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Popisy staveb 
Název budovy: Dům pro seniory 
Využití budovy: Byty pro seniory 
Stáří budovy:  12 let 

 

 
 
 

SWOT ANALÝZA 
Silné stránky Slabé stránky 

Nedávno zrekonstruováno 
V okolí: 
- obchody  
- knihovna 
- zastávka MHD 
- přírodní prostředí 

 

Hluk ze silnice 
 
 

Příležitosti Hrozby 
Rozšíření Změna na něco jiného 
 
Bystrc je klidná městská část Brna, kde převažují „modré“ budovy. Dům 

pro seniory do takové části bezesporu patří.  



Název budovy: Kostel 
Využití budovy: Pro věřící 
Stáří budovy:  163 let 

 

 
 
 

SWOT ANALÝZA  
Silné stránky Slabé stránky 

Kulturní a historický význam 
Vhodné umístnění 

Možnost vzdělávání 

Dlouhá doba od rekonstrukce 
Je zde podporováno jen jedno 

náboženství 
Příležitosti Hrozby 

Možná rekonstrukce 
Rozšíření 

Zničení 
Zmenšení 

 
Kostel je významnou dominantou Bystrce.  Patří mezi nejstarší  budovy a 
považujeme ji za hlavní součást náměstí.  
 



 
Název budovy: Zoologická zahrada 
Využití budovy: Chov exotické zvěře pro návštěvníky 
Stáří budovy:  55 let 

 

 
 
 

SWOT ANALÝZA 
Silné stránky Slabé stránky 
Vhodná poloha 
Velké výběhy 

Simulace obvyklého prostředí 
zvěře 

Silná ochrana před zvěří 
Vědecké účely 

Slabé stránky zoo nenalezeny 

Příležitosti Hrozby 

Nová práce 
Nové poznatky 

Nová zvířata a výběhy 

Zničení výběhů 
Vymírání zvířat 

Nové nemoci kvůli přenosu nových 
zvířat 

 
Brněnská zoo se mi zdá velmi krásná a poučná. Doufám že se touto zoo 
budou kochat i děti dětí mých dětí. 
 



 
Název budovy: ZŠ Laštůvkova 77 
Využití budovy: Vzdělávací význam 
Stáří budovy:  30 let 

 

 
 
 

SWOT ANALÝZA 
Silné stránky Slabé stránky 

Dobře dopravně dostupná 
Dobří vyučující 
Dobrá výuka 

Spousta nových informací 
 

Vandalismus 
Znečištění okolí 

Poloha – na okraji Bystrce  
 

Příležitosti Hrozby 
Rekonstrukce 

- zateplení  
- plastová okna 
- nová střecha 

Rozšíření 

Nedostatek žáků  
Nedostatek financí  

Zánik 
 

 
V Bystrci se celkem nacházejí 3 základní školy. Naše je nám nejmilejší, 
protože máme krásný výhled (jen o přestávkách), výborné sportoviště 
a zkrátka prima atmosféru. 



 
Název budovy: Letná 
Využití budovy: Chátrající budova s několika sklady 
Stáří budovy:  32 let 

 

 
 
 

SWOT ANALÝZA 
Silné stránky Slabé stránky 

Momentálně žádné 

Kuřáci 
Sprejeři 

Drogově závislí 
Nebezpečí úrazu 

Příležitosti Hrozby 

Obchodní centrum 
Sklady 
Bydlení 

Nepřiměřená výška případné nové 
budovy 

Uzavření průchodu budovou (mezi 
zastávkou a školou) 

 
Budova Letná je v současné době v naprosto neúnosném stavu. Její 
dřívější funkce (obchody, apod.) zanikly. Nyní slouží pouze jako průchod 
od zastávky ke škole, který je však znečištěn a využíván pro nekalé 
účely. Nejvíce obyvatel Bystrce, kteří se účastnili dotazníkového šetření, 
také upozorňovalo na velice špatný stav.    



 
Název budovy: Přehrada 
Využití budovy: Rekreace 
Stáří budovy:  72 let 

 

 
 
 

SWOT ANALÝZA 
Silné stránky Slabé stránky 

Energie pro Bystrc 
Ohňostroje 

Dobře položená 
 

Nebezpečí velkého úniku vody 

Příležitosti Hrozby 
Vyčištění vody Zánik lodní dopravy 

 
Přehrada je největším lákadlem na turisty. Hotely poskytují místa pro 
semináře a konference, lidé se prochází, sportují, plaví se na lodích, 
zkrátka se příjemně rekreují.  
 



 
Název budovy: Autobusový terminál 
Využití budovy:  Dopravní spojení 
Stáří budovy:  5 let (po rekonstrukci) 

 

 
 
 

SWOT ANALÝZA 
Silné stránky Slabé stránky 

Přestup z tramvají na autobusy  
a naopak 

Dostatečné propojení  
Spoje navazují  

Dobrá obslužnost  
Obchody, trafiky   

Nebezpečný přechod  

Příležitosti Hrozby 
 

Zlepšit bezpečnost  
Možnost rozšíření  

Uzavření terminálu  

 
Autobusový terminál využíváme v podstatě denně. Díky němu se 
dostáváme snadno, kam potřebujeme.  



 

Dopis starostovi 
V Brně dne 20. března 2012 

RNDr. Vladimír Vetchý, CSc.   

starosta Bystrce 

nám. 28. dubna 

Brno – Bystrc 

635 00 

 

Dobrý den, vážený pane starosto, 

 využívám soutěže Ekopolis k tomu, abych Vás seznámila 

s několika problémy městské části Bystrc, které mě trápí. Začnu okolím 

naší školy. Letná, bývalé nákupní středisko, se postupem času stává 

nebezpečným místem, kam chodí nezletilí kouřit a sprejeři to zde 

devastují. Byla bych ráda, kdyby centrum bylo uvedeno do původní 

podoby. Dále naše škola. V Bystrci je více škol a i přesto, že byly 

postaveny dávno po té naší, jsou v dobrém stavu a na ZŠ Laštůvkovu se 

zapomíná. Potřebovali bychom nové fasády, zateplení a nová okna, 

abychom přilákali co nejvíce nových žáku z okolí a cítili se ve škole lépe. 

Další problém vidím v nedostatku přechodů, uvedu příklad: Pod naší 

školou zastavuje trolejbus čísla 30, jenže přechod je až dál a mnoho dětí 

přechází silnici již u zastávky. Lidé tudy jezdí auty velkou rychlostí a je tu 

velká pravděpodobnost úrazu. Jak chceme napravit problém s Letnou? 

Dala by se po úpravách dále využívat jako před lety. 

K dopisu jsou přiloženy názory ostatních obyvatel Bystrce. 

 

Nicola Trnečková, za soutěžící tým 7. B 

 

 



 

 

Sestavili jsme krátký dotazník, abychom zjistili, jak lidé v Bystrci 
vnímají své okolí. Dotazník obsahuje pouze 7 otázek odpovědělo nám 
na něj 27 lidí. Někteří nám odpovídali na ulici, jiní odpovídali online 
na webových stránkách naší školy.  
 

 
                        Co si lidé myslí…. 
 
Otázky a odpovědi: 
 

1) Jak dlouho žijete v Bystrci? 
Více jak polovina odpovídajících odpověděla, že Bystrci bydlí více jak 10 let. 
Asi tak třetina odpovídajících bydlí v Bystrci kolem 5 let. 
 
2) Je podle Vašeho názoru n ějaká budova či místo v Bystrci nevhodn ě 
využité? 

      Kolem tří čtvrtin lidí si myslí, že nevhodně využitá budova je Letná. 
      Třetina lidí neví o žádném místě ani budově, které je nevhodně využité. 
      Pár dotázaných odpovědělo, že je nevhodně využita stará pošta. 
 
      3) Navštěvuje n ěkdo z Vašich p říbuzných či známých ZŠ Lašt ůvkova? 
      Více jak polovina lidí odpovědělo, že jejich známý navštěvují tuto školu.      
      Méně než polovina lidí odpovědělo, že nenavštěvují naši školu. 
 



     4) Všimli jste si v Bystrci n ějakých nedávných zm ěn, které by byly pozitivní? 
      Polovina odpovídajících nezaznamenali žádné pozitivní změny. 
      Druhá polovina lidí si všimlo například:oprava domů,nové dětské hřiště, atd. 
 
     5) Všimli jste si v Bystrci n ějakých nedávných zm ěn, které byly negativní? 
      Třičtvrtě lidí neznají negativní změnu v Bystrci. 
      Třetině lidí vadí například: špatně zasazené stromky,málo parkovacích míst,..  
 
     6) Myslíte se, že je Bystrc vhodný pro výchovu dít ěte? 
      Všichni lidé si myslí, že výchova dítěte je v Bystrci vhodná až velice vhodná.  
     
     7) Kdybyste byl(a) starostou/starostkou, co byste zm ěnil(a)? 
      Méně jak polovina neví nebo by nic nezměnila. 
      Třičtvrtě lidí by chtěla více školek a zbourat Letnou. 
      Pár dotázaných by zrušila plánovanou dálnici R43. 

 

 
 


