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1 Výsledky ankety

1. 1 Co obyvatelům chybí a jak by chtěli do budoucna území využívat?

Drtivá většina respondentů by chtěla zachovat co nejvíce divoké přírody. Zhruba polovina respondentů 
by využila nový park k procházkám. Dále by pak rádi využívali park ke sportování nebo zahradničení.

1000 200 300 400 500 600

Co nejvíce divoké přírody 570

Místo k procházkám 288

Sportovní vyžití 78

Prostor pro zahradničení 22

Vodní nádrž 3

Nevím 2

Čístota v přilehlé komunikaci 
Vinohradská a jejím okolí

1

Prostor pro živočichy 1

Park pro rodiny a děti 1

Něco pro děti 1

Infrastrukturu pro budoucí rozvoj 
města do okolí

1

Dostupnost MHD 1

Ostatní plochy průmysl apod. 1

Nechat zásoby písku  
pro případ povodní

1

Bydlení v kombinaci s parkem 
a maloplošným „chráněným 
přírodním výtvorem“

1

Bydlení 1
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1. 2 Co konkrétního by obyvatelé v místě chtěli?

Naprostá většina respondentů by v parku ráda pozorovala divokou přírodu. Dále by zde respondenti rádi 
měli pěší a cyklistické propojení mezi jednotlivými městskými částmi, sportovní zázemí, naučnou stezku, 
dětská hřiště nebo vodní plochy. Část respondentů by ráda rozšířila území parku směrem na jih.

1000 200 300 400 500 600

Pozorovatelny divoké přírody 519

Pěší a cyklistické propojení mezi 
čtvrtěmi

226

Co nejvíce divoké přírody 100

Naučná stezka 82

Sportovní zázemí 71

Dětská hřiště 66

Rozšíření parku na jih území 20

Vodní plochy 9

Veřejná ohniště a grily 3

Nic 3

Park 3

Lavičky a pinpongové stoly 3

Koupaliště / biotop 3

Vodní prvky - jezírko, funkční pítka 
pro ptáky a hmyz, fontána...

2

Pěší oblast 2

Severní část - prostor pro hnízdění 
ptáků pod dozorem odborníků, jižní 
část - několik jezírek, minicentrum 
pro poznávání zákonitostí přírody, 
malé hřiště pro děti apod.

1
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1000 200 300 400 500 600

Úklid lokalit od odpadků a vytvoření 
pěšin a k údržba plochy

1

Zákaz vjezdu cyklistů 1

Zeleň 1

Offroadová trať pro kola, motorky... 1

Odpočinkové či relaxační zóny 1

Ochrana hnízdišť vlh a břehulí 1

Občasné akce (prohlídky zaměřené 
na pozorování přírody, umím si před-
stavit kulturní akce typu festival)

1

Něco podobného jako Růženin lom 
(Hády, Brno)

1

Zachování atypického rázu krajiny 1

Nevím 1

Nedotčené území 1

Využití pro potápění 
s adekvátní regulací

1

Místo k odpočinku 1

Letní kino 1

Lesopark s vodní plochou 1

Registrovat VKP 1

Pořádný psí výběh 1

Klid pro vzácné druhy ptáků 1

In-linová a běžecká dráha 1
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1000 200 300 400 500 600

Žádná lidská činnost 1

Dohled na čistotu a klid v lokalitě 1

Dirtpark Písečná 1

Ponechat co nejvíce úhorů 1

Celá lokalita nezastavitelným územím 
(v ÚPmB) a plocha přírodního 
chrakteru (MZCHÚ, VKP, ÚSES apod.)

1

Bydlení 1

Bazén 1
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56 %
32 %
12 %

Lokalitu a okolí znám, ale chodím sem zřídka

Na lokalitě a v okolí se pravidelně vyskytuji

Lokalitu neznám

41 %
30 %

25 %
4 %

Jsem z jiné části města

Bydlím v sousedství lokality (dotčeného území) 
– MČ Brno-Černovice, Brno-Slatina, Brno-Tuřany

Nejsem z Brna

Nebydlím v sousedství, ale jsem zaměstnaný 
nedaleko (např. průmyslová zóna)

2  Statistika respondentů

2. 1 Bydliště respondentů

Větší část respondentů pochází z jiné městské části, třetina je obyvatelem městské části Brno-Černovi-
ce nebo sousední městské části a čtvrtina respondentů nepochází z Brna.

2. 2 Znalost lokality

Více než polovina respondentů předmětnou lokalitu zná, ale navštěvuje ji zřídka. Třetina respondentů 
navštěvuje lokalitu pravidelně.
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62 %
31 %
6 %
1 %
0 %

18–39 let

40–59 let

60–79 let

Do 18 let

80 let a více

51 %
19 %
17 %
10 %
3 %
0 %

Pozorování přírody

Pouze procházím/projíždím

Nijak

Krátkodobá rekreace

Pracuji zde

Bydlení

2. 3 Věková struktura

2. 4 Jak respondenti využívají lokalitu v současnosti?

Polovina respondentů využívá lokalitu k pozorování přírodního fenoménu. Pětina respondentů lokalitou pouze 
prochází nebo projíždí. Další pětina lokalitu nevyužívá vůbec. Desetina respondentů využívá lokalitu ke krátko-
dobé rekreaci v podobě sportování, procházek nebo zahrádkářské činnosti.vštěvuje lokalitu pravidelně.


