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Návrh usnesení 
 
Zastupitelstvo města Tišnova 
I .  schvaluje 
 Koncepci rozvoje cestovního ruchu na Tišnovsku. 

 
I I .  schvaluje 
 Koncepci rozvoje kultury ve městě Tišnově. 

 
 

Zpracováno dne 14.06.2019 

Předkladatel Za správnost Zpracovatel Právní garance Garant 

Rada města Tišnova 
Mgr. Brdíčko Jan 

ředitel  
Mgr. Brdíčko Jan 

ředitel  
 

Ing. Souček Karel 
místostarosta 

    

 
 
 

 

 



Anotace 
Rada města Tišnova předkládá Zastupitelstvu města Tišnova ke schválení strategické 
dokumenty, a to Koncepci rozvoje cestovního ruchu na Tišnovsku a Koncepci rozvoje kultury 
ve městě Tišnově. Oba dva předkládané dokumenty sestávají ze 3 částí, a to z části 
analytické, části návrhové a akčního plánu na období let 2020 až 2022. 
 
 
 
 
 



Důvodová zpráva 
Město Tišnov usiluje o systematické řízení ve všech oblastech svého působení, proto pověřilo vytvořením strategických 
dokumentů renomované specialisty; Koncepcí rozvoje cestovního ruchu na Tišnovsku zpracovatele Dalibora Naara 
(Versatile Consulting) a Koncepcí rozvoje kultury města Tišnova zpracovatele Olgu Škochovou (OnPlan). Smyslem vytvoření 
strategických dokumentů je podpora klíčové role cestovního ruchu a kultury v rozvoji města s přímým vlivem na kvalitu 
života obyvatel města. Do procesu tvorby koncepcí byli zainteresování hlavní aktéři kulturního a komunitního života, dále 
pracovníci MěÚ Tišnov a MěKS Tišnov, dále zástupci spolků a podnikatelské sféry. Koordinačními pracemi během příprav 
strategických dokumentů bylo pověřeno Městské kulturní středisko Tišnov.   
Příprava strategických dokumentů v oblasti cestovního ruchu a kultury probíhala systematicky od dubna roku 2018 do 
února roku 2019. Předkládané finální verze dokumentů schválila Komise pro kulturu a cestovní ruch 4. 2. 2019 a dále Výbor 
pro strategické plánování 5. 6. 2019. 
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Koncepce rozvoje cestovního 
ruchu na Tišnovsku 

 
návrhová část 
 

 

Objednatel 

Město Tišnov náměstí Míru 111, 666 19 Tišnov 
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DIČ: CZ00282707 

 

 

 

 

Zpracovatel 
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dalibor.naar@gmail.com, +420 603 171 489 

IČ: 68640510 
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1. Úvod 

Koncepce vznikla na základě práce pracovní skupiny a řízených diskusí. Výstupy analytické části – 
SWOT analýza a analýza cílových skupin relevantních pro rozvoj cestovního ruchu – byly projednány 
na rozšířené pracovní skupině, kam byli přizváni další stakeholdeři (držitelé zájmů v oblasti CR). 

 

 

 

V rámci analytické části práce byly zhodnoceny lokalizační a realizační předpoklady pro rozvoj 
cestovního ruchu na Tišnovsku, byla zpracována SWOT analýza, analýza příčin a důsledků 
u problému „Absence jasně definovaných produktů CR“ a analýza cílových skupin relevantních 
z hlediska lokalizačních a realizačních předpokladů a z hlediska jejich potenciálu pro CR na Tišnovsku. 
Na základě těchto podkladů vznikla návrhová část koncepce rozvoje CR, která stanovuje vizi rozvoje 
cestovního ruchu v Tišnově a jeho blízkém okolí. Pro naplnění této vize byly stanoveny čtyři 
strategické cíle, k nimž byla vytvořena sada indikátorů úspěchu a stanovena opatření. K jednotlivým 
opatřením byly stanoveny dílčí indikátory a navrženy aktivity. K aktivitám jsou přiřazeny odpovědné 
instituce nebo odbory v rámci MěÚ, navrženy spolupracující subjekty, stanoven začátek 
a předpokládaný konec aktivity a přiřazena rozpočtová kategorie (odhadované náklady v průběhu 
celé aktivity).  

Koncepce rozvoje cestovního ruchu na Tišnovsku byla v závěrečné fázi sladěna s koncepcí kultury, 
jejíž tvorbu řídila společnost Onplan lab, s.r.o., a návrhová část má proto stejnou strukturu. 

 

Návrhová část koncepce slouží coby množina artikulovaných aktivit vedoucích k rozvoji cestovního 
ruchu ve městě. Implementace realizovatelných aktivit je uvedena v akčním plánu pro časově 
omezená období. 
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2. Implementace 

• Manažer implementace na straně MěÚ a garant na straně MěKS  
• Garanti opatření na straně úřadu a MěKS 
• Řídící výbor (4 x ročně, garant pro kulturu, garant pro cest. ruch, manažeři, předseda komise 

pro kulturu a cestovní ruch, vedoucí kanceláře starosty) 
• Platforma pro setkání s aktéry (1x ročně, červen, evaluace minulého roku a diskuse 

o prioritách na další rok) 
• Výběr priorit a akční plány 

 
Pro implementaci Koncepce – jejího uvedení v život – musí být zajištěno řídící schéma i kapacity,  
a to jak pro řízení procesu realizace jako celku, tak pro jednotlivé aktivity. Řízení implementace lze 
dobře navázat na způsob řízení tvorby Koncepce.  

Způsob implementace Koncepce musí být v souladu se způsobem řízení realizace jak Koncepce 
rozvoje cestovního ruchu, tak Strategického plánu města. Řídící mechanismy a lidské kapacity, které 
budou vytvořeny pro implementaci Strategického plánu, mohou být využity i pro realizaci Koncepce 
rozvoje kultury (a cestovního ruchu).  

Tabulka: Základy řídícího schématu Koncepce rozvoje kultury 

Složka  Role a činnost  Četnost setkávání  

Management Koncepce  

Odpovědnost:  
Řídí realizaci, vyhodnocení a aktualizaci Koncepce 
Obsazení:  
Manažer Koncepce, garanti opatření, realizátoři aktivit 

Dle realizačních 
potřeb projektů 

Řídící výbor  

Odpovědnost:  
Schvaluje vyhodnocení naplňování strategie, respektive 
vybraných priorit za jeden rok. (leden následujícího roku) 
Schvaluje akční plán na další rok v souvislosti 
s rozpočtem. (září) 
Složení:  
manažer strategie, političtí garanti pro kulturu a cestovní 
ruch, garanti opatření, předseda komise pro kulturu a 
cestovní ruch, vedoucí kanceláře starosty 
Svolává:  
Garant pro kulturu / garant pro cestovní ruch 

2x ročně  
(září, leden) 

Kulturní platforma 

Smysl platformy:  
Platforma slouží pro setkání s aktéry, kterým je 
představeno, co se udělalo minulý rok, a k diskusi o 
prioritách, projektech a spolupráci na rok další. Priority a 
projekty vybrané aktéry slouží jako doporučení pro řídící 
výbor  
Složení:  
Platformy se účastní členové komise pro kulturu a 
cestovní ruch a je otevřená komukoliv, kdo má zájem se 
účastnit.  
Svolává:  
Garant pro kulturu / garant pro cestovní ruch 

1x ročně  
(červen) 

 

Častou slabou stránkou implementace koncepcí bývá neexistence role „manažera realizace 
koncepce“ a chybějící řídící schéma, které umožňuje manažerovi pravidelně reportovat plnění 
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koncepce a aktualizovat dokument. Stejně tak často nestačí, aby odpovědnost za plnění aktivit byla 
určena až na nejnižší úrovni aktivit. Management Koncepce je proto navržen třístupňově.  

Manažer realizace strategie – je odpovědný za realizaci Koncepce. 

Vzhledem k tomu, že se jedná o Koncepci rozvoje kultury města Tišnova a za některá opatření jsou 
odpovědné odbory města, manažer koncepce by měl být na straně MěÚ. 

Ředitel MěKS nemá ve své pravomoci koordinovat vedoucí odborů MěÚ, v této roli je vedení úřadu 
a města.  

Garant opatření – hlídá realizaci určitého logického celku, který představuje opatření, garanti 
opatření jsou jak na straně MěKS, tak na straně MěÚ. 

Realizátoři aktivit – jsou zodpovědní za realizaci konkrétního úkolu nebo aktivity, realizátoři aktivit 

jsou na straně MěÚ, MěKS, partnery některých aktivit jsou spolky. 

 

3. Cíle rozvoje cestovního ruchu na Tišnovsku 
 
Z analýzy vyplynulo, že Tišnov a jeho okolí není pobytovou rekreační oblastí, jako je například 

Moravský kras nebo Žďárské vrchy. Cestovní ruch není pro Tišnovsko klíčovým hospodářským 

segmentem, a proto je třeba stanovit primární důvody, proč cestovní ruch cíleně rozvíjet 

a podporovat. Efekty, kterých chce město Tišnov dosáhnout podporou cestovního ruchu, jsou tyto: 

1. Zvýšení návštěvnosti, a tím i výtěžnosti nebo ekonomické efektivity kulturních akcí 

realizovaných ve městě a okolí podpoří jejich rozvoj nebo dlouhodobé fungování. 

2. Zvýšení návštěvnosti města zvýší obraty v gastronomických provozovnách, a tím podpoří 

jejich rozvoj nebo dlouhodobé fungování. 

3. Investice do podpůrné turistické infrastruktury s sebou nese kultivaci veřejného prostoru 

a zvyšování občanské vybavenosti.  

Všechny tři uvedené efekty vedou ke zvyšování kvality života ve městě a zpětně tak přináší 

benefity i pro rezidenty. 

Vize rozvoje cestovního ruchu 

V době, kdy se v celé České republice včetně Jihomoravského kraje zkracuje průměrná délka 

pobytů, není v případě Tišnova realistické usilovat o zvýšení počtu přespání v hromadných 

ubytovacích zařízeních. Proto byla formulována vize, které akcentuje jednodenní návštěvy  

a posílení pozice Tišnovska jako výletní oblasti fungující pro Brno a okolí oblasti. 

 „Tišnov a Tišnovsko jsou mezi obyvateli Jihomoravského kraje, Vysočiny a Brna známé a využívané 

jako výletní místo, město se zajímavou kulturní nabídkou.“  
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4. Koncepce rozvoje cestovního ruchu na Tišnovsku – přehled 

Vize ID Strategický Cíl  Hlavní indikátor ID Opatření Odpovědnost Indikátory opatření 
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1 

Město Tišnov 
využívá k 

rozvoji turismu 
strategické 

marketingové 
řízení 

 

Zvýšení počtu 
návštěvníků 
z prioritních 

cílových skupin. 
Zvýšení počtu 
služeb, které 

přespolní 
ve městě využívají 

1.1. 
Zvýšit počet akcí pro cílovou skupinu 
mladí bezdětní a dosáhnout kvality 
programu a propagace, aby se 
podařilo přilákat i nerezidenty 

MěKS - centrála 
Počet návštěvníků (nerezidentů) ze 
segmentu mladí a bezdětní 

1.2. 
Vytvořit produkt(y) CR pro seniory a 
produkt(y) pro návštěvníky Porta 
coeli 

TIC 

Počet návštěvníků ze segmentu 
senioři, kteří využijí produkty CR v 
Tišnově 

1.3. 
Vytvořit cyklo-produkty (trasy, traily 
a služby) a zlepšit cyklistickou 
infrastrukturu a značení cyklistických 
tras 

Cyklokoordinátor, 
Odbor správy 
majetku a k. sl., 
TIC 

Počet návštěvníků (nerezidentů) ze 
segmentu cykloturisté, kteří využijí 
nějakou službu ve městě 

1.4. 
Vytvořit víceletý marketingový plán 
a propagační kampaně, které by 
prezentovaly stěžejní fenomény 
a produkty CR Tišnovska   

TIC, vedoucí 
středisek MěKS, 
MěKS - centrála 

Existuje marketingový plán, který 
obsahuje i odhadované konverzní 
poměry; konverzní poměry u 
jednotlivých propagačních aktivit se 
snižují 

2 

Obyvatelé 
Jihomoravského 
kraje, Vysočiny 

a Brna 
identifikují 
Tišnov jako 

místo zajímavé 
k návštěvě 

Zvýšení 
návštěvnosti 

nerezidentů na 
vybraných 
událostech 

2.1. 
Vytvořit produkty CR pro milovníky 
piva a prezentovat místní 
minipivovary 

MěKS - centrála 
Počet návštěvníků (nerezidentů), kteří 
využili nějaký pivní produkt CR 

2.2. 
Prezentovat Tišnov jako město 
minerálů a rozvinout jarní burzu 
minerálů do podoby události s 
vysokou návštěvností 

MěKS - centrála 

Návštěvnost jarní burzy minerálů, 
expozic a vybraných akcí spojených 
s tématem minerálů 

2.3. Vybrat a rozvinout kulturní akci pro 
cestovní ruch v zimní i letní sezóně 

MěKS - centrála 

Počet návštěvníků (nerezidentů) na 
akci. Počet přespání u partnerských 
ubytovatelů v době akce. 

2.4. 
Vytvořit atypické a zábavné prohlídky 
města pro mladé a rodiny s dětmi. 
Zprovoznit další atraktivity pro 
návštěvníky (věž kostela, podzemí) 

MěKS - centrála 

Počet návštěvníků prohlídek, počet 
návštěvníků ze segmentu rodin s 
dětmi 

3 

Vybrané lokality 
okolí města jsou 

rozvinuty tak, 
že se staly 

atraktivními 
výletními místy 
i pro obyvatele 

Jihomoravského 
kraje, Vysočiny 

a Brna 

Zvýšení počtu 
návštěvníků 

v přírodním areálu 
Klucanina a v 

dalších vybraných 
lokalitách v okolí 

města 

3.1. 

Rozvíjet v prostoru Klucaniny 
rekreační přírodní areál dalšími 
sportovními a zábavně-naučnými 
prvky tak, aby se stal vyhledávaným 
výletním místem 

Odbor investic a 
projektové 
podpory 

Počet zásahů a vylepšení prostoru 
reálu, počet návštěvníků lokality 

3.2. 
Rozvíjet veřejný prostor a vybrané 
lokality v okolí města tak, aby 
motivovali k pobytu a procházkám 

Odbor investic a 
projektové 
podpory 

Počet zásahů a vylepšení vybraných 
lokalit, počet návštěvníků těchto 
lokalit 

 
4 

Aktéři v CR na 
Tišnovsku 

spolupracují na 
propagaci 
fenoménů 

Tišnova, sběru 
dat o 

návštěvnících, 
identifikování 

problémů v CR, 
na rozvoji 

produktů CR a 
na řešení 

problémů v CR 

Počet 
realizovaných 

opatření koncepce 

4.1. 

Realizovat každoroční setkání aktérů 
v CR s cílem koordinovat aktivity 
aktérů a aktualizovat seznam 
problémů v CR 

Garant pro 
kulturu 

Počet účastníků setkání, zastoupení 
všech segmentů (podnikatelé, nno, 
veřejná správa) 

4.2. 

Nastavit systému sběru dat o chování 
a preferencích návštěvníků, 
návštěvnosti akcí a turistických cílů, 
využívání produktů atp. A data 
pravidelně analyzovat 

TIC 

Existence systematického sběru dat, 
existence následné roční analýzy, 
existence závěrů. 

4.3. 

Reformovat DMO Koruna Vysočiny 
tak, aby měla jasně stanovené 
výkonově koncipované cíle a rozšířit 
členskou základnu organizace o 
podnikatelské subjekty a NNO 

Odbor kancelář 
starosty a 
vnějších vztahů 

Existence cílů a indikátorů v souladu 
s cíli Tišnovska, počet členů DMO, 
struktura členské základny 

4.4. 

Vytvořit základní podmínky pro 
úspěšnou implementaci koncepce  
a další rozvoj CR – fond podpory  
a koordinátora CR 

Rada města 

Existuje fond, existují projekty, které 
naplňují cíle strategie, existuje osoba 
za koordinaci aktivit koncepce 
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5. Popis cílů 

STRATEGICKÝ CÍL č. 1  

Město Tišnov využívá k rozvoji turismu strategické marketingové řízení 

Hlavní indikátor: Zvýšení počtu návštěvníků z prioritních cílových skupin. Zvýšení počtu služeb, 

které přespolní ve městě využívají 

Komentář k cíli / vazba na analýzu 

V rámci analýzy předpokladů pro cestovní ruch bylo konstatováno, že rozvoj cestovního ruchu na Tišnovsku 
nebyl dosud nijak cíleně řešen a řízen. Propagace místních turistických cílů je zacílená obecně a její výsledky 
nejsou systematicky monitorovány a vyhodnocovány. Jednotlivé nabídky nejsou cíleně provazovány 
a doplňovány tak, aby tvořily ucelený program. Nejsou spolehlivá data, která by ukázala, zda návštěvníci 
navštěvují více cílů a v jaké míře využívají místní služby. Město Tišnov nemá člověka, který by se zaměřoval 
výhradně na rozvoj cestovního ruchu. Turistické informační centrum je nyní v roli kontaktního pracoviště 
a chybí mu jasné zadání, na co se má zaměřovat a jaké produkty cestovního ruchu má podporovat a pomáhat 
rozvíjet. Vzhledem k omezeným personálním kapacitám a rozpočtovým možnostem subjektů pověřených 
rozvojem CR (MěÚ a MěKS) je tedy nutné stanovit prioritní cílové skupiny a nabídku doplnit a provázat 
s důrazem na tyto cílové skupiny a jejich potřeby a preference.  

Z analýzy cílových skupin vzešly jako skupiny s největším potenciálem tři skupiny: mladí a bezdětní, senioři 
a cyklisté. Vzhledem k tomu, že město Brno a Jihomoravský kraj mají jako prioritní cílovou skupinu rodiny 
s dětmi, byla tato cílová skupina zahrnuta jako ta, pro níž musí Tišnovsko cíleně připravovat podmínky. 

- Pro skupinu MLADÍ BEZDĚTNÍ mluví relativní množství času a ochota cestovat za kulturou a zábavou, 
stejně jako fakt, že blízké Brno má charakter univerzitního města a tuto cílovou skupinu vnímá také jako 
prioritní.  

- SENIOŘI jsou trvale rostoucí cílovou skupinou s rostoucí kondicí a dostatkem času. Argumentem pro jejich 
výběr mezi strategicky významné je to, že již dnes tvoří důležitou složku návštěvníků kláštera Porta coeli 
a Květnice a navíc jsou často organizováni ve formálních či neformálních skupinách, což usnadňuje jejich 
oslovení. 

- CYKLISTÉ jsou skupinou, která je na vzestupu díky rostoucí popularitě rekreační cyklodopravy a také 
vzhledem ke krajské strategii cestovního ruchu a vzhledem k záměru vybudovat cyklostezku podél řeky 
Svratky. Všechny tři cílové skupiny se do jisté míry prolínají a ke každé je možné přiřadit určitou místní 
nabídku, která je buď již rozvinutá, nebo má potenciál rozvoje. 

Cíl 1 by se dal zarámcovat klíčovým slovem MARKETING. V rámci koncepce rozvoje cestovního ruchu je 
prvotním cílem to, aby investice a kapacity určené pro rozvoj sektoru a nabídky pro cestovní ruch byly 
dlouhodobě využívány striktně podle marketingový cílů a veškeré aktivity byly následně vyhodnocovány 
z hlediska jejich dopadu na chování návštěvníků. Skupina opatření a aktivit 1.1. – 1.4. směřuje k tomu, aby se 
město neomezovalo jen na obecnou propagaci turistických cílů a atraktivit, ale aby naopak budovalo znalost tří 
vybraných cílových skupina a mohlo efektivně zlepšovat nabídku. Smyslem opatření je to, aby stávající 
atraktivity byly doplněny o další služby a infrastrukturu, aby poskytovaly návštěvníkům zážitek, kvůli kterému 
budou ochotni zůstat na Tišnovsku déle nebo se sem pravidelně vracet.  
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STRATEGICKÝ CÍL č. 2 

Obyvatelé Jihomoravského kraje, Vysočiny a Brna identifikují Tišnov jako místo 
zajímavé k návštěvě 

 Hlavní indikátor: Zvýšení návštěvnosti nerezidentů na vybraných událostech 

Komentář k cíli / vazba na analýzu 

Město Tišnov nemá jasné formulované produkty cestovního ruchu a stávající produkty nemají dostatečnou 
marketingovou a obchodní podporu. V rámci analýzy potenciálu cestovního ruchu bylo konstatováno, že 
Tišnov nemá dostatek atraktivit celostátního významu, ale na druhou stranu zdejší hodnoty jsou dostatečné na 
to, aby (i opakovaně) přitahovaly návštěvníky z dojezdové vzdálenosti 1 hodiny.  

V rámci SWOT analýzy byly identifikovány tradiční i nově vznikající fenomény, které podporují nebo rozvíjí 
identitu Tišnova a mají turistický potenciál. Těmito fenomény jsou: 1/ relativně vysoká koncentrace 
minipivovarů na Tišnovsku (4 v Tišnově a 1 v Lomnici), 2/ spojení města s minerály, tradice mineralogických 
burz a přítomnost unikátní sbírky českých mineralogických skvostů v galerii Patriot. Třetím opěrným bodem 
tohoto cíle nejsou fenomény v pravé slova smyslu, ale schopnost a odvaha udělat věci velkoryse a ve vysoké 
kvalitě, která se osvědčila na projektech jako je Stezka hrdelního práva, Reprezentační ples města Tišnova 
pořádaný MěKS (jednou do roka). Samotný tento přístup sázející na vysokou kvalitu provedení by promítnutý 
do produkce zimních kulturních akcí nebo do sezónního zpřístupnění dalších prostor, open-air koncertů apod. 
mohl být součástí hodnot, kterými město Tišnov zaujme a které do města přivedou návštěvníky. 

Cíl č. 2 by se dal přerámcovat slovem FENOMÉNY. Cílem je tedy rozvíjet a propagovat vybrané fenomény 
Tišnovska do podoby, která bude unikátní a zajímavá natolik, aby přilákala návštěvníky z Jihomoravského kraje 
a Vysočiny a zejména pak z Brna. Vzhledem k blízkosti Brna a jiných atraktivních lokalit (Moravský kras, Žďárské 
Vrchy) není efektivní usilovat o návštěvníky na vícedenní pobyty. Cílem je tedy posilovat obraz Tišnovska jako 
atraktivní lokality pro jednodenní nebo dvoudenní návštěvu zpravidla motivovanou nějakou akcí nebo 
společenskou událostí. Skupina opatření a aktivit 2.1. – 2.3. směřuje k tomu, aby se vybrané fenomény staly 
nedílnou součástí identity a vnější komunikace města a postupně našly propojení do co nejširší škály aktivit, 
a tak dlouhodobě podporovaly image a odlišitelnost města Tišnova. 

 

STRATEGICKÝ CÍL č. 3 

Vybrané lokality okolí města jsou rozvinuty tak, že se staly atraktivními výletními 
místy i pro obyvatele Jihomoravského kraje, Vysočiny a Brna 

Hlavní indikátor: Zvýšení počtu návštěvníků v přírodním areálu Klucanina a v dalších vybraných 

lokalitách v okolí města 

Komentář k cíli / vazba na analýzu 

V rámci analýzy lokalizačních předpokladů cestovního ruchu bylo konstatováno, že atraktivní lokality nejsou 
rozvíjeny s ohledem na potřeby návštěvníků (nerezidentů). Atraktivity Tišnova nemají buď dobré napojení na 
služby a návštěvnickou infrastrukturu (přírodní areál Klucanina), nebo naopak nejsou dostatečně propojeny 
s nějakou přírodní a oddychovou lokalitou (klášter, koupaliště) a slouží jako cíl samy o sobě bez dalších možností 
návštěvníka zadržet na delší dobu tím, že na ně navazují přímo další možnosti vyžití, jako jsou procházky, 
prozkoumávání okolí atp. 

Cíl č. 3 by se dal přerámcovat slovem LOKALITY. V rámci opatření a aktivit 3.1. – 3.2. jde o to, aby vybrané 
lokality byly cíleně rozvíjeny do podoby výletních lokalit, které se svou upraveností a nabídkou drobných 
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doplňkových aktivit zapíší do povědomí lidí z širokého okolí města. Cílovým stavem je, že vybrané lokality 
budou opakovaně navštěvovat i nerezidenti a budou o nich referovat dál jako o vhodných cílech 
jednodenních výletů nebo jako o programovém doplnění návštěvy akce či jiné atraktivity města. Pro 
naplnění toho cíle je nutné pracovat na podpůrné infrastruktuře – navigace z centra města, parkovací stání, 
prostory pro možnost zbudovat občerstvení atp. 

 

STRATEGICKÝ CÍL č. 4 

Aktéři v CR na Tišnovsku spolupracují na propagaci fenoménů Tišnova, sběru dat 
o návštěvnících, identifikování problémů v CR, na rozvoji produktů CR  
a na řešení problémů v CR 

Hlavní indikátor: Počet realizovaných opatření koncepce 

Komentář k cíli / vazba na analýzu 

V analytické fázi bylo konstatováno, že v sektoru cestovního ruchu neprobíhá dostatečná komunikace a ani 
rozvojové ani marketingové aktivity nejsou koordinovány s dalšími aktéry. Regionální organizace 
destinačního managementu (Koruna Vysočiny) se ve své aktivitě omezuje jen na základní propagaci 
(regionální noviny, webové stránky, účast na veletrzích), ale neplní všechny funkce destinačního 
managementu. Pro rozvoj cestovního ruchu chybí základní data o návštěvnosti, skladbě návštěvníků, jejich 
preferencích a jejich chování v oblasti. Pro rozvoj cestovního ruchu chybí základní nástroje, jako je speciální 
rozpočtová položka a platforma pro komunikaci a koordinaci aktérů činných v cestovním ruchu. Mezi bariéry 
rozvoje cestovního ruchu patří to, že město delegovalo rozvoj CR na svou příspěvkovou organizaci Městské 
kulturní středisko, které však nemá pravomoci ovlivňovat utváření veřejného prostoru a efektivně iniciovat 
rozvoj infrastruktury.  

Cíl č. 4 by se dal nazvat SPOLUPRÁCE, protože směřuje k tomu, aby subjekty operující v rámci cestovního 
ruchu sdílely své plány, data o návštěvnících a koordinovaly své úsilí. Opatření a aktivity 4.1. – 4.5. zahrnují 
kromě nástrojů ke koordinaci i opatření směřující k reformě regionální organizace destinačního 
managementu a k vytvoření nástrojů, které by měly městu umožnit stimulovat rozvoj CR ve směrech 
určených touto koncepcí.  
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STRATEGICKÝ CÍL č. 1 

 

Město Tišnov využívá k rozvoji turismu strategické 
marketingové řízení 

Hlavní indikátor: Zvýšení počtu návštěvníků z prioritních cílových skupin. Zvýšení počtu 

služeb, které přespolní ve městě využívají 

 

OPATŘENÍ: 

1.1. Zvýšit počet akcí pro cílovou skupinu mladí bezdětní a dosáhnout kvality programu 
a propagace, aby se podařilo přilákat i nerezidenty  

1.2. Vytvořit produkt(y) CR pro seniory a produkt(y) pro návštěvníky Porta coeli 

1.3. Vytvořit cyklo-produkty (trasy, traily a služby) a zlepšit cyklistickou infrastrukturu 
a značení cyklistických tras  

1.4. Vytvořit víceletý marketingový plán a propagační kampaně, které by prezentovaly 
stěžejní fenomény a produkty CR Tišnovska 

1.1. Zvýšit počet akcí pro cílovou skupinu mladí bezdětní  
a dosáhnout kvality programu a propagace, aby se podařilo přilákat 
i nerezidenty 

  Indikátor opatření: Počet návštěvníků (nerezidentů) ze segmentu mladí a bezdětní 

  Hodnota indikátoru: Zvyšuje se 

  Způsob měření: Statistika návštěvnosti dle opatření 4.2.1. a 4.2.2. 

 

AKTIVITY: 

1.1.1.   Vytvořit dramaturgii akcí se zaměřením na mladé (25-35 let). 

Odpovědnost Spolupráce 

MěKS – centrála galerie, muzeum 

 

 

1.1.2.   Vytvořit nový formát akce pro mladé publikum (například pravidelný festival u vody 
s mladými headlinery) 
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Odpovědnost Spolupráce 

MěKS – centrála TIC 

 

1.1.3.   Najít fungující způsoby propagace vybraných akcí mimo město (viz opatření 1.4) 

Odpovědnost Spolupráce 

MěKS – centrála TIC 

1.2. Vytvořit produkt(y) CR pro seniory a produkt(y) pro návštěvníky 
Porta coeli 

  Indikátor opatření: Počet návštěvníků ze segmentu senioři, kteří využijí produkty CR v Tišnově 

  Hodnota indikátoru: Zvyšuje se 

  Způsob měření: Statistika uživatelů specializovaných produktů CR 

 

AKTIVITY: 

1.2.1.   Zjistit jakou službu či produkt by ocenili a pravděpodobně využili návštěvníci kláštera 

Odpovědnost Spolupráce 

TIC 

Klášter, 
Podhorácké 

muzeum, MěKS - 
centrála 

 

1.2.2.   Vytvořit a ověřit produkt pro seniory (půjčovna kol atp.) 

Odpovědnost Spolupráce 

MěKS – centrála TIC 

 

  



Koncepce rozvoje CR na Tišnovsku / 2019 – 2025 

11 / 31 
 
 

1.2.3.   Zrealizovat produkt pro seniory a připravit jeho propagaci 

Odpovědnost Spolupráce 

MěKS – centrála 

Cisterciácké 
opatství Porta 

coeli, Podhorácké 
muzeum, partneři 
pro produkt, TIC 

1.3. Vytvořit cyklo-produkty (trasy, traily a služby) a zlepšit 
cyklistickou infrastrukturu a značení cyklistických tras. 

 Indikátor opatření: Počet návštěvníků (nerezidentů) ze segmentu cykloturisté, kteří využijí 
nějakou službu ve městě 

 Hodnota indikátoru: Zvyšuje se 

 Způsob měření: Statistika uživatelů specializovaných produktů CR, měření pohybu na vybraných místech 

 

AKTIVITY: 

1.3.1.   Vytvořit projekt na jednotné značení a doplněné cyklistických tras na Tišnovsku 

Odpovědnost Spolupráce 

Cyklokoordinátor 
(MěÚ) 

Klášter, 
Podhorácké 

muzeum, TIC 

 

1.3.2.   Realizovat jednotné značení cyklistických tras 

Odpovědnost Spolupráce 

Obd. Správy 
majetku a 

komunálních služeb 

Cyklokoordinátor 
(MěÚ) 

 

1.3.3.   Připravit a realizovat projekty na doplnění cyklistických trasa a jejich propojení 

Odpovědnost Spolupráce 

Odb. správy 
majetku a 

komunálních služeb 

Cyklokoordinátor 
(MěÚ) 
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1.3.4.   Zanalyzovat nedostatky drobné cykloinfrastruktury a nastavit program průběžného 
zlepšování a údržby 

Odpovědnost Spolupráce 

Odb. správy 
majetku a 

komunálních služeb 

Cyklokoordinátor 
(MěÚ) 

 

1.3.5.   Zlepšit informovanost návštěvníků o cyklo-příležitostech (trasy a služby) na Tišnovsku 

Odpovědnost Spolupráce 

TIC 
Cyklokoordinátor 

(MěÚ) 

 

1.3.6.   Zjistit možnosti pro vytvoření trailů nebo cyklo-produktů, vytvořit projekt vytvoření trailu 
nebo cyklo-produktu 

Odpovědnost Spolupráce 

Cyklokoordinátor 
(MěÚ) 

Odb. Správy 
majetku a 

komunálních 
služeb, TIC 

 

1.3.7.   Zrealizovat produkt (typu služba) a připravit jeho propagaci 

Odpovědnost Spolupráce 

Odbor investic a 
projektové podpory 

MěKS, TIC 

 

1.3.8.   Zrealizovat produkt (typu trail, singletrack atp.) a připravit jeho propagaci 

Odpovědnost Spolupráce 

Odbor investic a 
projektové podpory 

MěKS 
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1.4. Vytvořit víceletý marketingový plán a propagační kampaně, které 
by prezentovaly stěžejní fenomény a produkty CR Tišnovska. 

 Indikátor opatření: Existuje marketingový plán, který obsahuje i odhadované konverzní poměry; konverzní 

poměry u jednotlivých propagačních aktivit se snižují. 

 Hodnota indikátoru: Existuje, konverzní poměry se zvyšují 

 Způsob měření: Zpráva o realizovaných propagačních aktivitách, která obsahuje i poměr investice do 

aktivity/ výsledek (akce zasažených osob) přepočtený na osobu dle opatření 1.4.1. 

 

AKTIVITY: 

1.4.1.   Vytvořit víceletý marketingový plán a propagační kampaně, které by prezentovaly stěžejní 
fenomény Tišnovska (vč. Fenoménů z opatření 4.1. – 4.7.) a kulturní nabídku (ve vazbě na 
Koncepci kultury) 

Odpovědnost Spolupráce 

TIC 

Odbor kancelář 
starosty a vnějších 

vztahů, MěKS – 
centrála, externisté 

 

1.4.2.   Zdokonalit práci se sociálními sítěmi (analýza efektivity příspěvků, úprava strategie) 

Odpovědnost Spolupráce 

MěKS – vedoucí 
jednotlivých 

středisek 
Kancelář starosty 

 

1.4.3.   Zapojit do propagace nové aktivity (atypické reklamní plochy, dopravní prostředky atp.) 

Odpovědnost Spolupráce 

TIC 

Odbor kanceláře 
starosty a vnějších 

vztahů, MěKS – 
centrála, externisté  

 

1.4.4.   Začlenit do propagace stěžejních akcí prostor v regionálních médiích (rádio, noviny) 

Odpovědnost Spolupráce 

MěKS – centrála 

MěKS – vedoucí 
jednotlivých 

středisek, Kancelář 
starosty 
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1.4.5.   Najít vhodná místa ve veřejném prostoru v nástupních bodech do města a vytvořit zde 
atraktivní prezentace hlavních fenoménů Tišnovska 

Odpovědnost Spolupráce 

MěKS – centrála 
Odb. správy 
majetku a 

komunálních služeb 

 

1.4.6.   Zavést systematické předávání propagačních materiálů provozovatelům služeb a vytvořit 
jednotný materiál o fenoménech ve městě, který by byl trvale dostupný všem zájemcům 

Odpovědnost Spolupráce 

TIC 
MěKS – centrála, 

externisté 

 

1.4.7.   Zapojit do propagačních aktivit aktivní komunity a jejich akce (Geocaching, KČT, Sokolové, atd.) 

Odpovědnost Spolupráce 

TIC 

Odbor kanceláře 
starosty a vnějších 

vztahů, MěKS - 
centrála 

 

1.4.8.   Doplnit vizuální styl města Tišnova o aplikace stylu do různých médií (tištěné materiály, web, 
reklamní plochy atp.) a důsledně jej dodržovat. Změnit jméno a vizuální styl MěKS. 

Odpovědnost Spolupráce 

Odbor kanceláře 
starosty a vnějších 

vztahů 
MěKS  

 

1.4.9.   Připravit atraktivní prezentaci nabídky města Tišnova pro návštěvníky Předklášteří (projednat 
vhodné prostory a formát, připravit zadání pro zhotovitele) 

Odpovědnost Spolupráce 

TIC 

Porta coeli, Podh. 
Muzeum, Kancelář 

starosty 
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1.4.10.   Připravit encyklopedii turistických dominant Tišnovska. Jedná se o soubor atraktivních 
fenoménů  regionu čítající detailní slovní popis, mapový podklad, foto a video dokumentaci. 
Dokument slouží coby podklad pro zpracování propagačních a marketingových materiálů 
města. 

Odpovědnost Spolupráce 

MěKS - centrála 

TIC, Kancelář 
starosty, Odbor 

územního 
plánování, 
fotograf, 

kameraman 
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STRATEGICKÝ CÍL č. 2 

 

Obyvatelé Jihomoravského kraje, Vysočiny a Brna 
identifikují Tišnov jako místo zajímavé k návštěvě 
Hlavní indikátor: Zvýšení návštěvnosti nerezidentů na vybraných událostech 

 

OPATŘENÍ: 

2.1. Vytvořit produkty CR pro milovníky piva a prezentovat místní minipivovary 

  

2.2. Prezentovat Tišnov jako město minerálů a rozvinout jarní burzu minerálů do podoby 
události s vysokou návštěvností 

  

2.3. Vybrat a rozvinout kulturní akci pro cestovní ruch v zimní i letní sezóně 

  

2.4. Vytvořit atypické a zábavné prohlídky města pro mladé a rodiny s dětmi. Zprovoznit 
další atraktivity pro návštěvníky (věž kostela, podzemí) 

2.1. Vytvořit produkty CR pro milovníky piva a prezentovat místní 
minipivovary 

  Indikátor opatření: Počet návštěvníků (nerezidentů), kteří využili nějaký pivní produkt CR 

  Hodnota indikátoru: Zvyšuje se 

 Způsob měření: Statistika uživatelů specializovaných produktů CR, statistika návštěvníků  
na specializovaných akcích 

 

AKTIVITY: 

2.1.1.   Vytvořit koncept pivního eventu (festival, gastrofest), který spojí prezentaci místních 
minipivovarů s kulturní akcí a gastrozážitky 

Odpovědnost Spolupráce 

MěKS – centrála 
Minipivovary, 

restaurace 

 

2.1.2.   Zprodukovat pilotní ročník akce a vyhodnotit úspěšnost 
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Odpovědnost Spolupráce 

MěKS – centrála 
Minipivovary, 

restaurace 

 

2.1.3.   Vytvořit pivní cestu Tišnovskem 

Odpovědnost Spolupráce 

MěKS – centrála 
minipivovary, 

restaurace 

 

2.1.4.   Vytvořit a propagovat společné prodejní místo minipivovarů 

Odpovědnost Spolupráce 

MěKS – centrála minipivovary 

 

 

2.2. Prezentovat Tišnov jako město minerálů a rozvinout jarní burzu 
minerálů do podoby události s vysokou návštěvností 

  Indikátor opatření: Počet návštěvníků (nerezidentů) 

  Hodnota indikátoru: Zvyšuje se 

 Způsob měření: Statistika návštěvníků na specializovaných akcích 

 

AKTIVITY: 

2.2.1.   Připravit koncept rozšíření jarní burzy minerálů o událost (hornický den) nebo kulturní 
program, který přiláká další návštěvníky 

 

Odpovědnost Spolupráce 

MěKS – centrála 
Tělovýchovná 
jednota Sokol, 
Galerie Patriot 
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2.2.2.   Zprodukovat pilotní ročník akce s tématem město minerálů a vyhodnotit úspěšnost 

Odpovědnost Spolupráce 

MěKS – centrála 
Tělovýchovná 
jednota Sokol, 
Galerie Patriot 

 

2.2.3.   Připravit projekt změny expozice Městského muzea do podoby návštěvnického centra PP 
Květnice 

Odpovědnost Spolupráce 

MěKS – muzeum Externí konzultant 

 

2.2.4.   Vytvořit nové produkty pro školy a veřejnost navazující na inovovanou expozici muzea 

Odpovědnost Spolupráce 

MěKS – muzeum Externí konzultant 

 

2.2.5.   Začlenit Galerii Patriot do propagace města jako fenomén (sbírku) nadnárodního významu 

Odpovědnost Spolupráce 

TIC Galerie Patriot 
OKSVV 

 

2.3. Vybrat a rozvinout kulturní akci pro cestovní ruch v zimní i letní 
sezóně 

 Indikátor opatření: Počet návštěvníků (nerezidentů) na akci. Počet přespání u partnerských 
ubytovatelů v době akce. 

  Hodnota indikátoru: Zvyšuje se 

 Způsob měření: Statistika návštěvníků na specializovaných akcích 

 

AKTIVITY: 

2.3.1.   Vybrat vhodnou akci a připravit její koncept a rozpočet 
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Odpovědnost Spolupráce 

MěKS – centrála 
Střediska MěKS, 

spolky  

 

2.3.2.   Realizovat pilotní akci a vyhodnotit její úspěšnost 

Odpovědnost Spolupráce 

MěKS – centrála 
Střediska MěKS, 

spolky 

 

2.4. Vytvořit atypické a zábavné prohlídky města pro mladé a rodiny 
s dětmi. Zprovoznit další atraktivity pro návštěvníky (věž kostela, 
podzemí) 

 

 Indikátor opatření: Počet návštěvníků prohlídek, počet návštěvníků ze segmentů rodin s dětmi 

  Hodnota indikátoru: Zvyšuje se 

 Způsob měření: Statistika návštěvníků na specializovaných produktech CR 

 

AKTIVITY: 

2.4.1.   Vytvořit atypické a zábavné prohlídky města pro mladé a rodiny s dětmi 

Odpovědnost Spolupráce 

Vedoucí muzea 
TIC, knihovna, TN, 

MŠ+ZŠ, externí 
konzultant 

 

2.4.2.   Promyslet možnosti zpřístupnění kostelní věž ve spolupráci s farností a zpřístupnit ji jako 
atraktivitu pro cestovní ruch 

Odpovědnost Spolupráce 

Odbor investic a 
projektové podpory Farnost, TIC 

 



Koncepce rozvoje CR na Tišnovsku / 2019 – 2025 

20 / 31 
 
 

2.4.3.   Prozkoumat potenciál podzemních prostor pod muzeem pro kulturní aktivity i cestovní ruch 
(např. site-specific akce). Prověřit a případně připravit zpřístupnění dalších vybraných 
podzemních prostor v centru města 

Odpovědnost Spolupráce 

Vedoucí TIC 
Odbor investic a 

projektové 
podpory 
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STRATEGICKÝ CÍL č. 3 

 

Vybrané lokality okolí města jsou rozvinuty tak, že 
se staly atraktivními výletními místy i pro 
obyvatele Jihomoravského kraje, Vysočiny a Brna 
Hlavní indikátor: Zvýšení počtu návštěvníků v přírodním areálu Klucanina a v dalších vybraných 

lokalitách v okolí města 

 

OPATŘENÍ: 

3.1. Rozvíjet v prostoru Klucaniny rekreační přírodní areál dalšími sportovními a zábavně-
naučnými prvky tak, aby se stal vyhledávaným výletním místem 

 

3.2. Rozvíjet veřejný prostor a vybrané lokality v okolí města tak, aby motivovaly k pobytu 
a procházkám 

3.1.  Rozvíjet v prostoru Klucaniny rekreační přírodní areál dalšími 
sportovními a zábavně-naučnými prvky tak, aby se stal vyhledávaným 
výletním místem 

 

 Indikátor opatření: Počet zásahů a vylepšení prostoru reálu, počet návštěvníků lokality 

  Hodnota indikátoru: Zvyšuje se 

 Způsob měření: Zpráva o provedených zásazích. Měření návštěvnosti ve vrcholové partii. 

 

 

AKTIVITY: 

3.1.1.   Rozvíjet v prostoru Klucaniny rekreační přírodní areál dalšími sportovními a zábavně-
naučnými prvky tak, aby se stal vyhledávaným výletním místem 

Odpovědnost Spolupráce 

Odbor správy 
majetku a 

komunálních služeb 
MěKS 

 

3.1.2.   Vytvořit z areálu Letního kina nástupové místo pro přírodní areál Klucanina (zkvalitnit 
parkoviště, restauraci, wc) 
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Odpovědnost Spolupráce 

Odbor investic a 
projektové podpory 

MěKS 

 

3.1.3.   Zanalyzovat stávající navigační systém a způsoby propagace areálu Klucanina a nástupních 
míst 

Odpovědnost Spolupráce 

Odbor správy 
majetku a 

komunálních služeb 
MěKS 

 

3.1.4.   Doplnit a zlepšit navigaci k areálu Klucanina 

Odpovědnost Spolupráce 

Odb. správy 
majetku a 

komunálních služeb 
MěKS 

 

3.2.  Rozvíjet veřejný prostor a vybrané lokality v okolí města tak, aby 
motivovaly k pobytu a procházkám 

 

 Indikátor opatření: Počet zásahů a vylepšení vybraných lokalit, počet návštěvníků těchto lokalit 

  Hodnota indikátoru: Zvyšuje se 

 Způsob měření: Zpráva o provedených zásazích. Měření návštěvnosti ve vybraných lokalitách. 

 

AKTIVITY: 

3.2.1.   Připravit projekt na vytvoření fotogenického artefaktu nebo objektu v lokalitě Vokounovy 
vyhlídky 

Odpovědnost Spolupráce 

Odbor investic a 
projektové podpory 

MěKS, Cisterciácké 
opatství 
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3.2.2.   Realizovat projekt na vytvoření fotogenického artefaktu nebo objektu v lokalitě Vokounovy 
vyhlídky. Doplnit navigaci lokality z kláštera a z koupaliště 

Odpovědnost Spolupráce 

Odbor investic a 
projektové podpory 

Městská 
architektka, MěKS 

 

3.2.3.   Připravit projekt na zpřístupnění zatraktivnění prostoru nivy řeky Svratky jihovýchodně  
od koupaliště tak, aby tu vznikl prostor, který láká k procházkám a pobytu 

Odpovědnost Spolupráce 

Odbor investic a 
projektové podpory 

Městská 
architektka, MěKS 

 

3.2.4.   Realizovat projekt na zpřístupnění a zatraktivnění říčních niv u koupaliště 

Odpovědnost Spolupráce 

Odbor investic a 
projektové podpory 

Městská 
architektka 
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STRATEGICKÝ CÍL č. 4 

 

Aktéři v CR na Tišnovsku spolupracují na 
propagaci fenoménů Tišnova, sběru dat o 
návštěvnících, identifikování problémů v CR, na 
rozvoji produktů CR a na řešení problémů v CR 
Hlavní indikátor: Počet realizovaných opatření koncepce 

 

OPATŘENÍ: 

4.1. Realizovat každoroční setkání aktérů v CR s cílem koordinovat aktivity aktérů 
a aktualizovat seznam problémů v CR 

 

4.2. Nastavit systému sběru dat o chování a preferencích návštěvníků, návštěvnosti akcí 
a turistických cílů, využívání produktů atp. A data pravidelně analyzovat 

  

4.3. Reformovat DMO Koruna Vysočiny tak, aby měla jasně stanovené výkonově 
koncipované cíle, a rozšířit členskou základnu organizace o podnikatelské subjekty a NNO 

 

4.4. Vytvořit fond CR nebo samostatnou rozpočtovou položku MěKS, ze které bude 
financována propagace akcí s celoregionálním dosahem, propagace produktů CR 
a příprava projektů rozvoje CR 

 

4.5. Zřídit v rámci MěÚ funkci koordinátora CR, který bude koordinovat rozvojové aktivity 
v CR a dohlížet na implementaci strategie 

4.1.  Realizovat každoroční setkání aktérů v CR s cílem koordinovat 
aktivity aktérů a aktualizovat seznam problémů v CR 

 

 Indikátor opatření: Počet účastníků setkání, zastoupení všech segmentů (podnikatelé, nno, 
veřejná správa) 

  Hodnota indikátoru: Zvyšuje se 

 Způsob měření: Prezenční listina ze setkání 

 

AKTIVITY: 
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4.1.   Realizovat každoroční setkání aktérů v CR s cílem koordinovat aktivity aktérů a aktualizovat 
seznam problémů v CR 

Odpovědnost Spolupráce 

Garant pro kulturu 

Odbor kancelář 
starosty a vnějších 

vztahů, MěKS – 
centrála, kulturní 

aktéři a aktéři 
cestovního ruchu 

 

4.2.  Nastavit systém sběru dat o chování a preferencích návštěvníků, 
návštěvnosti akcí a turistických cílů, využívání produktů atp. a data 
pravidelně analyzovat 

 

 Indikátor opatření: Existence systematického sběru dat, počet a struktura spolehlivých datových 
zdrojů, existence následné roční analýzy, existence závěrů. 

  Hodnota indikátoru: Existuje 

 Způsob měření: Analýza dat návštěvnosti, která obsahuje přehled datových zdrojů a hodnocení 
jejich spolehlivosti 

 

4.2.1.   Nastavit sjednocený systém sběru dat o chování a preferencích návštěvníků, návštěvnosti akcí 
a turistických cílů, využívání produktů atp. a data pravidelně analyzovat 

Odpovědnost Spolupráce 

TIC 

Odbor kancelář 
starosty a vnějších 

vztahů, MěKS - 
centrála 

 

4.2.2.   Definovat data, která jsou potřeba z hlediska vyhodnocování koncepce. Určit, kdo jakými daty 
disponuje. Vytvořit dotazník pro návštěvníky z různých cílových skupin 

Odpovědnost Spolupráce 

TIC 

Odbor kancelář 
starosty a vnějších 

vztahů, MěKS - 
centrála 

 

4.2.3.   Uzavřít dohody s partnery potřebnými pro sběr dat 
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Odpovědnost Spolupráce 

TIC 

Odbor kancelář 
starosty a vnějších 

vztahů, MěKS - 
centrála 

 

4.2.4.   Zajistit kapacity na analýzu dat (včetně dat o návštěvnosti webů) 

Odpovědnost Spolupráce 

TIC 

Odbor kancelář 
starosty a vnějších 

vztahů, MěKS - 
centrála 

 

4.2.5.   Vytvořit systém pro rozlišení návštěvníků a rezidentů na akcích a pro sledování indikátorů 
koncepce CR a cílů kampaní dle opatření 1.4. 

Odpovědnost Spolupráce 

MěKS TIC 
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4.3.  Reformovat DMO Koruna Vysočiny tak, aby měla jasně 
stanovené výkonově koncipované cíle, a rozšířit členskou základnu 
organizace o podnikatelské subjekty a NNO 

 

 Indikátor opatření: Existence cílů a indikátorů v souladu s cíli Tišnovska, počet členů DMO, 
struktura členské základny 

  Hodnota indikátoru: Existuje 

 Způsob měření: Zpráva o aktivitách DMO a o početnosti a struktuře její členské základny 

 

4.3.1.   Formulovat zadání, které má Tišnov vůči DMO s ohledem na svou koncepci CR 

Odpovědnost Spolupráce 

Odbor kancelář 
starosty a vnějších 

vztahů 

MěKS – centrála, 
TIC 

 

4.3.2.   Projednat s ostatními obcemi možnost certifikace DMO v systému MMR a připravit 
odpovídající plán přípravy 

Odpovědnost Spolupráce 

Odbor kancelář 
starosty a vnějších 

vztahů 
MěKS 

 

4.3.3.   Rozšířit členskou základnu DMO Koruna Vysočiny o podnikatelské subjekty a NNO a zvýšit 
podíl podnikatelských subjektů (z Tišnovska) a NNO ve správní radě Koruny Vysočiny 

Odpovědnost Spolupráce 

Odbor kancelář 
starosty a vnějších 

vztahů 

MěKS – centrála, 
TIC 

 

4.3.4.   Prodiskutovat s podnikateli na Tišnovsku, za jakých podmínek by byli ochotni vstoupit 
a aktivně působit do DMO Koruna Vysočiny 

Odpovědnost Spolupráce 

Odbor kancelář 
starosty a vnějších 

vztahů 

MěKS – centrála, 
TIC 
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4.3.5.   Formulovat nabídku pro podnikatelské subjekty a NNO, aby vstupovaly do DMO. Aktivně 
oslovit subjekty v OŘP Tišnov 

Odpovědnost Spolupráce 

Odbor kancelář 
starosty a vnějších 

vztahů 

Odbor kancelář 
starosty a vnějších 

vztahů 

4.4.  Vytvořit základní podmínky pro úspěšnou implementaci 
koncepce a další rozvoj CR – fond podpory a koordinátora CR 

 

 Indikátor opatření: Existuje fond, existují projekty, které naplňují cíle strategie, existuje osoba za 
koordinaci aktivit koncepce 

  Hodnota indikátoru: Existují 

 Způsob měření: Zpráva o čerpání prostředků fondu 

 

4.4.1.   Vytvořit fond cestovního ruchu nebo samostatnou rozpočtovou položku MěKS, ze které bude 
financována propagace akcí s celoregionálním dosahem, propagace produktů CR a příprava 
projektů rozvoje CR 

Odpovědnost Spolupráce 

Rada města MěKS 

 

4.4.2.   Zřídit v rámci MěÚ funkci koordinátora CR, který bude koordinovat rozvojové aktivity v CR 
a dohlížet na implementaci strategie 

Odpovědnost Spolupráce 

Rada města Tajemník MěÚ 
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6. SOUHRNNÁ TABULKA INDIKÁTORŮ 

Vize ID Strategický Cíl  Hlavní indikátor ID Opatření Indikátory opatření 
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Město Tišnov 
využívá k rozvoji 

turismu strategické 
marketingové řízení 

 

Zvýšení počtu 
návštěvníků 

z prioritních cílových 
skupin. Zvýšení 

počtu služeb, které 
přespolní ve městě 

využívají 

1.1. 
Zvýšit počet akcí pro cílovou skupinu 
mladí bezdětní a dosáhnout kvality 
programu a propagace, aby se podařilo 
přilákat i nerezidenty 

Počet návštěvníků (nerezidentů) ze 
segmentu mladí a bezdětní 

1.2. Vytvořit produkt(y) CR pro seniory a 
produkt(y) pro návštěvníky Porta coeli 

Počet návštěvníků ze segmentu senioři, 
kteří využijí produkty CR v Tišnově 

1.3. 
Vytvořit cyklo-produkty (trasy, traily 
a služby) a zlepšit cyklistickou 
infrastrukturu a značení cyklistických 
tras. 

Počet návštěvníků (nerezidentů) ze 
segmentu cykloturisté, kteří využijí 
nějakou službu ve městě 

1.4. 
Vytvořit víceletý marketingový plán 
a propagační kampaně, které by 
prezentovaly stěžejní fenomény 
a produkty CR Tišnovska   

Existuje marketingový plán, který 
obsahuje i odhadované konverzní 
poměry; konverzní poměry u 
jednotlivých propagačních aktivit se 
snižují 

2 

Obyvatelé 
Jihomoravského 
kraje, Vysočiny a 
Brna identifikují 

Tišnov jako místo 
zajímavé k návštěvě 

Zvýšení návštěvnosti 
nerezidentů na 

vybraných 
událostech 

2.1. Vytvořit produkty CR pro milovníky piva 
a prezentovat místní minipivovary 

Počet návštěvníků (nerezidentů), kteří 
využili nějaký pivní produkt CR 

2.2. 
Prezentovat Tišnov jako město 
minerálů a rozvinout jarní burzu 
minerálů do podoby události s vysokou 
návštěvností 

Návštěvnost jarní burzy minerálů, 
expozic a vybraných akcí spojených 
s tématem minerálů 

2.3. Vybrat a rozvinout kulturní akci pro 
cestovní ruch v zimní i letní sezóně 

Počet návštěvníků (nerezidentů) na 
akci. Počet přespání u partnerských 
ubytovatelů v době akce 

2.4. 
Vytvořit atypické a zábavné prohlídky 
města pro mladé a rodiny s dětmi. 
Zprovoznit další atraktivity pro 
návštěvníky (věž kostela, podzemí) 

Počet návštěvníků prohlídek 

3 

Vybrané lokality 
okolí města jsou 

rozvinuty tak, že se 
staly atraktivními 

výletními místy i pro 
obyvatele 

Jihomoravského 
kraje, Vysočiny a 

Brna 

Zvýšení počtu 
návštěvníků 

v přírodním areálu 
Klucanina a v dalších 
vybraných lokalitách 

v okolí města 

3.1. 
Rozvíjet v prostoru Klucaniny rekreační 
přírodní areál dalšími sportovními a 
zábavně-naučnými prvky tak, aby se 
stal vyhledávaným výletním místem 

Počet zásahů a vylepšení prostoru reálu, 
počet návštěvníků lokality 

3.2. 
Rozvíjet veřejný prostor a vybrané 
lokality v okolí města tak, aby 
motivovaly k pobytu a procházkám 

Počet zásahů a vylepšení vybraných 
lokalit, počet návštěvníků těchto lokalit 

4 

 
Aktéři v CR na 

Tišnovsku 
spolupracují na 

propagaci fenoménů 
Tišnova, sběru dat o 

návštěvnících, 
identifikování 

problémů v CR, na 
rozvoji produktů CR 

a na řešení 
problémů v CR 

Počet realizovaných 
opatření koncepce 

4.1. 
Realizovat každoroční setkání aktérů v 
CR s cílem koordinovat aktivity aktérů 
a aktualizovat seznam problémů v CR 

Počet účastníků setkání, zastoupení 
všech segmentů (podnikatelé, nno, 
veřejná správa) 

4.2. 

Nastavit systému sběru dat o chování a 
preferencích návštěvníků, návštěvnosti 
akcí a turistických cílů, využívání 
produktů atp. A data pravidelně 
analyzovat 

Existence systematického sběru dat, 
existence následné roční analýzy, 
existence závěrů 

4.3. 

Reformovat DMO Koruna Vysočiny tak, 
aby měla jasně stanovené výkonově 
koncipované cíle a rozšířit členskou 
základnu organizace o podnikatelské 
subjekty a NNO 

Existence cílů a indikátorů v souladu 
s cíli Tišnovska, počet členů DMO, 
struktura členské základny 

4.4. 

Vytvořit základní podmínky pro 
úspěšnou implementaci koncepce a 
další rozvoj CR – fond podpory a 
koordinátora CR 

Existuje fond, existují projekty, které 
naplňují cíle strategie, existuje osoba za 
koordinaci aktivit koncepce 
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7. ÚČASTNÍCI TVORBY KONCEPCE / SEZNAM 

Pro práci na koncepci byla vytvořena pracovní skupina, na jejíž práci se průběžně podíleli:  

 

Jiří Dospíšil     starosta města Tišnova 

Jan Brdíčko*     ředitel MěKS 

Alena Ochrymčuková   zástupkyně ředitele MěKS 

Irena Ochrymčuková*    zástupkyně vedoucího Podhoráckého muzea 

Lubica Kubicová*    občanská aktivistka 

Eliška Špačková    vedoucí TIC  

Radka Štěpanovská*   koordinátorka RC Studánka 

Libuše Beranová    projektová manažerka MAS 

Štěpán Pilný     podnikání v oblasti CR (pohostinství, ubytování) 

Pavel Baran     podnikání v oblasti CR (pohostinství, ubytování) 

Alois Zeman/Mirka Vlčková  Klub českých turistů 

 

*) členové Komise pro kulturu a cestovní ruch  
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8. Seznam zkratek 

 

DMO  z angl. Destination management organisations, česky: Organizace destinačního 
managementu 

ČSÚ   Český statistický úřad 

HUZ  Hromadná ubytovací zařízení 

JMK  Jihomoravský kraj 

CK   Cestovní kancelář  

CCR JM  Centrála cestovního ruchu Jižní Morava 

CR   Cestovní ruch 

CS   Cílová skupina 

IC   Informační centrum 

IPRM  Integrovaný plán rozvoje města 

MěKS Městské kulturní středisko Tišnov 

NNO Nevládní neziskové organizace 

SWOT Analýza silných, slabých stránek, příležitostí a vnějších hrozeb 

TIC   Turistické informační centrum  
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Úvod 

 

Akční plán rozvoje cestovního ruchu na Tišnovsku je dokumentem, který slouží coby nástroj 
řízení rozvoje cestovního ruchu ve městě Tišnově. Akční plán je sestaven na základě návrhové 
části Koncepce rozvoje cestovního ruchu ve městě Tišnově, a to pro období let 2020 – 2022. 
Obsahová část je modifikovaným výběrem realizovatelných aktivit z množiny aktivit 
uvedených v koncepci. Dokument úzce souvisí s Akčním plánem rozvoje kultury města 
Tišnova. Nedílnou součástí dokumentu je i tabulka sumarizující základní parametry 
plánovaných aktivit (primární odpovědnost, spolupráce, termíny realizace úkolů, odhadovaná 
výše rozpočtu, indikátory plnění). Rozpočet akčního plánu ve své kalkulaci nezohledňuje 
investiční aktivity vycházející z Investičního výhledu města Tišnova pro období 2019 – 2021, 
a to z důvodu, že nyní nelze akce přesně vyčíslit. Rozpočet akčního plánu rozvoje cestovního 
ruchu nezohledňuje finanční náročnost bodu 4.4.2., zřízení funkce koordinátora kultury a 
cestovního ruchu.  
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Koncepce rozvoje cestovního ruchu na Tišnovsku – výchozí materiál AP CR 

Vize ID Strategický Cíl  Hlavní indikátor ID Opatření Indikátory opatření 
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1 

Město Tišnov 
využívá k 

rozvoji turismu 
strategické 

marketingové 
řízení 

 

Zvýšení počtu 
návštěvníků 
z prioritních 

cílových skupin. 
Zvýšení počtu 
služeb, které 

přespolní 
ve městě využívají 

1.1. 
Zvýšit počet akcí pro cílovou skupinu 
mladí bezdětní a dosáhnout kvality 
programu a propagace, aby se 
podařilo přilákat i nerezidenty 

Počet návštěvníků (nerezidentů) ze 
segmentu mladí a bezdětní 

1.2. 
Vytvořit produkt(y) CR pro seniory a 
produkt(y) pro návštěvníky Porta 
coeli 

Počet návštěvníků ze segmentu 
senioři, kteří využijí produkty CR v 
Tišnově 

1.3. 
Vytvořit cyklo-produkty (trasy, traily 
a služby) a zlepšit cyklistickou 
infrastrukturu a značení cyklistických 
tras 

Počet návštěvníků (nerezidentů) ze 
segmentu cykloturisté, kteří využijí 
nějakou službu ve městě 

1.4. 
Vytvořit víceletý marketingový plán 
a propagační kampaně, které by 
prezentovaly stěžejní fenomény 
a produkty CR Tišnovska   

Existuje marketingový plán, který 
obsahuje i odhadované konverzní 
poměry; konverzní poměry u 
jednotlivých propagačních aktivit se 
snižují 

2 

Obyvatelé 
Jihomoravského 
kraje, Vysočiny 

a Brna 
identifikují 
Tišnov jako 

místo zajímavé 
k návštěvě 

Zvýšení 
návštěvnosti 

nerezidentů na 
vybraných 
událostech 

2.1. 
Vytvořit produkty CR pro milovníky 
piva a prezentovat místní 
minipivovary 

Počet návštěvníků (nerezidentů), kteří 
využili nějaký pivní produkt CR 

2.2. 
Prezentovat Tišnov jako město 
minerálů a rozvinout jarní burzu 
minerálů do podoby události s 
vysokou návštěvností 

Návštěvnost jarní burzy minerálů, 
expozic a vybraných akcí spojených 
s tématem minerálů 

2.3. Vybrat a rozvinout kulturní akci pro 
cestovní ruch v zimní i letní sezóně 

Počet návštěvníků (nerezidentů) na 
akci. Počet přespání u partnerských 
ubytovatelů v době akce. 

2.4. 
Vytvořit atypické a zábavné prohlídky 
města pro mladé a rodiny s dětmi. 
Zprovoznit další atraktivity pro 
návštěvníky (věž kostela, podzemí) 

Počet návštěvníků prohlídek, počet 
návštěvníků ze segmentu rodin s 
dětmi 

3 

Vybrané lokality 
okolí města jsou 

rozvinuty tak, 
že se staly 

atraktivními 
výletními místy 
i pro obyvatele 

Jihomoravského 
kraje, Vysočiny 

a Brna 

Zvýšení počtu 
návštěvníků 

v přírodním areálu 
Klucanina a v 

dalších vybraných 
lokalitách v okolí 

města 

3.1. 

Rozvíjet v prostoru Klucaniny 
rekreační přírodní areál dalšími 
sportovními a zábavně-naučnými 
prvky tak, aby se stal vyhledávaným 
výletním místem 

Počet zásahů a vylepšení prostoru 
reálu, počet návštěvníků lokality 

3.2. 
Rozvíjet veřejný prostor a vybrané 
lokality v okolí města tak, aby 
motivovali k pobytu a procházkám 

Počet zásahů a vylepšení vybraných 
lokalit, počet návštěvníků těchto 
lokalit 

 
4 

Aktéři v CR na 
Tišnovsku 

spolupracují na 
propagaci 
fenoménů 

Tišnova, sběru 
dat o 

návštěvnících, 
identifikování 

problémů v CR, 
na rozvoji 

produktů CR a 
na řešení 

problémů v CR 

Počet 
realizovaných 

opatření koncepce 

4.1. 
Realizovat každoroční setkání aktérů 
v CR s cílem koordinovat aktivity 
aktérů a aktualizovat seznam 
problémů v CR 

Počet účastníků setkání, zastoupení 
všech segmentů (podnikatelé, nno, 
veřejná správa) 

4.2. 

Nastavit systému sběru dat o chování 
a preferencích návštěvníků, 
návštěvnosti akcí a turistických cílů, 
využívání produktů atp. A data 
pravidelně analyzovat 

Existence systematického sběru dat, 
existence následné roční analýzy, 
existence závěrů. 

4.3. 

Reformovat DMO Koruna Vysočiny 
tak, aby měla jasně stanovené 
výkonově koncipované cíle a rozšířit 
členskou základnu organizace o 
podnikatelské subjekty a NNO 

Existence cílů a indikátorů v souladu 
s cíli Tišnovska, počet členů DMO, 
struktura členské základny 

4.4. 
Vytvořit základní podmínky pro 
úspěšnou implementaci koncepce a 
další rozvoj CR – fond podpory a 
koordinátora CR 

Existuje fond, existují projekty, které 
naplňují cíle strategie, existuje osoba 
za koordinaci aktivit koncepce 
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STRATEGICKÝ CÍL č. 1 

 

Město Tišnov využívá k rozvoji turismu strategické 
marketingové řízení 

Hlavní indikátor: Zvýšení počtu návštěvníků z prioritních cílových skupin. Zvýšení počtu 
služeb, které přespolní ve městě využívají 

 

 

1.1. Zvýšit počet akcí pro cílovou skupinu mladí bezdětní  
a dosáhnout kvality programu a propagace, aby se podařilo 
přilákat i nerezidenty 

  Indikátor opatření: Počet návštěvníků (nerezidentů) ze segmentu mladí a bezdětní 

  Hodnota indikátoru: Zvyšuje se 

  Způsob měření: Statistika návštěvnosti dle opatření 4.2.1. a 4.2.2. 

 

AKTIVITY: 

1.1.1.   Vytvořit dramaturgii akcí se zaměřením na mladé (25-35 let). 

Odpovědnost Spolupráce Začátek úkolu Konec úkolu 
Odhadované výše 

rozpočtu 

MěKS – centrála galerie, muzeum 1/2020 12/2022 120 000 

 

1.1.3.   Najít fungující způsoby propagace vybraných akcí mimo město (viz opatření 1.4.) 

Odpovědnost Spolupráce Začátek úkolu Konec úkolu 
Odhadované výše 

rozpočtu 

MěKS – centrála TIC 1/2020 12/2022 60 000 
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1.2. Vytvořit produkt(y) CR pro seniory a produkt(y) pro návštěvníky 
Porta coeli 

  Indikátor opatření: Počet návštěvníků ze segmentu senioři, kteří využijí produkty CR v Tišnově 

  Hodnota indikátoru: Zvyšuje se 

  Způsob měření: Statistika uživatelů specializovaných produktů CR 

 

AKTIVITY: 

1.2.1.   Zjistit, jakou službu či produkt by ocenili a pravděpodobně využili návštěvníci kláštera 

Odpovědnost Spolupráce Začátek úkolu Konec úkolu 
Odhadované výše 

rozpočtu 

TIC 

Klášter Porta Coeli, 
Podhorácké 

muzeum, MěKS – 
centrála 

1/2020 10/2020 10 000 

 

 

1.3.  Vytvořit cyklo-produkty (trasy, traily a služby) a zlepšit 
cyklistickou infrastrukturu a značení cyklistických tras. 

 Indikátor opatření: Počet návštěvníků (nerezidentů) ze segmentu cykloturisté, kteří využijí 
nějakou službu ve městě 

 Hodnota indikátoru: Zvyšuje se 

 Způsob měření: Statistika uživatelů specializovaných produktů CR, měření pohybu na vybraných místech 

 

 

 

AKTIVITY: 

1.3.1.   Vytvořit projekt na jednotné značení a doplněné cyklistických tras na Tišnovsku 

Odpovědnost Spolupráce Začátek úkolu Konec úkolu 
Odhadované výše 

rozpočtu 

Cyklokoordinátor 
(MěÚ) 

Klášter, 
Podhorácké 

muzeum, TIC 
1/2020 12/2020 V rámci stávajícího 

rozpočtu města 
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1.3.2.   Realizovat jednotné značení cyklistických tras 

Odpovědnost Spolupráce Začátek úkolu Konec úkolu 
Odhadované výše 

rozpočtu 

OSMKS 
Cyklokoordinátor 

(MěÚ) 1/2021 4/2022 300 000 

 

1.3.4.   Zanalyzovat nedostatky drobné cykloinfrastruktury a nastavit program průběžného zlepšování 
a údržby 

Odpovědnost Spolupráce Začátek úkolu Konec úkolu 
Odhadované výše 

rozpočtu 

OSMKS 
Cyklokoordinátor 

(MěÚ) 9/2021 3/2022 
V rámci stávajícího 

rozpočtu města 

 

1.3.5.       Zlepšit informovanost návštěvníků o cyklo-příležitostech (trasy a služby) na Tišnovsku 

Odpovědnost Spolupráce Začátek úkolu Konec úkolu 
Odhadované výše 

rozpočtu 

TIC 
Cyklokoordinátor 

(MěÚ) 
3/2021 9/2022 30 000 

 

1.3.6.   Zjistit možnosti pro vytvoření trailů nebo cyklo-produktů, vytvořit projekt vytvoření trailu 
nebo cyklo-produktu 

Odpovědnost Spolupráce Začátek úkolu Konec úkolu 
Odhadované výše 

rozpočtu 

Cyklokoordinátor 
(MěÚ) 

OSMKS, TIC 1/2021 12/2021 30 000 

 

1.4. Vytvořit víceletý marketingový plán a propagační kampaně, 
které by prezentovaly stěžejní fenomény a produkty CR Tišnovska. 

 Indikátor opatření: Existuje marketingový plán, který obsahuje i odhadované konverzní poměry; konverzní 
poměry u jednotlivých propagačních aktivit se snižují. 

 Hodnota indikátoru: Existuje, konverzní poměry se zvyšují 

 Způsob měření: Zpráva o realizovaných propagačních aktivitách, která obsahuje i poměr investice  
do aktivity/ výsledek (akce zasažených osob) přepočtený na osobu dle opatření 1.4.1. 
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AKTIVITY: 

1.4.1.   Vytvořit víceletý marketingový plán a propagační kampaně, které by prezentovaly stěžejní 
fenomény Tišnovska (vč. Fenoménů z opatření 4.1. – 4.7.) a kulturní nabídku (ve vazbě  
na Koncepci kultury) 

Odpovědnost Spolupráce Začátek úkolu Konec úkolu 
Odhadované výše 

rozpočtu 

TIC 
MěKS – centrála, 
Kancelář starosty, 

externisté 
1/2020 12/2020 50 000 

 

1.4.2.   Zdokonalit práci se sociálními sítěmi (analýza efektivity příspěvků, úprava strategie) 

Odpovědnost Spolupráce Začátek úkolu Konec úkolu 
Odhadované výše 

rozpočtu 

MěKS – vedoucí 
jednotlivých 

středisek 
Kancelář starosty 1/2020 12/2020 

V rámci stávajícího 
rozpočtu MěKS 

 

1.4.3.   Zapojit do propagace nové aktivity (atypické reklamní plochy, dopravní prostředky atp.) 

Odpovědnost Spolupráce Začátek úkolu Konec úkolu 
Odhadované výše 

rozpočtu 

TIC 
MěKS – centrála, 
Kancelář starosty, 

externisté 
1/2020 12/2022 60 000 

 

1.4.4.   Začlenit do propagace stěžejních akcí prostor v regionálních médiích (rádio, noviny) 

Odpovědnost Spolupráce Začátek úkolu Konec úkolu 
Odhadované výše 

rozpočtu 

MěKS – centrála 
MěKS – vedoucí 

středisek, Kancelář 
starosty 

1/2020 12/2022 60 000 

 

1.4.6.   Zavést systematické předávání propagačních materiálů provozovatelům služeb a vytvořit 
jednotný materiál o fenoménech ve městě, který by byl trvale dostupný všem zájemcům 

Odpovědnost Spolupráce Začátek úkolu Konec úkolu 
Odhadované výše 

rozpočtu 

TIC 
MěKS – centrála, 

externisté 
1/2021 12/2022 60 000 
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1.4.7.   Zapojit do propagačních aktivit aktivní komunity a jejich akce (Geocaching, KČT, Sokolové, atd.) 

Odpovědnost Spolupráce Začátek úkolu Konec úkolu 
Odhadované výše 

rozpočtu 

TIC 
MěKS – centrála, 
Kancelář starosty, 

externisté 
1/2021 12/2022 30 000 

 

1.4.9.   Připravit atraktivní prezentaci nabídky města Tišnova pro návštěvníky Předklášteří (projednat 
vhodné prostory a formát, připravit zadání pro zhotovitele) 

Odpovědnost Spolupráce Začátek úkolu Konec úkolu 
Odhadované výše 

rozpočtu 

TIC 

Porta coeli, 
Podhorácké 

muzeum, kancelář 
starosty 

 

10/2020 4/2021 
V rámci stávajícího 

rozpočtu MěKS 

 

1.4.10. Připravit encyklopedii turistických dominant Tišnovska. Jedná se o soubor atraktivních 
fenoménů regionu čítající detailní slovní popis, mapový podklad, foto a video dokumentaci. 
Dokument slouží coby podklad pro zpracování propagačních a marketingových materiálů 
města. 

Odpovědnost Spolupráce Začátek úkolu Konec úkolu 
Odhadované výše 

rozpočtu 

MěKS – centrála 

TIC, Kancelář 
starosty, Odbor 

územního 
plánování, fotograf, 

kameraman  

1/2020 3/2021 140 000 
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STRATEGICKÝ CÍL č. 2 

 

Obyvatelé Jihomoravského kraje, Vysočiny a Brna 
identifikují Tišnov jako místo zajímavé k návštěvě 
Hlavní indikátor: Zvýšení návštěvnosti nerezidentů na vybraných událostech 

 

2.1. Vytvořit produkty CR pro milovníky piva a prezentovat místní 
minipivovary 

  Indikátor opatření: Počet návštěvníků (nerezidentů), kteří využili nějaký pivní produkt CR 

  Hodnota indikátoru: Zvyšuje se 

 Způsob měření: Statistika uživatelů specializovaných produktů CR, statistika návštěvníků  
na specializovaných akcích 

 

AKTIVITY: 

2.1.1.   Vytvořit koncept eventu (festival, gastrofest), který spojí prezentaci místních minipivovarů  
s kulturní akcí a gastrozážitky 

Odpovědnost Spolupráce Začátek úkolu Konec úkolu 
Odhadované výše 

rozpočtu 

MěKS – centrála 
Minipivovary, 

restaurace 
1/2020 4/2020 

V rámci stávajícího 
rozpočtu MěKS 

 

2.1.2.   Zprodukovat pilotní ročník akce a vyhodnotit úspěšnost 

Odpovědnost Spolupráce Začátek úkolu Konec úkolu 
Odhadované výše 

rozpočtu 

MěKS – centrála Minipivovary, 
restaurace 

3/2020 10/2022 200 000 

 

2.2. Prezentovat Tišnov jako město minerálů a rozvinout jarní burzu 
minerálů do podoby události s vysokou návštěvností 

  Indikátor opatření: Počet návštěvníků (nerezidentů) 
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  Hodnota indikátoru: Zvyšuje se 

 Způsob měření: Statistika návštěvníků na specializovaných akcích 

 

AKTIVITY: 

2.2.1.   Připravit koncept rozšíření jarní burzy minerálů o událost (hornický den) nebo kulturní 
program, který přiláká další návštěvníky 

 

Odpovědnost Spolupráce Začátek úkolu Konec úkolu 
Odhadované výše 

rozpočtu 

MěKS – centrála 
Tělovýchovná 
jednota Sokol, 
Galerie Patriot 

10/2020 4/2022 
V rámci stávajícího 

rozpočtu MěKS 

 

2.2.2.   Zprodukovat pilotní ročník akce s tématem město minerálů a vyhodnotit úspěšnost 

Odpovědnost Spolupráce Začátek úkolu Konec úkolu 
Odhadované výše 

rozpočtu 

MěKS – centrála 
Tělovýchovná 
jednota Sokol, 
Galerie Patriot 

2/2021 5/2022 120 000 

 

2.2.5.   Začlenit Galerii Patriot do propagace města jako fenomén (sbírku) nadnárodního významu 

Odpovědnost Spolupráce Začátek úkolu Konec úkolu 
Odhadované výše 

rozpočtu 

TIC Galerie Patriot, 
Kancelář starosty 

1/2020 5/2020 20 000 

 

2.4. Vytvořit atypické a zábavné prohlídky města pro mladé a rodiny 
s dětmi. Zprovoznit další atraktivity pro návštěvníky (věž kostela, 
podzemí) 

 

 Indikátor opatření: Počet návštěvníků prohlídek, počet návštěvníků ze segmentů rodin s dětmi 

  Hodnota indikátoru: Zvyšuje se 

 Způsob měření: Statistika návštěvníků na specializovaných produktech CR 
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AKTIVITY: 

2.4.1.   Vytvořit atypické a zábavné prohlídky města pro mladé a rodiny s dětmi, realizace interaktivní 
stezky 

Odpovědnost Spolupráce Začátek úkolu Konec úkolu 
Odhadované výše 

rozpočtu 

Vedoucí muzea 
TIC, knihovna, TN, 
MŠ a ZŠ, externí 

konzultant 
1/2020 12/2022 150 000 
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STRATEGICKÝ CÍL č. 4 

 

Aktéři v CR na Tišnovsku spolupracují na propagaci 
fenoménů Tišnova, sběru dat o návštěvnících, 
identifikování problémů v CR, na rozvoji produktů 
CR a na řešení problémů v CR 
Hlavní indikátor: Počet realizovaných opatření koncepce 

4.1.  Realizovat každoroční setkání aktérů v CR s cílem koordinovat 
aktivity aktérů a aktualizovat seznam problémů v CR 

 

 Indikátor opatření: Počet účastníků setkání, zastoupení všech segmentů (podnikatelé, nno, 
veřejná správa) 

  Hodnota indikátoru: Zvyšuje se 

 Způsob měření: Prezenční listina ze setkání 

 

AKTIVITY: 

4.1.   Realizovat každoroční setkání aktérů v CR s cílem koordinovat aktivity aktérů a aktualizovat 
seznam problémů v CR 

Odpovědnost Spolupráce Začátek úkolu Konec úkolu 
Odhadované výše 

rozpočtu 

Garant pro kulturu a 
CR 

Kancelář starosty, 
MěKS – centrála, 

aktéři CR a kultury 
1/2020 12/2022 

10 000              
hrazeno z kapitoly AP 

kultury 

 

4.2.  Nastavit systém sběru dat o chování a preferencích návštěvníků, 
návštěvnosti akcí a turistických cílů, využívání produktů atp. a data 
pravidelně analyzovat 

 

 Indikátor opatření: Existence systematického sběru dat, počet a struktura spolehlivých datových 
zdrojů, existence následné roční analýzy, existence závěrů. 

  Hodnota indikátoru: Existuje 
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 Způsob měření: Analýza dat návštěvnosti, která obsahuje přehled datových zdrojů a hodnocení 
jejich spolehlivosti 

 

4.2.1.   Nastavit sjednocený systém sběru dat o chování a preferencích návštěvníků, návštěvnosti akcí 
a turistických cílů, využívání produktů atp. a data pravidelně analyzovat 

Odpovědnost Spolupráce Začátek úkolu Konec úkolu 
Odhadované výše 

rozpočtu 

TIC 
MěKS – centrála, 
Kancelář starosty  3/2020 12/2022 

V rámci stávajícího 
rozpočtu MěKS 

 

4.2.2.   Definovat data, která jsou potřeba z hlediska vyhodnocování koncepce. Určit, kdo jakými daty 
disponuje. Vytvořit dotazník pro návštěvníky z různých cílových skupin 

Odpovědnost Spolupráce Začátek úkolu Konec úkolu 
Odhadované výše 

rozpočtu 

TIC 
MěKS – centrála, 
Kancelář starosty 

3/2020 12/2022 40 000 

 

4.2.3.   Uzavřít dohody s partnery potřebnými pro sběr dat 

Odpovědnost Spolupráce Začátek úkolu Konec úkolu 
Odhadované výše 

rozpočtu 

TIC 
MěKS – centrála, 
Kancelář starosty 

3/2020 12/2022 
V rámci stávajícího 

rozpočtu MěKS 

 

4.2.4.   Zajistit kapacity na analýzu dat (včetně dat o návštěvnosti webů) 

Odpovědnost Spolupráce Začátek úkolu Konec úkolu 
Odhadované výše 

rozpočtu 

TIC 
MěKS – centrála, 
Kancelář starosty 3/2020 12/2022 

V rámci stávajícího 
rozpočtu MěKS 
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4.3.  Reformovat DMO Koruna Vysočiny tak, aby měla jasně stanovené 
výkonově koncipované cíle, a rozšířit členskou základnu organizace 
o podnikatelské subjekty a NNO 

 

 Indikátor opatření: Existence cílů a indikátorů v souladu s cíli Tišnovska, počet členů DMO, 
struktura členské základny 

  Hodnota indikátoru: Existuje 

 Způsob měření: Zpráva o aktivitách DMO a o početnosti a struktuře její členské základny 

 

4.3.1.   Formulovat zadání, které má Tišnov vůči DMO s ohledem na svou koncepci CR 

Odpovědnost Spolupráce Začátek úkolu Konec úkolu 
Odhadované výše 

rozpočtu 

Kancelář starosty MěKS – centrála, 
TIC 

1/2020 4/2020 V rámci stávajícího 
rozpočtu města 

 

4.3.3.   Rozšířit členskou základnu DMO Koruna Vysočiny o podnikatelské subjekty a NNO a zvýšit 
podíl podnikatelských subjektů (z Tišnovska) a NNO ve správní radě Koruny Vysočiny 

Odpovědnost Spolupráce Začátek úkolu Konec úkolu 
Odhadované výše 

rozpočtu 

Kancelář starosty MěKS – centrála, 
TIC 

1/2020 12/2022 V rámci stávajícího 
rozpočtu města 

 

4.3.4.   Prodiskutovat s podnikateli na Tišnovsku, za jakých podmínek by byli ochotni vstoupit 
a aktivně působit do DMO Koruna Vysočiny 

Odpovědnost Spolupráce Začátek úkolu Konec úkolu 
Odhadované výše 

rozpočtu 

Kancelář starosty MěKS – centrála, 
TIC 1/2020 6/2020 

V rámci stávajícího 
rozpočtu města 
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4.3.5.   Formulovat nabídku pro podnikatelské subjekty a NNO, aby vstupovaly do DMO. Aktivně 
oslovit subjekty v OŘP Tišnov 

Odpovědnost Spolupráce Začátek úkolu Konec úkolu 
Odhadované výše 

rozpočtu 

Kancelář starosty MěKS – centrála, 
TIC 

1/2020 4/2020 20 000 

4.4.  Vytvořit základní podmínky pro úspěšnou implementaci koncepce 
a další rozvoj CR – fond podpory a koordinátora CR 

 

 Indikátor opatření: Existuje fond, existují projekty, které naplňují cíle strategie, existuje osoba  
za koordinaci aktivit koncepce 

  Hodnota indikátoru: Existují 

 Způsob měření: Zpráva o čerpání prostředků fondu 

 

4.4.2.   Zřídit v rámci MěÚ funkci koordinátora CR, který bude koordinovat rozvojové aktivity v CR 
a dohlížet na implementaci strategie 

Odpovědnost Spolupráce Začátek úkolu Konec úkolu 
Odhadované výše 

rozpočtu 

Rada města Tišnova Tajemnice MěÚ 1/2020 12/2022 1 050 000 
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SOUHRNNÁ TABULKA INDIKÁTORŮ 

Vize ID Strategický Cíl  Hlavní indikátor ID Opatření Indikátory opatření 
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 1 

Město Tišnov 
využívá k rozvoji 

turismu strategické 
marketingové řízení 

 

Zvýšení počtu 
návštěvníků 

z prioritních cílových 
skupin. Zvýšení 

počtu služeb, které 
přespolní ve městě 

využívají 

1.1. 
Zvýšit počet akcí pro cílovou skupinu 
mladí bezdětní a dosáhnout kvality 
programu a propagace, aby se podařilo 
přilákat i nerezidenty 

Počet návštěvníků (nerezidentů) ze 
segmentu mladí a bezdětní 

1.2. Vytvořit produkt(y) CR pro seniory a 
produkt(y) pro návštěvníky Porta coeli 

Počet návštěvníků ze segmentu senioři, 
kteří využijí produkty CR v Tišnově 

1.3. 
Vytvořit cyklo-produkty (trasy, traily 
a služby) a zlepšit cyklistickou 
infrastrukturu a značení cyklistických 
tras. 

Počet návštěvníků (nerezidentů) ze 
segmentu cykloturisté, kteří využijí 
nějakou službu ve městě 

1.4. 
Vytvořit víceletý marketingový plán 
a propagační kampaně, které by 
prezentovaly stěžejní fenomény 
a produkty CR Tišnovska   

Existuje marketingový plán, který 
obsahuje i odhadované konverzní 
poměry; konverzní poměry u 
jednotlivých propagačních aktivit se 
snižují 

2 

Obyvatelé 
Jihomoravského 
kraje, Vysočiny a 
Brna identifikují 

Tišnov jako místo 
zajímavé k návštěvě 

Zvýšení návštěvnosti 
nerezidentů na 

vybraných 
událostech 

2.1. Vytvořit produkty CR pro milovníky piva 
a prezentovat místní minipivovary 

Počet návštěvníků (nerezidentů), kteří 
využili nějaký pivní produkt CR 

2.2. 
Prezentovat Tišnov jako město 
minerálů a rozvinout jarní burzu 
minerálů do podoby události s vysokou 
návštěvností 

Návštěvnost jarní burzy minerálů, 
expozic a vybraných akcí spojených 
s tématem minerálů 

2.3. Vybrat a rozvinout kulturní akci pro 
cestovní ruch v zimní i letní sezóně 

Počet návštěvníků (nerezidentů) na 
akci. Počet přespání u partnerských 
ubytovatelů v době akce 

2.4. 
Vytvořit atypické a zábavné prohlídky 
města pro mladé a rodiny s dětmi. 
Zprovoznit další atraktivity pro 
návštěvníky (věž kostela, podzemí) 

Počet návštěvníků prohlídek 

3 

Vybrané lokality 
okolí města jsou 

rozvinuty tak, že se 
staly atraktivními 

výletními místy i pro 
obyvatele 

Jihomoravského 
kraje, Vysočiny a 

Brna 

Zvýšení počtu 
návštěvníků 

v přírodním areálu 
Klucanina a v dalších 
vybraných lokalitách 

v okolí města 

3.1. 
Rozvíjet v prostoru Klucaniny rekreační 
přírodní areál dalšími sportovními a 
zábavně-naučnými prvky tak, aby se 
stal vyhledávaným výletním místem 

Počet zásahů a vylepšení prostoru reálu, 
počet návštěvníků lokality 

3.2. 
Rozvíjet veřejný prostor a vybrané 
lokality v okolí města tak, aby 
motivovaly k pobytu a procházkám 

Počet zásahů a vylepšení vybraných 
lokalit, počet návštěvníků těchto lokalit 

4 

 
Aktéři v CR na 

Tišnovsku 
spolupracují na 

propagaci fenoménů 
Tišnova, sběru dat o 

návštěvnících, 
identifikování 

problémů v CR, na 
rozvoji produktů CR 

a na řešení 
problémů v CR 

Počet realizovaných 
opatření koncepce 

4.1. 
Realizovat každoroční setkání aktérů v 
CR s cílem koordinovat aktivity aktérů 
a aktualizovat seznam problémů v CR 

Počet účastníků setkání, zastoupení 
všech segmentů (podnikatelé, nno, 
veřejná správa) 

4.2. 

Nastavit systému sběru dat o chování a 
preferencích návštěvníků, návštěvnosti 
akcí a turistických cílů, využívání 
produktů atp. A data pravidelně 
analyzovat 

Existence systematického sběru dat, 
existence následné roční analýzy, 
existence závěrů 

4.3. 

Reformovat DMO Koruna Vysočiny tak, 
aby měla jasně stanovené výkonově 
koncipované cíle a rozšířit členskou 
základnu organizace o podnikatelské 
subjekty a NNO 

Existence cílů a indikátorů v souladu 
s cíli Tišnovska, počet členů DMO, 
struktura členské základny 

4.4. 

Vytvořit základní podmínky pro 
úspěšnou implementaci koncepce a 
další rozvoj CR – fond podpory a 
koordinátora CR 

Existuje fond, existují projekty, které 
naplňují cíle strategie, existuje osoba za 
koordinaci aktivit koncepce 
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Seznam zkratek 
 

DMO  z angl. Destination management organisations, česky: Organizace destinačního managementu 

ČSÚ   Český statistický úřad 

HUZ  Hromadná ubytovací zařízení 

JMK  Jihomoravský kraj 

CK   Cestovní kancelář  

CCR JM  Centrála cestovního ruchu Jižní Morava 

CR   Cestovní ruch 

CS   Cílová skupina 

IC   Informační centrum 

IPRM  Integrovaný plán rozvoje města 

MěKS Městské kulturní středisko Tišnov 

NNO Nevládní neziskové organizace 

SWOT Analýza silných, slabých stránek, příležitostí a vnějších hrozeb 

TIC   Turistické informační centrum  

 



ID Úkol Odpovědnost Spolupráce Začátek 
úkolu

Konec 
úkolu

Odhadovaná výše 
rozpočtu

Poznámka

Celkové náklady 1 500 000,00 Kč
1. Strategický cíl - Město Tišnov využívá k rozvoji turismu strategické marketingové řízení 950 000,00 Kč
1.1. Zvýšit počet akcí pro cílovou skupinu mladí bezdětní a dosáhnout kvality programu a propagace 180 000,00 Kč

1.1.1. Vytvoření dramaturgie akcí pro mladé vč. realizace MěKS - centrála galerie, muzeum led.20 pro.22 120 000,00 Kč
1.1.3. Propagace akcí mimo město MěKS - centrála TIC led.20 pro.22 60 000,00 Kč

1.2.  Vytvořit produkt(y) CR pro seniory a produkt(y) pro návštěvníky Porta coeli 10 000,00 Kč
1.2.1. Rešerše služeb a produktů CR pro návštěvníky 

kláštera
TIC Klášter Porta coeli, Podhorácké 

muzeum, MěKS - centrála
led.20 říj.20 10 000,00 Kč

1.3. Vytvořit cykloprodukty (trasy, traily a služby) a zlepšit cyklistickou infrastrukturu a značení cyklistických tras 360 000,00 Kč
1.3.1. Vytvořit projekt jednotného značení cyklotras Cyklokoordinátor MěÚ TIC, Podhorácké muzeum, klášter led.20 pro.20 stávající kapacity rozpočtu města

1.3.2. Realizace jednotného značení cyklotras OSMKS Cyklokoordinátor MěÚ led.21 dub.22 300 000,00 Kč
1.3.4. Analýza nedostatků cykloinfrastruktury, nastavení 

optimalizace a údržby
OSMKS Cyklokoordinátor MěÚ zář.21 bře.22 stávající kapacity rozpočtu města

1.3.5. Propagace cyklopříležitostí na Tišnovsku TIC Cyklokoordinátor MěÚ bře.21 zář.22 30 000,00 Kč

1.3.6. Prověření možností pro vytvoření trailů a 
cykloproduktů

Cyklokoordinátor MěÚ OSMKS, TIC led.21 pro.21 30 000,00 Kč

1.4. Vytvořit víceletý marketingový plán a propagační kampaně, které by prezentovaly stěžejní fenomény a produkty CR Tišnovska 400 000,00 Kč
1.4.1. Marketingový plán fenoménů Tišnovska TIC MěKS - centrála, Kancelář 

starosty, externisté
led.20 pro.20

50 000,00 Kč
1.4.2. Zdokonalení práce se sociálními sítěmi vedoucí středisek 

MěKS
Kancelář starosty led.20 pro.20 stávající kapacity rozpočtu MěKS

1.4.3. Inovace propagačních aktivit TIC MěKS - centrála, Kancelář 
starosty, externisté

led.20 pro.22
60 000,00 Kč

1.4.4. Propagace stěžejních akcí v médiích MěKS - centrála vedoucí jednotlivých středisek, 
Kancelář starosty

led.20 pro.22
60 000,00 Kč

1.4.6. Vytvoření propagačního materiálu o fenoménech 
Tišnovska, systematizace distribuce propagačních 
materiálů

TIC MěKS - centrála, externisté led.21 pro.22

60 000,00 Kč
1.4.7. Zapojit do propagace komunitní akce TIC MěKS - centrála, Kancelář 

starosty, externisté
led.21 pro.22

30 000,00 Kč
1.4.9. Prezentace nabídky města pro návštěvníky 

Předklášteří 
TIC Podhorácké muzeum, klášter, 

Kancelář starosty
říj.20 dub.21 stávající kapacity rozpočtu MěKS

1.4.10. Encyklopedie fenoménů cestovního ruchu na 
Tišnovsku

MěKS - centrála Odbor územního plánování, TIC, 
Kancelář starosty, fotograf, 
kameraman

led.20 bře.21

140 000,00 Kč
2. Strategický cíl - Obyvatelé Jihomoravského kraje, Vysočiny a Brna identifikují Tišnov jako místo zajímavé k návštěvě 490 000,00 Kč
2.1. Vytvořit produkty CR pro milovníky piva a prezentovat místní minipivovary 200 000,00 Kč

2.1.1. Vytvořit koncept gastronomického festivalu MěKS - centrála restaurace a minipivovary led.20 dub.20 stávající kapacity rozpočtu MěKS
2.1.2. Zprodukovat pilotní ročník akce gastronomického 

festivalu
MěKS - centrála restaurace a minipivovary bře.20 říj.22 200 000,00 Kč

2.2. Prezentovat Tišnov jako město minerálů a rozvinout jarní burzu minerálů do podoby události s vysokou návštěvností 140 000,00 Kč
2.2.1. Připravit možnost rozšíření jarní burzy minerálů o 

kulturní program
MěKS - centrála TJ Sokol Tišnov, Galerie Patriot říj.20 dub.22 stávající kapacity rozpočtu MěKS

2.2.2. Zprodukovat pilotní ročník s tématem město 
minerálů

MěKS - centrála TJ Sokol Tišnov, Galerie Patriot úno.21 kvě.22
120 000,00 Kč

2.2.5. Začlenit Galerii Patriot do propagace města TIC Galerie Patriot, Kancelář starosty led.20 kvě.20 20 000,00 Kč
2.4. Vytvořit atypické a zábavné prohlídky města pro mladé a rodiny s dětmi. Zprovoznit další atraktivity pro návštěvníky 150 000,00 Kč

2.4.1.
Realizace interaktivní stezky

vedoucí muzea TIC, knihovna,TN, MŠ + ZŠ, 
externí konzultant

led.20 pro.22
150 000,00 Kč

viz bod 1.2.3. AP kultury

4. Strategický cíl - Aktéři v CR na Tišnovsku spolupracují na propagaci fenoménů Tišnova, sběru dat o návštěvnících, identifikování problémů v CR, na rozvoji produktů CR a na řešení problémů v CR60 000,00 Kč
4.1. Realizovat každoroční setkání aktérů v CR s cílem koordinovat aktivity aktérů a aktualizovat seznam problémů v CR 10 000,00 Kč

4.1. Ustanovit pravidelnou komunikační platformu pro 
kulturní aktéry a aktéry v cestovním ruchu

Garant pro kulturu MěKS - centrála, Kancelář 
starosty, kulturní aktéři a aktéři 
cestovního ruchu

I.20 XII.22 10 000,00 Kč hrazeno z kapitoly AP kultury

4.2.  Nastavit systém sběru dat o chování a preferencích návštěvníků, návštěvnosti akcí a turistických cílů, využívání produktů atp. a data pravidelně analyzovat40 000,00 Kč
4.2.1. Unifikovaný systém sběru dat preferencí návštěvníků 

a návštěvnosti akcí
TIC MěKS - centrála, kancelář starosty bře.20 pro.22 stávající kapacity rozpočtu MěKS

4.2.2. Definovat data pro potřebu koncepce; vytvoření 
dotazníku sociologického šetření a jeho realizace na 
vybraných akcích

TIC MěKS - centrála, kancelář starosty bře.20 pro.22 40 000,00 Kč

4.2.3. Uzavřít dohody s partnery pro sběr dat TIC MěKS - centrála, kancelář starosty bře.20 pro.22 stávající kapacity rozpočtu MěKS

4.2.4. Analýza dat TIC MěKS - centrála, kancelář starosty bře.20 pro.22 stávající kapacity rozpočtu MěKS

4.3. Reformovat DMO Koruna Vysočiny tak, aby měla jasně stanovené výkonově koncipované cíle, a rozšířit členskou základnu organizace o podnikatelské subjekty a NNO20 000,00 Kč
4.3.1. Formulovat zadání, které má Tišnov vůči DMO s 

ohledem na svou koncepci CR
Kancelář starosty MěKS - centrála, TIC led.20 dub.20 stávající kapacity rozpočtu města

4.3.3. Rozšířit členskou základnu Koruny Vysočiny o 
podnikatelské subjekty

Kancelář starosty MěKS - centrála, TIC led.20 pro.22 stávající kapacity rozpočtu města

4.3.4. Prodiskutovat s podnikateli podmínky participace v 
Koruně Vysočiny

Kancelář starosty MěKS - centrála, TIC led.20 čvn.20 stávající kapacity rozpočtu města

4.3.5. Formulovat nabídku pro podnikatelské subjekty pro 
vstup do Koruny Vysočiny

Kancelář starosty MěKS - centrála, TIC led.20 dub.20
20 000,00 Kč

4.4. Vytvořit základní podmínky pro úspěšnou implementaci koncepce a další rozvoj CR – fond podpory a koordinátora CR 1 050 000,00 Kč
4.4.2. Funkce koordinátora v oblasti kultury a CR v rámci 

MěÚ
Rada města Tišnova Tajemnice MěÚ led.20 pro.22 1 050 000,00 Kč částka se nepromítá do výsledného součtu, 

pozice bude vytvořena v rámci organizační 
struktury MěÚ Tišnov
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2. ÚVOD 

Město Tišnov usiluje o systematické řízení svého rozvoje ve spolupráci s aktéry v území. Využívá 

k tomu také koncepční dokumenty, které jsou základem pro dobře koordinovaný rozvoj 

v dlouhodobém i krátkodobém horizontu.  

Smyslem Koncepce rozvoje kultury (Koncepce) je podporovat důležitou roli kultury v rozvoji města a 

kvalitě života jeho obyvatel.  

Koncepce bude v souladu s prioritami dlouhodobé vize města tvořit nástroj pro systematickou 

spolupráci mezi Městským úřadem Tišnov (MěÚ), Městským kulturním střediskem (MěKS) a dalšími 

kulturními aktéry ve městě a okolí.   

Do procesu tvorby Koncepce, návrhové i analytické části, jsou vtaženi hlavní aktéři kulturního 

a komunitního života města tak, aby výsledný dokument měl širokou podporu pro realizaci.  

Analýza i strategie jsou připravovány v souladu s dobrou praxí participativního kulturního mapování a 

plánování v Evropě. Volnou inspirací je tzv. Agenda 21 pro kulturu, v současnosti nejucelenější 

mezinárodně sdílený koncept, který chápe kulturu jako součást tzv. udržitelného rozvoje měst1.  

Proces tvorby analýzy 

Nad tvorbu analytických podkladů dohlížel řídící výbor ve složení:  

Bc. Jiří Dospíšil, starosta města Tišnov, Mgr. Monika Chlupová Fruhwirtová; radní pro kulturu, po 

komunálních volbách 2018 Ing. Karel Souček, radní pro kulturu, Mgr. Jan Brdíčko, ředitel MěKS 

Tišnov, Mgr. Roman Skřepek, vedoucí Odboru kanceláře starosty a vnějších vztahů, Ing. Daria 

Švecová, referentka Odboru kanceláře starosty a vnějších vztahů 

 

Analýza byla vytvořena v těchto krocích: 

• Realizace analýzy ve spolupráci s Městským úřadem Tišnov – financování kultury z rozpočtu 

města, průmět kulturních zařízení a aktivit do území, analýza klastrů v území a dostupnosti 

• Realizace analýzy ve spolupráci s MěKS – pravidelného kulturního kalendáře města a okolí, 

rozvojových potřeb jednotlivých středisek MěKS, jejich financování a návštěvnosti, stavu a 

technického vybavení kulturních zařízení, dostupnosti kultury pro cílové skupiny  

• Analytický workshop – diskuse a konsenzus kulturních aktérů nad prioritními tématy k řešení 

v oblasti řízení a financování, kulturní infrastruktury a nabídky kultury ve městě 

• Schválení hlavních analytických závěrů řídícím výborem  

Struktura a forma výstupu   

Text je rozdělen do pěti základních kapitol: 

 Kulturní infrastruktura 

 Financování kultury 

 Řízení, komunikace a spolupráce 

 Nabídka, organizace v kultuře, dostupnost 

 Dopady společenských a ekonomických trendů na kulturu 

Kapitola se skládá z analytického textu a závěrečných tezí. Kapitola Infrastruktura a kapitola Nabídka 

obsahuje navíc hodnocení excelence a inkluze kulturního prostředí v Tišnově dle předem zvolených 

indikátorů.  

                                                      

1 Agenda 21 for Culture; dostupné z: http://www.agenda21culture.net/ 
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Analytický text se, dle dohody se zadavatelem, soustřeďuje na podchycení podstatných jevů a 

hodnocení, nikoliv popis stavu. Závěrečné teze na konci každé kapitoly slouží jako východisko pro 

formulaci strategie.  

Grafy a mapy, které analytické teze dokládají, jsou prezentovány v samostatných přílohách, aby 

nerušily koncentrované čtení analýzy na krátké ploše cca dvaceti stran.  

Zpracování analýzy kombinuje participativní a expertní přístup. Některá tvrzení a závěry vzešly 

z konsenzu aktérů, jiné navrhl expertní tým. (viz kapitola Metodika).  

3. KULTURNÍ INFRASTRUKTURA 

3.1 Rozmístění infrastruktury ve městě  

Volnočasová infrastruktura je rozmístěna po celé ploše města. Kulturní infrastruktura se významně 

koncentruje v historickém centru, kromě areálu letního kina.  

Potenciál koordinovaného rozvoje v území tvoří klastr kulturních institucí na Brněnské ulici 

(knihovna, galerie, MěKS, kino), Brněnská ulice samotná, která stále vykazuje znaky původně páteřní 

obchodní třídy, Park pod kostelem, radnice, náměstí Míru a Turistické informační centrum. 

Bylo identifikováno řádově 15 míst ve veřejném prostoru, kde se opakovaně konají kulturní aktivity. 

Nejvýznamnější veřejný prostor, který je využívám pro kulturně komunitní dění je náměstí Míru, na 

kterém ovšem dle aktérů nejsou dobré podmínky pro pořádání akcí (sklon, povrch, styl úpravy 

zeleně).  

Muzeum města Tišnova, které se nachází v památkovém objektu Müllerova měšťanského domu, leží 

na periferii města, mimo hlavní pěší trasy. Dostupnost muzea psychologicky snižuje i charakter ulice 

Jungmannovy (úzké chodníky v části k muzeu) a špatný stav památkově chráněného objektu Pekla.  

Ve veřejném prostoru města se setkáme s řadou pamětních míst, významným počinem je instalace 

objektů zastavení Cesty hrdelního práva. Současné vizuální umění ve veřejném prostoru prezentuje 

pouze socha Mládí a mír z roku 1986.  

3.2 Stav kulturní infrastruktury v majetku města 

Městská knihovna Tišnov (Knihovna) potřebuje ve spolupráci s odborníkem 

(architektem/designérem) promyslet reorganizaci a podobu návštěvnických prostor (přednáškový sál, 

šatna, koutek, zahrada, prázdný prostor po infocentru), aby přispěly k atraktivitě a návštěvnickému 

komfortu. Knihovna také potřebuje řešit zastaralou techniku. Galerie Josefa Jambora je po podařené 

rekonstrukci. Knihovně i Galerii ovšem chybí dostatek skladovacích prostor, řešit je třeba poruchový 

výtah v budově Jamborova domu, kde obě instituce sídlí. V Galerii chybí genderově oddělené toalety 

pro účastníky masovějších akcí (vernisáže, doprovodné dětské programy, Artcampy aj.). Galerie by 

v budoucnu uvítala rozšíření výstavních prostor o přízemí Jamborova domu. Na budově Jamborova 

domu chybí kovové označení Galerie.  

Oběma institucím by ke zviditelnění prospěl moderní design uliční fasády, redesign vstupní chodby, 

její proměna na atraktivní denní pasáž z Brněnské ulice na náměstí Míru, revitalizace zahrady a 

označení / ozvláštnění zadního přístupu ze zahrady nápisem / uměleckým dílem ve spolupráci 

s architektem / designérem / sochařem / výtvarníky. 

Tišnovská televize (TTV) aktuálně sídlí v nevyhovujících prostorech, dořešit je třeba přesun do 

připravovaných prostor v budov MěKS. TTV též ocení pořízení kvalitnější techniky do studia i do 

terénu. Turistickému informačnímu centu (TIC) chybí zázemí pro zaměstnance.  

Památková ochrana budovy Müllerova měšťanského domu, kde sídlí Muzeum města Tišnova 

(Muzeum), zvyšuje náklady na její údržbu a omezuje využití prostor pro program. Akutně k řešení je 

stav půdních dřevěných krovů. Muzeum není sbírkotvornou institucí, je spíše variantou tzv. 

návštěvnického centra. Aby se mohlo rozvíjet tímto směrem, je třeba domyslet vizi jeho rozvoje a 

v souladu s ní využití zbylých prostor (půdy, sklepy). Dále je třeba promyslet intenzivnější spojení 



 

 

5  

v území Muezea s TIC, i systémové řešení nedostatečných parkovacích kapacit. Problém parkování 

má širší kontext celkového uspořádání rozvojového území mezi železniční dráhou a muzeem.  

Budova Městského kulturního střediska (MěKS), má revitalizovaný plášť a podařilo se 

rekonstruovat interiér Kina Svratka (Kino) v souvislosti s digitalizací. Celkový stav i podoba 

interiéru MěKS je zastaralá a snižuje atraktivitu instituce zejména pro mladé návštěvníky. Provozně i 

esteticky nevyhovující je zejména uspořádání prostor kolem spodního sálu. MěKS potřebuje chytře 

promyslet náplň a synergický provoz doplňkových prostor k oběma hlavním sálům tak, aby sloužily 

jako komfortní zázemí pro návštěvníky při programu v sálech a zároveň získaly vyšší potenciál pro 

využití i samostatně jako místa setkání a celodenního provozu (zkušebny, kreativní dílny, 

coworkingové prostory). K efektivní proměně je třeba profesionální spolupráce architekta / designéra, 

jehož úkolem by měla být i spolupráce na řešení okolního veřejného prostoru včetně propojení se 

zahradou.  

Veřejný prostor přiléhající ke kulturním institucím je součástí jejich „image“. Má jiný význam a 

potenciál využití než běžný veřejný prostor, představuje rozhraní mezi programem uvnitř a životem 

ulice. Podoba a uspořádání veřejného prostoru, má potenciál zvýšit atraktivitu instituce. Veřejná 

správa společně s kulturními organizacemi by si měla klást otázku, k jakým aktivitám a komu má 

sloužit „jejich“ veřejný prostor. Instituce může expandovat s programem ven, nabídnout gastro 

služby, odpočinkové zóny, veřejnou wifi etc. Roli hraje i samotný vstup do budovy, může pocitově 

„zvát dovnitř“, působit neutrálně, anebo distančně.  

Koncepčně pojatý je veřejný prostor před Muzeem nebo napojení Parku pod kostelem a zahrady 

Jamborova domu. K řešení jsou veřejné prostory kolem MěKS, za zamyšlení stojí i zahrada. Funkce 

prostoru před hlavním vstupem, foyer a kavárny MěKS je možné uvažovat i ve vztahu k nabídce pro 

cestovní ruch, např. návštěvníci turistické atraktivity Cesta hrdelního práva prochází přímo kolem. 

3.3 Rozměr excelence a inkluze 

Kulturní zařízení jsou výkladními skříněmi měst a často prezentují progresivní trendy a inovace 

v architektuře a designu. Veřejná kulturní zařízení mají být zároveň budována tak, aby byla dostupná 

pro všechny cílové skupiny.  

Pro rozměr excelence a inkluze byly v oblasti kulturní infrastruktury zvoleny následující indikátory: 

Infra1_excelence_Město revitalizuje kulturní infrastrukturu v souladu se současnými trendy 

v rozvoji kulturní infrastruktury i potřebami obyvatel, při rekonstrukci budov dbá na přidanou 

hodnotu (architektonická a estetická kvalita, energetická udržitelnost). 

 Za nadčasovou lze označit rekonstrukci i expozici Muzea v Müllerově domě. Vysokou 

estetickou i funkční kvalitu nabízí nově zrekonstruovaný prostor Galerie a Park pod kostelem 

nebo rekonstrukce prostoru TIC.  

 Rekonstrukce vnějšího pláště budovy MěKS naopak snižuje estetickou kvalitu budovy.  

Infra2_inkluze_Kulturní zařízení ve městě jsou pro obyvatele dobře dostupná (nemají je daleko).  

 Kulturní aktéři konstatovali, že kulturní zařízení jsou dobře dostupná. Totéž lze konstatovat 

na základě výzkumu s veřejností realizovaného v rámci analytických podkladů pro strategický 

plán v roce 2013.  

Infra3_inkluze_Městská kulturní zařízení jsou bezbariérová.  

 Knihovna, Galerie, Muzeum, Kino mají bezbariérový přístup2. TIC je vybaveno speciálními 

toaletami pro „vozíčkáře“, programem Euroklíč.3 Sály a kanceláře MěKS ani redakce 

Tišnovských novin bezbariérové nejsou, do sálu se lze dostat bez bariér jedině přes zahradu, 

                                                      

2 Klasifikace bezbariérovosti budov viz např. www.mapapristupnosti.cz 
3 Euroklíč je program, který je určený pro lidi s různým druhem postižení. Osoba zažádá o klíč, který zdarma dostane do 

svého vlastnictví. Tím se dostane do jakýchkoli dveří vybaveným zámkem euroklíče po celé ČR i v zahraničí. 

http://www.mapapristupnosti.cz/
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do redakce Tišnovských novin přes vstup do Kina, který ale není přes den běžně otevřený 

veřejnosti. 

Infra4_inkluze_Veřejná prostranství vytváří dobré podmínky pro kulturní a komunitní akce a 

setkávání. 

 Dobré podmínky pro pořádání kulturních akcí a setkávání ve veřejném prostoru vytváří Park 

pod kostelem, naopak podmínky na často využívaném náměstí Míru považují aktéři za 

nevyhovující. Analýza se nedotkla dalších prostranství, jejich prostorové zobrazení a výčet je 

součástí příloh.  

3.4 Závěrečné teze 

Tabulka 1 Závěrečné teze pro téma kulturní infrastruktura ve městě Tišnově 

Kód TEZE4 KATEGORIE ZDROJ 

Infra_1 
Kulturní zařízení jsou ve městě pro obyvatele dobře 

prostorově dostupná.  (5) 

Silná stránka 

Expertní teze 

Analyt_work 

UAP 

Infra_2 
Pěší propojení náměstí skrze nový Park pod 

kostelem s Galerií a Knihovnou. (5) 
Silná stránka Analyt_work 

Infra_3 
Kulturní aktéři jsou aktivní v podněcování rozvoje 

kulturní infrastruktury i veřejného prostoru. (3) 
Silná stránka Analyt_work 

Infra_4 
Prostor zahrádky U Palce je důležitým místem 

pořádání kult. akcí pro různé cílové skupiny. (2) 
Silná stránka Analyt_work 

Infra_5 
Sokolovna není v dobrém stavu (technicky, 

interiér).  (7) 
Slabá stránka Analyt_work 

Infra_6 Letní kino je ve špatném stavu. (4) Slabá stránka Analyt_work 

Infra_7 
V Tišnově chybí velkokapacitní multifunkční 

zařízení. (4) 
Slabá stránka Analyt_work 

Infra_8 
Chybí přístup k řece, řeka není součástí života 

města, chybí nábřeží, promenáda. (4) 
Slabá stránka Analyt_work 

Infra_9 

Budova Městského kulturního střediska má 

zastaralý interiér a nevyhovuje současným 

požadavkům na atraktivitu vzhledu i provozu. Málo 

atraktivní je i předprostor a vstup.  (3) 

Slabá stránka 

Expertní teze 

Analyt_work 

Šetření 

vedoucí 

Infra_10 

Náměstí Míru i jeho okolí jako nedůležitější veřejný 

prostor pro pořádání akcí nemá vhodné podmínky 

ani pro akce ani pro setkávání a spontánní trávení 

času. (3) 

Slabá stránka 

Expertní teze 
Analyt_work 

Infra_11 
Chybí prostor pro mladou generaci – typu kavárna s 

programem (jako brněnské Café Práh) (2) 
Slabá stránka Analyt_work 

Infra_12 Rozvoj brownfieldů v okolí Muzea bez ohledu na 

potřeby a atraktivitu Muzea i okolního veřejného 

prostoru pro návštěvníky. 

Hrozba  

Expertní teze 

Analyt_work 

UAP 

Infra_13 Kulturní infrastruktura se významně koncentruje 

v historickém centru, velký potenciál rozvoje má 

klastr kulturních institucí na ulici Brněnská ve 

Příležitost 

Expertní teze 

Analyt_work 

UAP 

                                                      

4 V případě silných a slabých stránek číslo v závorce za tezí označuje přidělené body kulturními aktéry na analytickém 

workshopu. 
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spojení s revitalizovaným Parkem pod kostelem a 

náměstím Míru. 

Infra_14 Zvýšení atraktivity ulice Brněnská (veřejný prostor, 

struktura / nabídka a estetika obchodů a služeb) by 

měla jednoznačně kladný dopad i na zvýšení 

návštěvnosti kulturních institucí. 

Příležitost  

Expertní teze 
Analyt_work 

Infra_15 Zlepšení infrastruktury kolem řeky zejména pro 

pěší a trávení volného času může mít pozitivní 

dopad na atraktivitu Muzea pro návštěvníky.  

Příležitost Analyt_work 

Infra_16 Rozvojový potenciál Muzea tkví v modelu tzv. 

návštěvnického centra s klíčem k interpretaci 

místního kulturního a historického dědictví. Spolu 

s TIC může být atraktivní „vstupní branou“ pro 

návštěvníky regionu (třeba řešit parkovací 

kapacity). 

Potenciál 

Expertní teze 
 

Infra_17 Město registruje průběžný mírný nárůst obyvatel – 

moderní kulturní infrastruktura je součástí kritérií 

kvality života, podle kterých si lidé vybírají místo 

k životu.  

Příležitost  

Expertní teze 

Analyt_work 

ČSÚ, analyt. 

část SP 2013 

 

4. FINANCOVÁNÍ KULTURY 

4.1 Stabilita financování kultury z veřejných rozpočtů 

Neinvestiční výdaje na kulturu v rozpočtu města jsou od roku 2012 stabilní. Pohybují se řádově mezi 

8 a 9 %. Nejvyšší procento z rozpočtu města šlo do kultury v roce 2015, 8,97 %, nejnižší v roce 2017, 

7,96 %.  

V absolutních číslech se od roku 2011, kdy neinvestiční výdaje na kulturu skokově narostly o 40 %, 

pohybují mezi 9 268 tis. (2012) a 11 487 tis. (2017) rozdíl činí 20 %. Průměrné neinvestiční výdaje 

tak činí 10 497 tis., v letech 2012 až 2014 byly výdaje podprůměrné. 

Investiční výdaje na kulturu a sport za posledních 10 let jsou vyrovnané, do obou oblastí bylo 

investováno řádově 50 mil. korun5. Zatímco do kultury je investováno průběžně, investice do sportu 

se významně kumulují v roce 2014, kdy tvoří řádově 10 mil. a v roce 2017, kdy činí řádově 30 mil. 

V roce 2010, kdy byly investice do kultury nejvyšší za 10 let, řádově 10 mil.6, tvořily zároveň 37 % 

z celkových investičních výdajů města. 30 mil. do sportu v roce 2017 tvoří 38 % z celkových 

investičních výdajů.  

Celkové neinvestiční výdaje města na kulturu tvoří za 10 let 94 mil. korun v oblasti kultury a 51 mil. 

korun v oblasti sportu.  

Výše neinvestičních výdajů na kulturu na jednoho obyvatele se mezi lety 2010 a 2011 vyšplhala z 800 

na 1250 Kč. Následně meziročně poklesla na 1050 Kč a od té doby se postupně vyšplhala v roce 2017 

až na úroveň roku 2011. Průměrné investiční výdaje tvoří celkově řádově 600 Kč na rok při započítání 

průměrného počtu obyvatel v tomto období. 

                                                      

5 Kultura a sport jsou oblasti, které spolu v rozpočtu měst v určitém slova smyslu „soutěží“. Dojem soutěže je někdy 

vyvolán rétorikou politické reprezentace nebo některých zájmových skupin. Analýza skutečných výdajů rozpočtu za delší 

časové období (min. 10 let) pak umožňuje objektivní vyhodnocení, zda si veřejná správa v dlouhodobějším horizontu 

uvědomuje, že pro vysokou kvalitu života ve městě je třeba průběžně obnovovat jak kulturní, tak sportovní infrastrukturu a 

podporovat aktivní klima, a to jak kulturní, tak sportovní. Je také dobré mít na paměti, že z realizovaných průzkumů 

v zahraničí i v ČR vyplývá, že z pohledu publika hranice nevede mezi kulturním a sportovním publikem, ale těmi, kdo jsou 

aktivní a pasivní. Aktivní obyvatelé navštěvují nebo sami realizují jak kulturní, tak sportovní aktivity.  

6 Investice do sportu v tomto roce tvoří pouze 0,5 mil. 
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Nejvyšší procento neinvestičních výdajů, řádově 80 % v rozpočtu města tvoří po sloučení všech 

kulturních organizací pod střechu MěKS tzv. zájmová činnost v kultuře (§ 3392), z toho provozní a 

investiční příspěvek MěKS tvořil za rok 2017 11,286 mil. Ve vztahu k vykazování národní statistiky 

dochází ke zkreslení dat, činnosti knihovnické a činnosti muzeí a galerií a sdělovací prostředky nejsou 

vykazovány zvlášť.  

Sloučení má dopad i na vykazování statistického šetření KULT. Ačkoliv jednotlivá střediska MěKS 

vykazují formuláře dle zákona zvlášť, MěKS celkově zahrnuje i provoz středisek. Metodické řešení je 

případně otázkou na NIPOS7. 

4.2 Bilance MěKS 

Výnosy MěKS celkově od roku 2013, kdy byla dokončena institucionální přeměna, narostly řádově o 

4 mil., zhruba polovinu tvoří vlastní výnosy a polovinu dotace zřizovatele.  Celkový rozpočet MěKS 

mezi lety 2013 a 2017 narostl z cca 13 150 tis. na 16 980. Zvýšení dotace obsahuje zejména 1 mil. Kč 

nárůst na platy v Knihovně, díky změně platových tříd, nárůst nákladů na TN a TTV a TIC v novém 

prostoru i režimu. Od roku 2012 MěKS postupně snižuje poměr dotace na celkových výnosech.   

Mezi roky 2015 až 2017 tvoří dotace Kina ve vztahu k vlastním výnosům 0 – 7 %, Muzea 75 %, 

Knihovny a TN a TTV řádově 85 – 90 %, podíl dotace a vlastních výnosů v TIC se zvýšil o 10 %. 

Naopak u střediska MěKS se snížila ze 75 na 30 %. Galerie Josefa Jambora je 100% dotovaná, od 

roku 2016 nevybírá vstupné a sleduje tak progresivní trendy ve zpřístupňování divácky náročného 

obsahu veřejnosti. 

Náklady na jednoho návštěvníka jsou u většiny středisek MěKS v posledních třech letech stabilní, 

významně klesají u střediska MěKS. 

Grantové prostředky z jiných veřejných nebo soukromých zdrojů čerpá TIC (Ministerstvo pro místní 

rozvoj, Jihomoravský kraj (JMK), středisko MěKS (Nadace Český hudební fond, JMK, Nadace 

Vodafone, granty na mobilitu Institutu umění). Knihovna se účastní celostátních knihovnických 

projektů zejména na podporu čtenářské gramotnosti hrazených z grantů. Potenciál pro čerpání grantů 

má v případě posílení personálních kapacit i Kino. Galerie má vzhledem ke kvalitě nabízeného 

programu šanci čerpat granty jak JMK, tak Ministerstva kultury, dosáhnout může i na mezinárodní 

granty, podmínkou je také stabilizace kapacit.  

Pro sponzory je atraktivní zejména podpora programu Kina a Reprezentační ples města Tišnova.  

Aktuálně silná ekonomika a blízkost Brna, kde lidé vydělávají peníze a zároveň jsou zvyklí na vyšší 

ceny v krajském městě, má vliv na to, že jsou ochotni platit za kvalitnější a dražší program. Je 

klíčové, aby MěKS mělo stabilní podporou města a tuto ekonomicky příznivou situaci mohlo využít 

pro rozvoj programu a služeb pro veřejnost. 

Město Tišnov jako zřizovatel příspěvkové organizace dále zajišťuje pomoc při financování 

investičních akcí prostřednictvím investičních příspěvků, metodickým vedením v oblasti 

administrativy a přispívá také k propagaci akcí.  

4.3 Stabilita financování občanské společnosti působící v oblasti kultury  

Mezi lety 2013 a 2017 se řádná dotace v dotačním programu kultura zvýšila o 30 % (z 200 tis. na 300 

tis.). Průměrné roční výdaje na dotace a dary v oblasti kultury dle závěrečného účtu § 3319 v letech 

lety 2013 a 2017 činí 368 tis. Kč. 

Při bližším rozboru roku 2017 pak dojdeme k následujícímu popisu a závěrům. Celkově bylo na 

dotační řízení v roce 2017 dle závěrečného účtu města čerpáno 6,1 mil. Kč. Z toho 1,3 dotace 

v sociálních službách činí transfer od ostatních obcí. Celkově tedy město z vlastních zdrojů poskytlo 

4 705 tis. Kč na dotační řízení. Dle závěrečného účtu města (§ 3319 Ostatní záležitosti kultury) činily 

dotace a dary pro oblast kultury 408,7 tis Kč, tj. 8,57 % z celku. Napříč všemi dotačními programy 

(řádnými i mimořádnými), nalezneme aktivity, které lze označit za kulturní nebo kulturně 

                                                      

7 Národní informační středisko pro kulturu pověřené Českým statistickým úřadem statistickým šetřením KULT. 
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komunitní či rozvíjející infrastrukturu, jenž také slouží kulturně komunitním účelům. Jedná se celkem 

o tři aktivity, které byly expertně identifikovány v jiných paragrafech totiž (z §3133 Charitativní 

koncert Dětský domov Tišnov 10 000 tis., z § 3221 ZUŠ – startovné žáků v prestižních soutěžích to je 

53 tis., z § 3419 Modernizace sociálního zařízení a šaten Sokolovny Tišnov, 1. etapa 200 tis.) to je 

263 tis). Můžeme tedy říci, že do oblasti kultura šlo v roce 2017 672 tis. Kč.  

4.4 Závěrečné teze 

Tabulka 2 Závěrečné teze pro téma financování kultury ve městě Tišnově 

Kód TEZE8 
KATEGORI

E 
ZDROJ 

Fin_1 

Neinvestiční výdaje města na kulturu jsou od roku 

2012 stabilní, pohybují se mezi 8 a 9 % z celkových 

neinvestičních výdajů města. 

Expertní teze 
Závěrečný 

účet města 

Fin_2 

Investiční výdaje do kultury a sportu jsou za 

posledních 10 let vyrovnané. Zatímco do kultury je 

investováno víceméně průběžně, investice do sportu se 

ze 60 % kumulují do roku 2017. 

Expertní teze 
Závěrečný 

účet města 

Fin_3 
Výdaje na kulturu na jednoho obyvatele se v letech 

2011 a 2017 pohybují mezi 1050 a 1250 Kč. 
Expertní teze 

Závěrečný 

účet města 

Fin_4 
Řádné dotace pro oblast Kultura byly mezi lety 2013 a 

2017 navýšeny z 200 na 300 tisíc. 
Expertní teze 

Závěrečný 

účet města 

Fin_5 
Rozpočet MěKS za poslední 3 roky narostl o 30 %, 

rovným dílem vlastními výnosy a dotací zřizovatele.  
Expertní teze 

Závěrečný 

účet MěKS 

Fin_6 

Kino si na sebe z 95 % vydělá, stoprocentní dotaci 

naopak potřebuje Galerie, odpovídá to divácké 

náročnosti prezentovaného obsahu. 

Expertní teze 
Závěrečný 

účet MěKS 

Fin_7 

Funkční financování spolkové činnosti skrze granty, 

aktéři oceňují existující kritéria hodnocení grantových 

žádostí. (1) 

Silná stránka Analyt_work 

Fin_8 

Nedostatečná reflexe vedení města, že je 

v dlouhodobém horizontu třeba vyváženě podporovat 

kulturu. Nedostatek financí na kulturu.  

Hrozba Analyt_work 

Fin_9 

Z aktivního přístupu Jihomoravského kraje v podpoře 

kulturních a kreativních odvětví (viz např. Kreativní 

Voucher Brno) mohou těžit i kreativci a firmy 

v Tišnově. 

Příležitost 

Expertní teze 

Jihomorav. 

inovační 

centrum (JIC) 

Fin_1

0 

Dotace z ministerstev a JMK, např. MPSV (výzva 80 

na pasporty, strategie, a inovativní komunikaci 

s veřejností), připravované dotace na renovaci 

Sokoloven na úrovni JMK.   

Příležitost 

Expertní teze 
MPSV, MěÚ 

Fin_1

1 

Chystaná změna strategie společnosti Czech Invest 

posunující se od investic do velkých průmyslových zón 

k intenzivnější podpoře malého a středního podnikání 

s využitím vzdělanostních kapacit v místě i místní 

tradice podnikavosti. Podpora orientace na kreativní 

Příležitost 

Expertní teze 

Centrála Reg. 

kanceláří 

Czech invest 

                                                      

8 V případě silných a slabých stránek číslo v závorce za tezí označuje přidělené body kulturními aktéry na analytickém 

workshopu. V oblasti financování aktéři přidělili na workshopu jenom jeden prioritní bod. 
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odvětví.  

Fin_1

2 

Růst cestovního ruchu, důraz na příběhy a  zážitky – 

zvýšení návštěvnosti a příjmů kult. akcí i organizací, 

pokud pro to vytvoří podmínky (marketing, produkt, 

kvalita infrastruktury a služeb). 

Příležitost Analyt_work 

Fin_1

3 

Aktuálně silná ekonomika a blízkost Brna –  ochota 

lidí platit za dražší program. 
Příležitost Analyt_work 

5. ŘÍZENÍ, KOMUNIKACE A SPOLUPRÁCE  

5.1 Zakotvení kultury v koncepčních dokumentech města 

Kultura se prolíná různými oblastmi života města. Pro posílení synergických efektů ve městě by 

kulturní aktéři měli být součástí diskuse o koncepci cestovního ruchu, akčního plánu vzdělávání, 

komunitního plánu sociálních služeb, nebo diskuse o rozvoji podmínek pro podnikání ve městě.  

Kulturní aktéři by měli být aktivně přizvání k tvorbě generelu veřejných prostranství, generelu 

dopravy nebo územně analytické a plánovací dokumentace. Zejména při plánování organizace a 

rozvoje míst, kde nezačlenění jejich pohledu na věc může mít negativní dopady na atraktivitu 

kulturních institucí pro návštěvníky nebo snížení dobré obslužnosti jejich provozu.  Kulturní aktéři by 

také měli být součástí diskuse při tvorbě zadání revitalizací veřejných prostranství, aby popsali 

potřeby pro pořádání kulturních akcí a aktivit. Dle povahy projektu se může jednat o přizvání širší 

kulturní veřejnosti ve městě nebo městský úřad může k diskusi přizvat zástupce MěKS, kteří případně 

cíleně doporučí další aktéry, jejichž vyjádření bude relevantní ke konkrétnímu místu i tématu.   

Téma kultury je součástí strategického plánu města. Zařazeno je do oblasti kvality života obyvatel 

(Priorita 4).  

Určený monitorovací ukazatel, návštěvnost kulturních a volnočasových akcí ve městě v osobách / 1 

rok, lze posoudit na základě dat sledovaných jednotlivými organizačními složkami MěKS i za celek, 

které organizace ze zákona sleduje a vykazuje v národních statistických šetřeních KULT.  

Lze konstatovat, že všechny organizační složky od roku 2012 vykazují podstatný nárůst návštěvnosti, 

některé enormní (Kino Svratka o 500 % v roce 2016). Podrobněji viz dále, kap. Návštěvnost, 

organizace, program. 

Vyhodnocení dílčích aktivit opatření 5.4.2 Kulturní a volnočasový život. 

Cíl: Rozšířit, zkvalitnit a propagovat kulturní a volnočasovou nabídku ve městě 

 Propagace kulturních a sportovních akcí ve městě, zpřehlednění a koordinace jejich nabídky 

(zamezení termínových kolizí akcí se shodnými cílovými skupinami, vyšší frekvence 

informování různorodými distribučními kanály)  

o Aktéři konstatují přetrvávající kolize v kulturním kalendáři, zejména v exponovaných 

měsících během víkendů (květen, červen, září) 

 Rozšíření propagace vybraných specifických, jedinečných akcí i mimo Tišnovsko (okolí 

Brna, Vysočina atd.) – akce typu historických, rybářských, geologických setkání a slavností 

apod.  

o Nebylo posuzováno 

 Využití specificky atraktivních lokalit (náměstí, letní kino apod.) pro pořádání kulturních a 

volnočasových akcí  

o Akce ve veřejném prostoru se těší větší oblibě, nejoblíbenějším prostorem pro jejich 

pořádání je náměstí Míru, koná se tam cca 10 akcí z pravidelného kulturního 

kalendáře města, akce byly pořádány i v letním kině, v roce 2018 MěKS expanduje 

s programem i do budovy staré Tišnovské nemocnice.  
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 Systematická finanční a nefinanční podpora spolkové činnosti a neziskových organizací  

o Finanční podpora spolkové činnosti a neziskových organizací se mezi lety 2013 a 

2017 více než zdvojnásobila, z řádově 3 mil. na 6,7 mil.  Roli hraje především nárůst 

v oblasti sociálních služeb z 300 tis. na 2,5 mil.  

5.2 Stabilita řízení, komunikace a spolupráce aktérů, kapacity 

Řízení oblasti kultury ve městě prošlo v uplynulých čtyřech letech významnými změnami. Na 

městském úřadě byl v roce 2014 zrušen Odbor kultury a školství (OKŠ), po kterém bylo na městském 

úřadě třeba převzít komplexní agendu kulturních a zájmových dotací, koordinaci činnosti kulturní 

komise a nutnou součinnost při koordinaci akcí. Impulsem ke změnám správy agendy kultury byla 

roztříštěnost kompetencí v oblasti kultury. 

Se zrušením referátu kultury byla významně posílena role Městského kulturního střediska, pod které 

byly definitivně koncentrovány všechny městské kulturní instituce (vedle Městské knihovny Tišnov a 

Galerie Josefa Jambora i Muzeum města Tišnova). Dále agenda spojená s cestovním ruchem 

(Turistické informační centrum) a médii (Tišnovské noviny a televize).  Na MěKS byla také 

delegována administrativa9 i organizace městských akcí, které původně zajišťovalo město.  

Vztahy a kompetence mezi zřizovatelem a jeho příspěvkovou organizací upravuje zákon o obcích č. 

128/ 2000 Sb., zákonem o rozpočtových pravidlech č. 250/2000  Sb., Zřizovací listina MěKS, 

Pravidla pro řízení příspěvkových organizací města Tišnova účinná od 1.1.2017. 

Dvouletá zkušenost s definitivně ustanoveným modelem řízení, rozdělením kompetencí a koordinací 

mezi městem a MěKS ukazuje, co funguje dobře a co je třeba zlepšit.  

Koncentrace do jedné instituce má své výhody. Zejména intenzivnější spolupráci mezi původně 

samostatnými organizacemi a jejich lepší koordinaci, vyšší organizační flexibilitu při realizaci akcí 

(příspěvková organizace je flexibilnější než úřad).  

Reflektovat fungování kompetencí v novém organizačním modelu je třeba zejména v následujících 

oblastech: 

 Koordinace MěÚ a MěKS při akcích, které jsou pořádány společně; např. Concentus 
Moraviae, Svatováclavské hody, Reprezentační ples města Tišnova. Konkrétně: Kancelář 
starosty, Odbor správy majetku a komunálních služeb.  

 Promyšlení nutné součinnosti MěÚ a MěKS při řešení hladkého přístupu do prostor MěÚ, 
zejména při organizací akcí; zodpovědnost za zajištění budov a řešení operativních úkolů 
např. při přípravě rautů a koncertů v obřadní síni. 

 Zpřesnit spolupráci MěKS související s dílčími kompetencemi bývalého OKŠ, nyní 
rozdělenými mezi OKSVV a KT; jako kronika města, komunikace s partnerskými městy, 
kulturní projekty, koordinace velkých trhových slavností ze strany MěÚ, oslav výročí či ad 
hoc společenských akcí.  

 Průběžně reflektovat a v případě potřeby zpřesnit kompetence v tvorbě obsahu i formy 
Tišnovských novin – mezi MěKS, městem a Komisí pro komunikaci a média ukotvených ve 

statutu Tišnovských novin ze dne 11.1. 2017. 

 Promyšlení systémových kapacit na straně MěÚ – řešení nutné koordinace akcí, procesních 

záležitostí a koncepčních otázek; pro účely naplňování koncepce cest. ruchu a kultury a jako 

prevenci zejména procesních nedorozumění, která mohou vznikat vzhledem k jinému režimu 

fungování MěKS jako příspěvkové organizace a odborů městského úřadu.  
 

                                                      

9 Bývalý Odbor kultury a školství zajišťoval, kromě metodického vedení příspěvkových organizací a další činnosti také 

administrativu některých významných akcí. U akcí jako Reprezentační ples města Tišnova, Svatováclavské hody, Svátek 

hudby, Concentus Moraviae a zmíněný Memoriál Ivo Medka zajišťoval především administrativu jako objednávky, 

pozvánky, OSA, zapojení škol do akcí, přípravné schůzky, u Svatováclavských hodů zajišťoval také rezervaci a stavění 

stánků na náměstí Míru. 
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Spolupráce mezi spolky a MěKS je reflektována dobře, MěKS vychází aktérům vstříc.  

5.3 Lidské zdroje 

MěKS řeší nedostatečné kapacity zaměstnanců zejména některých středisek na obsloužení provozu a 

programu. Neudržitelná situace je v Kině Svratka, kde téměř veškerou organizaci programu a jeho 

technické zajištění realizuje jeden zaměstnanec (v r. 2017 360 akcí, 23 tis. návštěvníků). Chybí 

kapacita technického pracovníka. Pokud by měla Galerie Josefa Jambora využít svůj potenciál 

(návštěvnický potenciál ve spojení s Knihovnou, pracovní nasazení expertů, se zkušeností 

z významných institucí – Národní Galerie, Moravská galerie, kteří mají vztah k Tišnovu), potřebuje 

stabilizovat kapacity vedoucího a odměny lektorů doprovodného programu. Posílení kapacit na 

obsloužení rostoucího zájmu o program by uvítala i Knihovna.  

MěKS má angažované a tvůrčí zaměstnance na obsahových i technických pozicích a řeší jako 

všechny příspěvkové organizace v kultuře v ČR omezení platovými třídami a dopad na udržení 

kvalitních zaměstnanců v době nasyceného pracovního trhu. V tomto směru je třeba dbát na (nejen 

finanční) ocenění nadstandartního nasazení pracovníků, kteří jsou ochotni pracovat nad rámec svých 

povinností.  

5.4 Městské vyhlášky, legislativa 

Důležitá kulturní infrastruktura je v zástavbě, kde bydlí lidé. Město umožňuje zkrácení doby nočního 

klidu pro předem nahlášené akce i přesto vznikají stížnosti na večerní produkce. Jejich příčinou je 

často nedostatečná komunikace mezi organizátory akcí a obyvateli. Dopadem je následně napětí mezi 

aktéry, obyvateli i městem. O přínosech večerních produkcí pro kulturní život i ekonomiku města by 

mělo být s občany aktivněji komunikováno, roli by zde mělo sehrát jak MěKS, tak město10.  

5.5 Závěrečné teze 

Tabulka 3 Závěrečné teze pro téma řízení, komunikace a spolupráce v oblasti kultury ve městě Tišnově 

Kód TEZE11 KATEGORIE ZDROJ 

Říz_

1 

Téma kultury je ve strategickém plánu obsaženo 

v kontextu „kvality života“, ve „značce města“ nehraje 

významnou roli. 

Expertní teze 
Strategický 

plán města 

Říz_

2 

Aktivity formulované strategickým plánem pro oblast 

kultury jsou víceméně naplňovány. 
Expertní teze 

Strategický 

plán města 

Říz_

3 

Kino indikuje nedostatečné personální kapacity 

technického charakteru na obsloužení programu a 

množství diváků. 

Expertní teze 
Šetření 

vedoucí 

Říz_

4 

Galerie indikuje nedostatek kapacit na tvorbu zejména 

doprovodného programu i obsloužení otevírací doby 

galerie. 

Expertní teze 
Šetření 

vedoucí 

Říz_

5 

Mezi kulturními aktéry ve městě, městem a kulturními 

aktéry a MěKS a kulturními aktéry panují dobré vztahy 

a spolupráce. (1) 

Silná stránka Analyt_work 

Říz_

6 
Nedostatečná koordinace mezi MěKS a městem na 

úrovni starosta–radní–úřad–ředitel MĚKS s dopadem 
Slabá stránka Analyt_work 

                                                      

10 Město ani městské organizace v době uzavření analytické části Koncepce žádné akce ve veřejném prostoru, které by se 

odehrávaly pro 22 hod, negenerovaly. 
11 V případě silných a slabých stránek číslo v závorce za tezí označuje přidělané body kulturními aktéry na analytickém 

workshopu. 
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na kvalitu osobních vztahů (6) 

Říz_

7 

Nízká míra koordinace akcí v regionu – konkurence s 

akcemi mimo kalendář. Pořadatelé nedostatečně 

využívají nástroj kolizního kalendáře 

www.kulturatisnov.cz) ke koordinaci a prezentaci 

svých akcí. (1) 

Slabá stránka 

Expertní teze 

Analyt_work 

Šetření 

vedoucí 

Říz_

9 

Absence společného strategického plánování a větší 

spolupráce na rozvíjení důležitých témat pro rozvoj 

kultury ve městě MěKS + město + spolky (1) 

Slabá stránka Analyt_work 

Říz_

10 

Změny ve struktuře i vedení MěKS (Organizace MěKS 

byla v uplynulých letech za strany města vystavena 

intenzivním změnám a potřebuje stabilní řízení, aby 

mohla rozvíjet svůj potenciál). 

Hrozba Analyt_work 

Říz_

11 

Vznik koncepčních dokumentů města, včetně 

územních, bez diskuse s kulturními aktéry (aktuálně 

generel dopravy a strategický plán). 

Hrozba Analyt_work 

Říz_

12 

Stížnosti obyvatel na rušení nočního klidu večerními 

produkcemi komerčního charakteru v restauračních 

zařízeních, zejména párty etc..  

Hrozba Analyt_work 

 

6. NABÍDKA, ORGANIZACE V KULTUŘE, DOSTUPNOST  

6.1 Rozmanitost kulturní nabídky a organizací 

Kulturní nabídka ve městě je rozmanitá. Město Tišnov skrze svou organizaci Městské kulturní 

středisko nabízí svým obyvatelům všechny umělecké žánry (audiovizuální tvorbu, divadlo, literaturu, 

vizuální umění, hudbu). MěKS využívá k organizaci programu vlastních budov kulturního domu, 

Knihovny, Galerie a Muzea, veřejná prostranství, kulturní památky a ve spolupráci se spolky a 

soukromými subjekty a organizacemi zřizovanými Jihomoravským krajem další prostory ve městě i 

okolí. 

Muzeum je spíše tzv. návštěvnickým centrem, které nedisponuje sbírkami, ale stálou expozicí o 

historii města a okolí. Svou nabídkou výstav a akcí, nejen o historii, přispívá ke kulturnímu programu, 

budování místní paměti a vztahu k místu. Paměťovou sbírkotvornou muzejní instituci v pravém slova 

smyslu představuje Podhorácké muzeum, které se zabývá historií regionu. Sídlí v blízkém 

Předklášteří, jeho zřizovatelem je Jihomoravský kraj, stejně jako Základní umělecké Školy Tišnov, 

která obsluhuje 5 dalších poboček v okolních obcích a zajišťuje nabídku uměleckého vzdělávání 

v celé šíři oborů. 

Z databáze pořadatelů v kulturním kalendáři města lze identifikovat dalších řádově 40 organizací ve 

městě a okolí, které jsou zařazeny do kategorie umělecký spolek, galerie, hudební klub či restaurace a 

kavárna s kulturní produkcí. K organizacím, které disponují podstatnou kulturní infrastrukturou pro 

pořádání kulturních a společenských akcí mimo vlastnictví veřejné správy, patří Farnost Tišnov a 

Předklášteří, která spravuje Kostel sv. Václava, Sokol Tišnov se sokolovnou a restaurace U Palce 

v rukou soukromého vlastníka. 

6.2 Akce a návštěvnost Městského kulturního střediska 

Program v Městském kulturním středisku, který se odehrává převážně ve velkém sále MěKS a Kině 

Svratka, nabízí v posledních pěti letech mezi 33 a 52 akcemi ročně. Divadelní sezóna s předplatným 

čítá 6 až 8 představení. Kruh přátel hudby každý rok nabízí 8–10 setkání zejména s vážnou hudbou. 
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Koncertů různých žánrů MěKS uspořádalo 17 až 32 v roce. Programy MěKS se od roku 2011 drží 

kolem 3,1 – 3,3 tis. návštěvníků, v roce 2017 roste návštěvnost o 30 % až na 4,5 tis.  

Kino Svratka mohlo po digitalizaci mezi lety 2012 a 2013 téměř ztrojnásobit počet akcí (z původních 

124). Za posledních 5 let pak uvedlo řádově mezi 320 a 360 večerních programů za rok, z toho 22 

večerů patří pravidelně filmovému klubu. Od roku 2013, kdy počet návštěvníků skokově narostl 2,5x 

řádově ze 6 na 16 tis., počet návštěvníků stále roste, přičemž v roce 2016 kopíroval úspěšnou 

filmovou sezónu díky českým filmům jako Teorie tygra nebo Anděl páně 2 se vyšplhal až na 30 tis. 

diváků (tedy dvojnásobek). Filmový klub navštíví cca 500 diváků ročně. 

Muzeum města Tišnova nabízí mezi 11 – 15 výstavami za rok, počet doprovodných akcí se za 

posledních 5 let vyšplhal z řádově 10 na 50. Mezi lety 2015 a 2016 Muzeum zdvojnásobilo svoji 

návštěvnost z 3,3 tis na 6,7 tis., zejména díky výstavě Jízdenky prosím o železnici i zvýšení počtu 

doprovodných akcí. V roce 2017 návštěvnost zůstává také řádově o 60 % vyšší než v roce 2015, 5,2 

tis. 

Galerie Josefa Jambora je ve zrodu od roku 2013 a postupně získává větší stabilitu i pozornost 

návštěvníků. Uspořádala průměrně 6–8 výstav ročně, data o doprovodných akcích nejsou dostupná. 

V roce 2017 procházela rekonstrukcí. V polovině roku 2018 má ze sebou 3 výstavy a 15 

doprovodných akcí. Roční návštěvnost se pohybovala mezi 800 – 1200 osob, přičemž v roce 2018 

dosáhla čísla 1200 návštěvníků již za první polovinu roku.  

Akce pořádané Městskou knihovnou Tišnov se od roku 2013 zdvojnásobily z řádově 170 na 350. 

Návštěvnost narostla z řádově 46 500 fyzických návštěv knihovny na 75 700. Z toho návštěvnost akcí 

z 8 500 na 24 200 návštěvníků (v číslech návštěvnosti za akce hraje částečně roli i jiný způsob 

započítávání akcí a návštěvníků v národní statistice).  

6.3 Kulturní kalendář 

Páteřní kulturní kalendář města a nejbližšího okolí zahrnuje celkem 36–37 pravidelně se opakujících 

akcí. V současné době 12 akcí pořádá MěKS, v dalších pěti je partnerem Podhoráckému muzeu, 

studentkám Gymnázia Tišnov (Gymnázium) a dalším organizátorům. Na pořádání páteřních akcí 

kulturního kalendáře města se podílí okolo 20 různých pořadatelů. 

Mezi nejstarší akce patří Kruh přátel hudby a Burza minerálů (od roku 1975) a obnovený lidový 

obyčej Svatováclavské hody (1990). Cekem 17 akcí vzniklo mezi roky 2000 a 2010, 10 nových se pak 

objevilo do roku 2017. Nejnovějšími akcemi jsou Tišnovské kulturní léto (2016) a Tišnov v pohybu 

(2017) pořádaný 1x ročně studenty Gymnázia ve spolupráci s MěKS a Prázdninový zavírák pořádaný 

MěKS. 

Celkem 17 akcí je atraktivních i pro návštěvníky mimo město a nejbližší okolí. Z toho 9 pořádá 

MěKS Tišnov12 nebo na nich participuje (Reprezentační ples města Tišnova, Divadelní předplatné 

MěKS, Jeden svět (Tišnov), Memoriál Ivo Medka, Tišnovské kulturní léto13, Prázdninový zavírák, 

Svatováclavské hody, Rybářské slavnosti), a město Tišnov (Memoriál Ivo Medka). Další 4 akce 

pořádají tišnovské spolky (Burza minerálů, Hudbou pro UNICEF Folk Metal Fest, Elegance 

historických vozidel) a další 4 akce Podhorácké muzeum, spolky a obec Železná (Muzejní noc, 

Hradčanské šermování, Rekonstrukce bitvy – každý rok jiné – s kulturním programem, Bigbítová 

noc). 

Dalších 7 akcí má potenciál přitáhnout návštěvníky z větší dálky, pokud by tak o nich bylo cíleně 

uvažováno. Kromě Dne hudby, který pořádá ZUŠ, se jedná o akce pořádané MěKS nebo s jeho 

participací (Novoroční ohňostroj města Tišnova, Svatomartinská slavnost, Masopustní trhová slavnost 

s průvodem, Jarní/květinová trhová slavnost, Den hudby, Letní trhová slavnost, koncety Kruhu přátel 

hudby.) 

                                                      

12 Město Tišnov se po organizační stránce dle typu akce podílí zajištěním omezení provozu, poskytnutím technických 

pracovníků pro stavbu, distribucí pozvánek, zapojením škol, spoluprací na zapojení partnerských měst.  
13 Tišnovské kulturní léto je festival, nikoliv jednotlivá akce, který od roku 2016 v průběhu léta představí 3 – 5 open air 

koncertů. 



 

 

15  

Mezi akce pravidelného kulturního kalendáře s významem pro cestovní ruch lze aktuálně řadit pouze 

Burzu minerálů, Memoriál Ivo Medka, Svatováclavské hody, Eleganci historických vozidel a 

Reprezentační ples města Tišnova. 

Atraktivitu pro cestovní ruch mohou mít velké letní open – air koncerty festivalu Tišnovské kulturní 

léto (2017 – Banjo Band Ivana Mládka, Michal Prokop a Framus Five, Aneta Langerová, 2016 – 

Radůza, Vladimír Mišík, Dan Bárta a en.dru.). 

Celkem tři čtvrtiny akcí pro návštěvníky i z větší dálky nebo s potenciálem mají v rukou kulturní a 

vzdělávací instituce zřizované městskou nebo krajskou veřejnou správou. Oproti tomu dvě ze čtyř 

akcí, které mají význam pro cestovní ruch (Burza minerálů a Elegance historických vozidel) pořádají 

soukromé subjekty. 

Téměř tři čtvrtiny akcí pravidelného kult. kalendáře se odehrávají venku.  

Nejexponovanější měsíc je měsíc září, kdy se ve městě a okolí koná 6 opakovaných akcí, v červnu 

najdeme 5 akcí, a v lednu 4 akce. Nejméně se toho děje v únoru a březnu (po jedné akci). 

Z databáze kulturního kalendáře spravovaného MěKS lze vyčíst, že se za 8 let fungování kulturního 

kalendáře přihlásilo cca 180 pořadatelů. Pakliže bychom vzali tato big data za bernou minci, tak páteř 

organizátorů kulturního kalendáře tvoří řádově 11 %, všech, kteří kdy svoji akci zaregistrovali (20 ze 

180). 

6.4 Propagace  

Městské kulturní středisko obsluhuje plnou škálu informačních kanálů, které jdou ruku v ruce 

s chováním různých, zejména věkových skupin, uživatelů v konzumaci typů médií.  

Tišnovské noviny obsahují pravidelně bohaté informace o kulturním dění, stejně tak jsou   aktivně 

využívána elektronická média (weby MěKS a informační web ke kulturnímu dění, stránky města 

Tišnova, mobilní rozhlas města, rozesílka z kanceláře starosty pozvánky na kulturní akce na 1000 

registrovaných adres a newsletter MěKS elektronický i tištěný), ze sociálních stí je využíván 

Facebook a Instagram. Tišnovská televize přináší zpravodajství a tematické reportáže z různých 

oblastí z Tišnova a okolí a má dobrou zpětnou vazbu. Tišnovské noviny jsou „živé“, přispívají do nich 

obyvatel města, spolky etc. 

Obě média jak Tišnovské noviny, tak Tišnovská televize dosahují dobré profesionální kvality jak po 

obsahové, tak po technické stránce. 

Z reflexe vedoucích středisek vyplývají podněty ke zlepšení a k zamyšlení nad dílčími nebo 

komplexními nástroji marketingu (vizuálním stylem, propagačními předměty, originálními suvenýry, 

zjednodušení názvu MěKS etc.). Úvahu je třeba podniknout velmi účelově a efektivně ve vztahu ke 

cílům MěKS a cílovým skupinám, které chce oslovit a rodící se koncepci kultury a cestovního ruchu.  

6.5 Spolupráce mimo hranice města 

Co se týče spolupráce na mezinárodní a národní úrovni, město podporuje prezentace spolků 

v zahraničí, pokud je poptávka. Kino nabízí ve spolupráci se spolky prestižní festival dokumentárních 

filmů Jeden Svět a cestovatelský festival Expediční kamera. Knihovna se účastní celonárodních 

programů pořádaných Svazem knihovníků a informačních pracovníků: Knížka pro prvňáčka, Celé 

Česko čte dětem. Noc s Andersenem, Březen měsíc čtenářů, Týden knihoven, Lovci Perel. Ve letech 

2016 a 2017 se MěKS účastnil projektu ReCcord: Rethinking Cultural Centres in a European 

Dimension týkajícího se participace kulturních organizací v rámci kulturního života v jejich městě 

s prezentací výsledků na závěrečné konferenci ze všech zúčastněných evropských měst v Aarhusu v 

Dánsku. Pracovníci MěKS se účastní setkání v krajských městech, která se věnují současným trendům 

v managementu, marketingu a financování kulturních institucí. TIC spolupracuje zejména v rámci 

Jihomoravského kraje, využívá portál Czech turismu Kam v Česku. Tišnovské noviny jsou zapsány 

v národním registru periodik. 
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6.6 Akce pro náročného diváka 

Nabídku pro náročného diváka představuje výstavní program Galerie Josefa Jambora. V Kině jej 

představují cykly jako Filmový klub, festival Jeden svět, nebo HD přenosy operních a divadelních 

představení ze světa. Středisko MěKS drží kvalitu programu a nezařazuje primárně komerční výběr 

jak v divadle, tak v hudbě. V divadelním předplatném je minimálně jedno představení ročně cíleno na 

náročného diváka. V oblasti vážné hudby či její fúze je také náročná nabídka na programu Kruhu 

přátel hudby či akce Concentus Moraviae a další koncerty z ranku jazz, alternativa, experiment. 

6.7 Dostupnost kultury pro všechny cílové skupiny 

Dostupnost kultury pro všechny cílové skupiny je stěžejní téma veřejné kulturní politiky 

v demokratické Evropě. Základy konceptu dostupnosti tvoří premisa, že účast na kultuře přispívá 

k soudržné společnosti a rozvoji individuální tvůrčí osobnosti, která se dobře v životě uplatní. 

Zároveň je akcentace dostupnosti a starosti o potenciálně ohrožené skupiny obyvatel považována za 

indikátor otevřenosti společnosti.  

Koncept dostupnosti sleduje jednak fyzickou bezbariérovost14 prostoru a dále dostupnost programu 

pro skupiny ohrožené ekonomickým, sociálním nebo kulturním vyloučením (např. o seniory rodiče 

s malými dětmi a samoživitele, etnické skupiny, cizince etc.). Tématem je také využití kultury jako 

prevence sociálně patologických jevů. 

Veřejné kulturní instituce si kladou otázky jaké vytvořit programy, jak přizpůsobit prostředí pro 

uživatele, jak snížit bariéry porozumění náročnému obsahu, jak přemostit kulturní bariéry a návyky, 

jak nastavit marketing.  

Ekonomická dostupnost je obvykle zajištěna systémem slev pro děti, seniory, rodiny, školy, studenty, 

držitele průkazů typu ZTP atp. Dále volným vstupem v určité dny v měsíci, nebo přístupem do stálých 

expozic zdarma a zpoplatněním doprovodného programu a jednorázových výstav etc.  

Dostupná data v MěKS 

V rámci analýzy se k tématu můžeme vyjádřit skrze dostupná data MěKS. 

Sledovaná struktura cílových skupin je v současnosti trochu jiná v každém středisku MěKS. Zároveň 

MěKS teprve postupně zavádí společný systém slev. Jiný je i způsob evidence dat vzhledem k jinému 

systému prodeje služeb (evidence čtenářů, elektronický rezervační systém, prodej na místě)15.  

Dostupná srovnatelná data za všechna střediska, která lze jednoduše analyzovat, jsou: počet akcí, 

celkový počet návštěvníků a počet žáků, kteří navštívili kulturní program.  

Role škol je pro zprostředkování účasti na kultuře klíčová, neboť pro děti zajistí návštěvu kulturního 

programu v rámci školního vyučování, díky tomu základní seznámení s kulturním prostředím není 

závislé na rodičích. Ze sledovaných dat MěKS lze aktuálně vyhodnotit data o počtu žáků, kteří 

navštívili knihovnu, muzeum a kino v letech 2015–2017.16 

Účast dětí na kulturním programu v rámci školního vyučování MěKS 

V případě Muzea se pohybuje počet žáků mezi 430 a 780 za poslední 3 roky (mezi 20 a 6 % celkové 

návštěvnosti). V Knihovně je počet žáků, který navštíví akce, řádově 3500 s výkyvem nahoru v roce 

2016 na 4800. Kino se pohybuje mezi 3330 a 3650, 6400 v návštěvnicky úspěšném roce 2016.  

V Kině tvoří děti do 15 let cca 25 % publika.  

Knihovna, Galerie a Muzeum začínají nabízet programy pro školy koordinovaně.  

                                                      

14 Klasifikace bezbariérovosti budov viz např. www.mapapristupnosti.cz  
15 V rámci tvorby Koncepce stojí za úvahu, jak nastavit strukturu cílových skupin i systém slev, aby jej MěKS mohlo využít 

k podrobnější evaluaci návštěvnosti.  

16 Galerie v tomto období nesleduje data za školy. Středisko MěKS na školy necílí. V případě knihovny je dostupná i delší 

časová řada. 

http://www.mapapristupnosti.cz/
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V případě Knihovny je možné sledovat podíl dětí a mládeže na celkovém počtu čtenářů, který se 

pohybuje mezi 30–40 % za poslední 4 roky. Počet registrovaných čtenářů do 15 let vykazuje nárůst o 

20 %  (Souvisí s intenzivní podporou čtenářské gramotnosti na půdě knihoven). 

Pro účast dalších specificky sledovaných cílových skupin v konceptu dostupnosti nejsou dostupná 

data, nabízíme stručný popis a vyhodnocení programové nabídky. 

Nabídka dostupná pro seniory 

Dle diskuse s aktéry vyplývá, že existuje dostatek programu pro seniory, BIOsenior, Kruh přátel 

hudby, Univerzita třetího věku, poznávací a divadelní zájezdy a další. 

Nabídka dostupná pro rodiny s dětmi 

Rodiny s dětmi jsou v organizacích vítány, nicméně natolik propracovaná nabídka jako např. pro 

seniory zatím chybí. Zajímavou zpětnou vazbu poskytuje Turistické informační centrum, totiž že pro 

cílovou skupinu návštěvníků rodin s dětmi v Tišnově není nabídka atraktivit. 

Nabídka dostupná pro cizince  

Kulturní aktéři neregistrují poptávku po programech dostupných pro cizince, respektive dostupných 

v cizích jazycích. TIC poskytuje informace standardně v AJ, NJ a holandštině (v r. 2017 zde bylo cca 

70 cizinců z řádově 3200 návštěvníků). Galerie nabízí lektorované programy v AJ, MěKS věnovalo 

pozornost cizincům a představování různých národností žijících v Tišnově např. v rámci festivalu 

Tišnov v pohybu – workshop s cizinci žijícími ve městě, kteří představili svoje kulinářské speciality 

(o workshop dle organizátorů nebyl příliš velký zájem). 

Nabídka dostupná pro mládež 

Specifickou otázkou je účast mládeže na kultuře.  Knihovně se daří oslovit střední školy nabídkou 

preventivních programů, na které školy nemají odborné kapacity (např. bezpečnost internetu). 

Studenty gymnázia se daří získat pro spolupráci s TTV a provokovat iniciativu studentů k pořádání 

festivalu Tišnov v pohybu. 

Dle diskuse s aktéry ovšem vyplývá, že ve městě chybí místo setkávání jak vnitřní, tak ve veřejném 

prostoru pro cílovou skupinu 13–18 let (prostor pro městskou street kulturu a sporty) kde by mimo 

jiné chování mladých v tomto věku nikoho nerušilo. Nízkoprahové centrum ve městě zřejmě není 

zcela atraktivní.  

6.8 Rozměr excelence a inkluze  

Rolí veřejných institucí v kultuře je garantovat kvalitu nabídky, zachovávat paměť a podporovat 

inovace. Kvalitní kulturní nabídku pak zprostředkovat všem cílovým skupinám.  

Na jedné straně je kultura podporovaná z veřejných prostředků nástrojem sociální inkluze a budování 

soudržné společnosti, na straně druhé má garantovat svobodný, tvůrčí a experimentální prostor, který 

podporuje svobodné vyjádření umělců a návštěvníkům zprostředkovává současné trendy v umění.  

Ve velkých městech špičkovou kulturní nabídku přinášejí nejen zřizované instituce, ale i silné 

organizace nevládního neziskového sektoru, které jsou podporovány formou grantů z veřejných i 

soukromých zdrojů, a další soukromé organizace. V menších městech tuto roli majoritně (vyjma např. 

nabídky v oblasti hudby) zastávají zřizované instituce, protože soukromé subjekty, cílící na špičkovou 

kvalitu, zde nemají dostatek zdrojů. 

Pro rozměr excelence a inkluze v oblasti kulturní nabídky byly zvoleny následující indikátory: 

Nabídka1_excelence_ Ve městě je celoročně dostupný kulturní program. 

 Kulturní instituce nabízí celoroční kulturní program a služby (o prázdninách v některých 

žánrech pauza). Počet akcí v pravidelném kulturním kalendáři ve městě a nejbližším okolí 

narostl od roku 2000 z 5 dosud běžících na řádově 36–37 (do roku 2010 o 17 akcí, do roku 

2017, o dalších 14). 

Nabídka1_excelence_Ve městě existuje nabídka pro náročné publikum ve všech žánrech umění.  
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 Součástí programu Městského kulturního střediska je dostupný program pro náročného 

diváka v žánrech film, divadlo, klasická i současná hudba a současné vizuální umění. Počet 

návštěvníků těchto programů je stabilní nebo roste.   

Nabídka2_excelence_Město podporuje současné vizuální umění ve veřejném prostoru.  

 Současné umění ve veřejném prostoru není pro město tématem. 

Nabídka3_excelence_V oblasti kultury existuje spolupráce na národní i mezinárodní úrovni  

 Do programů celostátního charakteru se zapojuje Kino a Knihovna. Vedení MěKS sleduje 

současné mezinárodní trendy v oblasti role kultury v rozvoji měst.  

Nabídka4_inkluze_Nabídka je dostupná pro všechny cílové skupiny.  

 Galerie od roku 2016 nevybírá vstupné a sleduje tak progresivní trendy ve zpřístupňování 

divácky náročného obsahu veřejnosti. 

 Jednotlivá střediska MěKS pracují se systémem slev obecně pro: děti a mládež, studenty, 

seniory, rodiny. Neexistují jednotná data, ze kterých by bylo možné snadno analyzovat trend 

vyjma škol (viz níže). 

Nabídka5_inkluze_Informace se dostanou ke všem cílovým skupinám.  

 Rozsah využívaných mediálních kanálů bere v potaz uživatelské chování různých 

generačních skupin, nicméně cílovou skupinu 13 – 18 let i přes využívání sociálních sítí 

podchytí obtížně.  

Nabídka6_inkluze_Podpora aktivní účasti mládeže na kulturním dění. 

 Všechny instituce postupně rozvíjí programy pro školy. Knihovna se systematicky účastní 

celostátních programů (rozvoj čtenářské gramotnosti etc.). Počet registrovaných čtenářů 

knihovny do 15 let je v roce 2017 o 20 % vyšší než v roce 2014.  

Nabídka 7_inkluze_Funkční občanská společnost 

 Ve městě existuje aktivní občanská společnost v oblasti kultury, spolky i jednotlivci se 

intenzivně podílejí na pořádání kulturně komunitních akcí. 

6.9 Závěrečné teze 

Tabulka 4 Závěrečné teze pro téma kulturní nabídka, kulturní organizace a dostupnost kultury ve městě Tišnově 

Kód TEZE17 
KATEGOR

IE 
ZDROJ 

Prog_1 
Kulturní nabídka ve městě je rozmanitá. Program 

zahrnuje všechny umělecké žánry.  

Expertní 

teze 

Kult. kalendář 

Šetření 

vedoucí 

Prog_2 

Vyjma sbírkotvorné muzejní instituce (kterou 

v případě Tišnova a okolí zajišťuje Podhorácké 

muzeum) a ZUŠ, které zřizuje Jihomoravský kraj, má 

město Tišnov v rukou všechny páteřní kulturní 

instituce sdružené pod značkou MěKS. Galerie, která 

je součástí MěKS, není pouze výstavní síní, ale je 

sbírkotvornou institucí.  

Expertní 

teze 

Šetření 

vedoucí 

Prog_3 Ani jedna čistě kulturní akce opakujícího se  

kulturního kalendáře nemá v současnosti význam pro 

Expertní 

teze 
Kult. kalendář 

                                                      

17 V případě silných a slabých stránek číslo v závorce za tezí označuje přidělané body kulturními aktéry na analytickém 

workshopu. 
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cestovní ruch. Pravidelný čistě kulturní program je 

majoritně orientován na město a bližší či širší okolí. 

Potenciál mohou mít velké letní open–air koncerty či 

Reprezentační ples města Tišova. Akce s významem 

pro cestovní ruch jsou pak Burza minerálů, Memoriál 

Ivo Medka, Svatováclavské hody a Elegance 

historických vozidel 

Prog_4 

Nabídka profesionálního kulturního programu je 

majoritně v rukou veřejných institucí. Podhoubí spolků 

vytváří zázemí pro kulturně–komunitní aktivity.  

Expertní 

teze 

Kult. kalendář 

Šetření 

vedoucí 

Prog_6 
Dobrá kvalita kulturního programu, výstav, interpretů, 

včetně nabídky pro náročného diváka (9). 

Silná 

stránka 
Analyt_work 

Prog_7 Velký počet kulturních akcí pozitivně vnímaný 

obyvateli (5). 

Silná 

stránka 
Analyt_work 

Prog_8 V organizování kulturního programu je aktivní 

rozmanité množství subjektů (spolky, školy, soukromé 

osoby – silná občanská společnost) (5). 

Silná 

stránka 
Analyt_work 

Prog_9 Knihovna se nadstandardně věnuje organizaci 

dostupné nabídky pro seniory, včetně např. 

divadelních zájezdů (vzniklo historicky v době, kdy 

tuto roli neplnilo MěKS). (4) 

Silná 

stránka 
Analyt_work 

Prog_10 Knihovna, Galerie i Muzeum pořádají společné 

aktivity pro děti (např. vítání prvňáčků, Noc 

s Andersenem) (4). 

Silná 

stránka 
Analyt_work 

Prog_11 

Chybí místo setkávání pro generaci 13–15 a 16–18, 

otázkou je, co je představuje pro tuto cílovou skupinu 

atraktivní nabídku. (6) 

Slabá 

stránka 
Analyt_work 

Prog_12 

V květnu, červnu a září se tříští množství akcí (kultura 

i volný čas), někteří organizátoři nejsou ochotni se 

lépe koordinovat. (2) 

Slabá 

stránka 
Analyt_work 

Prog_13 

Brno přitahuje mladé lidi, kteří z Tišnova odcházejí 

(věková skupina 18 – 30), dopad na snížení komunitní 

aktivity ve městě.  

Hrozba Analyt_work 

Prog_14 

V případě ukončení projektu muzea po skončení 

udržitelnosti projektu město přijde o instituci, která má 

potenciál být bránou k interpretaci místního kulturního 

a historického dědictví.  

Hrozba Analyt_work 

Prog_15 
Nově digitalizované kino v Kuřimi může mít dopad na 

odliv návštěvníků z Kina Svratka.  
Hrozba Analyt_work 

Prog_16 
Návrat diváků do jednosálových kin s atmosférou zpět 

z anonymních multiplexů. 
Příležitost 

Šetření 

vedoucí 

Prog_17 
Blízkost Brna umožňuje spolupráci s množstvím 

zajímavých interpretů, kteří zde mají svou základnu.  
Příležitost Analyt_work 

Prog_18 

Nízká digitální a informační gramotnost české 

společnosti – nízký důraz na informační výchovu 

učitelů. (kulturní organizace mohou nabídnout 

expertní služby a programy – Knihovna, Galerie, 

Kino) 

Příležitost  
Šetření 

vedoucí 
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Prog_19 

Lidé jezdí za kulturním programem do Brna 

(konkurence), na druhou stranu se nelze dostat zpět 

veřejnou dopravou pro 23 hodině večerní. 

Teze Analyt_work 

Prog_20 

Díky dostupnosti pracovních příležitostí v krajském 

městě, s čímž se pojí i návyk na vyšší standart služeb, 

v Tišnově bydlí více lidí, pro které je atraktivní 

kvalitní kulturní program v místě bydliště, za který 

jsou ochotni i více zaplatit.  

Příležitost Analyt_work 

Prog_21 

Tišnov je historické i současné centrum mikroregionu, 

má potenciál přitáhnout návštěvníky z celého širšího 

okolí.  

Příležitost Analyt_work 

 

7. DOPADY SPOLEČENSKÝCH A EKONOMICKÝCH TRENDŮ NA 

KULTURU  

Společenské a ekonomické trendy mají vliv na změny chování obyvatel včetně konzumace kulturní 

nabídky. Kulturní organizace spolu s veřejnou správou by si měly klást otázky, jak mohou využít tyto 

trendy k rozvoji kulturní nabídky pro místní i návštěvníky města. Jak mohou posílit roli kultury v 

rozvoji kvality života, soudržnosti místní komunity i ekonomiky města.  

Kulturní aktéři na společném workshopu identifikovali následující trendy, kterými je zajímavé se při 

uvažování o rozvoji kultury v Tišnově zabývat.  

 

 Růst zážitkového turismu může zapříčinit zničení hodnotných míst a „uloupení“ míst, 

která mají rádi místní, turisty / Při rozvoji turistických produktů je třeba dobře promýšlet, 

kam turisty ve městě pustíme, nasměrujeme.  

 Populačně silnější ročníky a velký počet mladých rodin s dětmi v Tišnově / Kulturní 

instituce jim mohou nabídnout systematický program a budovat své prostorové zázemí (uvnitř 

i v přilehlém veřejném prostoru) tak, aby vyšly intenzivně vstříc potřebám této cílové 

skupiny.   

 Růst počtu aktivních seniorů a prodlužování délky života / je výzvou pro tvorbu finančně i 

prostorově dostupné a atraktivní nabídky pro jejich volný čas. Účast seniorů na kultuře 

podporuje duševní zdraví a je prevencí sociálního vyloučení.  

 Měnící se trh práce, který je jednou z příčin trendu celoživotního vzdělávání / je výzvou 

pro kulturní instituce stát se centry celoživotního učení (zejména Knihovna má potenciál stát 

se v tomto smyslu centrem mikroregionu). 

 Rostoucí společenská poptávka po reformě vzdělávání a zájem aktivních rodičů po 

doplnění vzdělávání dětí na základní škole o kvalitní volnočasové aktivity jako přípravu na 

„neznámou budoucnost“ a rychle se měnící trh práce.  

 Emoční inteligence je čím dál častěji skloňována při uplatnění na trhu práce, odborníci 

poukazují na potíže s emoční inteligencí v kontextu úniku do zploštěné virtuální reality / 

komunikace.  Kultura a umění jsou oblastí přirozeného setkávání a vzájemnosti a kultivace 

emoční inteligence.  

 Virtuální komunikace mění způsoby komunikace mezi lidmi / může mít dopad na nižší 

potřebu skutečného setkávání, zapojení se do komunity a dobrovolnictví. Na druhu stranu je 

pro kulturní organizace příležitostí pro efektivní propagaci zejména mezi cílovou skupinou 

15–35 a nabízí nové možnosti sebe organizace komunity a jejího zapojení.  

 Změna pracovního trhu vázaná na sdílenou ekonomiku a digitalizaci ekonomiky, se 

kterou se pojí zvyšování podílu pracovních míst, která nejsou vázána na místo pracovního 
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výkonu, a vyšší orientace na výběr kvalitního místa k bydlení. S tím se pojící využívání 

infrastruktury a služeb v místě bydliště, včetně kulturních.  

 Zvyšování mobility obyvatel veřejnou dopravou směrem do větších měst zvyšuje nároky 

na parkovací kapacity a systém P+R na přestupních uzlech. Na druhou stranu je možné se 

zamyslet, co je možné lidem v místě přestupu nabídnout a jak P+R zorganizovat, aby mělo 

dobrý dopad na obchod a služby, včetně kulturních.  

 Do větších měst odchází věková skupina 18 – 30. „Návrat“ do menších měst nastává v době 

založení rodiny a poptávce pro levnějším bydlení, lepším životním prostředí, blízkosti širší 

rodiny pro pomoc se starostí o děti etc. Důležitou roli při výběru místa hraje kvalita života 

včetně kulturně komunitního společenského podhoubí. 

 Obliba bydlení v menších městech v zázemí regionálních metropolí / a tím rostoucí 

poptávka po kvalitních službách, včetně kulturních, které budou srovnatelné s velkými městy, 

a ochota za ně zaplatit.  

 Rostoucí důraz na kvalitu života ve městech, včetně kvality městského veřejného prostoru / 

a zájem aktivních obyvatel něco pro své okolí udělat.   

8. METODIKA ANALÝZY18 

Analýza (i strategie) kombinuje participativní zpracování s expertním hodnocením a doporučeními. 

Kombinuje kvalitativní i kvantitativní metody. Dívá se ze dvou základních pohledů: na jedné straně 

sleduje jaké jsou pro rozvoj kultury vytvářeny podmínky na straně veřejné správy (finance, stav 

infrastruktury, důležitost kultury v rozvoji města), a na straně druhé, jak na nabídku reaguje publikum 

(účast na kultuře, návštěvnost). 

Participace aktérů  

K diskusi na analytický i návrhový workshop byli pozváni kulturní aktéři, kteří dohromady obsáhnou 

znalost ve všech oblastech kultury a umění, včetně vazby na umělecké vzdělávání a na cestovní ruch. 

Experti z městského úřadu doplňují znalost z pohledu rozpočtu města, investic, územního rozvoje a 

plánování veřejného prostoru. Jsou zapojeni jako konzultanti analýzy i návrhu.  

Aktéři poskytli kvalitativní sebehodnocení (vedoucí středisek MěKS), diskutovali a zvolili priority 

k řešení na analytickém workshopu. Identifikovali společenské a ekonomické trendy a jejich 

potenciální dopady na kulturu.  

Diskusi vedlo řádově 20 aktérů z řad institucí zřizovaných Jihomoravským krajem – Podhoráckého 

muzea, ZUŠ, instituce zřizované městem Tišnov, spolků, pracovníků MěÚ, politického vedení města 

a Komise pro kulturu a cestovní ruch rady města. 

Expertní hodnocení a doporučení 

Expertní vyhodnocení na straně zpracovatele obsahuje konstatování trendů na základě dostupných 

kvantitativních dat v oblasti financování kultury městem (závěrečný účet). Dále konstatování na 

základě průmětu kulturního dění do území v rámci datových vrstev Územně analytických podkladů, 

které byly ve spolupráci s MěKS a Podhoráckým muzeem doplněny.  

Expertní hodnocení trendu na základě kvantitativních dat bylo možné také u návštěvnosti a 

hospodaření středisek MěKS (závěrečný účet, bilance návštěvnosti).   

Při hodnocení podmínek pro kulturu a konzumace kulturních služeb je využita metoda hodnocení 

„sama se sebou“ a vývoj trendu, nikoliv metoda benchmarkingu, tedy srovnání např. se srovnatelnými 

městy.  

                                                      

18 Kromě agendy 21 pro kulturu také metodika sleduje rámec metodiky Auditu udržitelného rozvoje realizovaného v ČR 

Národní sítí zdravých měst ve spolupráci s MŽP, na které editorka podkladové analýzy Koncepce, spolupracuje v oblasti 

kultury. 



 

 

22  

Expertní hodnocení skrze Indikátory excelence a inkluze akcentuje hodnocení kulturního prostředí 

z pohledu špičkové kvality a dostupnosti kultury ve městě pro všechny cílové skupiny.  

Popis trendů identifikovaných aktéry je expertně dopracován a je věcí diskuse aktérů na návrhovém 

workshopu, na které příležitosti a hrozby se rozhodnou reagovat, protože je vyhodnotí jako pro 

Tišnov důležité. 

Výběr závěrečných tezí  

Závěrečné teze jsou trojího typu. Využívají strukturu SWOT analýzy a neutrální tvrzení, která 

podchycují podstatné charakteristiky současného stavu a potenciály rozvoje. 

 Prioritní silné a slabé stránky zvolili aktéři na analytickém workshopu bodováním. Aktéři 

obdrželi 3 preferenční body pro silné a 3 body pro slabé stránky. Všechny okruhy, které byly 

předmětem diskuse (infrastruktura, nabídka a financování a řízení), byly bodovány najednou. 

Několik tematicky se překrývajících tezí bylo expertně zklastrováno. V oblasti Infrastruktura 

a Nabídka byly do závěrečných tezí zařazena tvrzení, na kterých se shodli alespoň dva aktéři. 

V oblastech financování a řízení se i díky klastrování stalo, že byla zvolena jedna silná 

priorita a dalších několik tezí obdrželo pouze jednobodovou hodnotu. Byly také zařazeny do 

finálního výběru, aby se zejména oblast řízení neredukovala pouze na jednu silnou tezi.  

 Závěrečné teze označené jako expertní jsou zvoleny expertním týmem na základě analýzy dat, 

vyhodnocení indikátorů excelence a inkluze nebo expertního názoru. Příležitosti, hrozby a 

potenciály byly zvoleny všechny expertně na základě podkladů z diskuse aktérů.  

 Teze označené jako silná a slabá stránka i expertní značí průnik tvrzení znalosti aktérů a 

expertního vyhodnocení dat.  

9. ZPRACOVATELÉ ANALÝZY A PODKLADŮ  

 

Zpracovatelé podkladů za MěÚ 

Petra Jůzová, Odbor finanční, vedoucí  

Daria Švecová, Odbor kancelář starosty a vnějších vztahů, referent  

Pavel Lunda, Odbor Územního plánování, referent 

Eva Zavřelová, Odbor správy majetku a komunálních služeb, referent 

 

Zpracovatelé podkladů za MěKS 

Alena Ochrymčuková, zástupkyně ředitele MěKS  

Martina Pavlíčková, ekonomka MěKS 

Blanka Křížová, vedoucí Muzea města Tišnova 

PhDr. Marta Sylvestrová, vedoucí Galerie Josefa Jambora 

Filip Navrátil, vedoucí Kina Svratka 

Dagmar Kopřivová, vedoucí Městské knihovny Tišnov  

Edita Hečová, Městská knihovna Tišnov  

Eliška Špačková, vedoucí Turistického informačního centra 

Barbora Peterková, Turistické informační centrum 

Pavel Navrátil (TTV), Libor Šmatelka (TTV), Zlata Ptáčková (TN) 

 

Využity byly podklady zpracované ředitelem MěKS Janem Brdíčkem.  
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Účastníci analytického workshopu 

Tabulka 5 Účastníci analytického workshopu 

Jiří Dospíšil starosta města Tišnova (omluven) 

Jan Brdíčko  ředitel MěKS; člen KKCR a KKM 

Alena Ochrymčuková zástupkyně ředitele MěKS 

Irena Ochrymčuková  zástupkyně vedoucího Podhoráckého muzea; předsedkyně KKCR 

Lenka Knechtová DSO; zastupitelka 

Radka Štěpanovská koordinátorka RC Studánka; členka KKCR 

Monika Chlupová Fruhwirtová Inspiro; předsedkyně KKM (omluvena) 

Marta Sylvestrová Spolek přátel JJ; vedoucí Galerie Josefa Jambora (MěKS) 

Radka Kaclerová Galerie Josefa Jambora (MěKS) 

Tomáš Zouhar ředitel ZUŠ; spolek Tigal; člen KKCR 

Josef Zacpal vedoucí Podhoráckého muzea; člen KKCR 

Markéta Vrtělová  organizátorka studentského festivalu Tišnov v pohybu 

Žaneta Sobotková organizátorka studentského festivalu Tišnov v pohybu 

Blanka Křížová vedoucí Muzea města Tišnova (MěKS) 

Filip Navrátil vedoucí Kina Svratka (MěKS) 

Eliška Špačková vedoucí TIC Tišnov (MěKS) 

Barbora Peterková pracovnice TIC Tišnov (MěKS) 

Edita Hečová pracovnice Městské knihovny Tišnov (MěKS) 

Dagmar Kopřivová vedoucí Městské knihovny Tišnov (MěKS) 

Roman Skřepek Odbor kancelář starosty a vnějších vztahů 

Daria Švecová Odbor kancelář starosty a vnějších vztahů 

Martina Pavlíčková vedoucí ekonomického oddělení (MěKS) 

Iveta Kolářová ekonomické oddělení (MěKS) 

Alena Navrátilová pracovnice Muzea města Tišnova (MěKS)  

 

Zpracovatelé podkladů a analýzy za Onplan lab s.r.o. 

Olga Škochová Bláhová – zpracovatelka a editorka analýzy 

Linda Krajčovič – spolupráce na zadání analýzy a zpracování kvantitativních dat  

Petr Peřinka – spolupráce na zadání analýzy 

Andrea Švandová – spolupráce na zpracování kvalitativních dat 
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10. ZDROJE DAT 

10.1 Kulturní infrastruktura  

 Územně analytické podklady a jejich datové vrstvy 

 Evidence záborů veřejných prostranství 

 Komentář MěKS k průniku aktivit mimo kulturně komunitní infrastrukturu  

10.2 Financování kultury  

 Závěrečný účet města  

 Přehled poskytovaných dotací  

 Závěrečný účet MěKS  

10.3 Kulturní nabídka a návštěvnost 

 Kulturní kalendář města zpracovaný vedením MěKS 

 Soupis akcí v iniciačním dokumentu koncepce kultury zpracované ředitelem MěKS 

 Data návštěvnosti sbíraná za jednotlivá střediska MěKS na půdoryse statistického šetření 

KULT, statistika Turistického informačního centra 

 Databáze webu kulturatisnov.cz 

10.4 Výstupy z analytického workshopu s aktéry 

Seznam tezí z analytického workshopu s aktéry ke stavu kulturního prostředí ve městě k silným a 

slabým stránkám k tématům Infrastruktura pro kulturu, Řízení a financování kultury a program / 

nabídka pro různé cílové skupiny a příležitostí a hrozeb realizované formou PESTLE analýzy.  

10.5 Kvalitativní šetření s vedoucími středisek MěKS – rozvaha vedoucích středisek 

Formuláře kvalitativního šetření s vedoucími středisek za jednotlivá střediska na půdoryse SWOT 

k tématům stav infrastruktury, pracovní kapacity, program, spolupráce na úrovni kraje, ČR a 

mezinárodní, obslouženost cílových skupin, dostupnost pro specifické cílové skupiny 
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11. PŘÍLOHA ANALÝZY – DOPROVODNÉ GRAFY 

Příloha obsahuje doprovodné grafy k analytickému textu.   
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11.1 Financování kultury z rozpočtu města 

Graf 1: Struktura financí do kultury (paragrafu 33) dle jednotlivých složek v roce 2017  (v tis. Kč) 
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28  

Graf 2: Srovnání investičních a neinvestičních výdajů do kultury v posledních 10 letech (v tis. Kč) 

(výdaje započítány napříč paragrafy rozpočtu nejen paragraf 33, dle podkladů OE)  
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Graf 3: Dotace a dary města Tišnova dle paragrafů (závěrečný účet 2017)  

 

Tečkované výseče grafu ukazují dotace do oblasti kultura (v rámci paragrafu 3319 – Ostatní 

záležitosti kultury to je 408,7 tis. Kč, nad rámec tohoto paragrafu dalších 263 tis. Kč). Modrá výseč 

grafu zobrazuje paragraf 4349 – šrafovaně je v něm vyznačen transfer od ostatních obcí do sociálních 

služeb. 
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11.2 Srovnání financování kultury a sportu (§ 33 a § 34)  

Graf 4: Struktura financí do sportu (paragrafu 34) dle jednotlivých složek v roce 2017    (v tis. Kč) 

 

Graf 5: Srovnání investičních a neinvestičních výdajů do sportu v posledních 10 letech (v tis. Kč) 
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Graf 6: Celkové investiční výdaje na kulturu a sport v letech 2008 – 2017 

 

 

Graf 7: Celkové neinvestiční (provozní) výdaje na kulturu a sport v letech 2008 – 2017 
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11.3 Výdaje na jednoho obyvatele – kultura 

Graf 8: Investiční a neinvestiční výdaje na kulturu v letech 2008 až 2017 na 1 obyvatele (v Kč) 
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11.4 Financování MěKS 

Graf 9: Celkové náklady a výnosy k 31. 12. daného roku (vč. příspěvku zřizovatele daný rok) (v tis. 

Kč) 

 

 

Graf 10: Soběstačnost – % dotace od zřizovatele na celkových výnosech (v tis. Kč)  
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Graf 11: Struktura celkových výnosů jednotlivých středisek MěKS v roce 2017       (v tis. Kč) 

   

11.5 Návštěvnost MěKS 

Graf 12: Celkový počet návštěvníků akcí po jednotlivých střediscích 
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Graf 13: Struktura návštěvníků TIC v roce 2017 (pozn. 2017 červenec otevření nového TIC) 

 

Graf 14: Školy – návštěvnost (počet žáků, kteří v daných letech navštívili jednotlivé kulturní 

instituce), pozn. Galerie do roku 2017 nesleduje data, středisko MěKS na školy necílí. 
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11.6 MěKS náklady versus návštěvnost  

Graf 15: Náklady MěKS na jednoho návštěvníka (v Kč) 

 

11.7 Kulturní kalendář města a okolí, atraktivita pro návštěvníky 

Soupis kulturního kalendáře představoval poměrně náročný úkol, po uzavření grafu 17 byla do textu 

ještě zařazena akce Silvestrovský špekáček a Tišnovské kulturní léto (tato akce už nechybí v grafech 

18 a 19, zároveň je v názvech akcí v grafu 16 uvedeno mylně zahájení sezóny MěKS, jedná se o 

zahájení sezóny divadelního předplatného). 

Graf 16: Kulturní kalendář města dle měsíců v roce 
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Graf 17: Počet akcí kulturního kalendáře dle jednotlivých měsíců v roce 

 

Graf 18: Počet akcí kulturního kalendáře dle jednotlivých měsíců v roce ve struktuře podle 

schopnosti přitáhnout návštěvníka odjinud 
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12. PŘÍLOHA ANALÝZY – OPAKUJÍCÍ SE KULTURNÍ KALENDÁŘ 

MĚSTA 

Tabulka 6 Opakující se kulturní kalendář města Tišnova 

NÁZEV 

AKCE 

MĚSÍC 

OBVYKLÉ

HO 

KONÁNÍ   

POŘADATEL ZROZENÍ 

AKCE  

ATRAKTIVIT

A PRO 

NÁVŠTĚVNÍ

KY MIMO 

MĚSTO 

MÍSTO 

KONÁNÍ 

Stavbařský 

ples 

1 leden Sokol Tišnov 1998 ne město 

Ples 

gymnázia 

1 leden Gymnázium Tišnov Min. od roku 

2005 

ne město 

Reprezentačn

í ples města 

1 leden Město Tišnov, od 

roku 2015 MěKS 

Tišnov 

2002 ano město 

Novoroční 

ohňostroj 

města 

Tišnova 

1 leden Dříve město 

Tišnov, nyní MěKS 

Tišnov 

2016, dříve 

silvestrovský 

potenciál město 

Masopustní 

trhová 

slavnost 

2 únor MěKS Tišnov lidový obyčej, 

2012 (nově 

obnoven) 

potenciál město 

Jeden svět 3 březen Jeden svět (za 

Tišnov v 

posledních letech 

jednotlivci, které 

zaštiťuje ZŠ 

ZaHRAda) 

2012 (kam náš 

archiv sahá) 

ano město 

Jarní trhová 

slavnost 

4 Duben 2009 město Tišnov, 

Za sebevědomé 

Tišnovsko, 

Podhorácké 

muzeum; MěKS 

Tišnov od roku 

2012 (ve spolupráci 

s PM) 

2009 potenciál město 

Sportovec 

roku 

4 Duben Město Tišnov 2015 (co se mi 

podařilo 

vyhledat) 

ne město 

Burza 

minerálů 

4 Duben  Galerie Patriot 

(Tomáš Buzrla), 

Sokol Tišnov (dříve 

bez GP) 

1975 ano město 

Memoriál Ivo 

Medka 

5 Květen Město Tišnov 2006 ano město 
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Muzejní noc 5 Květen Podhorácké 

muzeum v 

Předklášteří 

(Muzeum 

Brněnska) 

2006 ano okolí  

Hradčanské 

šermování 

5 Květen SHŠ Victorius 2008 ano okolí  

Hudbou pro 

Unicef 

6 Červen Unicef, Pro Tišnov 

(Jan Schneider), 

agentura 24/7 

promotions 

2008 (od roku 

2015 se pořádá 

ob rok, dříve 

každý rok) 

ano město 

Den hudby 6 Červen ZUŠ Tišnov, Tigal 

z.s. 

2010 (pod 

hlavičkou 

ZUŠ), dříve 

několik let 

Odbor kultury 

a školství 

(město Tišnov) 

potenciál město 

Tišnov v 

pohybu 

6 Červen Studentky 

Gymnázia Tišnov 

pod zaštítěním 

MěKS Tišnov 

2017 ne město 

Bigbítová noc 6 Červen Obec Železné 

(Radomír Pavlíček, 

starosta) 

2007 ano okolí  

Rekonstrukce 

bitvy  

6 Červen Obec Železné 

(Radomír Pavlíček, 

starosta) 

2002 ano okolí  

Letní trhová 

slavnost 

7 Červenec MěKS Tišnov 2016 potenciál město 

Výtvarné léto 

v Železném 

7 Červenec Miroslav Pavlík 

(Klub přátel 

výtvarného umění) 

2000 ne okolí  

Folk Metal 

Fest 

8 Srpen Zdeněk Válka 2012 ano město 

Prázdninový 

zavírák 

8 Srpen MěKS Tišnov 2017 ano město 

TyJá Tr Fest! 9 Září DSO Tišnovsko 2016 možná ano Město / 

okolí 

Rybářské 

slavnosti  

9 Září MěKS Tišnov 2013-2016 ano Město / 

okolí 

Svatováclavs

ké hody 

9 Září lidový obyčej, 

během komunismu 

pořádala ČSL, 

Dříve město 

Tišnov, od roku 

2012 MěKS Tišnov 

lidový obyčej 

(z konce 19. 

století první 

zmínky), od 

roku 1990 

podpořeny 

městem 

ano město 
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Tišnovem 

Elegance 

historických 

vozidel 

9 Září Autoklub Tišnov, 

Veteran Club Čebín 

2000 ano město 

Tišnov v 

pohybu 

9 září Studentky 

Gymnázia Tišnov 

pod zaštítěním 

MěKS Tišnov 

2017 ne město 

Zahájení 

sezóny 

Kruhu přátel 

hudby  

9 Září MěKS Tišnov Nemáme 

přesné 

záznamy, ale 

KPH jistě 

fungovalo i za 

minulého 

režimu 

potenciál město 

Podzimní 

trhová 

slavnost 

10 Říjen Nyní MěKS Tišnov 

(viz Jarní trhová 

slavnost) 

2009 spíše ne město 

Hudební 

festival 

Zdeňka 

Pololáníka 

10 Říjen František Šmíd a do 

roku 2016 MěKS 

Tišnov 

2009 ne město 

Zahájení 

sezóny MěKS 

11 Listopad MěKS Tišnov 2015 ano město 

Burza 

minerálů 

11 listopad Galerie Patriot 

(Tomáš Buzrla), 

Sokol Tišnov (dříve 

bez GP) 

1975 ano město 

Svatomartins

ká slavnost 

11 listopad Rodinné centrum 

Studánka, některé 

roky spolupracoval 

MěKS Tišnov, Café 

U Palce, 

Continuum Vitae a 

další 

2004 

(pravděpodobn

ě nejdříve) 

potenciál město 

Adventní 

trhová 

slavnost + 

rozsvícení 

vánočního 

stromu 

12 prosinec Nyní MěKS Tišnov 

(viz Jarní trhová 

slavnost) 

2009 ne město 
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Živý betlém 12 prosinec Sbor církve 

adventistů sedmého 

dne Tišnov 

2006 spíše ne město 
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13. PŘÍLOHA ANALÝZY - SPOLKY A HLAVNÍ KULTURNÍ AKCE 

V TIŠNOVĚ – BLIŽŠÍ PŘEDSTAVENÍ 

Zpracovalo vedení MěKS. 

13.1 Kulturně aktivní spolky, organizace a sdružení  

Art Periscope  

Společnost vznikla v roce 2009 s úmyslem rozvíjet uměleckou výstavní činnost v tišnovském regionu. 

Spolupracovala s Městským kulturním střediskem (kurátorská činnost v Galerii Jamborův dům) a je nadále 

aktivní díky regionální vydavatelské činnosti (kniha Tišnov v obrazech a slovech, kalendář Svratka - Od 

pramene k Veveří) a pořádá pravidelné velikonoční a vánoční výstavy v Předklášteří. Jejím šéfem je v současné 

době Zdeněk Jílek.  

Continuum Vitae  

Činnost zapsaného spolku je zaměřena především na lokální historii a vlastivědu – ať už jde o pořádání 

kulturních akcí, vydávání regionálního vlastivědného almanachu Tišnoviny, výstavní činnost, publikování 

tiskovin s lokálními tématy (komiks o hrdelních zločinech z Tišnova a okolí), nebo  

třeba o výzkumné aktivity spojené dále s realizací připomínek dob minulých (Cesta hrdelního práva v Tišnově 

se sedmi zastaveními). Předsedou spolku je Miloš Sysel.  

Čas pro sebe  

Organizace se snaží o všestrannou podporu rozvoje zdravého životního stylu (snížení stresu, nadváhy, podpora 

zdravého stravování, psychohygiena, ozdravné výlety) a dále pracuje s rodinami jako s celky se zaměřením na 

trávení volného času mezi generacemi (pořádání kurzů, seminářů).  

deTOX  

Občanské sdružení zakládá svou činnost na organizování performativních umění a edukativní činnosti – 

organizuje koncerty a kulturní akce (Bluesová pomlázka) a jeho hlavní představitel a šéf sdružení Václav 

Seyfert se věnuje mimo jiné tvorbě poslechových pořadů či redaktorské práci pro lokální periodika především v 

oblasti kultury a lokální historie.  

DSO Tišnovsko  

Smyslem dobrovolného svazku obcí je především koordinace společných zájmů, investičních, ekologických, ale 

také kulturních. Hlavní kulturní akcí, která je zcela v režii DSO Tišnovsko, je od roku 2016 tzv. TyJáTrFest, 

festival ochotnických divadelních spolků působících v regionu.  

Galerie na schodech  

Galerie je primárně určena pro lokální fotografy a jejich tvorbu (v současné době s kapacitou pro cca 25 

fotografií 40x60cm) s tendencí pracovat na větších výstavních projektech a rozšiřovat i zázemí galerie. Nyní je 

galerie volně přístupná v budově původní školy na ulici Bezručova. Autorem projektu je Mgr. Miroslav Pálka.  

Galerie Patriot  

Galerie Patriot byla založena roku 2017 coby soukromá iniciativa Tomáše Buzrly. Předmětem výstavní činnosti 

galerie je expozice minerálů. Svojí komplexností a kvalitou disponuje galerie jednou z nejhodnotnějších sbírek v 

Česku i Slovensku.  
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Inspiro  

Inspiro je školské zařízení pro zájmové vzdělávání. Jeho hlavním cílem je vytvářet a realizovat preventivní a 

volnočasové vzdělávací programy pro všechny věkové kategorie, rodiny s dětmi a dospělé, především však pro 

školní děti a mládež. Je aktivní v pořádání mnoha typů akcí - sportovní turnaje, karnevaly, zájezdy, dílničky, 

přednášky; participuje také na akcích MěKS v rámci doprovodných programů (Svatováclavské hody, Rybářské 

slavnosti). Ředitelkou této příspěvkové organizace města Tišnova je Mgr. Lucie Borková (nyní na MD), 

zástupkyní Mgr. Ivana Kroutilová.  

Katolická vzdělávací jednota  

Zapsaný spolek KVJ působí především v oblasti tanečního umění (folklórní, historické, irské a jiné tance); dále 

také zajišťuje pěvecko-taneční složku na kulturních akcích nejen v Tišnově (hody, plesy). Soubor s dlouholetou 

tradicí disponuje krojovým fondem, jeho členové se zúčastňují tanečních kurzů, které pomáhají souboru v 

rozvoji a schopnosti předávat své zkušenosti mladším účastníkům. Spolek také organizuje občasné přednášky a 

koncerty.  

Klub přátel fotografie  

Sdružení s letitou tradicí sahající do 70. let 20. století píše svou novodobou historii od roku 2004 – prakticky s 

nástupem digitální fotografie. Věnuje se činnosti nejen výstavní, ale také soutěžní. Disponuje webovými 

stránkami, kde veřejnost seznamuje nejen s aktivitami sdružení, ale také jednotlivých členů KPFT. Sdružení 

pořádá komentované prezentace, vzdělávací a konzultační víkendové semináře a někteří členové fotí pro 

tišnovská periodika.  

Klub přátel výtvarného umění v Tišnově  

Klub se věnuje především výstavnické činnosti, přičemž klade důraz na lokální umělce (výtvarné umění, 

umělecké kovářství atd.). Kromě výstav jednotlivců v Tišnově či v blízkém Železném toto sdružení pořádá akci 

Výtvarné léto v Železném, což je periodicky se opakující výstava, které se účastní až 70 výtvarníků z celé ČR. 

Hlavním organizátorem je Miroslav Pavlík, který se mimo jiné věnuje i publikační činnosti.  

Naboso  

Spolek pořádá v Tišnově filmové festivaly zaměřené na cestování a zimní sporty (Expediční kamera, Snow film 

fest). Program festivalu tvoří jednotliví místní pořadatelé z filmů, které spolek pro festival vybírá. Cílem je 

poskytnout divákům inspiraci pro cestování a předvést kvalitní filmy svého žánru.  

Pro Tišnov  

Občanské sdružení vzniklo v roce 2011. Jeho posláním je ochrana přírody a krajiny v regionu Tišnovsko, 

podpora a pořádání kulturních, sportovních a společenských aktivit (např. festival Hudbou pro Unicef) a aktivit 

pro děti a mládež i širokou veřejnost na regionální úrovni, podpora zachování urbanistických a 

architektonických hodnot v regionu Tišnovsko, podpora rozvoje cestovního ruchu v regionu a podpora 

vzdělávání představitelů regionálních samospráv i veřejnosti.  

Tišnov žije  

Spolek organizuje přednášky z oblasti společenské, kulturní, podnikatelské, vědecké a veřejnoprávní, které jsou 

prezentovány odborníky na daná témata. Cílem spolku je povznesení Tišnova jako typického maloměsta na 

moderní centrum se silnou regionální sounáležitostí. Za projektem stojí Miroslav Pálka a Radim Kučera.  

Rodinné centrum Studánka  

Studánka byla založena v roce 2004 a zajišťuje zázemí a program pro rodiny s dětmi z tišnovského regionu. 

Vytváří prostor pro setkávání rodin a jejich společné aktivity, nabízí pravidelný týdenní program pro rodiny s 

dětmi, rodiče i nastávající rodiče. Pořádá přednášky, besedy a kurzy s rodinou tematikou i osvětové akce pro 

veřejnost. Koordinátorkou centra je Ing. Radka Štěpanovská, Ph.D.  
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Spolek přátel Anny Pammrové  

Základem činnosti spolku je vlastivědná činnost, literární setkání a besedy – všechny akce jsou určeny nejen 

členům, ale i široké veřejnosti. Spolek spolupracuje například s Českým rozhlasem Brno a Českým rozhlasem 

Vltava a s odborníky z Podhoráckého muzea v Předklášteří. Členové se věnují publikační činnosti a také 

pořádání zájezdů s kulturně-literárním zaměřením.  

Spolek přátel Josefa Jambora  

Spolek se věnuje malíři Josefu Jamborovi, jehož život byl úzce spjat s městem Tišnovem. V současné době 

relativně nový spolek usiluje o vydání publikace, která poprvé odborně zhodnotí umělecký a historický význam 

sbírky obrazů malíře Josefa Jambora, jež se nacházejí v majetku města Tišnova. Spolek se dále chystá věnovat 

výstavní činnosti.  

Karasovo divadlo (pod Tělocvičnou jednotou Sokola Tišnov)  

Tradice tišnovského ochotnického divadla prochází celým 20. stoletím. Historie Karasova divadla sahá až do 50. 

let 20. století. V posledních letech se divadelní soubor obnovil a aktivně vstupuje do tišnovské kultury – 

nastudoval několik her pro děti i dospělé, spolupracuje s lokálními spolky a organizacemi a reprezentuje město 

Tišnov na regionální úrovni.  

TIGAL  

Spolek, úzce navázaný skrze osobnost Mgr. Tomáše Zouhara na místní ZUŠ, se věnuje hudební, osvětové a 

vzdělávací činnosti. Podporuje a motivuje žáky ZUŠ k dalšímu profesnímu růstu, pořádá kulturní akce (Den 

hudby, TIGALSONG), podporuje umělecká tělesa nejrůznějších žánrů (např. úspěšnou skupinu Ha-kapela), 

navazuje spolupráce s lokálními kulturními institucemi.  

Tišnovský komorní orchestr  

„TiKo“ je neprofesionální smyčcové těleso složené z hudebníků z Tišnova a okolí. Orchestr vznikl v roce 1996 

z původního smyčcového kvarteta a nyní má celkem 17 stálých členů. Věnuje performativnímu umění, 

vystupoval po celé ČR a samozřejmě také pravidelně v Tišnově. S orchestrem pracovala již řada zvučných jmen 

– např. Alfréd Strejček, Václav Hudeček nebo Richard Kružík. Uměleckým vedoucím je Jaroslav Kolesa.  

Za sebevědomé Tišnovsko  

Spolek byl založen roku 2003 a ve své činnosti se soustředí především na osvětovou a vzdělávací činnost v 

oblasti ekologie. Mezi jeho priority patří ochrana přírodního dědictví Tišnovska, propagace Fairtrade (férové 

snídaně), ale také pořádání kulturních a komunitních akcí. Spolek dále provozuje Ekoporadnu Tišnovsko a 

Lesní rodinný klub.  

13.2 Kulturně aktivní organizace a instituce zřizované krajem (JMK)  

Gymnázium Tišnov  

Střední škola Gymnázium Tišnov se všeobecným zaměřením se kromě své vzdělávací funkce věnuje i 

organizaci několika kulturních akcí - jedná se především o plesy a výroční akademie (s pětiletou periodicitou). 

Na gymnáziu také aktivně působí dva pěvecké sbory – Jubilate (sbor nižšího gymnázia) a Gloria Cantate (sbor 

vyššího gymnázia). Gloria Cantate funguje už více než tři roky a účastní se s úspěchy soutěží a přehlídek – a 

samozřejmě také vystupuje na nejen lokálních kulturních akcích. Sbormistryní obou sborů je Mgr. Petra Glosr 

Cvrkalová. Jednotliví studenti se mimo školní povinnosti věnují přípravám festivalu Tišnov v pohybu. 

Ředitelem gymnázia je Mgr. Karel Švábenský.  

Muzeum Brněnska - Podhorácké muzeum  

Pravidelnou výstavní a vědecko-výzkumnou činností pro region Podhorácko se v Předklášteří zabývá 

Podhorácké muzeum. Muzeum disponuje stálými expozicemi a četnými sezónními výstavami; dále zajišťuje 
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prohlídky kláštera Porta coeli. Zaměstnanci muzea často spolupracují na historicky či etnograficky zaměřených 

kulturních akcích v Tišnově, podílejí se na jejich dramaturgii a organizaci a jsou kulturně činní v komisích Rady 

města Tišnova. Aktivně se účastní celonárodní události Muzejní noc. Vedoucím muzea je PhDr. Josef Zacpal.  

Základní umělecká škola Tišnov  

Mimořádně aktivní lokální ZUŠ se věnuje nejen běžné edukativní činnosti a vzdělávání žáků na poli hudebním, 

výtvarném, literárně-dramatickém nebo tanečním, ale pořádá také kulturní akce, vystoupení, besídky, recitály 

nebo výstavy. Podporuje také výzkumnou činnost a aktivity hudebních souborů (Ha-kapela, TOM band, 

Undistortion). Ředitelem školy je Mgr. Tomáš Zouhar.  

13.3 Hlavní kulturní akce v Tišnově  

Kromě kulturních akcí, které pořádá Městské kulturní středisko v průběhu roku (koncerty, divadelní 

představení, výstavy, workshopy, semináře, autorská čtení, kurzy, festivaly, přednášky, kvízy, besedy apod.), je 

několik akcí hlavních, periodicky se opakujících. Městské kulturní středisko či město Tišnov tyto akce buď 

pořádá, nebo se na nich významnou měrou pořadatelsky podílí; v rámci některých větších událostí kromě vlastní 

organizační činnosti koordinuje jiné subjekty, aby vznikl kompaktní kulturní program.  

Novoroční ohňostroj  

Velký ohňostroj oslavující začátek nového roku se již několik let koná 1. ledna na náměstí Míru v Tišnově.  

Reprezentační ples města Tišnova  

Společenská akce roku s mimořádnou návštěvností se těší velkému zájmu jak návštěvníků, tak sponzorů. 

Program plesu je složen z vystoupení hlavní hvězdy (Marie Rottrová, Ondřej Havelka a jeho Melody Makers, 

Tereza Černochová), z rozličného doprovodného programu (taneční vstupy, kouzelnická show, akrobacie, 

bubble show, barmanské exhibice, cimbálová muzika ve foyer, bohatá tombola) a je moderován profesionálním 

moderátorem.  

Trhové slavnosti  

Čtyřikrát ročně město ožije trhovými slavnostmi, které mají různá témata: masopustní, jarní/aprílové, historické, 

podzimní úroda, adventní jarmark škol. Slavnosti se tradičně odehrávají na náměstí Míru, kde probíhá půldenní 

nebo celodenní program. Například masopustní slavnost obsahuje také průvod městem v maskách, letní 

historická slavnost se váže ke konkrétní události či době a adventní jarmark škol je spojen s rozsvícením 

vánočního stromu.  

Tišnov v pohybu  

Nový festival, který vznikl v cenné spolupráci se studentkami Gymnázia Tišnov, je týdenní akcí zahrnující 

kulturní, společenské i sportovní aktivity (přednášky, kvízy, Rainbow běh, promítání filmů pod širým nebem, 

taneční workshopy). Cílem je oživit veřejný prostor města Tišnova a zaujmout kulturou i mladší generaci 

obyvatel města.  

Rybářské slavnosti  

Jednodenní festival spojený s kulturními a gastronomickými zážitky umožňuje nejen Tišnovanům strávit nedělní 

odpoledne ve společnosti kvalitních interpretů (Vladimír Merta, Zdeněk Bína, Jaroslav Hutka) a zároveň 

ochutnat rybí speciality s vodním prvkem v dohlednu (akce se konala na soutoku Svratky a Besénku nebo u 

rybníka v Předklášteří). Doprovodný program pro děti zajišťuje Muzeum města Tišnova, Galerie Jamborův 

dům, Inspiro a Rodinné centrum Studánka.  

Svatováclavské hody  

Největší open-air akcí v roce je oslava svátku svatého Václava spojená s prezentací tradičních zvyků regionu 

(krojový průvod, tanec české a moravské besedy, divadelní scénky s lokálním tematikou). Celodenní program je 
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složen z programu pro děti (tvořivé dílničky, divadla) i pro dospělé (vystoupení lokálních hudebních souborů, 

ale i známých uskupení jako jsou Buty nebo Peter Lipa Band). Celé náměstí Míru je uzavřeno pro stánkový 

prodej řemeslných a rukodělných výrobků a večer program zakončuje hodová zábava v sokolovně.  

Svatováclavským hodům předchází den před jejich konáním Zpívání pod májou se stárky na náměstí a 

Předhodový bigbít v Městském kulturním středisku. V neděli je na řadě slavnostní svatováclavská mše svatá a 

pak přichází na řadu neformální Sousedské hodové setkání. 

V rámci hodů probíhá i další doprovodný program – od výstav drobného zvířectva nebo dne otevřených dveří na 

Inspiru, přes výstavy výtvarných prací či fotografií související s městem, až po atletický čtyřboj pro děti a 

skokanský trojboj.  

Concentus Moraviae  

Věhlasný mezinárodní festival třinácti moravských měst se odehrává každoročně v červnu. Profesionálně 

zpracovaná dramaturgie je v Tišnově realizována buď v kostel sv. Václava, nebo v Předklášteří v bazilice 

Nanebevzetí Panny Marie. Každý rok má jiné téma a vždy si drží vysokou úroveň, která je oceněna zájmem 

návštěvníků z širokého okolí.  

Tišnovské kulturní léto  

Nově je letní program Městského kulturního střediska rozšířen o velké open-air koncerty (Aneta Langerová, 

Radůza, Michal Prokop a Framus Five, Banjo Band Ivana Mládka), která pořádá na Zahrádce U Palce, nebo na 

letním kině. Celý program v letních měsících je koncepčně uchopen jako „kuturní léto v Tišnově“, do něhož 

spadají i události jako Tišnov v pohybu nebo Prázdninový zavírák (akce pro rodiny s dětmi v posledním 

prázdninovém víkendu).  

TyJáTrFest  

Lokální festival amatérských divadel, hudebních, tanečních a pěveckých souborů odehrávající první víkend v 

září. Tato akce je pojímána jako putovní – její první ročník (2016) se odehrával v Tišnově, v Předklášteří a v 

Železném a další ročníky by měly festival přesunout do dalších obcí a měst v tišnovském regionu.  

Hudební festival Zdeňka Pololáníka  

Lokální festival spojený s tišnovským rodákem, skladatelem a varhaníkem Zdeňkem Pololáníkem se v roce 

2016 odehrál již posedmé. V programu se objevují jak známá jména (Hradišťan s Jiřím Pavlicou), tak regionální 

umělci.  

Svatý Martin v Tišnově  

Tradiční svatomartinská slavnost v Tišnově - ve dvou dnech probíhá například lampionový průvod, běh 

tišnovskými uličkami, Tišnovská vinná vycházka a povídání o víně, Tišnovu a sv. Martinovi.  

Živý betlém  

Vánoční příběh v živých obrazech každoročně mezi svátky organizuje sbor Církve adventistů sedmého dne ve 

spolupráci s MěKS Tišnov.  

Silvestrovský špekáček  

Prosincová akce Kina Svratka pro rodiny s dětmi, při které jsou v letním kině během silvestrovského odpoledne 

promítána filmová pásma pro děti a neformálně se zde setkávají fanoušci tišnovského kina.  

13.4 Projekty  

Jeden svět  
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Od roku 2017 organizuje a zaštiťuje v Tišnově známý festival dokumentárních filmů o lidských právech škola 

ZaHRAda. Festival otevírá prostor dozvídat a diskutovat o současných lidskoprávních otázkách doma i ve světě 

– od věkové kategorie děti od osmi let po dospělé; součástí jsou také workshopy a debaty s odborníky na daná 

témata.  

Folk metal fest  

Festival složený z koncertů metalových skupin už několikátým rokem podporuje okrajový žánr v tišnovské 

lokalitě – na pódiu se pravidelně střídají kapely místní s kapelami zahraničními. Hlavním organizátorem je 

Zdeněk Válka.  

Církve a jejich kulturní činnost  

Římskokatolická farnost  

Nejvíce zastoupenou církví v Tišnově je římskokatolická. Pořádá pravidelné bohoslužby v Tišnově i v 

Předklášteří a spravuje kostel sv. Václava v Tišnově. Kostel sv. Václava a bazilika Nanebevzetí Panny Marie v 

Předklášteří jsou dějištěm různých kulturních akcí – převážně jde o koncerty (Kruh přátel hudby v Tišnově) a 

festivaly (Concentus Moraviae, Hudební festival Zdeňka Pololáníka). Římskokatolická farnost se účastní 

celonárodní akce Noc kostelů. Děkanem je Josef Rybecký.  

Evangelická církev  

Tišnovští evangelíci pořádají také pravidelné bohoslužby – v posledních letech se díky vedení tišnovského 

Centra sociálních služeb konají v kapli zdejšího Domu s pečovatelskou službou na  

Králové ulici. Tato shromáždění zde navíc probíhají v součinnosti s místní římskokatolickou farností, která tu 

koná mše. Evangelická církev v Tišnově se v roce 2017 účastnila celonárodní akce Noc kostelů.  

Sbor církve adventistů sedmého dne  

Místní společenství, které se schází ke svým bohoslužbám, též pořádá kulturní a společenské akce – promítání 

fotografií, cestovatelské přednášky, koncerty, vánoční akci „Živý betlém“ nebo třeba Národní týden manželství. 

Kazatelem je Tomáš Dymáček.  
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14. PŘÍLOHA ANALÝZY – DOPROVODNÉ MAPY 

Doprovodné mapy jsou do příloh zařazeny pro přehled, aby bylo patrné, na čem jsou založeny 

analytické závěry zejména v kapitole Kulturní infrastruktura. Zadavateli jsou dostupné ve vyšším 

rozlišení na Odboru územního plánování, který na základě zadání zpracovatele, mapy vypracoval a 

doplnil některá data, kterými nedisponoval.  

Seznam map: 

1_Hustota obyvatelstva 

2_Dostupnost kulturně komunitní vybavenosti ve městě v souvislosti s hustotou obyvatelstva 

3_Vzdálenost infrastruktury a atraktivit od centra města 

4_Vybavenost města kulturně komunitní infrastrukturou  

5_Vybavenost města kulturně komunitní infrastrukturou – detail centrum města 

6_Prostorové klastry kulturní, kulturně komunitní a volnočasové infrastruktury ve městě 

7_Kulturní dění –vnitřní a veřejné prostory, ve kterých probíhají kulturní aktivity 

8_Umění a pamětní místa ve veřejném prostoru  

9_Kulturní památky v Tišnově 

10_Kulturní památky v na území obce s rozšířenou působností 
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Obrázek 1 Hustota obyvatelstva 
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Obrázek 2 Dostupnost kulturně komunitní vybavenosti ve městě v souvislosti s hustotou obyvatelstva 
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Obrázek 3 Vzdálenost infrastruktury a atraktivit od centra města 
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Obrázek 4 Vybavenost města kulturně komunitní infrastrukturou 
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Obrázek 5 Vybavenost města kulturně komunitní infrastrukturou – detail centrum města 

 
Obrázek 6 Prostorové klastry kulturní, kulturně komunitní a volnočasové infrastruktury ve městě 
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Obrázek 7 Kulturní dění –vnitřní a veřejné prostory, ve kterých probíhají kulturní aktivity 
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Obrázek 8 Umění a pamětní místa ve veřejném prostoru 
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Obrázek 9 Kulturní památky v Tišnově 
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Obrázek 10 Kulturní památky v na území obce s rozšířenou působností 
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1. ÚVOD 

Město Tišnov usiluje o systematické řízení svého rozvoje ve spolupráci s aktéry v území. Využívá 

k tomu také koncepční dokumenty, které jsou základem pro dobře koordinovaný rozvoj v dlouhodobém 

i krátkodobém horizontu.  

Smyslem Koncepce rozvoje kultury (Koncepce) je podporovat důležitou roli kultury v rozvoji města 

a kvalitě života jeho obyvatel.  

Koncepce v souladu s prioritami dlouhodobé vize města tvoří nástroj pro systematickou spolupráci 

mezi Městským úřadem Tišnov (MěÚ), Městským kulturním střediskem (MěKS) a kulturními aktéry 

ve městě a okolí.  

Do procesu tvorby Koncepce, návrhové i analytické části, byli vtaženi hlavní aktéři kulturního 

a komunitního života města tak, aby výsledný dokument měl širokou podporu pro realizaci.  

Proces tvorby strategie 

Nad tvorbou Koncepce v roce 2018 bděl řídící výbor ve složení:  

Jiří Dospíšil, starosta města Tišnov, Monika Chlupová Fruhwirtová; radní pro kulturu, Jan Brdíčko, 

ředitel MěKS Tišnov, Roman Skřepek, vedoucí Odboru kancelář starosty a vnějších vztahů, Daria 

Švecová, Odbor kancelář starosty a vnějších vztahů.  

Analytická část byla zpracována v následujících oblastech: infrastruktura pro kulturu, financování 

kultury, řízení komunikace a spolupráce, kulturní nabídka a kulturní organizace.  

Rámcové kroky zpracování koncepce duben 2018 – únor 2019 

 Zpracování analytické části ve spolupráci s Městským úřadem Tišnov a Městským kulturním 

střediskem. 

 Diskuse s kulturními aktéry v rámci analytického workshopu k identifikaci silných a slabých 

stránek, příležitostí a hrozeb. 

 Představení klíčových závěrů analýzy řídícímu výboru. 

 Diskuse s kulturními aktéry v rámci návrhového workshopu o vizi rozvoje kultury a prioritách 

rozvoje a navržení konkrétních aktivit k realizaci. 

 Představení rámce strategie a aktivit řídícímu výboru. 

 Zapracování detailní zpětné vazby k analýze stran MěÚ a MěKS ve dvou kolech. 

 Zpracování karet opatření vedoucími pracovníky MěKS ve spolupráci s expertním týmem. 

 Představení zpracovaných aktivit řídícímu výboru. 

 Zapracování zpětné vazby řídícího výboru. 

 Představení Koncepce komisi kultury a cestovního ruchu (Komise). 

 Zapracování zpětné vazby Komise. 

Zpracování Koncepce rozvoje kultury bylo zpracovatelem jak po stránce obsahové, tak po stránce 

formální průběžně koordinováno se zpracováním Koncepce rozvoje cestovního ruchu. Obsah koncepce 

byl komunikován také se zpracovatelem Strategického plánu města Tišnova a byl vyjednán způsob 

propojení obou dokumentů.  

Návrhová část koncepce slouží coby množina artikulovaných aktivit vedoucích k rozvoji kultury ve 

městě. Implementace realizovatelných aktivit je uvedena v akčním plánu pro časově omezená období.   
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2. IMPLEMANTACE KONCEPCE 

Pro implementaci Koncepce - jejího uvedení v život - musí být zajištěno řídící schéma i kapacity, a to 

jak pro řízení procesu realizace jako celku, tak pro jednotlivé aktivity. Řízení implementace lze dobře 

navázat na způsob řízení tvorby Koncepce.  

Způsob implementace Koncepce musí být v souladu se způsobem řízení realizace jak Koncepce rozvoje 

cestovního ruchu, tak Strategického plánu města. Řídící mechanismy a lidské kapacity, které budou 

vytvořeny pro implementaci Strategického plánu mohou být využity i pro realizaci Koncepce rozvoje 

kultury (a cestovního ruchu).  

Tabulka 1 Základy řídícího schématu Koncepce rozvoje kultury 

Složka  Role a činnost  Četnost setkávání  

Management 

Koncepce  

Odpovědnost:  

Řídí realizaci, vyhodnocení a aktualizaci Koncepce 

Obsazení:  

Manažer Koncepce, garanti opatření, realizátoři aktivit 

Dle realizačních 

potřeb projektů 

Řídící výbor  

Odpovědnost:  

Schvaluje vyhodnocení naplňování strategie, 

respektive vybraných priorit za jeden rok. (leden 

následujícího roku) 

Schvaluje akční plán na další rok v souvislosti 

s rozpočtem. (září) 

Složení:  

manažer strategie, političtí garanti pro kulturu a 

cestovní ruch, garanti opatření, vedoucí kulturní 

komise, vedoucí kanceláře starosty 

Svolává:  

Garant pro kulturu / garant pro cestovní ruch 

2x ročně  

(září, leden) 

Komunikační 

platforma pro 

kulturu a cestovní 

ruch 

Smysl platformy:  

Platforma slouží pro setkání s aktéry, kterým je 

představeno, co se udělalo minulý rok a ve a k diskusi 

o prioritách, projektech a spolupráci na rok další. 

Priority a projekty vybrané aktéry slouží jako 

doporučení pro řídící výbor  

Složení:  

Platformy se účastní členové komise pro kulturu a 

cestovní ruch a je otevřená komukoliv, kdo má zájem 

se účastnit  

Svolává:  

Garant pro kulturu / garant pro cestovní ruch 

1x ročně  

(červen) 

 

Častou slabou stránkou implementace koncepcí bývá neexistence role „manažera realizace koncepce“ 

a řídící schéma, které umožňuje manažerovi pravidelně reportovat plnění koncepce a aktualizovat 

dokument. Stejně tak často nestačí, aby odpovědnost za plnění aktivit byla určena až na nejnižší úrovni 

aktivit. Management Koncepce je proto navržen třístupňově.  
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Manažer realizace strategie – je odpovědný za realizaci Koncepce 

Vzhledem k tomu, že se jedná o Koncepci rozvoje kultury města Tišnova a za některá opatření jsou 

odpovědné odbory města, manažer koncepce by měl být na straně MěÚ. 

Ředitel MěKS nemá ve své pravomoci koordinovat vedoucí odborů MěÚ, v této roli je vedení úřadu 

a města.  

Garant opatření – hlídá realizaci určitého logického celku, který představuje opatření, garanti opatření 

jsou jak na straně MěKS, tak na straně MěÚ. 

Realizátoři aktivit – je zodpovědný za realizaci konkrétního úkolu nebo aktivity, realizátoři aktivit 

jsou na straně MěÚ, MěKS, partnery některých aktivit jsou spolky.  
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3. STRATEGIE 

Tabulka 2 Strategická část Koncepce rozvoje kultury 

Vize ID 
Strategický 

Cíl  
Hlavní indikátor ID Opatření 

Odpově-
dnost 

Indikátory opatření 

Ti
šn

o
v 

ži
je

! 
  

Ti
šn

o
v 

ži
je

 a
kt

iv
n

ím
 k

u
lt

u
rn

ě 
ko

m
u

n
it

n
ím

 ž
iv

o
te

m
. 

1 

Nabídka je 
atraktivní a 
dostupná 
pro všechny 
cílové 
skupiny 

Návštěvnost 
středisek MěKS 
vybranými 
cílovými 
skupinami 
(senioři, mládež 
do 15 let, 
rodiny, školy) 

1.1. 

Vytvářet tematické projekty 
a programy, na kterých 
budou kulturní organizace 
spolupracovat.   

MěKS - 
kino 

Stoupající návštěvnost 
programů, specificky 
sledovat počet 
návštěvníků ve věku 12-
18  

1.2. 

Vytvořit nabídku 
vzdělávacích programů pro 
různé věkové skupiny a 
koordinovat ji mezi 
kulturními organizacemi. 
(specificky rodiče a 
předškolní děti, náctiletí, 
senioři) 

MěKS - 
knihovna 

Stoupající návštěvnost 
vzdělávacích programů, 
počet návštěvníků 
dospělí, žáci, kvalitativní 
zpětná vazba škol na 
programy  

1.3. 

Systematicky vytvářet 
program ve veřejném 
prostoru města trvalé i 
dočasné povahy 

MěKS - 
centrála 

Pozitivní zpětná vazba 
návštěvníků akcí ve 
veřejném prostoru, 
alternativně vyhodnotit 
zpětnou vazbu na 
sociálních sítích MěKS 

1.4. 
Připravit variantní koncepci 
rozvoje Galerie Josefa 
Jambora   

MěKS - 
galerie 

Realizované rozhodnutí o 
dalším postupu 

2 

Prostory pro 
kulturu jsou 
atraktivní 
pro všechny 
cílové 
skupiny, 
místí i 
návštěvníky 
města. 

Objem 
získaných dotací 
na revitalizace / 
rostouc 
spokojenost 
obyvatel s 
možnostmi 
využití 
veřejného 
prostoru k 
setkávání 

2.1. 

Rozvíjet klastr kulturních 
institucí na Brněnské ve 
vztahu s okolním veřejným 
prostorem 

MěKS - 
centrála 

Rostoucí návštěvnost 
institucí v Jamborově 
domě 

2.2. 

Rekonstruovat Městské 
kulturní středisko s 
respektem k historii a s 
uživatelským komfortem pro 
21. století. 

MěKS - 
centrála 

Realizované dílčí kroky 
vedoucí k rekonstrukci / 
rozšíření spektra 
návštěvníků, stoupající 
návštěvnost MěKS 
generací 18-30 

2.3. 
Rozvíjet osu Kostel sv. 
Václava - Náměstí Míru - 
Jungmannova - Muzeum 

Kancelář 
starosty 

Rostoucí návštěvnost TIC 
a Muzea 

2.4. 
Spolupracovat se Sokolem 
Tišnov na revitalizaci 
sokolovny a jejího okolí  

Kancelář 
starosty 

Realizované projekty a 
zásahy směřované k 
revitalizaci Sokolovny 

2.5. Zapojit řeku do života města 
Kancelář 
starosty 

Rostoucí spokojenost 
obyvatel s možnostmi 
využití veřejného prostou 
k setkávání  

2.6. 
Zajistit místa setkávání ve 
veřejném prostoru ve 
spolupráci s obyvateli  

Kancelář 
starosty 

Rostoucí spokojenost 
obyvatel s možnostmi 
využití veřejného prostou 
k setkávání  

   2.7. 

Rekonstruovat Letní kino 
s ohledem na využití prostor 
pro kulturní a společenské 
akce 

MěKS - 
centrála 

realizované dílčí kroky 
vedoucí k rekonstrukci / 
rozšíření spektra 
návštěvníků, návštěvnost 
MěKS všech generací 

   2.8. 
Rekonstrukce krovu Muzea 
města Tišnova 

MěKS - 
centrála 

Rekonstrukce krovu 
Muzea města Tišnova 
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3 

Aktéři 
spolupracují 
na tvorbě 
programu 
pro místní i 
návštěvníky 
města 

Počet 
realizovaných 
opatření 
Koncepce 

3.1. 
Zajistit koordinovaný 
marketing kultury a kulturně 
komunitních akcí  

MěKS - 
centrála 

Stoupající počet 
kulturních akcí vložených 
do kulturního kalendáře 
za strany nezřizovaných 
institucí 

3.2. 

Vytvořit nástroje pro 
koordinovanou spolupráci 
aktérů na rozvoji města 
skrze kulturu 

Garant 
pro 
kulturu 

Stabilní zájem o účast na 
setkáních komunikační 
platformy (počet 
účastnících se aktérů a 
pestrost zastoupení 
organizací) 

4. TEXTOVÝ POPIS VIZE, CÍLŮ A VAZBY NA ANALÝZU 

Vize rozvoje kultury ve městě se může ubírat cestou, která klade důraz na kvalitu života obyvatel, stejně 

tak může akcentovat pohled na kulturu jako značku města. Budování značky města se vždy spíše obrací 

ven, k jeho návštěvníkům. Po vyhodnocení charakteru kulturního potenciálu v Tišnově je kultura 

jednoznačně v pozici, kdy ke značce města přispívá, ale není jejím hlavním tahounem. Velký důraz je 

kladen naopak na aktivní účast obyvatel na kulturním a společenském životě. Město Tišnov je v zázemí 

aglomerace města Brna, dobře dopravně dostupné, má stabilní, mírně stoupající populaci a je atraktivní 

lokalitou pro bydlení. Rozvíjet kvalitní kulturní nabídku a infrastrukturu ve městě zejména jako zázemí 

pro kvalitní život obyvatel dává smysl.  

 

VIZE: Tišnov žije aktivním kulturně komunitním životem!  

 

NABÍDKA JE ATRAKTIVNÍ A DOSTUPNÁ PRO VŠECHNY CÍLOVÉ SKUPINY 

Z analýzy vyplývá, že nabídka programu ve městě je rozmanitá. Kladně je hodnocena i její kvalita. 

Profesionální kulturní a kulturně vzdělávací programy zajišťují majoritně veřejné instituce, zejména 

Městské kulturní středisko, dále Podhorácké muzeum a Základní umělecká škola Tišnov. Spolky 

působící ve městě a okolí zajišťují pestré kulturně – komunitní zázemí. Ve městě je bohatý celoroční 

kulturní program, napočítáme kolem 35 akcí pravidelně se opakujícího se kulturního kalendáře na 

kterých se podílí 20 organizátorů. MěKS se spolky spolupracuje a vytváří pro ně podmínky, spolupráce 

mezi organizacemi je hodnocena také kladně. Silná je nabídka pro aktivní seniory (lídrem je knihovna), 

za deficitní aktéři považují nabídku pro náctileté a rodiny s dětmi, lépe koordinovat by šlo nabídku pro 

školy (nejvíce školy navštěvují kino). Podařilo se důstojně ukotvit odkaz významného rodáka, 

výtvarného umělce Josefa Jambora, galerie ovšem nemá stabilní personální kapacity pro rozvoj odkazu 

i inovativní nabídky. Dotace města na kulturní aktivity nezřizovaným organizacím průběžně rostou, ke 

zvážení je zavedení víceletých grantů. 

Klíčovými slovy pro cíl 1 jsou DOSTUPNOST A KVALITA. V tomto smyslu si Město Tišnov klade 

za cíl posílit nabídku zejména pro rodiny s dětmi a mládež při zachování pestré škály programu pro 

všechny. Bude podporovat programy s aktivní účastí publika a vytvářet podmínky pro zapojování 

mladých lidí. Bude systematicky podporovat inovativní nabídku a nabídku pro náročnější publikum ať 

už ve vlastních institucích, nebo dotačně podpořených aktivitách. V tomto kontextu chce podpořit 

rostoucí zájem o rozvoj aktivit ve veřejném prostoru jak na straně kulturních aktérů, tak veřejnosti.  

 

PROSTORY PRO KULTURU JSOU ATRAKTIVNÍ PRO VŠECHNY CÍLOVÉ 

SKUPINY, MÍSTNÍ, I NÁVŠTĚVNÍKY MĚSTA 

 

Z analýzy vyplývá, že kulturní infrastruktura, která je majoritně umístěná v jeho středu, je pro obyvatele 

komfortně dostupná (pěšky do 15 min), výjimku tvoří obyvatelé sídliště Klucanina a oblasti Hradčan. 

Je to dané i zastaráním infrastruktury letního kina, které bylo součástí původního konceptu vybavenosti 
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sídliště. Role a využití tohoto areálu nejsou jednoznačné. Na jednu stranu se jedná o celoměstsky 

významné veřejné prostranství vhodné pro konání akcí, na druhou stranu obyvatelé nechtějí být rušeni 

hlukem z pořádaných open air produkcí. Silnou stránkou představuje klastr kulturních institucí na 

Brněnské ulici (knihovna, galerie, budova MěKS) spolu s nově vybudovaným Parkem pod kostelem. 

Atraktivita budovy MěKS utrpěla esteticky necitlivou rekonstrukcí vnějšího pláště, vnitřní zařízení 

vyjma rekonstruovaného kina, neodpovídá uživatelskému komfortu městského životního stylu ve 21. 

století. Také reprezentativní budova Sokola Tišnov potřebuje rekonstrukci. S citem rekonstruovaná 

historická budova Muzea města Tišnova se nachází na „periferii města“, i přesto si k muzeu návštěvníci 

našli cestu, hrozbou pro atraktivitu muzea je necitlivý rozvoj okolních brownfieldů. Ve městě chybí 

vnitřní i vnější prostory a místa pro setkávání zejména mládeže.  

Klíčovým slovem pro cíl 2 je ATRAKTIVITA. Město Tišnov bude rozvíjet potenciál kulturních 

institucí v centru města tak, aby dobře komunikovaly s veřejným prostorem a byly atraktivními místy 

návštěvy místních i návštěvníků. Bude vydiskutována role obou velkých kulturních zařízení ve městě 

(MěKS a Sokolovna), aby se typem zázemí i svou nabídkou doplňovala a nevytvářela neefektivní 

konkurenci, budou vytvořeny podmínky pro rekonstrukci obou zařízení. Architektonická vize rozvoje 

MěKS bude připravena tak, aby se prostor stal místem celodenního setkávání s důrazem na atraktivitu 

pro cílové skupiny 15 – 30. Bude zlepšeno zázemí kulturně komunitní vybavenosti pro obyvatele 

sídliště Klucanina, využití areálu letního kina pro celoměstsky významné akce i cestovní ruch bude 

realizováno s citem a ohledem na převládající funkci bydlení v okolí. Rozšíří se možnosti využití 

veřejného prostoru pro kulturně komunitní aktivity ve městě tak, aby zde obyvatelé mohli kvalitně trávit 

svůj volný čas.  

 

AKTÉŘI SPOLUPRACUJÍ NA TVORBĚ PROGRAMU PRO MÍSTNÍ 

I NÁVŠTĚVNÍKY MĚSTA 

 

Z diskuse vyplývá že aktéři a město i aktéři mezi sebou spolupracují, ale že spolupráci je možné zlepšit. 

Ukazuje se, že v atraktivních termínech v sezóně dochází k duplicitě akcí, které se zaměřují na podobné 

cílové skupiny. Aktéři nejsou dostatečně motivováni využívat elektronické nástroje jako je kolizní 

kalendář a webové rozhraní kulturatišnov.cz. Existují data o návštěvnících, ale nejsou v jednotné 

struktuře, dostatečně detailní pro získání přesnější znalosti o cílových skupinách a snadno elektronicky 

dostupná. Nástroje komunikace kulturní nabídky jsou dobře diversifikované, obtížně komunikovatelná 

je samotná značka MěKS.  

Klíčovým slovem pro cíl 3 je SPOLUPRÁCE. Město Tišnov zapojí do aktivního spolurozhodování 

kulturní aktéry tak, aby využilo jejich tvůrčího potenciálu pro rozvoj kultury a města. Vytvoří nástroje 

komunikace a koordinace, které posílí vzájemnou synergii a podnětnou diskusi mezi aktéry a městem i 

mezi aktéry vzájemně. Nástroje budou pro aktéry atraktivní a jejich využití budou chápat jako výhodu 

pro svoji činnost. Podoba značky a marketingu Městského kulturního střediska bude rozvíjena tak, aby 

se s ní mohli dobře identifikovat nejen místní, ale i návštěvníci z širšího okolí. Město zlepší stávající a 

vytvoří nové nástroje, které umožňují sběr dat o publiku tak, aby mohly být dobře rozlišeny specifické 

cílové skupiny. Data budou aktivně využita pro sledování dynamiky návštěvnosti, chování návštěvníků 

a modelaci nabídky pro místní i návštěvníky odjinud, kteří využívají kulturní služby v Tišnově.  
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5. ŠABLONY OPATŘENÍ 

Šablony opatření obsahují rozpracované návrhy aktivit u opatření jednotlivých cílů. 

STRATEGICKÝ CÍL č. 1 

NABÍDKA JE ATRAKTIVNÍ A 

DOSTUPNÁ PRO VŠECHNY 

CÍLOVÉ SKUPINY 
hlavní indikátor: Návštěvnost středisek MěKS vybranými cílovými skupinami (senioři, mládež do 15 let, 

rodiny, školy) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OPATŘENÍ: 

 

1.1. Vytvářet tematické projekty a programy, na kterých budou kulturní organizace 

spolupracovat.   

 

1.2. Vytvořit nabídku vzdělávacích programů pro různé věkové skupiny a koordinovat ji 

mezi kulturními organizacemi (specificky rodiče a předškolní děti, náctiletí, senioři) 

 

1.3. Systematicky vytvářet program ve veřejném prostoru města trvalé i dočasné povahy 
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1.1. Vytvářet tematické projekty a programy, na kterých budou 

kulturní organizace spolupracovat.  

 

Odpovědnost 

MěKS – kino 

Dílčí indikátor  

návštěvnost programů, specificky sledovat počet návštěvníků ve věku 12 – 18 a 30+ let 

Způsob měření/zdroj dat 

závěrečná bilance návštěvníků akcí za střediska 

 

AKTIVITY: 

1.1.1. Připravit filmové přenosy zaměřené na kunsthistorii, hudební vědu, dramatickou vědu, 

estetiku, literární vědu a historii ve světovém kontextu, zejména s ohledem na cílové 

skupiny rodiny, senioři, školy. Kvartálně připravit čtyři termíny projekcí a dopolední 

nabídku pro školy. K projekci připravit edukační program, např. možnost vyzkoušet si 

techniky malby.  

Odpovědnost Spolupráce 

vedoucí kina 

galerie, 

muzeum, cntrála 

MěKS 

 

1.1.2. Připravit víkendové animační dílny pro děti a mládež jednou za půl roku, ve spolupráci 

s knihovnou a multimediálním oborem ZUŠ a externisty, kteří mají know-how v oblasti 

animace. Výsledek prezentovat na půdě Kina Svratka pro veřejnost. 

Odpovědnost Spolupráce 

vedoucí kina 
knihovna, ZUŠ, 

externisté 

 

1.1.3. Jednou za rok vypsat týdenní kurz psaní scénářů určený pro mládež, využít možnosti 

zúčastnit se soutěží pro mladé scénáristy na úrovni ČR, prověřit financování fondy na 

podporu filmu a scenáristiky. AP 

Odpovědnost Spolupráce 

vedoucí 

knihovny  
kino, ZUŠ 
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1.1.4. Jednou za rok vypsat týdenní kurz určený pro zájemce z široké veřejnosti s akcentem na 

podporu podnikání s názvem: „Multimedia ve (firemní) praxi“. V kurzu by se posluchači 

seznámili se základy grafického designu, užité fotografie spojené se zákony optiky, přesah 

do základů filmové tvorby. Dále pak základní typy filmové/videoprodukce a postprodukce. 

Celé doplněno o workshopy. AP 

Odpovědnost Spolupráce 

vedoucí 

TTV+TN  

TTV, TN, ZUŠ 

externí lektoři 

 

1.1.5. Jendou ročně realizovat kurz tvorby krátkého dokumentárního filmu, určený pro mládež se 

zajímavými lektory a podporou TTV s cílem vyzkoušet si filmové profese a podpořit 

mládež, která má zájem spolupracovat s TTV. Výstup prezentovat na půdě Kina Svratka 

pro veřejnost. AP 

Odpovědnost Spolupráce 

vedoucí TTV  

TTV, ZUŠ, 

KINO, externí 

lektoři 
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1.2. Vytvořit nabídku vzdělávacích programů pro různé věkové 

skupiny a koordinovat ji mezi kulturními organizacemi 

(specificky rodiče a předškolní děti, náctiletí, senioři).  

 

Odpovědnost 

MěKS - knihovna 

Dílčí indikátor  

návštěvnost vzdělávacích programů, počet návštěvníků dospělí, žáci, kvalitativní zpětná vazba škol na 

programy  

Způsob měření/zdroj dat 

závěrečná bilance návštěvníků akcí za střediska, dotazníkové šetření se školami 

 

AKTIVITY: 

1.2.1. Aktualizovat a vzájemně provázat nabídku vzdělávacích programů nabízených MŠ a ZŠ za 

střediska MěKS, provázat s RVP (a ŠVP) a dojednat spolupráci se školami k zakotvení 

programu v RVP škol. Nabídnout školám, vzdělávací obsah, pro jehož výuku nemají 

odborné kapacity a zázemí (např. v informační gramotnosti), zakotvit v Místním akčním 

plánu vzdělávání Tišnova (spolupráce s pí Beranová MAS). Při přípravě vzdělávacího 

programu dle zvážení zmapovat potřeby škol. AP 

Odpovědnost Spolupráce 

vedoucí knihovny 

galerie, muzeum, 
kino, mateřské a 
základní školy v 

Tišnově 

 

1.2.2. Začít realizovat vzdělávací programy v Galerii Josefa Jambora dle zvolené koncepce, 

zajistit lidské a finanční zdroje, vytvořit podmínky pro aktivní fundraising. AP 

Odpovědnost Spolupráce 

vedoucí galerie MěKS - centrála 

 

1.2.3. Vytvořit interaktivní stezku, která zejména pro cílovou skupinu rodin a dětí, místních i 

přespolních zprostředkuje historii města a jeho památek zážitkovou formou a propojí 

expozice muzea s prostorem města. Akcent na podporu turistického ruchu. Nutné vytvoření 

„encyklopedie“ dominant města Tišnova. Promyslet jak virtuální, tak fyzickou podobu. AP 

Odpovědnost Spolupráce 

vedoucí muzea 
TIC, knihovna, 

školy,  
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1.2.4. Zapojit se do mezinárodního projektu „S knížkou do života“ (Bookstart) pro rodiče s 

malými dětmi a vytvořit pro něj v knihovně podmínky. Zajistit rozšíření fondu literatury 

pro rodiče a děti do 6 let, prostorové zázemí pro pohyb rodičů s malými dětmi (herna, 

přebalovací pulty, zázemí po rodiče). knihy jako dárky při vítání občánků). Rozšířit 

nabídku půjčování v oddělení pro děti a mládež se zaměřením na děti do 6 let o možnost 

herny s Montessori pomůckami a programu pro nejmenší včetně lektorování zaměstnanci. 

Promyslet možnost darování dětské knížky knihy jako dárku při vítání občánků. AP 

Odpovědnost Spolupráce 

vedoucí knihovny 
knihovna, MC 

Studánka, Město 
Tišnov  

 

1.2.5. Zvýšení kvality přednášek Univerzity volného času, vytvořit přesnější koncepci, angažovat 

externí odborné lektory a zlepšit technické vybavení přednáškové místnosti. Rozvinout v 

souvislosti s projektem "Rok s … ". AP 

Odpovědnost Spolupráce 

vedoucí knihovny Externí lektoři 

 

1.2.6. Připravit analýzu a koncept kulturně-volnočasových aktivit pro seniory. AP 

Odpovědnost Spolupráce 

vedoucí knihovny 
knihovna, muzeum, 

galerie, kino 
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1.3. Systematicky vytvářet program ve veřejném prostoru města 

trvalé i dočasné povahy 

 

Odpovědnost 

MěKS - centrála 

Dílčí indikátor  

kvalitativní zpětná vazba návštěvníků akcí ve veřejném prostoru, alternativně vyhodnotit zpětnou vazbu 

na sociálních sítích MěKS 

Způsob měření/zdroj dat 

šetření na vybraných akcích / analýza ohlasů na sociálních sítích MěKS 

 

AKTIVITY: 

1.3.1. Zjistit zájem a připravit koncept krajinářského sympozia pro studenty výtvarných oborů 

VŠ a SŠ (Univerzita T. Bati ve Zlín, FaVU Brno, AVU Praha, Západočeská univerzita v 

Plzni aj.) ve vybrané lokalitě regionu jako je, např. dům Emanuela Ranného ve 

Štěpánovicích nebo Blatiny se závěrečnou prezentací výsledků v Galerii Josefa Jambora i 

na jiných místech ve městě s doprovodným programem (filmy, přednášky, besedy, 

workshopy). Prověřit možnosti vícezdrojového financování. 

Odpovědnost Spolupráce 

vedoucí galerie   

 

1.3.2. Analyzovat získaná prostorová data o umění a pamětních místech ve veřejném prostoru a 

zamyslet se nad jejich prezentací místní i přespolní veřejnosti, začlenit je do atraktivit CR. 

Data doplnit do encyklopedie dominant a vytvořit ucelené dílo. AP 

Odpovědnost Spolupráce 

MěKS centrála 
Odbor územního 
plánování, foto, 
video, externisté 

 

1.3.3. Připravit festival vizuálního umění ve veřejném prostoru města Tišnova, které bude 

inovativním způsobem interagovat s vybranými místy ve městě, bude zvyšovat kvalitu 

veřejného prostoru pro místní i atraktivitu pro cestovní ruch. Inspirovat se platformami jako 

je pražský Signal festival, festival M3 nebo jihočeské Umění ve městě. Zmapovat existující 

platformy na Jižní Moravě, se kterými je možné se spojit. Do dramaturgie zapojit místní 

témata jako jsou polodrahokamy. 

Odpovědnost Spolupráce 

MěKS - centrála  vedoucí galerie 
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1.3.4. Připravit koncept a realizovat open-air workshopy rétoriky v parku pod kostelem ve 

spolupráci se spolky z města a okolí v případě jejich zájmu. 

Odpovědnost Spolupráce 

vedoucí knihovny MěKS - centrála 

 

1.3.5. Připravit koncept a realizovat nedělní loutkové divadlo v parku pod kostelem od května do 

září ve spolupráci se spolky z města a okolí v případě jejich zájmu. 

Odpovědnost Spolupráce 

MěKS - centrála TIC  

 

1.3.6. Připravit koncept komunitního mezigeneračního sousedského festivalu jídla a vyprávění ve 

spolupráci se spolky z města a okolí v případě jejich zájmu. Ideální je propojení 

s konceptem Gastrofestivalu – časově zařazeného do doby výstavy Minerál Tišnov. AP 

Odpovědnost Spolupráce 

MěKS - centrála 
TIC, externí 
dodavatelé 

 

1.3.7. Připravit koncept a realizovat 1x ročně open-air akci na řece, která bude cílit i na 

návštěvníky města. 

Odpovědnost Spolupráce 

MěKS - centrála 
TIC, součinnost 
Městské policie 

 

1.3.8. Upravit stávající povahu městských slavností a ukotvit jejich povahu v celospolečenské 

kulturní tradici. 1. Adventní slavnost, 2. Masopustní slavnost, 3. Velikonoční slavnost a 4. 

Svatováclavské hody. V případě významného celospolečenského výročí zařadit 

mimořádnou oslavu (100 let České republiky, 30 let od Sametové revoluce…) AP 

Odpovědnost Spolupráce 

MěKS - centrála 

TIC, součinnost 
Městské policie, 

Kancelář starosty, 
spolky 
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1.3.9. Navrhnout koncept umístění uměleckých artefaktů ve veřejném prostoru, najít vhodná 

místa a specifikovat kontext a zadání tvorby děl po vzoru Bratislavských soch, případně 

Českobudějovických artefaktů. AP 

Odpovědnost Spolupráce 

Garant pro kulturu 

Odbor územního 
plánování, MěKS, 
Kancelář starosty, 

odbor správy 
majetku a 

komunálních 
služeb, městský 

architekt 
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1.4 Připravit variantní koncepci rozvoje Galerie Josefa Jambora   

Odpovědnost 

MěKS – galerie 

Dílčí indikátor  

realizované rozhodnutí o dalším postupu 

Zdroj dat   

usnesení Zastupitelstva města Tišnova 

     

1.4.1. Prohloubit koncepci Galerie Josefa Jambora, prověřit varianty galerie jako Kunstahalle 

a galerie jako sbírkové instituce vytvořené na základě odkazu Josefa Jambora a jeho sbírky. 

Prověřit vazby na národní a regionální kontext (spolupráce Jihomoravského kraje) a 

potenciál pro cestovní ruch. Připravit rozbor potřeb a nákladů a prověřit potenciál zdrojů 

financování mimo rozpočet Města Tišnov. AP 

Odpovědnost Spolupráce 

vedoucí galerie 
MěKS – centrála, 
Kancelář starosty 

 

1.4.2. Rozhodnut o preferované variantě a zajistit adekvátní podmínky po realizaci. AP 

Odpovědnost Spolupráce 

Rada a 
Zastupitelstvo 
města Tišnova 

MěKs, centrála, 
vedoucí galerie 
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STRATEGICKÝ CÍL č. 2 

PROSTORY PRO KULTURU JSOU 

ATRAKTIVNÍ PRO VŠECHNY 

CÍLOVÉ SKUPINY, MÍSTNÍ, I 

NÁVŠTĚVNÍKY MĚSTA 
hlavní indikátor: objem získaných dotací na revitalizace 

 

 

 

 

 

 

 

 

OPATŘENÍ: 

 

2.1. Rozvíjet klastr kulturních institucí na Brněnské ve vztahu s okolním veřejným 

prostorem 

 

2.2. Rekonstruovat Městské kulturní středisko s respektem k historii a s uživatelským 

komfortem pro 21. století. 

 

2.3. Rozvíjet osu Kostel sv. Václava - Náměstí Míru - Jungmannova – Muzeum 

 

2.4. Spolupracovat se Sokolem Tišnov na revitalizaci sokolovny a jejího okolí 

 

2.5. Zapojit řeku do života města 

 

2.6. Zajistit místa setkávání ve veřejném prostoru ve spolupráci s obyvateli 

 

2.7. Rekonstruovat areál Letního kina s ohledem na využití prostor pro kulturní a 

společenské akce 

 

2.8. Rekonstrukce krovu Muzea města Tišnova 
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2.1. Rozvíjet klastr kulturních institucí na Brněnské ve vztahu 

s okolním veřejným prostorem 

Odpovědnost 

MěKS - centrála 

Dílčí indikátor  

návštěvnost institucí v Jamborově domě 

Způsob měření/zdroj dat 

závěrečná bilance návštěvníků galerie a knihovny 

AKTIVITY: 

2.1.1. Připravit a realizovat ucelenou sadu intervencí, které propojí Jamborův dům s okolním 

veřejným prostorem a zvýší uživatelský komfort pro trávení volného času návštěvníky. 

Jedná se především o tyto zásahy: rekonstrukce zahrady, otevření denního průchodu 

skrze Jamborův dům na ulici Brněnskou. AP 

Odpovědnost Spolupráce 

MěKS - centrála 
vedoucí galerie, vedoucí knihovny, architektka města,  Odboru 

investic a projektové podpory, Odbor správy majetku a 
komunálních služeb, Stavební odbor 

 

2.1.2. Prověřit potřeby institucí sídlících v Jamborově domě, respektive potřeby uživatelů 

jejich služeb a možnosti jejich naplnění v objektu. Připravit architektonický návrh, 

zvolit priority a posloupnost realizace. AP 

Odpovědnost Spolupráce 

MěKS - centrála  
vedoucí galerie, vedoucí knihovny; architektka města,  Odboru 

investic a projektové podpory 

 

2.1.3. Promyslet ucelená opatření v okolí budovy MěKS a Jamborova domu, která zajistí 

dobrou dopravní obslužnost institucí a podpoří návštěvnost. (navigace vystupujících 

a jejich technického týmu, prověřit možnosti změny směru jízdy na ulici Brněnské) AP 

Odpovědnost Spolupráce 

garant pro 
dopravu 

Odbor dopravy, MěKS 

 

2.1.4. Přestěhovat redakci TTV a TN do MěKS, aby dotvářela institucionální klastr na ulici 

Brněnské a umožnila aktivnější spolupráci a komunikaci na rozvoji programu 

i prostoru MěKS. Zajistit dovybavení studia potřebnou technikou. AP 

Odpovědnost Spolupráce 
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MěKS centrála Kancelář starosty 

 

2.2. Rekonstruovat Městské kulturní středisko s respektem k historii 

a s uživatelským komfortem pro 21. století. 

 

Odpovědnost 

MěKS - centrála 

Dílčí indikátor  

realizované dílčí kroky vedoucí k rekonstrukci / rozšíření spektra návštěvníků, návštěvnost MěKS 

generací 18-30, 30+ 

Způsob měření/zdroj dat 

závěrečná bilance návštěvníků MěKS 

AKTIVITY: 

2.2.1. Připravit pasportizaci objektu MěKS. AP 

Odpovědnost Spolupráce 

MěKS - centrála 

kino, vedoucí 
Odboru investic a 

projektové 
podpory 

 

2.2.2. Připravit obsah a náplň objektu včetně foyer, provozních prostor, kavárny a přilehlých 

veřejných prostranství. AP 

Odpovědnost Spolupráce 

MěKS – centrála 

vedoucí Odboru 
investic a 

projektové 
podpory, kino 

 

2.2.3. Připravit architektonickou studii. AP 

Odpovědnost Spolupráce 

MěKS - centrála, 
vedoucí kina 

vedoucí Odboru 
investic a 

projektové 
podpory 

 

2.2.4. Připravit stavební program a projekt. AP 

Odpovědnost Spolupráce 
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vedoucí Odboru 
investic a 

projektové 
podpory 

MěKS - centrála, 
vedoucí kina 

 

2.2.5. Zajistit investiční prostředky na rekonstrukci, včetně realizace soutěže. AP 

Odpovědnost Spolupráce 

garant pro kulturu 

MěKS - centrála, 
vedoucí Odboru 

investic a 
projektové 

podpory, kino 

 

2.2.6. Realizovat dílčí estetické rekonstrukce v souladu s budoucí vizí, které zatraktivní 

prostory foyer kina a zlepší uživatelské zázemí primárně pro cílovou skupinu mladí 

(např. revitalizace foyer kina). AP 

Odpovědnost Spolupráce 

MěKS - centrála 

vedoucí Odboru 
investic a 

projektové 
podpory, kino 

 

2.2.7. Rekonstruovat budovu MěKS. AP 

Odpovědnost Spolupráce 

vedoucí Odboru 
investic a 

projektové 
podpory, kino 

MěKS - centrála 
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2.3. Rozvíjet osu Kostel Sv. Václava - Náměstí Míru - Jungmannova - 

Muzeum 

 

Odpovědnost 

Kancelář starosty 

Dílčí indikátor  

návštěvnost TIC a Muzea 

Způsob měření/zdroj dat 

závěrečná bilance návštěvníků TIC a Muzea 

 

AKTIVITY: 

2.3.1. Připravit atraktivní trasu pro místní i návštěvníky města, která propojí kostel 

a muzeum, promyslet fyzickou i virtuální podobu trasy. 

Odpovědnost Spolupráce 

MěKS 
Podhorácké 

muzeum, TIC 

 

2.3.2. Připravit přesnější strategii a realizační plán rozvoje zóny centra města od Kostela Sv. 

Václava po Muzeum města Tišnova, která bude kombinovat nástroje strategického 

a územního rozvoje a rozvoje veřejného prostoru. (Strategie zóny kostel – muzeum) 

Do procesu tvorby strategie zapojit zájemce v území a vytvořit a podmínky pro 

realizaci. 

Odpovědnost Spolupráce 

odbor investic a 
projektové 

podpory 

Odbor územního 
plánování, MěKS, 
Kancelář starosty, 

odbor správy 
majetku a 

komunálních 
služeb, městský 

architekt 

 

2.3.3. Připravit koncept revitalizace ulice Jungmannova v širších souvislostech se Strategií 

zóny kostel - muzeum. 

Odpovědnost Spolupráce 

odbor investic a 
projektové 

podpory 

Odbor územního 
plánování, MěKS, 
Kancelář starosty 
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2.3.4. Být v aktivním kontaktu s majitelem objektu „Pekla“ a průběžně jednat o rozvoji jeho 

obsahu v kontextu se Strategií zóny kostel – muzeum a rozvojem témat cestovního 

ruchu (Květnice, minerály - poklady, pivo) a nabídky programu pro cílové skupiny 

místních i návštěvníků, pro které je program ve městě deficitní - rodiny s dětmi, 

mládež. 

Odpovědnost Spolupráce 

Odbor územního 
plánování 

Odbor investic a 
projektové 

podpory, MěKS 

 

2.3.5. Být v aktivním kontaktu s majiteli pozemků v okolí muzea a průběžně jednat o rozvoji 

jejich obsahu v kontextu se Strategií zóny kostel– muzeum. 

Odpovědnost Spolupráce 

Odbor správy 
majetku a 

komunálních 
služeb 

Odbor územního 
plánování 

 

2.3.6. Prověřit možnosti využití Tišnovského podzemí pro aktivity cestovní ruchu a kulturní 

aktivity (pasportizace, statika, přístupnost, popsat závěry a návrhy využití). 

Odpovědnost Spolupráce 

MěKS 

Podhorácké 
muzeum a Odbor 

investic a 
projektové 
podpory, 

soukromé subjekty 
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2.4. Spolupracovat se Sokolem Tišnov na revitalizaci sokolovny 

a jejího okolí 

Odpovědnost 

Kancelář starosty 

Dílčí indikátor  

získané dotace na straně Sokolovny 

Způsob měření/zdroj dat 

závěrečný účet Sokola 

AKTIVITY: 

2.4.1. Spolupracovat se Sokolem Tišnov na zpracování architektonické vize a studie pro 

revitalizaci Sokolovny. AP 

Odpovědnost Spolupráce 

Kancelář starosty 

Architekt města, 
Odbor investic a 

projektové 
podpory 

 

2.4.2. Spolupracovat se Sokolem Tišnov na zpracování projektové dokumentace pro 

revitalizaci Sokolovny. AP 

Odpovědnost Spolupráce 

Architekt města, 
Odbor investic a 

projektové 
podpory 

Kancelář starosty 

 

2.4.3. Spolupracovat na získání dotací na investici (pomoc s vytipováním dotací, 

zpracováním žádostí). AP 

Odpovědnost Spolupráce 

Odbor investic a 
projektové 

podpory  
Kancelář starosty 

 

2.4.4. Revitalizovat okolí Sokolovny (zmapovat podrobněji potřeby uživatelů veřejného 

prostoru v okolí Sokolovny, zejména školy a návštěvníků programu, navrhnout a 

realizovat úpravy), jako následný krok po revitalizaci sokolovny. 

Odpovědnost Spolupráce 

Odbor správy 
majetku a 

komunálních 
služeb, městský 

architekt 

Odbor investic a 
projektové 

podpory 
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2.5. Zapojit řeku do života města 

 

Odpovědnost 

Kancelář starosty 

Dílčí indikátor  

rostoucí spokojenost obyvatel s možnostmi využití veřejného prostoru k setkávání  

Způsob měření/zdroj dat 

měření spokojenosti obyvatel 

 

AKTIVITY: 

2.5.1. Vytipovat vhodná místa v okolí řeky, kde je možné intervenovat do veřejného prostoru 

tak, aby místa začala sloužit pro trávení volného času obyvatel i návštěvníků města. 

Vzít v potaz místa vytipovaná kulturními aktéry: okolí splavu Trmačov a Červený 

mlýn, mokřady směrem na Březinu, břeh řeky v návaznosti na fotbalové sportoviště 

(tenisové kurty, fotbalové hřiště, bazén). 

Odpovědnost Spolupráce 

Odbor územního 
plánování 

Kancelář starosty 
MěKS, aktívní 

občané - experti v 
oblasti 

architektury 

 

2.5.2. Realizovat koncepční studii, která vymezí možnosti rekreačního využití území kolem 

řeky. Rekreační využití může mít i povahu jednoduché intervence, nemusí se jednat 

o mnoha milionové investice. 

Odpovědnost Spolupráce 

Kancelář starosty 

Odbor územního 
plánování, 
městská 

architektka 

 

2.5.3. Připravit a realizovat intervence různé povahy ve vytipovaných prostorech kolem řeky. 

Odpovědnost Spolupráce 

Kancelář starosty 

Odbor územního 
plánování, Odbor 

investic a 
projektové 

podpory, MěKS 

 

  



   

 

 

 

26 

2.6. Zajistit místa setkávání ve veřejném prostoru ve spolupráci 

s obyvateli 

Odpovědnost 

Kancelář starosty 

Dílčí indikátor  

rostoucí spokojenost obyvatel s možnostmi využití veřejného prostou k setkávání, počet zapojených 

obyvatel do participace 

Způsob měření/zdroj dat 

měření spokojenosti obyvatel, zájem o účast na participativních setkáních - prezenční listiny 

AKTIVITY: 

2.6.1. Zamapovat potřeby užívání veřejných prostranství pro kulturní a volnočasové aktivity 

v jednotlivých lokalitách města. Alternativní úkol nad rámec kulturní koncepce: 

připravit generel veřejných prostranství, zapojit obyvatele do mapování komplexních 

potřeb využití.  

Odpovědnost Spolupráce 

Komise pro rozvoj  
Architekt města - 
Odbor územního 

plánování, OSMKS 

 

2.6.2. Prověřit a realizovat ve spolupráci s uživateli drobné intervence v místech 

identifikovaných kulturními aktéry jako vhodných pro komunitní využití. 

Odpovědnost Spolupráce 

Odbor správy 
majetku a 

komunálních 
služeb 

Architekt města, 
MěKS - Odbor 

územního 
plánování  

 

2.6.3. Řešit areál letního kina v kontextu potřeb obyvatel sídliště Klucanina Zmapovat 

potřeby volnočasového vyžití obyvateli, postoj k využití prostoru letního kina pro 

kulturní účely pro celé město ve vazbě na plánovaný rozvoj cestovního ruchu. 

Odpovědnost Spolupráce 

Odbor investic a 
projektové 

podpory 

MěKS, Architekt 
města - Odbor 

územního 
plánování, 

Kancelář starosty, 
Odbor správy 

majetku a 
komunálních 

služeb 
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2.7. Rekonstruovat Letní kino s ohledem na využití prostor pro 

kulturní a společenské akce 

 

Odpovědnost 

MěKS - centrála 

Dílčí indikátor  

realizované dílčí kroky vedoucí k rekonstrukci / rozšíření spektra návštěvníků, návštěvnost MěKS všech 

generací 

Způsob měření/zdroj dat 

závěrečná bilance návštěvníků MěKS po zrealizované investici 

 

AKTIVITY: 

 

2.7.1. Připravit funkční obsah a definovat požadavky na provoz letního kina s ohledem na 

kulturní a společenské akce, v návaznosti na vyhotovené architektonické studie. AP 

Odpovědnost Spolupráce 

MěKS – centrála 

vedoucí Odboru 
investic a 

projektové 
podpory, kino 

 

2.7.2. Připravit stavební program a projekt. AP 

Odpovědnost Spolupráce 

vedoucí Odboru 
investic a 

projektové 
podpory 

MěKS - centrála, 
vedoucí kina 

 

2.7.3. Zajistit investiční prostředky na rekonstrukci, včetně realizace soutěže. AP 

Odpovědnost Spolupráce 

garant pro kulturu 

MěKS - centrála, 
vedoucí Odboru 

investic a 
projektové 

podpory, kino 
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2.7.4. Rekonstruovat Letní kino. AP 

Odpovědnost Spolupráce 

vedoucí Odboru 
investic a 

projektové 
podpory 

MěKS – centrála, 
kino 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.8. Rekonstruovat krov Muzea města Tišnova 

 

Odpovědnost 

Vedoucí Odboru investic a projektové podpory 

Dílčí indikátor  

realizace rekonstrukce 

Způsob měření/zdroj dat 

zrealizovaná rekonstrukce 

 

AKTIVITY: 

 

2.8.1. Realizovat rekonstrukci střešního krovu Muzea města Tišnova. AP 

Odpovědnost Spolupráce 

MěKS – centrála 

vedoucí Odboru 
investic a 

projektové 
podpory, kino 
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STRATEGICKÝ CÍL č. 3 

AKTÉŘI SPOLUPRACUJÍ NA 

TVORBĚ PROGRAMU PRO 

MÍSTNÍ  

I NÁVŠTĚVNÍKY MĚSTA 
hlavní indikátor: počet realizovaných opatření Koncepce 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OPATŘENÍ: 

 

3.1. Zajistit koordinovaný marketing kultury a kulturně komunitních akcí 

 

3.2. Vytvořit nástroje pro koordinovanou spolupráci aktérů na rozvoji města skrze kulturu 
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3.1. Zajistit koordinovaný marketing kultury a kulturně komunitních 

akcí 

 

Odpovědnost 

MěKS - centrála 

Dílčí indikátor  

Realizace opatření a stoupající počet kulturních akcí vložených do kulturního kalendáře za strany 

nezřizovaných institucí 

Způsob měření/zdroj dat 

databáze akcí portálu kulturatisnov.cz 

 

AKTIVITY: 

3.1.1. Vytvořit jednotný vizuální styl města (Corporate Identity) na základě historického 

kontextu heraldiky, kulturního a geografického Coloure local a genia loci města 

Tišnova. Zavedení sjednoceného způsobu vizuální komunikace napříč městem 

zřizovanými organizacemi. Následně aplikovat uvedená pravidla v praxi. AP 

Odpovědnost Spolupráce 

MěKS – centrála 
a kancelář 
starosty 

komise pro 
komunikaci a 
media, TIC, 

jednotlivá střediska 

 

3.1.2. Implementace jednotného vizuálního stylu města (Corporate Identity). AP 

Odpovědnost Spolupráce 

kancelář 
starosty 

MěKS a jeho 
střediska, úřad 
města, odbor 

správy majetku 

 

3.1.3. Vytvořit marketingový plán kulturně komunitních aktivit, který bude šit na míru 

cílovým skupinám ve městě a blízkém okolí Tišnova. Součástí bude vytvoření 

jednotného systému marketingu, sběru dat a vnější komunikace ve střediscích MěKS. 

Výstupem bude efektivnější komunikace s konkrétními cílovými skupinami; větší 

kompaktnost cen vstupného a programu směrem ven; snazší orientace pro cílové 

skupiny v programu středisek. AP 

Odpovědnost Spolupráce 

MěKS - centrála 
TIC, jednotlivá 

střediska, kancelář 
starosty  
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3.1.4. Změnit název MěKS tak, aby lépe vyhovoval potřebám komunikace a marketingu 

(např. Centrum kultury Tišnov) a vytvořit nový moderní vizuální styl, který bude 

promítnut do všech komunikačních nástrojů, fyzických i virtuálních. AP 

Odpovědnost Spolupráce 

MěKS - centrála 

Kancelář starosty, 
střediska MěKS, 

Rada města 
Tišnova 

 

3.1.5. Vytvoření jednotného webového portálu města, jehož součástí budou 4 sekce – město 

– kam v Tišnově – TIC – media a v rámci části kam v Tišnově vytvořit funkční 

prostředí kulturní a společenské aktéry i uživatele tak, aby sloužil jako nástroj efektivní 

koordinace akcí mezi aktéry (kolizní kalendář) i atraktivní informační kanál pro 

veřejnost. Promyslet motivaci a školení aktérů, řešit jako responsive design. AP 

Odpovědnost Spolupráce 

MěKS – centrála 

OKSVV 

TIC a všechny 
spolky a 

organizace, které 
pořádají kulturní 
akce; garant pro 

kulturu 

 

3.1.6. Prověřit možnosti napojení kulturní nabídky na speciální dopravní spoje (svozy 

publika, výhodné vstupné, jízdné), koordinovat program s nabídkou benefitů pro 

návštěvníky z okolí. 

Odpovědnost Spolupráce 

MěKS - centrála 
 Odbor dopravy; 

garant pro kulturu 
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3.2. Vytvořit nástroje pro koordinovanou spolupráci aktérů na rozvoji 

města skrze kulturu 

 

Odpovědnost 

garant pro kulturu 

Dílčí indikátor  

zájem o účast na setkáních komunikační platformy (počet účastnících se aktérů a pestrost zastoupení 

organizací) 

Způsob měření/zdroj dat 

Prezenční listiny, zápisy ze setkání platformy 

 

AKTIVITY: 

3.2.1. Ustanovit pravidelnou komunikační platformu pro kulturní aktéry a aktéry v cestovním 

ruchu, optimálně moderovanou nezávislým expertem jako nástroj spolupráce na 

naplňování Koncepce, doporučení priorit pro realizaci a koordinaci klíčových aktivit i 

evaluaci běžící realizace. 1 x ročně, před přípravou rozpočtu města na příští rok. AP 

Odpovědnost Spolupráce 

Garant pro kulturu 

Centrála MěKS, 
kulturní aktéři a 

aktéři cestovního 
ruchu 

 

3.2.2. Specifikovat a popsat nutnou agendu pro koordinaci mezi MěKS a MěÚ Tišnov, 

vytvořit kapacity a určit koordinátora na straně MěÚ. Jako součást agendy koordinátora 

zařadit naplňování Koncepce rozvoje kultury a Koncepce rozvoje cestovního ruchu. 

AP 

Odpovědnost Spolupráce 

Tajemník MěÚ 

 

 kancelář starosty, 
MěKS – centrála, 

garant pro kulturu 

 

3.2.3. Dojednat memorandum o spolupráci mezi Městem Tišnov a Sokolem Tišnov, které 

specifikuje vzájemné vztahy a následující oblasti spolupráce: specifikace role 

Sokolovny jako infrastruktury pro kulturní a společenské dění ve městě, rekonstrukce 

Sokolovny, revitalizace okolí Sokolovny, podmínky nájmu pro akce města 

a městských organizací, spolupráci Města Tišnov a Sokola Tišnov na podpoře aktivit 

Tišnovských spolků (zejména zvýhodněné nájmy v Sokole) AP 

 

Odpovědnost Spolupráce 
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Kancelář starosty 
TJ Sokol Tišnov, 
MěKS, centrála 

 

3.2.4. V návaznosti na nově promýšlenou strukturu cílových skupin za všechna střediska 

MěKS promyslet jednotnou strukturu sběru dat za jednotlivé cílové skupiny ve všech 

střediscích tak, aby bylo možné je vyhodnocovat a mít tak přehled o trendech 

v návštěvnosti. Sledovat synergii se strukturou národní statistiky (šetření Kult). AP 

Odpovědnost Spolupráce 

MěKS, centrála 
knihovna, 

muzeum, galerie, 
kino, TIC.  

 

3.2.5. Doplnit technické a personální kapacity pro provoz kina tak, aby se uvolnily kapacity 

stávajícího programového pracovníka na rozvoj programu.   

Odpovědnost Spolupráce 

MěKS - centrála 
garant pro kulturu  
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6. SOUHRNNÁ TABULKA INDIKÁTORŮ 

Tabulka 3 Souhrnná tabulka indikátorů 

Vize ID 
Strategický 

Cíl  
Hlavní indikátor ID Opatření Indikátory opatření 

Ti
šn

o
v 

ži
je

! 
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v 
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o
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m
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1 

Nabídka  je 
atraktivní a 
dostupná 
pro všechny 
cílové 
skupiny 

Návštěvnost 
středisek MěKS 
vybranými 
cílovými 
skupinami 
(senioři, mládež 
do 15 let, 
rodiny, školy) 

1.1. 

Vytvářet tematické projekty a 
programy, na kterých budou 
kulturní organizace 
spolupracovat.   

Stoupající návštěvnost programů, 
specificky sledovat počet 
návštěvníků ve věku 12-18  

1.2. 

Vytvořit  nabídku vzdělávacích 
programů pro různé věkové 
skupiny a koordinovat ji mezi 
kulturními organizacemi. 
(specificky rodiče a předškolní 
děti, náctiletí, senioři) 

Stoupající návštěvnost vzdělávacích 
programů, počet návštěvníků 
dospělí, žáci, kvalitativní zpětná 
vazba škol na programy  

1.3. 
Systematicky vytvářet program 
ve veřejném prostoru města 
trvalé i dočasné povahy 

Pozitivní zpětná vazba návštěvníků 
akcí ve veřejném prostoru, 
alternativně vyhodnotit zpětnou 
vazbu na sociálních sítích MěKS 

1.4. 
Připravit variantní koncepci 
rozvoje Galerie Josefa Jambora   

Realizované rozhodnutí o dalším 
postupu 

2 

Prostory pro 
kulturu jsou 
atraktivní 
pro všechny 
cílové 
skupiny, 
místí i 
návštěvníky 
města. 

Objem 
získaných dotací 
na revitalizace / 
rostouc 
spokojenost 
obyvatel s 
možnostmi 
využití 
veřejného 
prostoru k 
setkávání 

2.1. 
Rozvíjet klastr kulturních 
institucí na Brněnské ve vztahu 
s okolním veřejným prostorem 

Rostoucí návštěvnost institucí v 
Jamborově domě 

2.2. 

Rekonstruovat Městské 
kulturní středisko s respektem 
k historii a s uživatelským 
komfortem pro 21. století. 

Realizované dílčí kroky vedoucí k 
rekonstrukci / rozšíření spektra 
návštěvníků, stoupající návštěvnost 
MěKS generací 18-30 

2.3. 
Rozvíjet osu Kostel sv. Václava 
- Náměstí Míru - Jungmannova 
- Muzeum 

Rostoucí návštěvnost TIC a Muzea 

2.4. 
Spolupracovat se Sokolem 
Tišnov na revitalizaci 
sokolovny a jejího okolí  

Realizované projekty a zásahy 
směřované k revitalizaci Sokolovny 

2.5. Zapojit řeku do života města 
Rostoucí spokojenost obyvatel s 
možnostmi využití veřejného 
prostou k setkávání  

2.6. 
Zajistit místa setkávání ve 
veřejném prostoru ve 
spolupráci s obyvateli  

Rostoucí spokojenost obyvatel s 
možnostmi využití veřejného 
prostou k setkávání  

3 

Aktéři 
spolupracují 
na tvorbě 
programu 
pro místní i 
návštěvníky 
města 

Počet 
realizovaných 
opatření 
Koncepce 

3.1. 
Zajistit koordinovaný 
marketing kultury a kulturně 
komunitních akcí  

Stoupající počet kulturních akcí 
vložených do kulturního kalendáře 
za strany nezřizovaných institucí 

3.2. 

Vytvořit nástroje pro 
koordinovanou spolupráci 
aktérů na rozvoji města skrze 
kulturu 

Stabilní zájem o účast na setkáních 
komunikační platformy (počet 
účastnících se aktérů a pestrost 
zastoupení organizací) 
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7. ÚČASTNÍCI TVORBY KONCEPCE / SEZNAM 

Tabulka 4 Účastníci tvorby analytické a návrhové části Koncepce rozvoje kultury v roce 2018  

Jiří Dospíšil starosta města Tišnova  

Monika Chlupová Fruhwirtová Inspiro; předsedkyně KKM  

Irena Ochrymčuková  zástupkyně vedoucího Podhoráckého muzea; předsedkyně KKCR 

Lenka Knechtová DSO; zastupitelka 

Roman Skřepek Vedoucí Odboru kancelář starosty a vnějších vztahů 

Darija Švecová Odbor kancelář starosty a vnějších vztahů, referent  

Petra Jůzová Odbor finanční, vedoucí  

Pavel Lunda Odbor Územního plánování, referent 

Radka Štěpanovská koordinátorka RC Studánka; členka KKCR 

Tomáš Zouhar ředitel ZUŠ; spolek Tigal; člen KKCR 

Josef Zacpal vedoucí Podhoráckého muzea; člen KKCR 

Markéta Vrtělová  organizátorka studentského festivalu Tišnov v pohybu 

Žaneta Sobotková organizátorka studentského festivalu Tišnov v pohybu 

Jiří Veselý Starosta Sokola Tišnov 

Hana Žižlavská jednatelka Sokola Tišnov 

Jan Brdíčko  ředitel MěKS; člen KKCR a KKM 

Alena Ochrymčuková zástupkyně ředitele MěKS 

Blanka Křížová vedoucí Muzea města Tišnova (MěKS) 

Filip Navrátil vedoucí Kina Svratka (MěKS) 

Eliška Špačková vedoucí TIC Tišnov (MěKS) 

Barbora Peterková pracovnice TIC Tišnov (MěKS) 

Edita Hečová pracovnice Městské knihovny Tišnov (MěKS) 

Dagmar Kopřivová vedoucí Městské knihovny Tišnov (MěKS) 

Martina Pavlíčková vedoucí ekonomického oddělení (MěKS) 

Iveta Kolářová ekonomické oddělení (MěKS) 

Marta Sylvestrová Spolek přátel JJ; vedoucí Galerie Josefa Jambora (MěKS) 

Radka Kaclerová Galerie Josefa Jambora (MěKS) 

Alena Navrátilová pracovnice Muzea města Tišnova (MěKS)  

Libor Šmatelka Tišnovská televize (MěKS) 

Pavel Navrátil Tišnovská televize (MěKS) 

Zlata Ptáčková Tišnovské noviny (MěKS) 
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1. ÚVOD 
 
Akční plán rozvoje kultury v městě Tišnově, vychází ze studie Koncepce rozvoje kultury města 
Tišnova, závěrů a doporučení zainteresovaných orgánů a institucí města. Akční plán rozvoje kultury ve 
městě Tišnově je dokumentem, který slouží coby nástroj řízení rozvoje kultury ve městě Tišnově. 
 
Akční plán popisuje výhled aktivit na tříleté období od roku 2020–2022 a je rozdělen na strategické 
celky a jednotlivé aktivity, které vyjadřují prioritní projekty vybrané z již zmíněného penza návrhů 
obsažených v Koncepci rozvoje kultury města Tišnova. 
 
Uvedené návrhy realizací jednotlivých úkolů rozšiřují již funkční aktivity Městského kulturního 
střediska Tišnov, proto zde nejsou popsány standardní stávající aktivity této příspěvkové organizace, 
ani jiných subjektů, podílejících se na kulturním dění ve městě. 

 
Nedílnou součástí dokumentu je i tabulka sumarizující základní parametry plánovaných aktivit 
(primární odpovědnost, spolupráce, termíny realizace úkolů, odhadovaná výše rozpočtu, indikátory 
plnění). Rozpočet akčního plánu ve své kalkulaci nezohledňuje investiční aktivity vycházející 
z Investičního výhledu města Tišnova pro období 2019 – 2021, a to z důvodu, že nyní nelze akce přesně 
vyčíslit. Rozpočet akčního plánu nezohledňuje finanční náročnost zřízení funkce koordinátora kultury 
a cestovního ruchu.  
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2. STRATEGIE 
Tabulka 1 Strategická část Koncepce rozvoje kultury 

Vize ID Strategický 
Cíl  Hlavní indikátor ID Opatření Odpově-

dnost Indikátory opatření 
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1 

Nabídka je 
atraktivní a 
dostupná 
pro všechny 
cílové 
skupiny 

Návštěvnost 
středisek MěKS 
vybranými 
cílovými 
skupinami 
(senioři, mládež 
do 15 let, 
rodiny, školy) 

1.1. 

Vytvářet tematické projekty 
a programy, na kterých 
budou kulturní organizace 
spolupracovat.   

MěKS - 
kino 

Stoupající návštěvnost 
programů, specificky 
sledovat počet 
návštěvníků ve věku 12-
18  

1.2. 

Vytvořit nabídku 
vzdělávacích programů pro 
různé věkové skupiny a 
koordinovat ji mezi 
kulturními organizacemi. 
(specificky rodiče a 
předškolní děti, náctiletí, 
senioři) 

MěKS - 
knihovna 

Stoupající návštěvnost 
vzdělávacích programů, 
počet návštěvníků 
dospělí, žáci, kvalitativní 
zpětná vazba škol na 
programy  

1.3. 

Systematicky vytvářet 
program ve veřejném 
prostoru města trvalé i 
dočasné povahy 

MěKS - 
centrála 

Pozitivní zpětná vazba 
návštěvníků akcí ve 
veřejném prostoru, 
alternativně vyhodnotit 
zpětnou vazbu na 
sociálních sítích MěKS 

1.4. 
Připravit variantní koncepci 
rozvoje Galerie Josefa 
Jambora   

MěKS - 
galerie 

Realizované rozhodnutí o 
dalším postupu 

2 

Prostory pro 
kulturu jsou 
atraktivní 
pro všechny 
cílové 
skupiny, 
místí i 
návštěvníky 
města. 

Objem 
získaných dotací 
na revitalizace / 
rostouc 
spokojenost 
obyvatel s 
možnostmi 
využití 
veřejného 
prostoru k 
setkávání 

2.1. 

Rozvíjet klastr kulturních 
institucí na Brněnské ve 
vztahu s okolním veřejným 
prostorem 

MěKS - 
centrála 

Rostoucí návštěvnost 
institucí v Jamborově 
domě 

2.2. 

Rekonstruovat Městské 
kulturní středisko s 
respektem k historii a s 
uživatelským komfortem pro 
21. století. 

MěKS - 
centrála 

Realizované dílčí kroky 
vedoucí k rekonstrukci / 
rozšíření spektra 
návštěvníků, stoupající 
návštěvnost MěKS 
generací 18-30 

2.3. 
Rozvíjet osu Kostel sv. 
Václava - Náměstí Míru - 
Jungmannova - Muzeum 

Kancelář 
starosty 

Rostoucí návštěvnost TIC 
a Muzea 

2.4. 
Spolupracovat se Sokolem 
Tišnov na revitalizaci 
sokolovny a jejího okolí  

Kancelář 
starosty 

Realizované projekty a 
zásahy směřované k 
revitalizaci Sokolovny 

2.5. Zapojit řeku do života města Kancelář 
starosty 

Rostoucí spokojenost 
obyvatel s možnostmi 
využití veřejného prostou 
k setkávání  

2.6. 
Zajistit místa setkávání ve 
veřejném prostoru ve 
spolupráci s obyvateli  

Kancelář 
starosty 

Rostoucí spokojenost 
obyvatel s možnostmi 
využití veřejného prostou 
k setkávání  

   2.7. 

Rekonstruovat Letní kino 
s ohledem na využití prostor 
pro kulturní a společenské 
akce 

MěKS - 
centrála 

realizované dílčí kroky 
vedoucí k rekonstrukci / 
rozšíření spektra 
návštěvníků, návštěvnost 
MěKS všech generací 

   2.8. Rekonstrukce krovu Muzea 
města Tišnova 

MěKS - 
centrála 

Rekonstrukce krovu 
Muzea města Tišnova 



   
 

 
 

4 

3 

Aktéři 
spolupracují 
na tvorbě 
programu 
pro místní i 
návštěvníky 
města 

Počet 
realizovaných 
opatření 
Koncepce 

3.1. 
Zajistit koordinovaný 
marketing kultury a kulturně 
komunitních akcí  

MěKS - 
centrála 

Stoupající počet 
kulturních akcí vložených 
do kulturního kalendáře 
za strany nezřizovaných 
institucí 

3.2. 

Vytvořit nástroje pro 
koordinovanou spolupráci 
aktérů na rozvoji města 
skrze kulturu 

Garant 
pro 
kulturu 

Stabilní zájem o účast na 
setkáních komunikační 
platformy (počet 
účastnících se aktérů a 
pestrost zastoupení 
organizací) 
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STRATEGICKÝ CÍL č. 1 

NABÍDKA JE ATRAKTIVNÍ A 
DOSTUPNÁ PRO VŠECHNY 
CÍLOVÉ SKUPINY 
hlavní indikátor: Návštěvnost středisek MěKS vybranými cílovými skupinami (senioři, mládež do 15 let, 
rodiny, školy) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
OPATŘENÍ: 
 

1.1. Vytvářet tematické projekty a programy, na kterých budou kulturní organizace 
spolupracovat.   
 

1.2. Vytvořit nabídku vzdělávacích programů pro různé věkové skupiny a koordinovat ji 
mezi kulturními organizacemi (specificky rodiče a předškolní děti, náctiletí, senioři) 

 
1.3. Systematicky vytvářet program ve veřejném prostoru města trvalé i dočasné povahy 

 
 
 
 
  



   
 

 
 

6 

1.1. Vytvářet tematické projekty a programy, na kterých budou 
kulturní organizace spolupracovat.  

 
Odpovědnost 
MěKS – kino 
Dílčí indikátor  
návštěvnost programů, specificky sledovat počet návštěvníků ve věku 12 – 18 a 30+ let 
Způsob měření/zdroj dat 
závěrečná bilance návštěvníků akcí za střediska 
 
AKTIVITY: 

1.1.3. Jednou za rok vypsat týdenní kurz psaní scénářů určený pro mládež, využít možnosti 
zúčastnit se soutěží pro mladé scénáristy na úrovni ČR, prověřit financování fondy na 
podporu filmu a scenáristiky. AP 

Odpovědnost Spolupráce Začátek 
úkolu Konec úkolu Odhadované výše 

rozpočtu 

vedoucí 
knihovny  kino, ZUŠ 

 
leden 20 

 
prosinec 20 20 000 Kč 

 
1.1.4. Jednou za rok vypsat týdenní kurz určený pro zájemce z široké veřejnosti s akcentem na 

podporu podnikání s názvem: „Multimedia ve (firemní) praxi“. V kurzu by se posluchači 
seznámili se základy grafického designu, užité fotografie spojené se zákony optiky, přesah 
do základů filmové tvorby. Dále pak základní typy filmové/videoprodukce a 
postprodukce. Celé doplněno o workshopy. AP 

Odpovědnost Spolupráce Začátek 
úkolu Konec úkolu Odhadované výše 

rozpočtu 

vedoucí 
TTV+TN  

TTV, TN, ZUŠ 
externí lektoři 

 
leden 20 

 
prosinec 20 50 000 Kč 

 
1.1.5. Jendou ročně realizovat kurz tvorby krátkého dokumentárního filmu, určený pro mládež 

se zajímavými lektory a podporou TTV s cílem vyzkoušet si filmové profese a podpořit 
mládež, která má zájem spolupracovat s TTV. Výstup prezentovat na půdě Kina Svratka 
pro veřejnost. AP 

Odpovědnost Spolupráce Začátek 
úkolu Konec úkolu Odhadované výše 

rozpočtu 

vedoucí TTV  
TTV, ZUŠ, 

KINO, externí 
lektoři 

 
leden 21 

 
prosinec 21 50 000 Kč 
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1.2. Vytvořit nabídku vzdělávacích programů pro různé věkové skupiny 
a koordinovat ji mezi kulturními organizacemi (specificky rodiče a 
předškolní děti, náctiletí, senioři).  

 
Odpovědnost 
MěKS - knihovna 
Dílčí indikátor  
návštěvnost vzdělávacích programů, počet návštěvníků dospělí, žáci, kvalitativní zpětná vazba škol na 
programy  
Způsob měření/zdroj dat 
závěrečná bilance návštěvníků akcí za střediska, dotazníkové šetření se školami 
 
AKTIVITY: 

1.2.1. Aktualizovat a vzájemně provázat nabídku vzdělávacích programů nabízených MŠ a ZŠ 
za střediska MěKS, provázat s RVP (a ŠVP) a dojednat spolupráci se školami k zakotvení 
programu v RVP škol. Nabídnout školám, vzdělávací obsah, pro jehož výuku nemají 
odborné kapacity a zázemí (např. v informační gramotnosti), zakotvit v Místním akčním 
plánu vzdělávání Tišnova (spolupráce s pí Beranová MAS). Při přípravě vzdělávacího 
programu dle zvážení zmapovat potřeby škol. AP 

Odpovědnost Spolupráce Začátek 
úkolu Konec úkolu Odhadované výše 

rozpočtu 

vedoucí knihovny 
galerie, muzeum, 
kino, mateřské a 
základní školy v 

Tišnově 

 
leden 20 

 
prosinec 22 stávající kapacity 

rozpočtu MěKS 

 
1.2.2. Začít realizovat vzdělávací programy v Galerii Josefa Jambora dle zvolené koncepce, 

zajistit lidské a finanční zdroje, vytvořit podmínky pro aktivní fundraising. AP 

Odpovědnost Spolupráce Začátek 
úkolu Konec úkolu Odhadované výše 

rozpočtu 

vedoucí galerie MěKS - centrála 
 

leden 20 
 

prosinec 22 
 

180 000,00 Kč 

 
1.2.3. Vytvořit interaktivní stezku, která zejména pro cílovou skupinu rodin a dětí, místních i 

přespolních zprostředkuje historii města a jeho památek zážitkovou formou a propojí 
expozice muzea s prostorem města. Akcent na podporu turistického ruchu. Nutné 
vytvoření „encyklopedie“ dominant města Tišnova. Promyslet jak virtuální, tak fyzickou 
podobu. AP 

Odpovědnost Spolupráce Začátek 
úkolu Konec úkolu Odhadované výše 

rozpočtu 

vedoucí muzea TIC, knihovna, 
školy,  

 
leden 20 

 
prosinec 22 

 
150 000,00 Kč 

z kapitoly 
Cestovní Ruch 
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1.2.4. Zapojit se do mezinárodního projektu „S knížkou do života“ (Bookstart) pro rodiče s 
malými dětmi a vytvořit pro něj v knihovně podmínky. Zajistit rozšíření fondu literatury 
pro rodiče a děti do 6 let, prostorové zázemí pro pohyb rodičů s malými dětmi (herna, 
přebalovací pulty, zázemí po rodiče). knihy jako dárky při vítání občánků). Rozšířit 
nabídku půjčování v oddělení pro děti a mládež se zaměřením na děti do 6 let o možnost 
herny s Montessori pomůckami a programu pro nejmenší včetně lektorování zaměstnanci. 
Promyslet možnost darování dětské knížky knihy jako dárku při vítání občánků. AP 

Odpovědnost Spolupráce Začátek 
úkolu Konec úkolu Odhadované výše 

rozpočtu 

vedoucí knihovny 
knihovna, MC 

Studánka, Město 
Tišnov  

 
leden 20 

 
prosinec 22 

 
90 000,00 Kč 

 
1.2.5. Zvýšení kvality přednášek Univerzity volného času, vytvořit přesnější koncepci, 

angažovat externí odborné lektory a zlepšit technické vybavení přednáškové místnosti. 
Rozvinout v souvislosti s projektem "Rok s … ". AP 

Odpovědnost Spolupráce Začátek 
úkolu Konec úkolu Odhadované výše 

rozpočtu 

vedoucí knihovny Externí lektoři 
 

březen 20 
 

prosinec 22 
 

50 000,00 Kč 

 
1.2.6. Připravit analýzu a koncept kulturně-volnočasových aktivit pro seniory. AP 

Odpovědnost Spolupráce Začátek 
úkolu Konec úkolu Odhadované výše 

rozpočtu 

vedoucí knihovny knihovna, muzeum, 
galerie, kino 

 
březen 20 

 
prosinec 20 stávající kapacity 

rozpočtu MěKS 
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1.3. Systematicky vytvářet program ve veřejném prostoru města 
trvalé i dočasné povahy 

 
Odpovědnost 
MěKS - centrála 
Dílčí indikátor  
kvalitativní zpětná vazba návštěvníků akcí ve veřejném prostoru, alternativně vyhodnotit zpětnou vazbu 
na sociálních sítích MěKS 
Způsob měření/zdroj dat 
šetření na vybraných akcích / analýza ohlasů na sociálních sítích MěKS 
 
AKTIVITY: 

1.3.2. Analyzovat získaná prostorová data o umění a pamětních místech ve veřejném prostoru a 
zamyslet se nad jejich prezentací místní i přespolní veřejnosti, začlenit je do atraktivit CR. 
Data doplnit do encyklopedie dominant a vytvořit ucelené dílo. AP 

Odpovědnost Spolupráce Začátek 
úkolu Konec úkolu Odhadované výše 

rozpočtu 

MěKS centrála 
Odbor územního 
plánování, foto, 
video, externisté 

 
leden 20 

 
prosinec 22 

 
150 000,00 Kč 

 
1.3.6. Připravit koncept komunitního mezigeneračního sousedského festivalu jídla a vyprávění 

Tišnovská buchta, aneb upeč a přijď nabídnout ve spolupráci se spolky z města a okolí 
v případě jejich zájmu. Ideální je propojení s konceptem Gastrofestivalu – časově 
zařazeného do doby výstavy Minerál Tišnov. AP 

Odpovědnost Spolupráce Začátek 
úkolu Konec úkolu Odhadované výše 

rozpočtu 

MěKS - centrála TIC, externí 
dodavatelé 

 
únor 21 

 
říjen 22 

 
80 000,00 Kč 

 
1.3.8. Upravit stávající povahu městských slavností a ukotvit jejich povahu v celospolečenské 

kulturní tradici. 1. Adventní slavnost, 2. Masopustní slavnost, 3. Velikonoční slavnost a 4. 
Svatováclavské hody. V případě významného celospolečenského výročí zařadit 
mimořádnou oslavu (100 let České republiky, 30 let od Sametové revoluce…) AP 

Odpovědnost Spolupráce Začátek 
úkolu Konec úkolu Odhadované výše 

rozpočtu 

MěKS - centrála 
TIC, součinnost 
Městské policie, 

Kancelář starosty, 
spolky 

 
leden 20 

 
prosinec 22 

 
120 000,00 Kč 
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1.3.9. Navrhnout koncept umístění uměleckých artefaktů ve veřejném prostoru, najít vhodná 
místa a specifikovat kontext a zadání tvorby děl po vzoru Bratislavských soch, případně 
Českobudějovických artefaktů. AP 

Odpovědnost Spolupráce Začátek 
úkolu Konec úkolu Odhadované výše 

rozpočtu 

Garant pro kulturu 

Odbor územního 
plánování, MěKS, 
Kancelář starosty, 

odbor správy 
majetku a 

komunálních 
služeb, městský 

architekt 

 
 
 

leden 21 

 
 
 

červen 22 Stávající kapacity 
rozpočtu města 
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1.4 Připravit variantní koncepci rozvoje Galerie Josefa Jambora   
Odpovědnost 
MěKS – galerie 
Dílčí indikátor  
realizované rozhodnutí o dalším postupu 
Zdroj dat   
usnesení Zastupitelstva města Tišnova 
     

1.4.1. Prohloubit koncepci Galerie Josefa Jambora, prověřit varianty galerie jako Kunstahalle 
a galerie jako sbírkové instituce vytvořené na základě odkazu Josefa Jambora a jeho sbírky. 
Prověřit vazby na národní a regionální kontext (spolupráce Jihomoravského kraje) a 
potenciál pro cestovní ruch. Připravit rozbor potřeb a nákladů a prověřit potenciál zdrojů 
financování mimo rozpočet Města Tišnov. AP 

Odpovědnost Spolupráce Začátek 
úkolu 

Konec 
úkolu 

Odhadované výše 
rozpočtu 

vedoucí galerie MěKS – centrála, 
Kancelář starosty 

 
leden 20 

 
říjen 20 Stávající kapacity 

rozpočtu MěKS 

 
1.4.2. Rozhodnut o preferované variantě a zajistit adekvátní podmínky po realizaci. AP 

Odpovědnost Spolupráce Začátek 
úkolu 

Konec 
úkolu 

Odhadované výše 
rozpočtu 

Rada a 
Zastupitelstvo 
města Tišnova 

MěKs, centrála, 
vedoucí galerie 

 
listopad 20 

 
prosinec 21 

Náklady budou 
variovat dle 

zvolené koncepce 
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STRATEGICKÝ CÍL č. 2 

PROSTORY PRO KULTURU JSOU 
ATRAKTIVNÍ PRO VŠECHNY 
CÍLOVÉ SKUPINY, MÍSTNÍ, I 
NÁVŠTĚVNÍKY MĚSTA 
hlavní indikátor: objem získaných dotací na revitalizace 
 
 
 
 
 
 
 
OPATŘENÍ: 
 

2.1. Rozvíjet klastr kulturních institucí na Brněnské ve vztahu s okolním veřejným 
prostorem 

 
2.2. Rekonstruovat Městské kulturní středisko s respektem k historii a s uživatelským 

komfortem pro 21. století. 
 

2.3. Rozvíjet osu Kostel sv. Václava - Náměstí Míru - Jungmannova – Muzeum 
 

2.4. Spolupracovat se Sokolem Tišnov na revitalizaci sokolovny a jejího okolí 
 

2.5. Zapojit řeku do života města 
 

2.6. Zajistit místa setkávání ve veřejném prostoru ve spolupráci s obyvateli 
 

2.7. Rekonstruovat areál Letního kina s ohledem na využití prostor pro kulturní a 
společenské akce 
 

2.8. Rekonstrukce krovu Muzea města Tišnova 
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2.1. Rozvíjet klastr kulturních institucí na Brněnské ve vztahu 
s okolním veřejným prostorem 

Odpovědnost 
MěKS - centrála 
Dílčí indikátor  
návštěvnost institucí v Jamborově domě 
Způsob měření/zdroj dat 
závěrečná bilance návštěvníků galerie a knihovny 
AKTIVITY: 

2.1.1. Připravit a realizovat ucelenou sadu intervencí, které propojí Jamborův dům s okolním 
veřejným prostorem a zvýší uživatelský komfort pro trávení volného času návštěvníky. 
Jedná se především o tyto zásahy: rekonstrukce zahrady, otevření denního průchodu 
skrze Jamborův dům na ulici Brněnskou. AP 

Odpovědnost Spolupráce Začátek 
úkolu 

Konec 
úkolu 

Odhadované 
výše rozpočtu 

MěKS - centrála 

vedoucí galerie, 
vedoucí knihovny, 
architektka města,  
Odboru investic a 

projektové 
podpory, Odbor 
správy majetku a 

komunálních 
služeb, Stavební 

odbor 

 
 
 
 

leden 20 

 
 
 
 

prosinec 22 

 
 
 
 

200 000,00 Kč 

 
2.1.2. Prověřit potřeby institucí sídlících v Jamborově domě, respektive potřeby uživatelů 

jejich služeb a možnosti jejich naplnění v objektu. Připravit architektonický návrh, 
zvolit priority a posloupnost realizace. AP 

Odpovědnost Spolupráce Začátek 
úkolu 

Konec 
úkolu 

Odhadované 
výše rozpočtu 

MěKS - centrála  

vedoucí galerie, 
vedoucí knihovny; 
architektka města,  
Odboru investic a 

projektové 
podpory 

 
 

leden 20 

 
 

duben 21 

 
 

100 000,00 Kč 

 
2.1.3. Promyslet ucelená opatření v okolí budovy MěKS a Jamborova domu, která zajistí 

dobrou dopravní obslužnost institucí a podpoří návštěvnost. (navigace vystupujících 
a jejich technického týmu, prověřit možnosti změny směru jízdy na ulici Brněnské) AP 

Odpovědnost Spolupráce Začátek 
úkolu 

Konec 
úkolu 

Odhadované 
výše rozpočtu 

garant pro 
dopravu 

Odbor dopravy, 
MěKS 

 
leden 20 

 
duben 21 

Stávající 
kapacity 

rozpočtu města 
 



   
 

 
 

14 

2.1.4. Přestěhovat redakci TTV a TN do MěKS, aby dotvářela institucionální klastr na ulici 
Brněnské a umožnila aktivnější spolupráci a komunikaci na rozvoji programu 
i prostoru MěKS. Zajistit dovybavení studia potřebnou technikou. AP 

Odpovědnost Spolupráce Začátek 
úkolu 

Konec 
úkolu 

Odhadované 
výše rozpočtu 

MěKS centrála Kancelář starosty 
 

leden 20 
 

prosinec20 
700 000,00 Kč 

realizováno 
v roce 2019 
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2.2. Rekonstruovat Městské kulturní středisko s respektem k historii 
a s uživatelským komfortem pro 21. století. 

 
Odpovědnost 
MěKS - centrála 
Dílčí indikátor  
realizované dílčí kroky vedoucí k rekonstrukci / rozšíření spektra návštěvníků, návštěvnost MěKS 
generací 18-30, 30+ 
Způsob měření/zdroj dat 
závěrečná bilance návštěvníků MěKS 
 
AKTIVITY: 

2.2.1. Připravit pasportizaci objektu MěKS. AP 

Odpovědnost Spolupráce Začátek 
úkolu 

Konec 
úkolu 

Odhadované 
výše rozpočtu 

MěKS - centrála 
kino, vedoucí 

Odboru investic a 
projektové 

podpory 

 
leden 20 

 
prosinec 20 

 
100 000,00 Kč 

 
2.2.2. Připravit obsah a náplň objektu včetně foyer, provozních prostor, kavárny a přilehlých 

veřejných prostranství. AP 

Odpovědnost Spolupráce Začátek 
úkolu 

Konec 
úkolu 

Odhadované 
výše rozpočtu 

MěKS – centrála 
vedoucí Odboru 

investic a 
projektové 

podpory, kino 

 
leden 20 

 
květen 20 

Stávající 
kapacity 

rozpočtu města 
 

2.2.3. Připravit architektonickou studii. AP 

Odpovědnost Spolupráce Začátek 
úkolu 

Konec 
úkolu 

Odhadované 
výše rozpočtu 

MěKS - centrála, 
vedoucí kina 

vedoucí Odboru 
investic a 

projektové 
podpory 

 
červen 20 

 
prosinec 20 

 
150 000,00 Kč 

 
2.2.4. Připravit stavební program a projekt. AP 

Odpovědnost Spolupráce Začátek 
úkolu 

Konec 
úkolu 

Odhadované 
výše rozpočtu 

vedoucí Odboru 
investic a 

projektové 
podpory 

MěKS - centrála, 
vedoucí kina 

 
leden 21 

 
září 21 

 
250 000,00 Kč 
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2.2.5. Zajistit investiční prostředky na rekonstrukci, včetně realizace soutěže. AP 

Odpovědnost Spolupráce Začátek 
úkolu 

Konec 
úkolu 

Odhadované 
výše rozpočtu 

garant pro kulturu 

MěKS - centrála, 
vedoucí Odboru 

investic a 
projektové 

podpory, kino 

 
červenec 21 

 
prosinec 21 Stávající 

kapacity 
rozpočtu města 

 
2.2.6. Realizovat dílčí estetické rekonstrukce v souladu s budoucí vizí, které zatraktivní 

prostory foyer kina a zlepší uživatelské zázemí primárně pro cílovou skupinu mladí 
(např. revitalizace foyer kina). AP 

Odpovědnost Spolupráce Začátek 
úkolu 

Konec 
úkolu 

Odhadované 
výše rozpočtu 

MěKS - centrála 
vedoucí Odboru 

investic a 
projektové 

podpory, kino 

 
leden 20 

 
prosinec 21 

 
150 000,00 Kč 

 
2.2.7. Rekonstruovat budovu MěKS. AP 

Odpovědnost Spolupráce Začátek 
úkolu 

Konec 
úkolu 

Odhadované 
výše rozpočtu 

vedoucí Odboru 
investic a 

projektové 
podpory, kino 

MěKS - centrála 
 

leden 22 
 

prosinec 22 Nyní nelze 
odhadnout 
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2.4. Spolupracovat se Sokolem Tišnov na revitalizaci sokolovny 
a jejího okolí 

 
Odpovědnost 
Kancelář starosty 
Dílčí indikátor  
získané dotace na straně Sokolovny 
Způsob měření/zdroj dat 
závěrečný účet Sokola 
 
AKTIVITY: 

2.4.1. Spolupracovat se Sokolem Tišnov na zpracování architektonické vize a studie pro 
revitalizaci Sokolovny. AP 

Odpovědnost Spolupráce Začátek 
úkolu 

Konec 
úkolu 

Odhadované 
výše rozpočtu 

Kancelář starosty 
Architekt města, 
Odbor investic a 

projektové 
podpory 

 
březen 20 

 
prosinec 20 Stávající 

kapacity 
rozpočtu města 

 
2.4.2. Spolupracovat se Sokolem Tišnov na zpracování projektové dokumentace pro 

revitalizaci Sokolovny. AP 

Odpovědnost Spolupráce Začátek 
úkolu 

Konec 
úkolu 

Odhadované 
výše rozpočtu 

Architekt města, 
Odbor investic a 

projektové 
podpory 

Kancelář starosty 
 

leden 21 
 

prosinec 21 
Stávající 
kapacity 

rozpočtu města 
 

2.4.3. Spolupracovat na získání dotací na investici (pomoc s vytipováním dotací, zpracováním 
žádostí). AP 

Odpovědnost Spolupráce Začátek 
úkolu 

Konec 
úkolu 

Odhadované 
výše rozpočtu 

Odbor investic a 
projektové 

podpory  
Kancelář starosty 

 
leden 22 

 
prosinec 22 

Stávající 
kapacity 

rozpočtu města 
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2.7. Rekonstruovat Letní kino s ohledem na využití prostor pro 
kulturní a společenské akce 

 
Odpovědnost 
MěKS - centrála 
Dílčí indikátor  
realizované dílčí kroky vedoucí k rekonstrukci / rozšíření spektra návštěvníků, návštěvnost MěKS všech 
generací 
Způsob měření/zdroj dat 
závěrečná bilance návštěvníků MěKS po zrealizované investici 
 
AKTIVITY: 
 

2.7.1. Připravit funkční obsah a definovat požadavky na provoz letního kina s ohledem na 
kulturní a společenské akce, v návaznosti na vyhotovené architektonické studie. AP 

Odpovědnost Spolupráce Začátek 
úkolu 

Konec 
úkolu 

Odhadované 
výše rozpočtu 

MěKS – centrála 
vedoucí Odboru 

investic a 
projektové 

podpory, kino 

 
leden 20 

 
červen 20 

Stávající 
kapacity 

rozpočtu MěKS 
 

2.7.2. Připravit stavební program a projekt. AP 

Odpovědnost Spolupráce Začátek 
úkolu 

Konec 
úkolu 

Odhadované 
výše rozpočtu 

vedoucí Odboru 
investic a 

projektové 
podpory 

MěKS - centrála, 
vedoucí kina 

 
leden 20 

 
červen 20 

 
200 000,00 Kč 

 
2.7.3. Zajistit investiční prostředky na rekonstrukci, včetně realizace soutěže. AP 

Odpovědnost Spolupráce Začátek 
úkolu 

Konec 
úkolu 

Odhadované 
výše rozpočtu 

garant pro kulturu 

MěKS - centrála, 
vedoucí Odboru 

investic a 
projektové 

podpory, kino 

 
leden 20 

 
červen 20 Stávající 

kapacity 
rozpočtu mšsta 
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2.7.4. Rekonstruovat Letní kino. AP 

Odpovědnost Spolupráce Začátek 
úkolu 

Konec 
úkolu 

Odhadované 
výše rozpočtu 

vedoucí Odboru 
investic a 

projektové 
podpory 

MěKS – centrála, 
kino 

 
září 20 

 
duben 21 Nyní nelze 

odhadnout 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.8. Rekonstruovat krov Muzea města Tišnova 
 
Odpovědnost 
Vedoucí Odboru investic a projektové podpory 
Dílčí indikátor  
realizace rekonstrukce 
Způsob měření/zdroj dat 
zrealizovaná rekonstrukce 
 
AKTIVITY: 
 

2.8.1. Realizovat rekonstrukci střešního krovu Muzea města Tišnova. AP 

Odpovědnost Spolupráce Začátek 
úkolu 

Konec 
úkolu 

Odhadované 
výše rozpočtu 

MěKS – centrála 
vedoucí Odboru 

investic a 
projektové 

podpory, kino 

 
leden 21 

 
červen 21 Nyní nelze 

odhadnout 
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STRATEGICKÝ CÍL č. 3 

AKTÉŘI SPOLUPRACUJÍ NA 
TVORBĚ PROGRAMU PRO 
MÍSTNÍ  
I NÁVŠTĚVNÍKY MĚSTA 
hlavní indikátor: počet realizovaných opatření Koncepce 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
OPATŘENÍ: 
 

3.1. Zajistit koordinovaný marketing kultury a kulturně komunitních akcí 
 

3.2. Vytvořit nástroje pro koordinovanou spolupráci aktérů na rozvoji města skrze kulturu 
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3.1. Zajistit koordinovaný marketing kultury a kulturně komunitních 
akcí 

 
Odpovědnost 
MěKS - centrála 
Dílčí indikátor  
Realizace opatření a stoupající počet kulturních akcí vložených do kulturního kalendáře za strany 
nezřizovaných institucí 
Způsob měření/zdroj dat 
databáze akcí portálu kulturatisnov.cz 
 
AKTIVITY: 

3.1.1. Vytvořit jednotný vizuální styl města (Corporate Identity) na základě historického 
kontextu heraldiky, kulturního a geografického Coloure local a genia loci města 
Tišnova. Zavedení sjednoceného způsobu vizuální komunikace napříč městem 
zřizovanými organizacemi. Následně aplikovat uvedená pravidla v praxi. AP 

Odpovědnost Spolupráce Začátek 
úkolu 

Konec 
úkolu 

Odhadované výše 
rozpočtu 

MěKS – centrála 
a kancelář 
starosty 

komise pro 
komunikaci a 
media, TIC, 

jednotlivá střediska 

 
leden 20 

 
červen 20 

 
120 000,00 Kč 

 
3.1.2. Implementace jednotného vizuálního stylu města (Corporate Identity). AP 

Odpovědnost Spolupráce Začátek 
úkolu 

Konec 
úkolu 

Odhadované výše 
rozpočtu 

kancelář 
starosty 

MěKS a jeho 
střediska, úřad 
města, odbor 

správy majetku 

 
červenec 20 

 
březen 21 

 
300 000,00 Kč 

 
3.1.3. Vytvořit marketingový plán kulturně komunitních aktivit, který bude šit na míru 

cílovým skupinám ve městě a blízkém okolí Tišnova. Součástí bude vytvoření 
jednotného systému marketingu, sběru dat a vnější komunikace ve střediscích MěKS. 
Výstupem bude efektivnější komunikace s konkrétními cílovými skupinami; větší 
kompaktnost cen vstupného a programu směrem ven; snazší orientace pro cílové 
skupiny v programu středisek. AP 

Odpovědnost Spolupráce Začátek 
úkolu 

Konec 
úkolu 

Odhadované výše 
rozpočtu 

MěKS - centrála 
TIC, jednotlivá 

střediska, kancelář 
starosty  

 
leden 20 

 
srpen 21 Stávající kapacity 

rozpočtu MěKS 

 
3.1.4. Změnit název MěKS tak, aby lépe vyhovoval potřebám komunikace a marketingu 

(např. Centrum kultury Tišnov) a vytvořit nový moderní vizuální styl, který bude 
promítnut do všech komunikačních nástrojů, fyzických i virtuálních. AP 
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Odpovědnost Spolupráce Začátek 
úkolu 

Konec 
úkolu 

Odhadované 
výše rozpočtu 

MěKS - centrála 
Kancelář starosty, 
střediska MěKS, 

Rada města 
Tišnova 

 
leden 20 

 
červen 20 

 
80 000,00 Kč 

 
3.1.5. Vytvoření jednotného webového portálu města, jehož součástí budou 4 sekce – město 

– kam v Tišnově – TIC – media a v rámci části kam v Tišnově vytvořit funkční 
prostředí kulturní a společenské aktéry i uživatele tak, aby sloužil jako nástroj efektivní 
koordinace akcí mezi aktéry (kolizní kalendář) i atraktivní informační kanál pro 
veřejnost. Promyslet motivaci a školení aktérů, řešit jako responsive design. AP 

Odpovědnost Spolupráce Začátek 
úkolu 

Konec 
úkolu 

Odhadované 
výše rozpočtu 

MěKS – centrála 
OKSVV 

TIC a všechny 
spolky a 

organizace, které 
pořádají kulturní 
akce; garant pro 

kulturu 

 
 

leden 20 

 
 

prosinec 20 

 
 

380 000,00 Kč 
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3.2. Vytvořit nástroje pro koordinovanou spolupráci aktérů na rozvoji 
města skrze kulturu 

 
Odpovědnost 
garant pro kulturu 
Dílčí indikátor  
zájem o účast na setkáních komunikační platformy (počet účastnících se aktérů a pestrost zastoupení 
organizací) 
Způsob měření/zdroj dat 
Prezenční listiny, zápisy ze setkání platformy 
 
AKTIVITY: 

3.2.1. Ustanovit pravidelnou komunikační platformu pro kulturní aktéry a aktéry v cestovním 
ruchu, optimálně moderovanou nezávislým expertem jako nástroj spolupráce na 
naplňování Koncepce, doporučení priorit pro realizaci a koordinaci klíčových aktivit i 
evaluaci běžící realizace. 1 x ročně, před přípravou rozpočtu města na příští rok. AP 

Odpovědnost Spolupráce Začátek 
úkolu 

Konec 
úkolu 

Odhadované 
výše rozpočtu 

Garant pro kulturu 
Centrála MěKS, 
kulturní aktéři a 

aktéři cestovního 
ruchu 

 
leden 20 

 
prosinec 22 

 
10 000,00 Kč 

 
3.2.2. Specifikovat a popsat nutnou agendu pro koordinaci mezi MěKS a MěÚ Tišnov, 

vytvořit kapacity a určit koordinátora na straně MěÚ. Jako součást agendy koordinátora 
zařadit naplňování Koncepce rozvoje kultury a Koncepce rozvoje cestovního ruchu. 
AP 

Odpovědnost Spolupráce Začátek 
úkolu 

Konec 
úkolu 

Odhadované 
výše rozpočtu 

Tajemník MěÚ  
 kancelář starosty, 
MěKS – centrála, 

garant pro kulturu 

 
leden 20 

 
prosinec 22 

Stávající 
kapacity 

rozpočtu města 
 

3.2.3. Dojednat memorandum o spolupráci mezi Městem Tišnov a Sokolem Tišnov, které 
specifikuje vzájemné vztahy a následující oblasti spolupráce: specifikace role 
Sokolovny jako infrastruktury pro kulturní a společenské dění ve městě, rekonstrukce 
Sokolovny, revitalizace okolí Sokolovny, podmínky nájmu pro akce města 
a městských organizací, spolupráci Města Tišnov a Sokola Tišnov na podpoře aktivit 
Tišnovských spolků (zejména zvýhodněné nájmy v Sokole) AP 
 

Odpovědnost Spolupráce Začátek 
úkolu 

Konec 
úkolu 

Odhadované 
výše rozpočtu 

Kancelář starosty TJ Sokol Tišnov, 
MěKS, centrála 

 
leden 20 

 
prosinec 20 

Stávající 
kapacity 

rozpočtu města 
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3.2.4. V návaznosti na nově promýšlenou strukturu cílových skupin za všechna střediska 

MěKS promyslet jednotnou strukturu sběru dat za jednotlivé cílové skupiny ve všech 
střediscích tak, aby bylo možné je vyhodnocovat a mít tak přehled o trendech 
v návštěvnosti. Sledovat synergii se strukturou národní statistiky (šetření Kult). AP 

Odpovědnost Spolupráce Začátek 
úkolu 

Konec 
úkolu 

Odhadované 
výše rozpočtu 

MěKS, centrála 
knihovna, 

muzeum, galerie, 
kino, TIC.  

 
leden 21 

 
prosinec 22 

Stávající 
kapacity 

rozpočtu města 
 



ID Úkol Odpovědnost Spolupráce Začátek 
úkolu

Konec 
úkolu

Odhadovaná výše 
rozpočtu

Poznámka

Celkové náklady 2 830 000,00 Kč
1. Strategický cíl - Nabídka je atraktivní a dostupná pro všechny cílové skupiny 790 000,00 Kč
1.1. Tvorba tematických projektů a programů, na kterých budou kulturní organizace spolupracovat 120 000,00 Kč

1.1.3. Kurz psaní scénářů pro mládež vedoucí knihovny kino, ZUŠ leden 20 prosinec 20 20 000,00 Kč
1.1.4. Kurz multimédií v praxi (firemní) vedoucí TN+TTV Externí lektoři, ZUŠ leden 20 prosinec 20 50 000,00 Kč
1.1.5. Kurz tvorby dokumentárního filmu vedoucí TN+TTV Externí lektoři, ZUŠ, kino leden 21 prosinec 21 50 000,00 Kč

1.2. Tvorba nabídky vzdělávacích programů pro různé věkové skupiny a jejich koordinace mezi kulturními organizacemi 320 000,00 Kč
1.2.1. Nabídka programů pro MŠ a ZŠ vedoucí knihovny galerie, muzeum, kino, MŠ a ZŠ  v 

Tišnově, MAP
leden 20 prosinec 22 stávající kapacity rozpočtu MěKS

1.2.2. Realizace vzdělávacích programů v Galerii Josefa 
Jambora

vedoucí galerie MěKS - centrála leden 20 prosinec 22 180 000,00 Kč

1.2.3. Realizace interaktivní stezky a encyklopedie 
města

vedoucí muzea TIC, knihovna, TN, MŠ a ZŠ leden 20 prosinec 22 150 000,00 Kč hrazeno z kapitoly cestovního ruchu
1.2.4. Participace v projektu "S knížkou do života" vedoucí knihovny knihovna, RC Studánka, Město 

Tišnov
leden 20 prosinec 22 90 000,00 Kč

1.2.5. Zvýšení kvality přednášek UVČ, vytvoření koncepce 
UVČ

vedoucí knihovny Externí lektoři březen 20 prosinec 22 50 000,00 Kč

1.2.6. Vytvoření analýzy a koncepce kulturně-
volnočasových aktivit pro seniory

vedoucí knihovny knihovna, galerie, muzeum, kino březen 20 prosinec 20 stávající kapacity rozpočtu MěKS

1.3. Systematické vytváření programu ve veřejném prostoruměsta trvalé i dočasné povahy 350 000,00 Kč
1.3.2. Encyklopedie umění v Tišnově ve veřejném 

prostoru
MěKS - centrála Odbor územního plánování, TIC, 

fotograf, kameraman
leden 20 prosinec 22 150 000,00 Kč

1.3.6. Gastrofestival, komunitní mezigenerační sousedský 
festival, doprovázející výstavu Minerál

MěKS - centrála TIC, externí dodavatelé únor 21 říjen 22 80 000,00 Kč

1.3.8. Městské slavnosti - znovuvytvoření tradice MěKS - centrála TIC, součinnost Městské policie, 
Kancelář starosty, spolky

leden 20 prosinec 22 120 000,00 Kč

1.3.9. Koncept umístění uměleckých artefaktů ve veřejném 
prostoru

Garant pro kulturu Odbor územního plánování, 
MěKS, Kancelář starosty, odbor 
správy majetku a komunálních 
služeb, městský architekt

leden 21 červen 22 stávající kapacity rozpočtu města

1.4. Příprava variatní koncepce rozvoje Galerie Josefa jambora 0,00 Kč
1.4.1. Vytvoření koncepce Galerie Josefa Jambora 

(možnosti sbírky)
vedoucí galerie MěKS - centrála, Kancelář 

starosty
leden 20 říjen 20 stávající kapacity rozpočtu MěKS

1.4.2. Zajištění podmínek pro realizaci preferované varianty 
koncepce galerie

Rada a Zastupitelstvo 
města Tišnova

MěKS - centrála, vedoucí galerie listopad 20 prosinec 21 náklady budou variovat dle zvolené koncepce

2. Strategický cíl - Prostory pro kulturu jsou atraktivní pro všechny cílové skupiny, místní, i návštěvníky města 1 150 000,00 Kč
2.1. Rozvoj klastru kulturních institucí na Brněnské ve vztahu s okolním veřejným prostorem 300 000,00 Kč

2.1.1. Propojení Jamborova domu s okolním prostorem MěKS - centrála vedoucí galerie, vedoucí 
knihovny, architektka města, 
OSMKS, OIPP, Stavební odbor

leden 20 prosinec 22 200 000,00 Kč

2.1.2. Architektonický návrh rozvoje Jamborova domu v 
souladu s potřebami uživatelů

MěKS - centrála vedoucí galerie, vedoucí 
knihovny, architektka města, OIPP

leden 20 duben 21 100 000,00 Kč

2.1.3. Dopravní opatření v okolí MěKS a Jamborova domu Garant pro dopravu Odbor dopravy, MěKS leden 20 duben 21 stávající kapacity rozpočtu města

2.1.4. Stěhování a vybavení studia TTV MěKS - centrála Kancelář starosty leden 20 prosinec 20 700 000,00 Kč realizováno v roce 2019
2.2. Rekonstrukce Městského kulturního střediska s respektem k historii a s uživatelským komfortem pro 21. století 650 000,00 Kč

2.2.1. Pasportizace objektu MěKS MěKS - centrála vedoucí OIPP leden 20 prosinec 20 100 000,00 Kč
2.2.2. Funkční, provozní a obsahová náplně objektu 

MěKS po rekonstrukci
MěKS - centrála vedoucí OIPP, vedoucí kina leden 20 květen 20 stávající kapacity rozpočtu města

2.2.3. Příprava architektonické studie prostor MěKS (sál 
a foyer)

MěKS - centrála vedoucí OIPP, vedoucí kina červen 20 prosinec 20 150 000,00 Kč

2.2.4. Stavební projektová dokumentace rekonstrukce 
MěKS

vedoucí OIPP MěKS - centrála, vedoucí kina leden 21 září 21 250 000,00 Kč

2.2.5. Zajistit investiční prostředky na rekonstrukci 
MěKS

garant pro kulturu MěKS - centrála, vedoucí OIPP, 
vedoucí kina

červenec 21 prosinec 21 stávající kapacity rozpočtu města

2.2.6. Realizovat estetické úpravy foyer kina Svratka MěKS - centrála vedoucí OIPP, vedoucí kina leden 20 prosinec 21 150 000,00 Kč
2.2.7. Rekonstrukce budovy MěKS vedoucí OIPP MěKS - centrála, vedoucí kina leden 22 prosinec 22 nyní nelze odhadnout

2.4. Spolupráce se Sokolem Tišnov na revitalizaci sokolovny a jejího kokolí 0,00 Kč
2.4.1. Spolurpáce s TJ Sokol Tišnov na studii pro 

revitalizaci Sokolovny
Kancelář starosty Architektka města, MěKS - 

centrála, OIPP
březen 20 prosinec 20 stávající kapacity rozpočtu města

2.4.2. Spolurpáce s TJ Sokol Tišnov na projektové 
dokumentaci pro revitalizaci Sokolovny

vedoucí OIPP, 
architektka města

Kancelář starosty, MěKS - 
centrála

leden 21 prosinec 21 stávající kapacity rozpočtu města

2.4.3. Spolupráce Města Tišnova a TJ Sokol Tišnov na 
ziskání dotací na investici

OIPP Kancelář starosty leden 22 prosinec 22 stávající kapacity rozpočtu města

2.7. Rekonstruovat Letní kino s ohledem na využití prostor pro kulturní a společenské akce 200 000,00 Kč
2.7.1. Připravit funkční obsah a definovat požadavky na 

provoz letního kina
MěKS – centrála vedoucí Odboru investic a 

projektové podpory, kino
leden 20 červen 20 stávající kapacity rozpočtu MěKS, 

realizováno v roce 2019
2.7.2. Připravit stavební program a projekt. vedoucí Odboru 

investic a 
projektové podpory

MěKS - centrála, vedoucí kina leden 20 červen 20 200 000,00 Kč

2.7.3. Zajistit investiční prostředky na rekonstrukci, 
včetně realizace soutěže. AP

garant pro kulturu MěKS - centrála, vedoucí 
Odboru investic a projektové 
podpory, kino

leden 20 červen 20 stávající kapacity rozpočtu města

2.7.4. Rekonstruovat Letní kino. vedoucí Odboru 
investic a 
projektové podpory

MěKS – centrála, kino září 20 duben 21 nyní nelze odhadnout

2.8. Rekonstrukce krovu Muzea města Tišnova

2.8.1. Rekonstrukce krovu Muzea města Tišnova

vedoucí Odboru 
investic a 
projektové podpory

MěKS – centrála, vedoucí 
muzea

leden 21 červen 21 nyní nelze odhadnout

3. Strategický cíl - Aktéři spolupracují na tvorbě programu pro místní i návštěvníky města 890 000,00 Kč
3.1. Zajištění koordinovaného marketingu kultury a kulturně komunitních akcí 880 000,00 Kč

3.1.1. Vytvořit jednotný vizuální styl města MěKS – centrála a 
kancelář starosty

komise pro komunikaci a 
media, TIC, jednotlivá střediska

leden 20 červen 20 120 000,00 Kč

3.1.2. Implementace jednotného vizuálního stylu města 
(Corporate Identity).

kancelář starosty MěKS a jeho střediska, úřad 
města, odbor správy majetku

červenec 20 březen 21 300 000,00 Kč

3.1.3. Vytvořit marketingový plán kulturně komunitních 
aktivit

MěKS - centrála TIC, jednotlivá střediska, 
kancelář starosty 

leden 20 srpen 21 stávající kapacity rozpočtu MěKS

3.1.4. Změnit název MěKS a nový CI MěKS - centrála Kancelář starosty, střediska 
MěKS, Rada města Tišnova

leden 20 červen 20 80 000,00 Kč

3.1.5. Vytvoření jednotného webového portálu města MěKS – centrála, 
OKSVV

TIC a všechny spolky a 
organizace, které pořádají 
kulturní akce; garant pro kulturu

leden 20 prosinec 20 380 000,00 Kč

3.2. Tvorba nástrojů pro koordinovanou spolupráci aktérů na rozvoji města skrze kulturu 10 000,00 Kč
3.2.1. Ustanovit pravidelnou komunikační platformu pro 

kulturní aktéry a aktéry v cestovním ruchu
Garant pro kulturu Centrála MěKS, kulturní aktéři a 

aktéři cestovního ruchu
leden 20 prosinec 22 10 000,00 Kč

3.2.2. Specifikovat a popsat nutnou agendu pro 
koordinaci mezi MěKS a MěÚ Tišnov

Tajemník MěÚ  kancelář starosty, MěKS – 
centrála,

leden 20 prosinec 22 stávající kapacity rozpočtu města

3.2.3. Memorandum o spolupráci Města Tišnova, MěKS a 
TJ Sokol Tišnov

Kancelář starosty garant pro kulturu leden 20 prosinec 20 stávající kapacity rozpočtu města

3.2.4. Unifikace sběru dat ve všech střediscích MěKS MěKS - centrála knihovna, muzeum, gelerie, kino leden 21 prosinec 22 stávající kapacity rozpočtu MěKS


	Zpráva
	1_Koncepce rozvoje cestovního ruchu na Tišnovsku_analytická část
	2_Koncepce rozvoje cestovního ruchu na Tišnovsku_návrhová část
	3_Akční plán rozvoje cestovního ruchu na Tisnovsku
	1_Koncepce rozvoje kultury města Tišnova_analytická část
	2_Koncepce rozvoje kultury Mesta Tisnova_navrhova cast
	3_Akční plán rozvoje kultury Města Tišnova 2020-2022

