
 
 
 
  

  

 
 
V BRNĚ, 4. 5. 2017 
 
 
PODOBU NOVÉ BYSTROUŠKY URČÍ ARCHITEKTONICKÁ SOUTĚŽ 
 
 
Plánovaná výstavba na Horním náměstí v Bystrci řadu let budí pozornost místních 
obyvatel. Samospráva již od roku 2008 hledá vhodný způsob zastavění a dotvoření 
prostoru ke spokojenosti všech zainteresovaných. Kancelář architekta města Brna 
(KAM) je nyní pověřena uspořádáním architektonické soutěže a do plánování od 
počátku zapojuje místní obyvatele. Setká se s nimi ještě před oficiálním vyhlášením 
soutěže.  
 
Zapojování obyvatel města do plánování je nedílnou součástí činnosti KAM. Proto nyní pořádá osobní 
setkání s obyvateli městské části Brno-Bystrc, na kterém představí záměry architektonické soutěže 
„Centrum volného času Nová Bystrouška“ a zapojí místní obyvatele do příprav zadání soutěže. Jedná se 
o jednofázovou otevřenou architektonickou soutěž na návrh nového objektu Centra volného času 
Bystrouška, který nahradí stávající nevyhovující a vytvoří odpovídající zázemí pro realizaci volnočasových 
aktivit dětí, mládeže, rodičů s dětmi i široké veřejnosti. 
 
Hlavním impulsem k této soutěži je schválení investičního záměru vybudování nového objektu 
Centra volného času. KAM ji pořádá ve spolupráci se zástupci města Brna a městské části. Město 
Brno, jako garant procesu, očekává od soutěžních návrhů prověření, vyhodnocení a 
zapracování požadavků vzešlých z proběhlých setkání s veřejností. V nabídce 
volnočasových aktivit bude například široké spektrum výukových programů (různé kroužky, 
workshopy, školení, představení, koncerty), mateřské centrum, centrum pohybových aktivit, 
jazykové kurzy, hudební kroužky, mineralogie, výtvarné dílny, přírodovědné a chovatelské kroužky, 
a tak dále. 
 
Stavba by měla citlivě dotvořit stávající strukturu sídliště a nabídnout občanům nové kvalitní 
veřejné prostory, v maximální možné míře respektující stávající významnou plochu zeleně v území. 
„KAM při přípravě zadání soutěže mapuje a analyzuje názory na podobu Horního náměstí, a kromě 
představitelů města a městské části komunikuje i se zástupci místních zájmových skupin“ popisuje 
přípravy soutěže městský architekt Michal Sedláček. 
 
Diskuse s občany se uskuteční ve středu 10. 5. 2017 v 18 hodin v jídelně Klasického a španělského 
gymnázia v Bystrci, Vejrostova 2. Vyhlášení soutěže proběhne během měsíce června 2017, výsledky 
budou známy na podzim téhož roku a veřejnost bude mít možnost prohlédnout si soutěžní návrhy 
na výstavě, kterou KAM uspořádá. 
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