším trasám by se mělo vedení města věnovat 

přednostně? 

Dotazníkové šetření 



Využití Perly 

 „Nízkoprahové centrum pro pouliční 

mládeţ“   

 „Nejlepší by bylo vytvořit něco, kde 

budou nějaká pracovní místa (firmy, 

společnosti). Určitě ne obchody!“ 

 „Kulturní centrum propojené s 

turistickou ubytovnou a informačním 

centrem, z části parkovací plocha a 

plocha pro DDM a další neziskové 

organizace.“ 

 „Park, který bude z části zaměřen i na 

aktivní trávení volného času - dětská 

hřiště, moţná i hřiště pro seniory, dráhy 

na petanque, stolní tenis, umělá 

lezecká stěna ...“ 

 „Stromy, lavičky, cestičky, dětská hřiště, 

fontány, cukrárna – denní kafeterie, 

bludiště, jezírka“ 

 „Pořádné dětské hřiště pro nejmenší 

děti“ 

 „Rockový klub“ 
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Ostatní

Malometrážní byty

Cikrárna, kavárna, venkovní…

Zájmové aktivity pro děti a…

Něco, co vytvoří pracovní místa

Náměstí

Obchodní centrum

Veřejné služby (knihovna, DDM…

Trh

Park

Parkování

11. Jaké využití zóny Perla vidíte jako 
potřebné a smysluplné v dlouhodobém 

časovém horizontu? 

Dotazníkové šetření 



Na jaké skupiny ve městě se zaměřit? 

Děti 
v předškolním 

věku 
10% 

Maminky na 
mateřské  

12% 

Lidé 
v produktivní

m věku  
13% Lidé 

s omezenou 
pohyblivostí 

14% 

Senioři  
16% 

Děti ve 
školním věku, 

mládež  
35% 

12. Na kterou skupinu by se měly aktivity 
města v oblasti veřejných prostranství v 

nejbližší době zaměřit?  

Dotazníkové šetření 



Sociodemografické charakteristiky 

Ve výzkumu byli rovnoměrně zastoupeni 

muţi (49%) i ţeny (51%). 

Muţi 
49% 

Ţeny 
51% 

13. Pohlaví 

16-30 let 
12% 

 31-45 
27% 

46-60 
21% 

61-75 
33% 

76 a více 
7% 

14. Věk 

Jednotlivé věkové kategorie respondentů byly ve 

výzkumu rovnoměrně zastoupeny a struktura 

respondentů odpovídá průměrné věkové pyramidě 

ČR.   

Dotazníkové šetření 
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Další kroky v projektu  

3. Veřejné projednání 
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Další kroky v projektu  

+10 aktivit/důvodů   

+10 míst 

prolínání aktivit 

- triangulace 

+10 lokalit region/město/obec 

místo 

      lokalita 

http://www.slideshare.net/sfgreatstreets/pps-managing-great-public-spaces 
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Další kroky v projektu  

+10 lokalit region/město/obec 

  lokalita 

náměstí čtvrť 

destinace 

čtvrť 

    lokalita 

ulice 

ulice 

   lokalita 

čtvrť 

     lokalita 

místo 

místo 

místo 
místo 

místo 

místo 

místo 

místo 

místo 

místo 

místo 

+10 míst 

+10 důvodů 

proč na místě být   



Další kroky v projektu  

+10 lokalit v Ústí nad Orlicí 

– Náměstí a okolí 

– Kociánka 

– Nádraţí ČD 

– Nemocnice a Galen 

– Perla 

– Podchod  

– Sportovní areál Cakle 

– Roškotův park a Farní zahrada 

– Wolkerovo údolí 

– Andrlův Chlum 

– K letišti 

– Sídliště Štěpnice 

– Sídliště Podměstí 

– Sídliště Dukla 

– Hylváty 

– Kerhartice 

– Černovír 

– Knapovec 



Další kroky v projektu  









Další kroky v projektu  
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Další kroky v projektu  

+10 aktivit / důvodů 

proč na místě být   
místo 
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Další kroky v projektu  



+10 lokalit v Ústí nad Orlicí 
 

– Náměstí a okolí 

– Kociánka 

– Nádraţí ČD 

– Nemocnice a Galen 

– Perla 

– Podchod  

– Sportovní areál Cakle 

– Roškotův park a Farní zahrada 

– Wolkerovo údolí 

– Andrlův Chlum 

– K letišti 

 

Další kroky v projektu  

– Sídliště Štěpnice 

– Sídliště Podměstí 

– Sídliště Dukla 

– Hylváty 

– Kerhartice 

– Černovír 

– Knapovec 



Další kroky v projektu  

+10 lokalit v Ústí nad Orlicí 

– Náměstí a okolí 

– Kociánka 

– Nádraţí ČD 

– Nemocnice a Galen 

– Perla 

– Podchod  

– Sportovní areál Cakle 

– Roškotův park a Farní zahrada 

– Wolkerovo údolí 

– Andrlův Chlum 

– K letišti 

– Sídliště Štěpnice 

– Sídliště Podměstí 

– Sídliště Dukla 

– Hylváty 

– Kerhartice 

– Černovír 

– Knapovec 



Děkuji za pozornost 

 

 

 

 

Nadace Partnerství – 20 let pro lidi a přírodu 


