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2.3. ANKETA MEZI OBYVATELI PANELOVÉHO SÍDLIŠTĚ A JEJÍ 
VYHODNOCENÍ  
 
2.3.1 Charakteristika ankety 
 
Průzkum názorů obyvatel byl proveden pomocí anketních dotazníků, které byly doručeny do 
schránky každého bytu na sídlišti. Distribuce ankety byla provedena v květnu 2015, 
vyhodnocení pak v květnu a v červnu 2015.  
 
Dotazník byl také zveřejněn na webu města Blansko.  
 
Otázky položené v anketě mezi obyvateli panelového sídliště byly směřovány do 
následujících okruhů: 

 Sociologie bydlení ( typ a velikost domácností podle počtu členů, domácnosti podle 
délky bydlení na sídlišti, počtu dětí apod.)  

 Bezpečnost v sídlišti 

 Zeleň v panelovém sídlišti (stav zeleně, dostatečnost zelených ploch, údržba  apod.) 

 Dopravní infrastruktura (problémy s parkováním,  veřejná doprava, silniční síť apod.), 
včetně problematiky zřízení rezidentního stání a zákazu parkování pro vozy nad 2,5 tuny 
ve vybraných ulicích   

 Veřejné plochy pro sportovní vyžití  (volnočasové aktivity a sportovní vyžití v panelovém 
sídlišti) 

 Městský mobiliář (kvalita, typ a množství) 

 Veřejné rekreační plochy v panelovém sídlišti (typy rekreačních ploch, požadavky na 
rekreační plochy) 

 Občanská vybavenost 

 Požadavky na úpravy veřejných prostranství ( stanovení největších problémů v sídlišti, 
preference a  návrhy úprav,  apod.) 

 Další náměty a připomínky 

 
  

 
 
 
 
 
 
 
 

ZÁKLADNÍ VSTUPNÍ ÚDAJE PRO VYHODNOCENÍ ANKETY MEZI OBYVATELI PANELOVÉHO SÍDLIŠTĚ 
POČET 

PANELOVÝCH 
DOMŮ 

POČET BYTŮ POČET ODEVZDANÝCH 
DOTAZNÍKŮ % 

64 + 2 novostavby cca 1027 196 cca 19,1 %  
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  2.3.2   TÉMATICKÉ  OKRUHY  DOTAZNÍKŮ  A  ZJIŠTĚNÉ VÝSLEDKY 

počet počet procento 

   OTÁZKA Č. 1     VYPLŇTE ZÁKLADNÍ ÚDAJE O SVÉ OSOBĚ – VĚK A VZDĚLÁNÍ 

Věk    
 Do 18 let 3 1,5 % 
19 - 40 let 49 25 % 
41 – 60 let 96 49 % 
Nad 60 let 48 24,5 % 

1,5%
25%

49%

24,5%

Do 18 let

19 ‐ 40 let

41 ‐ 60 let

Nad 60 let

 

Vzdělání    
Základní 11 5,6 % 
Střední 119 60,7 % 
Vysokoškolské 66 33,7 % 

5,6% 60,7%

33,7%

Základní

Střední

Vysokoškolské

 

Na anketu nejčastěji odpovídali lidé ve věku 41-60 let (49%), poměr ostatních věkových  
skupin, kromě téměř zanedbatelné skupiny do 18 let, je vyrovnaný. Z těchto je zastoupeno 
nejvíce lidí se středním (60,7%) a dále s vysokoškolským vzděláním (33,7%). 
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OTÁZKA Č.2  V SOUČASNOSTI BYDLÍTE? 

V samostatném bytě, ne však v podnájmu 179 91,3 % 
V samostatném podnájmu 14 7,2 % 
V jiné domácnosti (nemáte vlastní byt) 3 1,5 % 

91,3%
7,2%

1,5% V samostaném bytě

V samostatném 
podnájmu

V jiné domácnosti

 

Z odevzdaných dotazníků vyplývá, že markantní většina respondentů žije v bytech 
družstevních či mají byt v osobním vlastnictví (91,3%). Zbylých (7,2%) žije v samostatném 
podnájmu, přičemž počet lidí žijících v jiné domácnosti (nemající vlastní byt) je takřka 
zanedbatelný (1,5%). 

 

OTÁZKA Č.3  JAK DLOUHO BYDLÍTE V PANELOVÉM SÍDLIŠTI? 

1-3 roky 13 6,6 % 
4-6 let 10 5,1 % 
7-9 let 15 7,7 % 
10-12 let 9 4,6 % 
13-15 let 9 4,6 % 
16 a více 140 71,4 % 

6,6 %
5,1% 7,7% 4,6%

4,6%

71,4 %

1 ‐ 3 roky

4 ‐ 6 let

7 ‐ 9 let

10 ‐ 12 let

13 ‐ 15 let

16 a více

 

 Největší skupinu tvoří obyvatelé žijící v sídlišti více než 16 let. Jejich odpovědi tvoří 71,4% z 
celkového počtu respondentů. Druhou skupinou, avšak již významně méně početnou
(7,7%) jsou obyvatelé sídliště žijící zde 7-9 let. Podmínky pro každodenní život, které 
poskytuje sídliště,tedy mohou tyto domácnosti hodnotit především z dlouhodobých 
zkušeností. I přes velkou vyrovnanost ostatních skupiny,  jsou třetí nejpočetnější skupinou
naopak lidé žijící zde 1-3 roky. Ti mohou posoudit kvalitu a podmínky bydlení v sídlišti 
Zborovce hlavně na základě předchozích zkušeností.  
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OTÁZKA Č. 4 KOLIK ČLENŮ MÁ VAŠE DOMÁCNOST? 

1 25 12,8 % 
2 78 39,8 % 
3 48 24,5 % 
4 38 19,4 % 
5 a více 7 3,5 % 

12,8%
39,8%

24,5%

19,4%

3,5% 1

2

3

4

5 a více

 

Největší zastoupení tvoří respondenti žijící ve dvojicích (39,8%), kteří se společně 
s domácnostmi jednotlivců (12,8%) podílejí na více jak polovině obyvatelstva sídliště. 
Druhou polovinu pak dohromady tvoří  tříčlenné (24,5%), čtyřčlenné (19,4%) a pětičlenné 
domácnosti (3,5%).  

 

OTÁZKA Č. 5 JAKÉHO TYPU JE VAŠE DOMÁCNOST? 

Domácnost jednotlivce 30 15,3 % 
Domácnost manželů bez dětí v produktivním věku 62 31,6 % 
Domácnost rodičů s dětmi do 15 let 43 21,9 % 
Domácnost rodičů s dětmi nad 15 let 61 31,2 % 

15,3% 31,6%

21,9%31,2%

Domácnost 
jednotlivce
Domácnost 
manželů bez dětí
Domácnost rodičů 
s dětmi do 15 let
Domácnost rodičů 
s dětmi nad 15 let

 

Z odpovědí obyvatelů sídliště je zřejmé, že většinu domácností obývají dva manželé bez 
dětí (31,6%) případně s dětmi nad 15 let (či odrostlými)(31,2%). Méně početnými jsou pak 
rodiny rodičů s dětmi do 15 let(21,9%) a domácnosti jednotlivce (15,3%).  Z tohoto modelu 
a z odpovědí na předchozí otázky lze tedy usuzovat, že zastoupení jednotlivých 
generačních skupin je celkem rovnoměrné. 
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OTÁZKA Č. 6 VLASTNÍTE AUTO? 

Ano 157 80,1 % 
Ne 39 19,9 % 

80,1%19,9%

Ano

Ne

 

Z odpovědí respondentů vyplývá, že většina z nich vlastní automobil (80,1%). Bez 
automobilu, tedy obyvatel závislých na MHD či jiné alternativní dopravě, je přibližně pětina 
(19,9%). Tento fakt koresponduje s odpověďmi na další dotazy ohledně nakupování apod. 
Nemalý podíl na potřebu vlastnit osobní automobil má totiž i charakter samotného sídla a 
jeho celková vybavenost. 

 

OTÁZKA Č. 7 MÁTE PROBLÉM S PARKOVÁNÍM? 

Ano, pravidelně 75 38,3 % 
Občas 60 30,6 % 
Ne 61 31,1 % 

38,3%

30,6%31,1%

Ano, pravidelně

Občas

Ne

 
 

Z odpovědí obyvatelů sídliště je zřejmé, že většina majitelů osobních aut mívá, ať už 
pravidelně (38,3%) či občasně (30,6%), problémy s jejich parkováním. Přibližně třetina 
(31,1%) pak současnou situaci jako problém nevnímá.  
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OTÁZKA Č. 8 RUŠÍ VÁS PARKUJÍCÍ AUTA? 

Ano 20 10,2 % 
Občas 71 36,2 % 
Neruší 105 53,6 % 

10,2% 36,2%

53,6%

Ano

Občas

Neruší

 

Nadpoloviční většině respondentů (53,6%) parkující automobily v blízkosti jejich domů 
nevadí, což pravděpodobně koresponduje s názory na problémy s parkováním  
uvedených v předešlé otázce. Zbylá část dotazovaných pak  shledává tento jev občasně 
rušivým (36,2%) až rušivým (10,2%). 

 

OTÁZKA Č. 9 JSTE SPOKOJENI S BYDLENÍM V PANELOVÉM SÍDLIŠTI? 

Ano 40 20,4 % 
S malými výhradami ano 110 56,1 % 
Částečně 36 18,4 % 
Jsem nespokojen 10 5,1 % 

20,4%

56,1%18,4%

5,1%
Ano

S malými výhradami ano

Částečně

Jsem nespokojen

 

Téměř tři čtvrtiny tázaných obyvatel je s bydlením v panelovém sídlišti Zborovce, až na 
malé výhrady, spokojena (56,1%) či úplně spokojena(20,4%). Částečně spokojena je pak 
přibližně pětina (18,4%) obyvatel sídliště  a pouze malá část dotazovaných (5,1%) je úplně 
nespokojena.  
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OTÁZKA Č. 10 HODLÁTE V BUDOUCNOSTI ŘEŠIT SVÉ BYDLENÍ JINDE NEŽ V PANELOVÉ 
SÍDLIŠTI? 

Ano 42 21,4 % 
Ne 110 56,1 % 
Nevím 44 22,5 % 

21,4 %

56,1 %
22,5 %

Ano

Ne

Nevím

 

Z odpovědí uvedených v této anketní otázce ve spojitosti s odpověďmi z otázky č. 3 lze 
usuzovat, že většina (56,1%) dotázaných jsou dlouholetými obyvateli sídliště, kteří bydlení 
v něm považují za stálé a koncové. Konkrétní podobou regenerace panelového sídliště 
tedy bude významně a dlouhodobě ovlivněna většina jeho obyvatel. O možné změně 
bydlení je přesvědčena přibližně pětina (21,4%) dotázaných a zbylé procento (22,5%) tuto 
možnost nevylučuje.  

 

OTÁZKA Č. 11 JSTE OCHOTNI INVESTOVAT DO KOUPĚ NOVÉ GARÁŽE NEBO SI HRADIT 
VYHRAZENÉ PARKOVACÍ STÁNÍ? 

Garáž 42 20,5 % 
Vyhrazené parkovací stání 38 18,5 % 
Ne 125 61,0 % 

20,5 % 18,5 %

61,0 %

Garáž

Vyhrazené parkovací stání

Ne

  

I přes evidentní problémy s parkováním, není většina (61,0%) respondentů ochotna 
investovat do koupě nové garáže či hradit si vyhrazené parkovací stání. O koupi vlastní 
garáže či pronájmu vyhrazeného parkovacího stání uvažuje v obou případech přibližně 
pětina (20,5% a 18,5%) dotázaných obyvatel sídliště.  
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OTÁZKA Č. 12 VYUŽÍVÁTE MĚSTSKOU HROMADNOU DOPRAVU? 

Často 53 27,0 % 
Příležitostně 53 27,0 % 
Velmi málo 43 22,0 % 
Nevyužívám 47 24,0 % 

27,0%

27,0%

22,0%

24,0%

Často

Příležitostně

Velmi málo

Nevyužívám

 

Využití městské hromadné dopravy obyvateli panelového sídliště je velice vyrovnané. 
Přibližně čtvrtina (27%) obyvatel městskou hromadnou dopravu využívá pravidelně, další 
čtvrtina ( 27%) příležitostně a zbylé dvě čtvrtiny dotázaných využívá městského 
hromadného prostředku velmi málo (22%) či vůbec ne (24%). 

 

OTÁZKA Č. 13 POVAŽUJETE ZELEŇ V SÍDLIŠTI ZA DOSTATEČNOU? 

Ano 87 44,4 % 
Částečně 72 36,7 % 
Ne 37 18,9 % 

44,4%

36,7%

18,9%

Ano

Částečně

Ne

 

Téměř tři čtvrtiny tázaných obyvatel je s bydlením v panelovém sídlišti Zborovce, až na 
malé výhrady, spokojena (56,1%) či úplně spokojena(20,4%). Částečně spokojena je pak 
přibližně pětina (18,4%) obyvatel sídliště  a pouze malá část dotazovaných (5,1%) je úplně 
nespokojena.  
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OTÁZKA Č. 14 JSTE SPOKOJENI S BEZBARIÉROVÝM ŘEŠENÍM PĚŠÍCH KOMUNIKACÍ 
V SÍDLIŠTI? POKUD NE, CO NAVRHUJETE KE ZLEPŠENÍ? 

Ano 134 68,4 % 
Částečně 46 23,4 % 
Ne 16 8,2 % 

68,4%

23,4%

8,2%

Ano

Částečně

Ne

 

   JEDNOTLIVÉ POSTŘEHY:  

   Celkově špatný stav chodníků (špatná dlažba – díry, místy úzké aj.) 19x 
   Zaparkovaná auta vadí přecházení (stávají přímo před sníženým 
obrubníkem) 4x 

   Vybudovat bezbariérový přístup k domům Kamnářská 7-17 3x 
   Chodník k domu Kramářská 4 řešit jako pojezdový (pro dopravní obsluhu) 3x 

Chybí bezbariérový přístup ze sídliště k řece – Salmovu jezu (cesta kolem 
plotu   u APOSU a její navázání na betonovou lávku)  2x 

Z odpovědí na otázku bezbariérového řešení vyplývá, že většina (68,4%) dotazovaných je 
se stávajícím stavem spokojena. Částečně spokojena (23,4%) či nespokojena (8,2%) je 
přibližně třetina obyvatel . Z předchozích otázek vyplývá, že tak smýšlí především o starší 
lidé a rodiny s malými dětmi.  

 

OTÁZKA Č. 15 JSTE SPOKOJENI S PŘÍSTUPEM SOUSEDŮ – SPOLUOBČANŮ K POŘÁDKU 
V DOMECH A OKOLÍ? 

Ano 36 18,4 % 
Částečně 83 42,3 % 
Ne 77 39,3 % 

18,4%

42,3%

39,3%

Ano

Částečně

Ne

 

Jen přibližně pětina dotazovaných obyvatel sídliště (18,4%) je spokojena s přístupem svých 
sousedů a spoluobčanů k pořádku v domech a okolí. Zbylá většinová část respondentů je 
spokojena jen částečně (42,3%) nebo vůbec (39,3%). 
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OTÁZKA Č. 16 KDE NAKUPUJETE ZBOŽÍ DENNÍ POTŘEBY? 

Na sídlišti 67 31,3 % 
Mimo sídliště 147 68,7 % 

31,3%

68,7%

Na sídlišti

Mimo sídliště

 

Vzhledem  k poměru odpovědí je zřejmé, že většina dotazovaných obyvatel (68,7%) 
sídliště jezdí za nákupy mimo sídliště. Mezi ty co nakupují přímo na sídlišti (31,3%)patří 
převážně starší lidé a lidé bez vlastního automobilu. Někteří respondenti odpověděli i v tom 
smyslu, že drobné nákupy obstarávají na sídlišti a velké mimo něj. 

 

OTÁZKA Č. 17 JSTE SPOKOJENI S VYBAVENOSTÍ SÍDLIŠTĚ (OBCHODY, SLUŽBY, …)? POKUD 
NE, JAKÉ ZAŘÍZENÍ VÁM CHYBÍ? 

Ano 51 26,0 % 
Částečně 94 48,0 % 
Ne 51 26,0 % 

26,0%

48,0%26,0%
Ano

Částečně

Ne

 

   JEDNOTLIVÉ POSTŘEHY:  

Pošta 34x 
Bankomat 30x 
Lékárna 25x 
Mateřská školka 17x 
Kavárna – cukrárna (nekuřácká) 14x 
Kvalitní prodejna zboží - potraviny, ovoce a zelenina, drogérie, apod. 13x 
Služby (kadeřnictví, opravna obuvi apod.) 9x 

Téměř polovina tázaných je s vybaveností sídliště částečně spokojena (48%). Své nároky a 
potřeby stačí pokrýt ze současného stavu, případně jezdí za nákupy a službami mimo sídliště.  
Skupiny respondentů úplně spokojených (26%) či úplně nespokojených (26%) jsou 
vyrovnané, každá o velikosti přibližně jedné čtvrtiny. 



 Projekt regenerace panelového sídliště  BLANSKO – ZBOROVCE                         
   

 
Soubor: Zborovce, Blansko                                  
    

OTÁZKA Č. 18 KDE TRÁVÍTE VOLNÝ ČAS? 

Doma 48 20,5 % 
Na sídlišti 41 17,5 % 
Mimo sídliště 145 62,0 % 

20,5% 17,5%

62,0%

Doma

Na sídlišti

Mimo sídliště

 

Většina respondentů (62%) tráví svůj volný čas mimo sídliště. Doma (20,5%) či na sídlišti 
(17,5%) tráví svůj volný čas zbylé dvě pětiny dotázaných obyvatel. Dle odpovědí na tuto 
anketní otázku lze předpokládat absence míst v sídlišti vhodných ke trávení volného času. 

 

OTÁZKA Č. 19 KDE NEJČASTĚJI SPORTUJETE? 

Na sídlišti 11 5,4 % 
Mimo sídliště 117 58,0 % 
Nesportuji 74 36,6 % 

5,4% 58,0%

36,6%

Na sídlišti

Mimo sídliště

Nesportuji

 

Většina dotazované sportující části populace sídliště provozuje sportovní aktivitu převážně 
mimo sídliště (58,0%) a pouze minimum se spokojí s možnostmi v sídlišti (5,4%). Zbylé 
procento tázaných (36,6%) nesportuje. Dle odpovědí na tuto anketní otázku lze 
předpokládat absence míst v sídlišti vhodných ke sportovnímu vyžití. 
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OTÁZKA Č. 20 CÍTÍTE SE NA SÍDLIŠTI BEZPEČNĚ? 

Ano 158 80,6 % 
Ne 38 19,4 % 

80,6%19,4%

Ano

Ne

 

Na otázku bezpečnosti v sídlišti se dívá pozitivně většina respondentů (80,6%), přičemž 
obavy o svou bezpečnost má přibližně pětina dotázaných (19,4%). 

OTÁZKA Č. 21 ZA NEJVĚTŠÍ PROBLÉM NA SÍDLIŠTI POVAŽUJETE? 

Kvalitu bydlení 11 3,4 % 
Sportovně – rekreační možnosti 53 16,5 % 
Nedostatečnou obchodní vybavenost 65 20,2 % 
Městskou hromadnou dopravu 5 1,6% 
Možnosti parkování 121 37,7% 
Bezpečnost 21 6,5% 
Celkové náklady na bydlení 7 2,3% 
Jiné problémy 38 11,8% 

3,4%
16,5%

20,2%

1,6%

37,7%

6,5%

2,3%

11,8%

Kvalitu bydlení

Sportovně ‐ rekreační 
možnosti
Nedostatečnou obchodní 
vybavenost
Městskou hromadnou 
dopravu

 

   JEDNOTLIVÉ POSTŘEHY:  

Opilci 7x 
Hluk z hospody 5x 
Zastavování volných ploch sídliště 2x 
Špatný stav příjezdové komunikace do sídliště 1x 
Z odpovědí na tuto anketní otázku je vidět, že dotazované obyvatele sídliště nejvíce tíží 
problémy parkování (37,7%), nedostatku obchodní vybavenosti (20,2%) a absence 
sportovně rekreačního vyžití (16,5%). Zhruba desetinu respondentů pak sužují jiné 
problémy, jimi definované. 
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OTÁZKA Č. 22 CO PREFERUJETE PŘI ÚPRAVÁCH VEŘEJNÝCH PROSTOR NA SÍDLIŠTI? 

Rozšířit parkovací plochy 107 22,4 % 
Doplnit městský mobiliář (lavičky, odpadkové koše 
apod.) 103 21,6 % 

Řešit dětská hřiště na sídlišti 17 3,6 % 
Rozšířit prostory pro sportovně – rekreační aktivity 59 12,4 % 
Doplnit a rozšířit plochy veřejné zeleně 44 9,2 % 
Vybudovat parkové a oddychové plochy 57 11,9 % 
Rekonstruovat a doplnit chodníky 73 15,3 % 
Jiné návrhy 17 3,6 % 

22,4%
21,6%

3,6%

12,4%
9,2%

11,9%

15,3%

3,6%

Rozšířit parkovací plochy

Doplnit městský mobiliář (lavičky, 
koše apod.)
Řešit dětská hřiště na sídlišti

Rozšířit prostory pro sportovně ‐
rekreační aktivity
Doplnit a rozšířit plochy veřejné 
zeleně

 
Venčení psů (vybudovat výběh pro psy, doplnit odpadkové koše e 
sáčky apod.) 37x 

Vytvořit odpočinkové zóny pro seniory 1x 
Nenarušit klidové zóny mezi bytovými domy 1x 
Vytvořit příjezdovou cestu na sídliště – za garážemi a šedou bytovkou na 
Okružní 1b. 1x 

Vybudovat asfaltovou cestu (chodník) mezi ul. Krajní (podél plotu 
řadových domků) na ulici Zborovecká a doplnit o lampu VO. 1x 

Přidat chodník od pavlačového domu na ul. Okružní po pravé straně 
k OD Hruška 1x 

Zbudování, oprava cesty ze sídliště Zborovce do sídliště Sever (tzv. 
„Sharewood“) 1x 

U domu Pekařská č.p. 1916/6 je chodník v dezolátním stavu (díry) – hrozí 
úraz! 1x 

Dle vyjádření respondentů jsou při úpravách veřejných prostor třemi nejvíce preferovanými 
akcemi rozšíření parkovacích ploch (22,4%), doplnění městského mobiliáře (21,6%) a 
řešení chodníků (15,3%). Mezi dalšími návrhy samotných obyvatel sídliště je nejvíce 
zastáváno  řešení problematiky venčení psů(37 hlasů). 
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OTÁZKA Č. 23 NAPIŠTE MIMO UVEDENÉ OTÁZKY VAŠE DOPORUČENÍ A PŘIPOMÍNKY? 

Optimalizace parkování – doplnit pruhy parkovacích stání 16x 
Chybí přechody pro chodce – doplnit. 14x 
Častější a pravidelná údržba zeleně – zalévání a zastřihování stromů, 
sekání trávy apod. 8x 

Celkové řešení kontejnerů na odpad – přístřešky, umístění atd. 4x 
Častější intervaly MHD, úprava pozic zastávek 4x 
Řešit parkování dodávek a nákladních aut – konflikt s parkováním 
osobních automobilů 4x 

Revize, úprava a doplnění stávajících dětských hřišť. 3x 
Častější úklid veřejných prostranství 3x 
Omezení rychlosti, hlavně v okolí dětských hřišť 3x 
Posílení hlídek městské policie 3x 
Hluk – průmyslová zóna, zásobování Hrušky, Opilci aj. 2x 

Dotazovaní dále nejvíce doporučují optimalizaci stávajícího parkování (16 hlasů), doplnění 
přechodů pro chodce (14 hlasů) a častější a pravidelnou údržbu zeleně (8 hlasů).  
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2.3.3 Vyhodnocení ankety a závěr 
 
Soubor respondentů 
V průzkumu, zaměřeném na analýzu spokojenosti obyvatel s bydlením na sídlišti Zborovce a 
na potřebné změny, které by měly být předmětem Projektu regenerace panelového sídliště, 
bylo kontaktováno cca 1 027 domácností.   
Nejpočetnější část respondentů zastupovali lidé ve věku 41 - 60 let a zejména lidé 
se středním  a vysokoškolským vzděláním. Výrazně a téměř ve stejném poměru byly 
zastoupeny věkové skupiny 19-40 let a nad 65 let. Drtivá většina dotazovaných bydlí 
v panelovém sídlišti déle, než 16 let.  
Poměr jednotlivých typů domácností je v celku vyrovnaný. Zhruba jednu polovinu 
respondentů tvoří obyvatelé dvoučlenných a jednočlenných domácností bez dětí a druhou 
polovinu domácnosti s dětmi - tříčlenné , čtyřčlenné a pětičlenné, kdy lehce převažující 
skupinou jsou domácnosti s dětmi nad 15 - let. Více jak 90% těchto domácností pak žije ve 
vlastním samostatném bytě. 

Migrace 
Pro naši společnost je typická nízká úroveň migrace. Tento trend se projevuje i ve 
zkoumaném souboru. Téměř tři čtvrtiny domácností bydlí na sídlišti více než 16 let. Změnit 
místo bydliště má pak v úmyslu zhruba pětina dotazovaných domácností. 

Veřejná prostranství 
Primárním úkolem připravovaného Projektu regenerace panelového sídliště je přetváření 
sídlišť - nocleháren na  prostředí,  kde by se  lidem nejen dobře bydlelo,  ale kde by lidé 
nacházeli i odpovídající  podmínky  pro různorodé  trávení volného času. Současně by  byly 
vytvořeny podmínky  podporující kontakty mezi obyvateli a tím rozvoj neformálních vztahů. 
Tyto cíle jsou významně podmíněny  adekvátními úpravami veřejných prostranství, 
včetně zajištění odpovídající následné péče. 
Cílem zapojení obyvatel do přípravných fází projektu regenerace panelového sídliště je, aby 
jako uživatelé veřejných prostranství sami specifikovali, co od úpravy veřejných prostranství 
očekávají, jaké funkce by měla plnit, co by mělo být situováno přímo u domu a určeno 
především k využití obyvatelům jednotlivých domů i jaká zařízení na sídlišti chybí obecně. 
Proto byli respondenti vyzváni, aby v průzkumu specifikovali své představy o úpravách 
a využití veřejných prostranství u domu, kde bydlí, i představy o celkové úpravě veřejných 
prostor sídliště. 
Respondenti nejčastěji uváděli požadavky zejména na rozšíření parkovacích ploch, doplnění 
městského mobiliáře, rekonstrukci a doplnění chodníků, a vybudování parkových a 
oddychových ploch. Častokrát padla zmínka o problematice venčení psů a s tím spojenou 
absenci potřebného mobiliáře a vyhrazených míst k venčení. Byli rovněž zmiňovány 
požadavky na úpravy a doplnění víceúčelových sportovišť pro starší děti i dospělé. V rámci 
úprav veřejných prostranství nejčastěji požadují řešení problémů s parkováním, absencí 
sportovišť a nedostatečnou údržbou zeleně. 

 
Doprava 
Více jak tři čtvrtiny dotazovaných obyvatel sídliště vlastní osobní automobil a také většina 
z nich mívá pravidelně či občasně problém s jeho parkováním. I přes to by většina obyvatel 
nechtěla investovat do koupi garáže ani do pronájmu vyhrazeného parkovacího stání. 
Upřednostňují spíše optimalizaci stávajícího stavu s případnou možností rozšíření těchto 
parkovacích ploch.   
Problémy s nedostatkem parkovacích míst vyúsťují ve stav, kdy jsou auta parkována téměř 
kdekoli, kde je místo. Vzniká tak nejen řada kolizních situací, ale dochází i ke snížení  provozní 
a estetické kvality sídliště. 
Z hlediska dopravní infrastruktury si, kromě nedostatku parkovacích míst, obyvatelé nejvíce 
stěžují na stav chodníků a absenci vyznačených přechodů pro chodce. V některých částech 
sídliště označují stav chodníků dokonce za alarmující s hrozícím nebezpečím úrazu.  
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Občanská vybavenost 
Převážná část respondentů ankety je s občanskou vybaveností v panelovém sídlišti částečně 
nebo zcela spokojena. Nejvýznamněji  se objevují výtky k absenci pobočky České pošty, 
bankomatu, lékárny, mateřské školky a nekuřácké kavárny či podobného zařízení. Menší část 
obyvatel postrádá také další služby (například kadeřník, oprava obuvi apod.), restauraci a 
kvalitní potraviny, kdy stávající obchod považují za nedostačující.  
 
 


