Brno-Bystrc, Brno
Část obce: Brno

Kraj: Jihomoravský

Okres: Brno-město

Správní obvod: Brno

GPS souřadnice: 49.225650N, 16.529123E

První pís. zmínka: 1373 (648 let)

Počet obyvatel: 23 595

PSČ: 635 00

Adresa URL: www.bystrc.cz

O obci
Bystrc (v hantecu zvaná Bastr) je historická obec, městská čtvrť a katastrální území, a od 24. listopadu
1990 pod názvem Brno-Bystrc také městská část statutárního města Brna. Rozkládá se na
severozápadě Brna a je jeho největší městskou částí.

Historie obce
První písemná zmínka dokládající existenci obce Bystrce pochází ze druhé poloviny 14. století a úzce
se váže k významné postavě moravských dějin - markraběti Janu Jindřichovi (vládl v letech 1350-1375).

Ubytování a restaurace
Brno - Bystrc nabízí dostatek ubytovacích a stravovacích možností.

Okolí a příroda
Městskou částí Bystrc protéká řeka Svratka na které je vybudovaná Brněnská přehrada a byla
vystavěná v letech 1936 - 1940. Na náměstí stojí památná lípa - Lípa srdčitá - Tato lípa srdčitá je
považována za nejstarší strom města Brna.

Současnost obce
Městská část Brno - Bystrc má veškerou občanskou vybavenost. Jsou zde čtyři základní školy, jedno
gymnázium, dvě pošty, služebna policie ČR a městské policie, tři zdravotnická zařízení, knihovna. Je
zde několik sportovních klubů a zájmových organizací.

Sportovní možnosti
Naučná stezka vedoucí podél Brněnské přehrady měří cca 2 km a na 6 tabulí seznamuje s
informacemi o přehradě, rostlinách poblíž přehradní hráze, Starých Kníničkách - zatopené obci a o
lesích nejen v okolí. Jeden panel je věnován geologii a jeden vodním řasám

Památky a zajímavosti
Farní kostel svatého Jana Křtitele a svatého Jana Evangelisty je v Bystrci připomínán již roku 1531.
Dnešní podobu získal přestavbou dokončenou v roce 1897. Gotický královský hrad Veveří se
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nachází na skalnatém ostrohu nad jezerem Brněnské přehrady.

Doprava
V městské části Brno - Bystrc je městská hromadná doprava zajišťováná Dopravním podnikem města
Brno.
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