
 
 
 
  

  

 
 
V BRNĚ, 16. 6. 2017 
 
 
ARCHITEKTONICKÁ SOUTĚŽ O PODOBU NOVÉ BYSTROUŠKY BYLA 
VYHLÁŠENA 
 
Kancelář architekta města Brna (KAM) dnes vyhlásila jednofázovou otevřenou 
architektonickou soutěž o volnočasové centrum Nová Bystrouška. Travnatá plocha 
na Horním náměstí v Bystrci hledala dlouho vhodné využití a nové centrum 
zpříjemní volný čas nejen obyvatelům Bystrce. Jedná se o již třetí soutěž, kterou 
KAM vyhlásila.  

 
Soutěž na nové Centrum volného času Nová Bystrouška pomůže zahájit proces citlivého dotvoření 
městské části a s nabídkou nových míst pro široké volnočasové aktivity. Jednat se bude o dvě na sobě 
nezávislé budovy, volnočasové centrum Nová Bystrouška a víceúčelový sál. Samotná stavba bude 
probíhat ve dvou etapách. Prioritně bude realizován projekt volnočasového centra s parkováním, 
následně pak víceúčelový sál. Prostor pro vznik nového centra se nachází mezi ulicemi Kamechy, 
Lýskova, Kuršova a zatravněnou plochou Horního náměstí. Soutěžící mají pro návrh k dispozici bezmála 
6 tisíc m2 a jejich rozpočet nesmí přesáhnout 110 milionů korun. Lhůta pro odeslání návrhů je 
26.9.2017 v 15:00.  
 
Město Brno, jako garant projektu, očekává od soutěžících prověření, vyhodnocení a zpracování 
požadavků, které obdrží v zadání soutěže. Obyvatelé Bystrce a přilehlých částí se můžou těšit na 
prostory, ve kterých je čeká spousta výukových programů, kroužků, školení, představení, ale také 
výtvarné dílny, centrum pohybových aktivit a mnoho dalšího. Projekt počítá i s dětskou kavárnou a 
dostatečným parkováním. Stavba zároveň bude maximálně respektovat stávající významnou plochu 
zeleně v území Horního náměstí.  

 
Jednofázová otevřená architektonická soutěž Nová Bystrouška nalezne podobu objektu, který 
nahradí stávající nevyhovující objekt Bystrouška, sloužící k volnočasovým aktivitám více jak 20 let. 
Udržovací práce na Bystroušce jsou nedostačující, stav objektu je velmi špatný a také kapacitně budova 
nevyhovuje. Nová Bystrouška poskytne prostor pro realizaci volnočasových aktivit dětí, mládeže, 
rodičů s dětmi i široké veřejnosti nejen z Bystrce. Díky komfortnějším prostorům bude možné 
rozšířit program stávajícího centra jak do kvantity, tak také do kvality. Nový víceúčelový sál pak 
poskytne prostory pro sport, kulturní a společenské vyžití obyvatel Bystrce a okolí.  

 
Záměr o nové stavbě volnočasového centra KAM představila koncem května obyvatelům Bystrce a 
okolí. Výsledkem setkání bylo zapracování dalších podnětů do soutěžního zadání. „Občanům šlo 
převážně o to minimalizovat dopad hlučnosti z víceúčelového sálu, zachovat kvalitní a atraktivní 
životní prostředí pro bydlení a zachovat význam místa,“ uvedl ředitel KAM Michal Sedláček.  
 
 
www.kambrno.cz 
 


