
POCITOVÁ MAPA

Kde vám něco chybí?

Co jste nám napsali?
Vysoká 

koncentrace

Nízká 
koncentrace

Medlánky 
Pošta, lepší obchod 
s potravinami, 
pekárna a bankomat.  

Lesná 
Parkoviště park+ride 
u nádraží Brno-Lesná.  

Kraví Hora 
WC v parku.  

Židenice 
Lékárna, pošta 
a domácí potřeby.  

náměstí Svobody 
Zeleň a lavičky ve stínu, 
veřejné WC non-stop.    

Nový Lískovec
Větší kapacita pošty, drogerie, 
papírnictví a lékárna.     

Mendlovo náměstí
Mendlák jako bezpečné 
a hezké náměstí. 

Slatina 
Kavárna a veřejné WC 
v parku a na náměstí, 
pěší stezka mezi parkem 
a náměstím.  

Vinohrady 
Obchod se zdravou výživou.
Prostor pro volný pohyb psů.
Občerstvení a pítko v parku.  

Moravské náměstí 
Víc akcí, lepší posezení, 
kavárna – něco proč se 
zde zdržet...  

Hlavní nádraží
Skvělý prostor pro hlučnější služby 
– kluby, hospody, zahrádky. 
Pítko k napuštění do PET lahve. 
Bezpečné parkováni pro kola.
Cedule v podchodě a nádražní budově, 
které budou hlásit odjezdy šalin.   
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POCITOVÁ MAPA

Co jste nám napsali? Co jste nám napsali?

Kde je podle vás centrum vaší čtvrti, kde to má žít?  
Kde se má vaše čtvrť dále rozvíjet?

Řečkovice

Královo Pole
Medlánky

Žabovřesky

Kohoutovice

Nový Lískovec

Starý Lískovec
Bohunice Komárov

Černovice

Slatina

Líšeň

Židenice

Vinohrady

Kasárna 
Řečkovice

Ponava

Jaselská kasárna

Stadion za Lužánkami

Zbrojovka

Za Zetorem 
v Líšni

„Bronx“

budoucí
 Jižní Čtvrť

Mendlovo 
náměstí

pod Techologickým 
parkem

Žabovřeské 
louky

Kraví hora

Zahrádky 
nad pivovarem

bývalá Kohnova 
cihelna

Lány

Černá Pole

Lesná

BVV

Bystrc

Komín

hranice města Brna

Slabě vnímaný rozvojový potenciál (více než 5 vrstev)

více než 10 vrstev

více než 20 vrstev

Silně vnímaný rozvojový potenciál (více než 30 vrstev)

Slabě vnímané centrum (více než 5 vrstev)

více než 10 vrstev

více než 20 vrstev

Silně vnímané centrum (více než 30 vrstev)

Kde je centrum Vaší čtvrti, kde to má žít?
Kde se má vaše čtvrť rozvíjet?URBAN  
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POCITOVÁ MAPA

Kde se vám líbí a chcete 
toto místo nechat tak, jak je? 

Co jste nám napsali? Co jste nám napsali?

Kde se vám nelíbí a chcete 
toto místo změnit?

Vysoká 
koncentrace

Nízká 
koncentrace

Vysoká 
koncentrace

Nízká 
koncentrace

Medlánky
Skvělá oddychová zóna podél 
Medláneckého potoka, krásné 
na venčení psů. 
Zámecký park Medlánky 
pohodička, pivečko, parčíček :)

Královo Pole
Park na Slovanském náměstí je 
skvělý, dobré místo pro relaxaci.

Super fontána před Janáčkovým 
divadlem, konečně moderní, vtipný 
a k pobytu lákající park v centru.

Vinohrady
Pálavské náměstí a pěkné místo 
pro setkávání před úřadem.

Slatina
Náměstí a park Slatina - pěkné 
prostředí a zahrada pro hry dětí.

Nový Lískovec
Přírodní rezervace Kamenný 
vrch a koniklecová louka, 
park Pod plachtami.

Kraví hora
Kombinácia trávnikov s tieňom pod 
stromami, detské ihriská, miesta na 
grilovanie, hry, opaľovanie, proste Kraví 
hora ako má byť. Jazierko je super! 

Bjornsonův sad 
Je krásně zrekonstruovaný, úžasný   
a pohodový park, super zázemí 
i díky Piknik boxu. Je tady možnost 
zacvičit si i dát si kafe. 

Špilberk 
Dodává městu krásnou atmosféru 
a slouží jak turistům, tak místním pro 
volný čas a pohyb na čerstvém vzduchu.

Jakubák je pulzující centrum, 
jak má být, obzvlášť v létě.

Lužánky 
Jsou prostě super! Včetně letních akcí, 
food festivalů, apod. Park naprosto 
miluju na běhání nebo piknik, grilování. :)

Řečkovice 
Přirozené centrum Řečkovic, 
nevyužité, staré, zchátralé. 

Lesná 
Celková podoba, čistota a úroveň 
Halasova nám. je tristní. 

Královo pole 
Stav nádraží a jeho okolí patří 
do minulého století. Nemám 
z toho místa dobrý pocit.

Cejl a přilehlý „Bronx“ je stále poměrně 
špinavé a neutěšené místo, kam se plno lidí 
bojí chodit. Přitom se jedná o prakticky přímé 
centrum Brna. Bylo by vhodné pracovat 
na sblížení a začlenění různých zde žijících 
komunit a na zvelebení celého místa.

Do oblasti Bronxu se sice stále investují 
peníze, ale pořád se člověk necítí úplně 
komfortně, když touto historicky důležitou 
oblastí prochází. Dále by v ní mohlo být více 
odkazů na minulost textilek a významných 
obyvatel čtvrti.

… Jako Mendlák. Prostě stres, mizerné 
zázemí a nehezké okolí, shromaždiště 
bezdomovců. 

Přitom má náměstí velký potenciál stát se 
jedním z mnoha příjemných míst města 
Brna, kde budou Brňané trávit svůj čas 
rádi a nejen být dopravním uzlem jako je 
tomu nyní.

Židenice
Stará osada - místo u Alberta využívají 
hlavně hluční lidé, i pod vlivem akloholu, 
necítím se zde bezpečně. Bohužel, často 
nepořádek, přetékající koše odpadky, 
minimální zeleň a stromy, neúpravnost 
a nevlídnost celého prostoru.

Slatina
Ulice Tuřanka - Kamiony a nákladní 
auta si ze zákazu vjezdu nic nedělají... 
Velký provoz a hluk přes den i v noci.

Hlavní nádraží
Zápach, odpadky, reklamní 
smog, celková zchátralost…
Podchod bez eskalátorů.

Nový Lískovec
Špinavé velmi frekventované 
veřejné plochy a komunikace 
kolem budovy Alberta 
a zastávek MHD.
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