
 

 
 

 

 

INTERAKTIVNÍ POCITOVÁ MAPA 
MĚSTA ÚSTÍ NAD LABEM  

 

NÁVOD PRO INTERAKTIVNÍ APLIKACI  

 

 

 

Trápí vás problémy našeho města? Líbí se vám místa v našem městě 

nebo naopak se vám některá místa nelíbí? Chcete se aktivně zapojit  

do sběru informací  

a názorů o veřejných místech v našem městě? Využijte interaktivní 

pocitovou mapu města Ústí nad Labem. 

Interaktivní pocitová mapa města je nástroj umožňující zachycení Vašeho 

pocitu z určitého místa do mapy. Jedná se o prostředek pro společné 

plánování veřejných prostor a strategických a koncepčních materiálů.  

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

Pocitová mapa byla vytvořena ve spolupráci Odboru strategického rozvoje – oddělení 

koncepcí a Odboru investic a územního plánování - oddělení GIS, magistrátu města Ústí nad 

Labem. 

 

Obsah 

 

1. KDE POCITOVOU MAPU NAJDU? ................................................................................ 1 

2. INFORMACE O PROJEKTU .......................................................................................... 1 

3. NA JAKÝCH ZAŘÍZENÍCH LZE S POCITOVOU MAPO PRACOVAT? .......................... 2 

4. JAK ZANESU BOD (POCIT) DO MAPY? ....................................................................... 2 

5. K JAKÝM MÍSTŮM A KOLIKRÁT SE MOHU VYJÁDŘIT? .............................................. 3 

6. JAKÉ DALŠÍ FUNKCE UŽIVATELI POCITOVÁ MAPA NABÍZÍ ...................................... 3 

7. JAK NEJSNADNĚJI VYHLEDÁM MÍSTO V MAPĚ ........................................................ 3 

8. JAK MOHU V MAPĚ ZOBRAZIT JEN NĚKTERÉ VRSTVY?.......................................... 4 

9. JAK ZMĚNÍM PODKLADOVOU MAPU? ........................................................................ 5 

10.   KDYŽ SI NEVÍM RADY, MOHU NĚKOHO KONTAKTOVAT? ....................................... 5 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

1 
 

1. KDE POCITOVOU MAPU NAJDU? 

Pocitová mapa je dostupná z webu Strategie rozvoje města www.strategie-usti.cz (sekce 

POCITOVÁ MAPA). 

 

2. INFORMACE O PROJEKTU 

Mapová aplikace Pocitová mapa města Ústí nad Labem je nástroj umožňující zachycení pocitu 

z určitého místa ve městě do mapy. Jedná se o nový prostředek pro společné plánování 

veřejných prostor. 

Pro efektivitu plánování veřejného prostoru, je nutné znát názor širší veřejnosti. Interaktivní 

mapou město rozšiřuje možnosti aktivního zapojení veřejnosti prostřednictvím počítače  

či mobilního zařízení do plánování veřejného prostoru. Aplikace umožňuje občanům zadávat 

tzv. pocitové body přímo do mapy. 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.  

V případě, že místo bude vícekrát označeno jako „Tady to je nebezpečné“, dojde  

k upozornění policie s výzvou zvýšené pozornosti k takovémuto místu. 

Dále Magistrát plánuje využít výstupy pocitové mapy pro plánování investičních akcí, vytváření 

koncepcí dopravy, využití či přeměnu veřejného prostranství pro volnočasové aktivity nebo 

zmiňované předávání informací městské policii. 

Vyhodnocení výsledků projektu bude uveřejněno po ukončení přístupu do aplikace Pocitové 

mapy na webu města Ústí nad Labem a webu Strategie rozvoje města.  Časový termín 

ukončení přístupu do interaktivní mapy bude uveřejněn v aktualitách na webových stránkách. 

Vyhodnocení bude vyjádřeno v mapě a doplněno textovým popisem výsledků. Výstupy 

projektu budou následně předloženy vedení města Ústí nad Labem, příslušným odborům  

a složkám města s doporučením k nápravě a zlepšení stavu. 

http://www.strategie-usti.cz/
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3. NA JAKÝCH ZAŘÍZENÍCH LZE S POCITOVOU MAPOU PRACOVAT? 

Pocitovou mapu lze spustit na všech počítačích (Windows, Linux, Apple) a mobilních 

zařízeních (Android, iOS, Windows Mobile). 

4. JAK ZANESU BOD (POCIT) DO MAPY? 

Na pravé straně (z vašeho pohledu) se nachází lišta, kde jsou uvedeny otázky. Každá z vět 

reprezentuje jednu barvu. Pocit je vyjádřen danou větou.  

 

Pocit z určitého místa, můžete zachytit do mapy následujícím postupem: 

1) Klikněte myší na zvolenou barvu přiřazenou k větě/pocitu. 

2) Poté klikněte na vybrané místo na mapě. 

3) Na pravé straně se vám zobrazí nabídka s možností přidat komentář,  

do vyznačeného textového pole, v případě zájmu, vyplňte váš komentář. 

4) Pokud chcete změnit umístění bodu před uložením, zaškrtněte možnost „Před 

uložením dodatečně přemístit váš pocit“ (postup přemístění bodu je popsán v kapitole 

níže). 

5) V případě zaškrtnutí políčka „dodatečně přemístit váš pocit“, můžete vložený bod 

přesunout. 
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6) Pro potvrzení umístění místa klikněte na tlačítko „uložit“. Uložený bod již nelze 

přesouvat ani nijak editovat.  

Postup přemístění bodu: 

1) Po zanesení bodu do mapy se vám otevře nabídka s možností vložit KOMENTÁŘ. 

2) Zaškrtněte políčko „Dodatečně přemístit bod v mapě“. 

3) Nasměrujte kurzor PC myši na bod, který jste do mapy zanesli. 

4) Kliknutím na bod a jeho přidržením, můžete provést jeho přesunutí. 

5) Pro potvrzení místa klikněte na tlačítko „Uložit“. 

5. K JAKÝM MÍSTŮM A KOLIKRÁT SE MOHU VYJÁDŘIT? 

1) Pocit vyjádřený otázkou lze zanést na libovolné místo města Ústí nad Labem  

(pro výstupy projektu budou uvažovány jen pocitové body spadající do území města). 

2) Přiřadit lze libovolný počet pocitových bodů k vybranému místu nebo místům.  

Pro relevantnost vyhodnocení prosíme o přiřazení maximálně tří bodů pro každou  

z otázek. 

6. JAKÉ DALŠÍ FUNKCE UŽIVATELI POCITOVÁ MAPA NABÍZÍ 

1) Zanesení pocitového bodu do mapy. 

2) Přiřazení komentáře k vybranému pocitovému bodu. 

3) Nabídku podkladových map. 

4) Možnost zapínat / vypínat mapové vrstvy. 

5) Vyhledávání dle adres, ulic, parcel a turisticky významných míst. 

6) Pohled Google Street View. 

7) Vymezení hranic městských částí pro lepší orientaci.  

7. JAK NEJSNADNĚJI VYHLEDÁM MÍSTO V MAPĚ 

Pro snazší vyhledání místa na mapě použijte vyhledávač umístěný v pravém horním rohu 

mapy. Vyhledávat lze: 

1) Adresy (zadávejte ve tvarech: "Lovecká 2705"; "Lovecká 2705, 40004"; "Lovecká 2705, 

40004 Trmice"); 

2) Ulice (zadávejte ve tvarech: "Dlouhá"; "Dlouhá, Ústí nad Labem"); 

3) Parcely (zadávejte ve tvarech: "1/1"; "1/1, Klíše"; "1/1 Klíše"; "Klíše, 1/1"; "Klíše 1/1"); 

4) Dominanty města (zadávejte ve tvarech: “ZOO“; “Zimní stadion“; …). 



 

4 
 

  

Pro hromadné vyhledávání podle více kritérií lze využít nástroj rozšířeného vyhledávání: 

 

8. JAK MOHU V MAPĚ ZOBRAZIT JEN NĚKTERÉ VRSTVY? 

1) V nástrojové liště klikněte na ikonu   

2) Zatrhněte vrstvy, které chcete v mapě vidět: 

I. vrstvy otázek/pocitů; 

II. vrstva správních hranic; 

III. vrstva katastrálního území; 

IV. vrstva adres. 
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3) Zatrhněte vrstvy, které chcete v mapě vidět. 

 

9. JAK ZMĚNÍM PODKLADOVOU MAPU? 

Aplikace nabízí vedle základní černobílé podkladové mapy několik dalších. Podkladové mapy 

můžete přepínat po kliknutí na ikonu 

 

10. KDYŽ SI NEVÍM RADY, MOHU NĚKOHO KONTAKTOVAT? 

V případě jakýchkoliv dotazů neváhejte využít kontakty dostupné pod ikonou  

 

 


