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Pověst síDliště

téměř tři čtvrtiny dotázaných respondentů (72,3 %) hodnotí pověst sídliště, ve kterém 
žijí, jako spíše dobrou nebo velmi dobrou.  
naproti tomu více než desetina dotázaných (13,3 %) hodnotí pověst svého sídliště jako 
rozhodně nebo spíše špatnou. Pozitivněji hodnotí pověst svého sídliště lidé vyšších 
věkových skupin od 45 let na rozdíl od mladších věkových skupin, do 29 let.  
méně pozitivně hodnotí pověst svého sídliště respondenti s nejnižším stupněm vzdělání. 

Velmi pozitivně hodnotí pověst svého sídliště 
obyvatelé LESNÉ (92,2 %) a BYSTRCE 2 
(81,9%). Ve srovnání s tímto výsledkem méně 
pozitivně hodnotí pověst svého sídliště obyvatelé 
KAMENNÉHO VRCHU (66,7 %), BOHUNIC (63,8 
%), KAMECH (62,7 %) a VINOHRAD (60,9 %).

Zde se však nabízí příležitost pro posilování 
dobré pověsti a obrazu těchto sídlišť. S výjimkou 
Kamech byl u obyvatel těchto sídlišť naměřen 
nejvyšší podíl těch, jejichž spokojenost s bytem, 
domem i sídlištěm za posledních 5 – 10 let 
vzrostla, což by se časem na zlepšené pověsti 
těchto sídlišť mělo projevit.

O relativně pozitivním obrazu sídlišť svědčí 
i to, že osm z deseti dotázaných (81,2 %) by 
sídliště, ve kterém žije, doporučilo svému příteli 
k nastěhování a pouze desetina respondentů 
by pozitivní referenci na „své“ sídliště příteli 
neposkytla.

text: závěrečná zpráva Dlouhodobý výzkum sídlišť 2011 (vyňato) 
foto: archiv KSM MMB
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Jakou myslíte, že má Vaše sídliště pověst mezi ostatními Brňany, kteří zde nebydlí?

Co byste doporučil(a) svému příteli, který by se chtěl nastěhovat do tohoto sídliště? 
Aby se do sídliště: 

Bystrc

Lesná

Bystrc

Bystrc

Lesná


