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Výstupy pocitové mapy MČ Medlánky 

Podněty pro pocitovou mapu městských částí byly sbírány v období od dubna do června roku 2018 jako součást aktivit 
v rámci přípravy strategie #brno2050. Setkání s občany v MČ, na kterém byla představena strategie i plány MČ 
s následující diskusí s občany, proběhlo dne 18. 4. 2018.  

 

Respondent Počet 

Muž  13 

Žena  23 

18-25 let 5 

26-35 let  15 

36-45 let  11 

46-60 let 3 

61-75 let  2 

Středoškolské s maturitou 6 

Středoškolské bez maturity 1 

Vysokoškolské   29 

Déle než 10 let   21 

Do 10 let  7 

Do 5 let  4 

Méně než rok 3 

Setkání MČ 19 

Web 39 

Celkem 58 

 
Souhrnnou analýzu pocitové mapy za celé Brno včetně analýzy ohnisek pocitů, shluků a další informace naleznete zde: 
https://mestobrno.maps.arcgis.com/apps/MapSeries/index.html?appid=1623962fb5fc47aa8d7c7f8fe549374d 

Podrobnější informace k označeným bodům a polygonům naleznete v této webové aplikaci: 
https://www.pocitovemapy.cz/brno2050/nahled. Vpravo dole lze vybrat možnost „zobrazovat pouze místa s komentářem 
“ a následně si lze přečíst jednotlivé vzkazy respondentů.  

 

 

Pocitová mapa: respondenti mohli ke každé z otázek označit 

až 3 místa (příp. oblasti pro poslední dvě otázky) a doplnit je 

konkrétním komentářem.  

 

https://mestobrno.maps.arcgis.com/apps/MapSeries/index.html?appid=1623962fb5fc47aa8d7c7f8fe549374d
https://www.pocitovemapy.cz/brno2050/nahled
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Dále respondenti odpovídali na tři otevřené otázky: 

• Co máte na vaší čtvrti rádi, v čem je skvělá? 

• Co je pro vás ve vaší čtvrti největší problém? 

• Co by vám zpříjemnilo život ve vaší čtvrti? 

 

Souhrn 

Medlánky jsou městskou částí, kde se obyvatelům dobře žije, pochvalují si blízkost přírody, zeleň a poklidný charakter 

čtvrti. Místní rádi tráví čas a relaxují v okolí Medláneckého rybníka, Malé Baby, Medláneckých kopců Zámeckého parku 

či letiště. Za problematický považují nedostatek služeb v centru, a to zejména absenci pošty, lékaře, bankomatu, 

pekařství a většího obchodu s potravinami; někteří respondenti zmiňují absenci ploch pro stavění RD. V oblasti dopravy 

si místní stěžují na provoz a nedostatek parkovacích míst, oproti jiným městským částem však situace není tak špatná, 

hrozbou pro některé je vybudování silnice Ivanovice-Medlánky–Komín (Bystrc), která by mohla narušit klidný ráz 

Medlánek. Dále jsme se dotazovali na vnímání centra městské části a v drtivé většině respondenti polygonem 

označovali jako centrum okolí zámeckého parku. Mezi oblasti, kde se má městská část dále rozvíjet, jsou obyvateli 

označovány plochy za stávající zástavbou na pomezí MČ Medlánky a Řečkovice, zde navrhují výstavbu rodinných domů. 

Plochy bydlení a stavební parcely byly navrhovány i mezi Výzkumným ústavem veterinárního lékařství a Ceitec Science 

Parkem.  

Přehled odpovědí na otázku: Co máte na vaší čtvrti rádi, v čem je skvělá? 

 
• Příroda, zeleň, klid 8x  

• Krásná příroda, lidé. 

• Okolí, lesy, lidé. 

• Klidné prostředí, ještě stále má kouzlo "jak na vesnici" a přitom je centrum za rohem 

• Klidné prostředí na okraji města, blízkost přírody, rybník, výborná MŠ, spousta hřišť (nejen) pro děti; vedení 

městské části, které má zájem na zlepšování prostředí a služeb, které komunikuje s občany a dá na jejich názory 

• Skvělé bydlení, blízko přírody, snadno se dá dostat do centra, možnost sportovního vyžití. 

• Je na okraji velkoměsta a přitom na krok od přírody, vesnický ráz 

• Je tu plno zeleně, přírody a přitom dobré spojení do města. 

• Hezké prostředí, možnost pro vycházky jak se psem, tak s kočárkem i většími děti. 

• Je tady krásně, plno zeleně, kulturní akce, dobré dopravní spojení 

• Je kousek od centra a přitom je tu klid a velmi blízko k přírodě 

• Skvělá dostupnost do města, ale hned za domem příroda 

• Je to kousek do přírody, je zde relativně čisto a slušné volnočasové vybavení pro rodiny 

• Blízkost přírody Struktura obyvatel Činnosti v oblasti kultury, sportu z iniciativy MČ 

• Skvělé místo pro život. Hlavně pro mladé rodiny. V tomto ohledu určitě nejlepší v Brně, není zde nadměrná 

zástavba. 

• Medlánky jsou úžasné místo k životu pro rodiny a všechny, kdo ocení klid a blízkost přírody. Líbí se mi, že jsou 

na okraji Brna, přitom do centra stále kousek, dopravní obslužnost je výborná. Zároveň oceňuji občanskou 

vybavenost (až na tu poštu...), příjemné hospůdky a restaurace, komunikaci zastupitelstva s občany a 

občanskou společnost, která je zde živá. 

• Bydlení téměř venkovského typu ve velkoměstě, se všemi výhodami venkova 

• Blízko do lesa okraj Brna vesnická atmosféra 
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• Je tady klidná a pohodová nálada. Lidi jsou rádi a hrdí bydlet v lokalitě Brna jako jsou Medlánky 

• Komunitní život, spousta zeleně, dobrá dostupnost do města a zároveň do přírody 

• Že je to tam jako na vesnici. Je upravená, vymýšlí se nové věci. Jsou tam krásné kvetoucí stromy. 

• Čtvrť je krásná, je ji zelení zvelebovat  

• Líbí se mi biokoridor podél medláneckého potoka a dostatek hřišť pro děti  

• Je tady nejkrásnější příroda, biokoridor od rybníka směrem Pergl je překrásný 

• Prodloužení Žebetinek, „Žebetínská cesta“ směr letiště (jenom by tam neměla parkovat auta, pár metů od 

silnice snad ujde každý!) 

• Líbí se mi prostor kolem letiště, přírodní rezervace, místo procházek, nezničit  

• Skvěle se zde žije 

• Blízkost přírody, klid, „zazeleňování“ sídliště, dobrá dostupnost do centra  

• Venkovní zahrada (přírodní zahrada) s ohništěm 

• Pěkné okolí (otevřená zahrada u medl. Rybníka), příroda, rozvíjí se a vylepšuje (vysázení nových stromů...)  

• Dostatek dětských hřišť a míst pro děti 2x 

• Dostupné MŠ, rod. Centrum v pěkném okolí  

• Centrum volného času Jabloňka se svými aktivitami pro děti a dospělé 

• klidová zóna letiště by měla být zachována 

• Rekreační zóna Letiště Medlánky. Rozhodně tudy nestavět žádnou silnici, jak by někteří rádi. Totálně by to 

znehodnotilo zdejší území. 

• panelová cesta mezi Medlánkami a Komínem, měla by tak zůstat, jen cyklostezka 

• Medlánecké letiště je ideálním místem, kde se stavit při procházkách na občerstvení. 

• Okolí letiště a Medláneckého kopce (okruh od rybníka přes ulici Turistickou k letišti, podél Medláneckého 

kopce do zámeckého parku a zpět k rybníku a do nové obytné čtvrti) je velmi příjemným místem pro vycházky 

a trávení volného času. Doufám, že k realizaci obchvatu kolem letiště nebo do Ivanovic nakonec nedojde, zcela 

by to zničilo charakter Medlánek jako zelené a klidné městské části. 

• Okolí Malé Baby - převážně listnatý les, úžasné místo k procházkám, příroda na dosah 

• Okolí Malé Baby - celé tyto lesy 

• Studánka sice neteče jak kdysi, ale je ideálním místem pro rozjímání 

• Severně od ul. K Babě - bez zástavby, zatím pěkné pole, mohlo by to tak i zůstat...2x 

• Farmářské trhy, dobré víno a jídlo Na Kytnerce 

• Kytnerova- mininákupák — market & café 

• Na starých Medlánkách je fajn, že je to prakticky slepá koncová oblast, pokud by se z nich stala průjezdní 

oblast, bydlení by ztratilo své kvality. 

• Palackého vrch a bezprostřední okolí - bezva relaxační procházky 

• Turistická - Krásná zachována příroda 

• Poblíž Medláneckého kopce - nádherný prostor mezi kopci, pro procházky, bylo by škoda vést tudy silnici 

• Přírodní památka Medlánecké kopce - žádné další rozšiřující se stavby, platí i pro letiště 

• Přírodní památka Medlánecké kopce – příroda 

• Ul. Jabloňová - Veřejně přístupná venkovní workout posilovna bohužel s omezenou dobou provozu. 

• Ul. Jabloňová - přidat zeleň 

 

 

Mezi Medláneckým potokem a ul. V Újezdech 
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• nezastavěný kousek přírody, biokoridor propojující sídliště s lesem 

• Pěkné obě udržované super pro děti 

• Skvělá oddychová zóna. Jediné co chybí je venkovní workout posilovna s hrazdami jako je v areálu ZŠ Hudcova 

• u rybníka 

• zatravněná plocha s volnočasovými aktivitami a dětským hřištěm, místo ke společnému setkání, rybník, 

lavičky... 

• hřiště 

• Zeleň kousek od domu, výchozí místo mnoha cest 

• volný prostor pro lidi i zvířátka 

• krásné na venčení psů. Celá tato oblast - rybník, hrouda, okolní prostranství. Potěšila mě možnost zasadit 

stromy 

• Kopeček u sídliště :) 

Zámecký park 

• Určitě neměnit oddychové zóny 

• Park je unikátní místo pro maminky s kočárkem, je to kousek od rušné ulice, přitom tam je klid, který 

potřebujeme 

• Pohodička, pivečko, parčíček :) 

• Zachovat. 

 

 
Obrázek 1  Pocitová mapa: Kde se vám to líbí a chcete toto místo zachovat tak jak je? 
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Přehled odpovědí na otázku: Co je pro vás ve vaší čtvrti největší problém? 
 

Kvalita života, ŽP a služeb 

• Nic všechno jsou jen malé problémy které nic nemění na faktu, že jsou Medlánky super 

• Nedostatek služeb (př. bankomat) 2x 

• Chybějící služby v nové výstavbě, nedostatek mateřských škol 

• Chybí někteří lékaři (pediatr)  

• Neukáznění pejskaři  

• Absurdní výše poplatku za psa. 

• Nepořádek v okolí Billy a parčíku pod sos vesničkou, pejskaři neuklízející po svých psech 

• Chybějící "centrum" 

• Na kraji nic není 

• Pole vedle domů na kterých se pěstuje řepka 

• Nejvíce se investuje do kouzelných Medlánek; původní Medlánky jsou zanedbávání, zámecký park v příšerné 

neudržovaném stavu 

• Největším problémem je příliš velká koncentrace staveb v některých částech. 

• Nedostatek stavebních míst na stavbu rd. 2x 

• Nedostatek stavebních pozemků pro výstavbu rodinných domů. Lidé zde chtějí žít, mají i pozemky, ale 

zastupitelstvo městské části brání jakékoliv změně.¨ 

• Ubírání zeleně a drahý bydlení  

• Hudcova - menší zástavba, nejelepe rd. 

• Kouř ze zahrádek i z ohniště 

• Velký počet rusky hovořících obyvatel 

• Kanály, kanály, kanály... Po celé ulici Hudcova by to chtělo opravu propadlých kanálu, je to zase pro řidiče 

úžasná překážková dráha 

• Hudcova - Ty garáže jsou jedním slovem hnus, nevím jestli to vlastní soukromník nebo ne, ale jestli ne, tak 

hanba na úřad! 

• Restaurace u Němců - Ostuda Medlánek. Pajzl. 

• Nelíbí se mi SZÚ, přijde mi, že narušuje panorama Medlánek, ale chápu, že toto změnit nepůjde 

• Ceitec - stále se rozšiřující stavby + plány 

• AdMaS - Velké firmy hned u přírody jsou příšerně: nedá se kvůli autům chodit v klidu na procházky 

• Žebětínek - V létě se z cesty stává veřejný záchod. Především pro mládež trávící večery u posedu. 

• Žebětínek -Pěšina záměrně zneprůchodněná majiteli přilehlých zahrad naházením odpadu a zarůstáním keři. 

• Meruňková - stárnoucí sídliště 

• Okolí ul. Hrázka -Furt se tady blbě prochází :( 

• Okolí ul. Hrázka - málo udržovaná pěšinka 

• Nadační - Strašný kopec. Co třeba lanovku sem? :) 

• Ul. Ke statku - v sídlišti je málo odpadkových košů a igelitových pytlíků pro psí výkaly 

• Neupravený, plotem ohrazený prostor mezi Sýpkou a novou obytnou čtvrtí by zasloužil pozornost. Projekty na 

celkovou revitalizaci už existují, snad se dočkáme jejich naplnění. 

• Ul. Rysova – Brownfield 

• Ul. Rysova - možná by nebylo marné zvážit značku přednosti, určité procento řidičů zatím nezjistilo kde je pravá 

strana resp. ruka. 
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• Na Sekerách - pole mi nevadí, ale ta řepka co se tam pěstuje... pyl, který tady léta vždy v jejím rozkvětu, silně 

snižuje kvalitu života, jelikož v současné době je víc a víc lidí alergických a dělá to hroznej bordel 

• Turistická - zkratka do Komína - udělat z ní jen cyklostezku, účelová komunikace se závorou, vjezd na čip jen 

pro majitele zahrad 

• Zámecký park - Neudržovaný park; neposekaná tráva, hrozne dětské hřiště 

• Zámecký park - opravit, celková změna 

 

Doprava 

• Nedostatečná koordinace oprav silnic, kdy občas skutečně je problém se do Medlánek rozumně dostat. A pak 

tedy především strašáka ve formě možné realizace obchvatu kolem letiště a do Ivanovic. To by kvalitu života v 

Medlánkách zásadně snížilo. Myslím, že existují i jiná řešení dopravní situace v Brně, která méně zasáhnou do 

životního prostředí i života obyvatel! 

• Provoz, auta všade. Když někdo náhodou nemá dvě auta, tak má tři. Když má někdo garáž, tak stejně parkuje 

venku... Auta bych zakázal. (ale sami jedno máme) 

• Počet aut. 

• Vysoké zatížení dopravou 

• Doprava a parkování  

• Menší četnost autobusového spojení od Semilassa kolem poledne a o prázdninách 

• nedostatek služeb v novém sídlišti více parkovacích míst 

• Bezohledné parkování lidí a jízda po chodnících vozidly. Blokování vjezdů pro záchranné složky zaparkovanými 

vozidly na ulici Hrázka. 

• Místa na parkování 

• Asi časová dostupnost z druhé části brna, ale jsem rád za klid co tu je 

• Prodloužení linky č. 65 za smyčkou tr. 12 až na konec ulice Purkyňova, dá se projít do Medlánek  

• Riziko stavby tranzitní silnice Ivanovice-Medlánky – Komín (Bystrc)  

• Silnice Bystrc - Medlánky zruší klidovou zónu kolem letiště. 

• Panel cesta kolem rybníku  

• Parkoviště pro nerezidenty, návštěvy (za sídlištěm v Újezdech) 

• Garáže nebo parkovací dům, kde by si člověk mohl koupit nebo dlouhodobě pronajmou parkovací místo, aby 

měl auto pod střechou a nemusel řešit, kde, který den parkuje 

• Prosím ne další silnice! Choďte pěšky, na kole, budete více zdraví!  

• Zastávka Medlánky se vůbec nezměnila za posledních 20let, má rozbitá skla a celkově dosti odpudivý dojem. 

Co je ještě horší jsou ty kontejnery hned vedle ní, které člověku zpříjemňují čekání na autobus každý den. Ano, 

myslím ten smrad který se z nich line. Občas dokonce sjedou do cesty před zastávku a je z toho krásná 

překážková dráha. Chodníky taky pamatují ještě socialismus mám takový pocit a výsadba nějaké té jiné zeleně 

než plevele by na tom "náměstíčku" před obchodem pracovních potřeb taky vůbec neuškodila. Na to že to je 

"centrum" Medlánek a ještě je před obecním úřadem (který je zrekonstruovaný opravdu důkladně), mi přijde 

skoro jako výsměch, že s tím nikdo nic neudělá. A aby toho nebylo málo, nově posunutá zasávka je opět taky 

vedle 2 krasně smradlavých kontejnerů, kterých se člověk ne a ne nabažit. Určitě by se dal celý prostor 

předělat/přeorganizovat tak, aby vypadal hezky jako většina zbylé části Medlánek a zároveň sloužil jako místo 

kde lidé mohou nejenom třídit odpad, ale také důstojně čekat na MHD bez zápachu okolo. 

• Kousek za zastávkou Medlánky – opravy silnice by mohly skončit 2x 
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Obrázek 2 Pocitová mapa: Kde se vám to nelíbí a chcete toto místo změnit? 

 

Přehled odpovědí na otázku: Co by vám zpříjemnilo život ve vaší čtvrti? 

 

Kvalita života, ŽP a služeb 

 

• Zřízení pošty 15x  

• Chybí pobočka České pošty - tento rekonstruovaný objekt jí byl nabídnut městskou částí k pronájmu, bohužel 

ČP tvrdí, že nová pobočka není potřeba. 

• Chybí větší obchod s potravinami 6x 

• Ul. Nadační - nějaké prostory, které by si mohli pronajmout podnikatelé a otevřít nějaký obchůdek s 

potravinami apod. 

• Lékař 2x 

• Bankomat 3x 

• Pekařství 2x 

• Služby 2x 

• Drobné služby - kadeřnictví, pekařství, apod.  

• Drogerie, masna, lekárna 

• Ul. K Babě - Např. Lidl, nebaví mě tahat nákupy z města 

• Ul. Ke statku - obchod s potravinami, holic a další služby  
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• Restaurace s větším dětským koutkem, popř. Přímo dětská kavárna nebo alespoň Happy hour pro rodiče s 

dětmi. V Medlánkách je spousta rodin s dětmi, věřím, že by si zákazníky toto místo našlo. 

• Úprava zahrady kolem centra vol. času Jabloňka 

• Úprava porostu kolem kruh. objezdu např. venkovní posezení, stání, akce celé čtvrti např. osvícení vánočního 

stromu 

• Zatravněné hřiště na sídlišti (umělá tráva) 

• Udržovaný zámecký park s pěkným hřištěm pro děti ne tou hrůzou co je tam ted 

• více zeleně, více parků 

• Život je tu příjemný. Pokud se bude zastupitelstvo dále aktivně starat o čistotu a zeleň, bude to výborné. Jen 

žádné zahušťování výstavby a propojky s jinými částmi města. 

• pěstování jiných zemědělských produktů než je řepka 

• Nadační ulici osázet keři - velká prašnost v obou směrech 

• Na ul. Turistická se již několik let osazují jeřabiny, které stále usychají. Byla by vhodná změna – tvarovaný javor 

klen nebo sakura. 

• Obchod, holič a hlavně, aby byly stavební pozemky pro výstavbu rodinných domů. 

• Přístupná venkovní posilovna pro zdatnější v hlavní oddychové zóně kolem rybníku nebo v parku. Jinak je tady, 

kromě normálních malých potravin a ne večerky, asi všechno. Zbožňujem to tady :) 

• Moderní hřiště, odpočinkové zóny. 

• Chybí např. kolárna, kola na půjčení, prostory zastřešené pro kola 

• kdyby se tu už nic moc dalšího nestavělo... 

• Kdyby se rusky hovořící občané vrátili zpět do své vlasti. 

• Pokud Medlánky zůstanou tak kouzelné, jak jsou, budu v nich ještě dlouho spokojená. 

• rozvoj a zvětšení čtvrti 

• Více levnějších bytů 2x 

• Ul. K Babě - Chybi park, nebo sportoviste, letni bazen, kluziste, inline dráha. 

• Ul. K Rybníku - Nějaké sportovní vyžití v blízkosti. Případně jiný obchod kromě toho u kruhového objezdu 

• Za Medláneckým rybníkem – kostel, sportoviste 

• Za Medláneckým rybníkem - Chybi plocha pro brusleni, hala na brusleni nebo na hokej. Ci pro deti od 10 let 

hriste. 

• Okolí Přírodní zahrady – toto místo nějak využít 

• Rekonstrukce dětského hřiště 

• Jabloňová- Přístupnost s kočárkem ne jen schody 

• Jabloňová - Pro děti prvky na hrani 

• Zastávka Medlánky škola - Kontejnery na tříděný odpad + automat na jízdenky 

• Zákaz psů v bytech, příp. zákaz venčení Uvolnění pozemků ke stavbě RD Vybudování lepšího propojení nového 

sídliště v Medlánkách s konečnou tramvaje č.1 

• Stánek s malým občerstvením, popř. "pojízdné kafe" u rybníku 

• nová pošta kdyby se už nezastavovaly volné plochy bytovou zástavbou komunitní zahrada 

• udržení současného stavu Medlánek tak, jak je 
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Doprava a dopravní infrastruktura 

• Nižší frekvence autobusové linky 65 – chceme více klidu 

• dálnice (rychlostní silnice) vedoucí skrz medlánecké kopce, nebo v okolí Medlánek 

• nezavádět parkovací zóny 

• Oprava a zpevnění silnic kolem syslí rezervace (dostupnost i pro dešti) 

• Zlepšení povrchu kolem rybníka + trasa k ovečkám kolem rozcestí – povrch přístupný i po dešti (neblátivý) 

• ZŠ Hudcova - Parkoviště pro rodiče: parkuji na místech kde nemají a ještě stojí jak hulváti přes dvě parkovací 

místa atd 

 

Obrázek 3 Pocitová mapa Kde vám něco chybí (služby vybavení apod)? 
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Přehled odpovědí na otázku: Kde je podle vás centrum vaší čtvrti, kde by to mělo žít? 

• Zámecký park a okolí - rozhodně víc v zámeckým parku a jeho okolí 

• Okolí ul. Hudcova 

• Okolí ul. Jabloňová 

 

Obrázek 4 Pocitová mapa Kde je podle vás centrum vaší čtvrti, kde by to mělo žít? 
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Přehled odpovědí na otázku: Kde se má vaše čtvrt dále rozvíjet? 

Oblast mezi Výzkumným ústavem veterinárního lékařství a Ceitec Science Parkem  

• Plocha bydleni, stavební parcely 3x 

Ul.K babě a ul.Vycházková a dál na sever  

• plocha pro RD. V Medlánkách nejsou plochu pro stavbu rodinných domu. 

• Plocha pro bydleni v RD. 

• Plocha pro výstavbu samostatných rodinných domů. V Medlánkách chybí pozemky pro výstavbu rodinných 

domů. 

Okolí Technologického parku  

• Pokud se mají Medlánky rozvíjet, okolí Technologického parku je k tomu ideální blízkostí fakult a vzdáleností 

od obytné části. Do obytné zástavby bych zasahovala co nejméně, abychom nepřišli o klid. Poslední, co bychom 

potřebovali, je zvýšit provoz na komunikacích například vytvořením spojky do Ivanovic. 

 

Obrázek 5 Pocitová mapa: Kde se má vaše čtvrt dále rozvíjet? 


